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ΜΑΝΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ., Γ’ θετική, ήταν ένας από τους 230 επιτυχόντες στον 70ο 

πανελλήνιο διαγωνισμό  της Μαθηματικής Εταιρείας ο ‘ΘΑΛΗΣ ’.Mε θέματα που 

ξεφεύγουν αρκετά από τα τυπικά και με πολλές συμμετοχές. Σου ευχόμαστε Γιάννη κι 

άλλες τέτοιες επιτυχίες στα δύσκολα και σ’ ευχαριστούμε για το εξώφυλλο.  

ΚΑΛΟ∆ΟΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ , Γ’ τεχνολογική, ̟ήρε την τρίτη θέση στη β’φάση του 
νοτίου οµίλου στους σχολικούς αγώνες Ελληνορωµαϊκής ̟άλης. Η θέση αυτή του δίνει τη 
δυνατότητα να συµµετάσχει στο Πανελλήνιο σχολικό ̟ρωτάθληµα. Σου ευχόµαστε ∆ηµήτρη 
να γυρίσεις µε ένα µετάλλιο.    
ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ, Β3, ήρθε πρώτος στην ιστιοπλοΐα στους αγώνες που έγιναν 

στην Θεσ/νίκη. Η πρωτιά αυτή του εξασφάλισε τη συμμετοχή του στην Εθνική Νέων 

Ανδρών. Συγχαρητήρια Βασίλη. 

ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ , Γ’ τεχνολογική , πρόεδρος του 15μελούς που παραιτήθηκε. 

Δεν θυμόμαστε να έχει γίνει όλα αυτά τα πολλά χρόνια, κάτι παρόμοιο. Μας  δήλωσε 

πως, την απόφασή του αυτή, την πήρε για προσωπικούς λόγους. Νέος πρόεδρος 

15μελούς ανέλαβε ο Κούβαρης Παναγιώτης και νέο μέλος έγινε ο Σταματογιάννης Η . 
Τα καλύτερα για τη συνέχεια. 

ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΣ        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ξενάγησε πενήντα (50) μαθητές μας– τη μία δηλαδή από 

τις δύο ομάδες μας - στο Μουσείο της Ακρόπολης . Άρεσε και τον ευχαριστούμε.  

 ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΒΟΝΤΑΡΓΚ, Γερμανός και επικεφαλής της επιτροπής υγείας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Κατήγγειλε τον τρόπο 

χειρισμού της νέας γρίπης Η1Ν1 από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ( Π.Ο.Υ) που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων. 
Εκπροσωπώντας μία μεγάλη ομάδα επιστημόνων, που εξαρχής είχαν εκφράσει επιφυλάξεις για το εύρος, τη σοβαρότητα της νέας 

γρίπης, καθώς και έναν από τους τρόπους της παρασκευής των εμβολίων, κατηγόρησε φαρμακοβιομηχανίες ότι επηρέασαν 
αξιωματούχους της Π.Ο.Υ για να κηρύξουν πανδημία .Καταγγελίες σοβαρότατες. 

Αναμένουμε την συζήτηση στο Συμβούλιο της Ευρώπης.  
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ, ψυχίατρος και οικογενειακός θεραπευτής. Συγγραφέας του βιβλίου «Τα 
παιδιά δε θέλουν ψυχολόγο. Γονείς θέλουν! ». εκδόσεις Μεταίχμιο. Το βιβλίο αυτό 
είναι ταυτόχρονα επιστημονική μελέτη και εμπιστευτική επιστολή σε γονείς που 
σκέφτονται. Βιβλίο που αρέσει σε πολλούς ,συζητιέται ευρέως, παίρνει καλές κριτικές και 
κάνει και υψηλές πωλήσεις. Μια ιδέα είναι, αν οι γονείς σας,  σας παρακολλάνε με το 
διάβασμα ή με τα «ψυχολογικά σας», να τους το κάνετε δώρο το Πάσχα. Που ξέρετε, ίσως 
μετά από αυτή σας τη χειρονομία , αναστηθείτε κι εσείς. 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ , ΣΥΛΛΟΓΟΣ  Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Λυκείου Κερατσινίου. Έκαναν 
εκλογές στις 5 Φεβρουαρίου, την ημέρα που δίναμε βαθμούς.  Ψήφισαν 73  γονείς. Πρόεδρος : 
Παχωπός Α.,  Αντιπρόεδρος: Δημητρίου-Ατζαμόγλου Γ.,  Γραμματέας: Φύτρα-Ζαπάλτα Σ.  
Ταμίας: Πασχάλης Π.,  Ειδική γραμματέας: Μπλέτσα – Κρητικού Ε.  και Μέλη: Μουστάκα-
Δρόσου Α,  Λεκανίδου-Μικέλη Χ., Μπαλκάμος Γ. και Πρέκα Μ.  Τους ευχόμαστε καλή δύναμη 
για να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους.         
 Σχετικό επί του πιεστηρίου…1.  Έμπρακτη η προσφορά του Συλλόγου για την εκδρομή της Γ’ 
Λυκείου. Θα επανέλθουμε. 

 

ΧΑΝΙΑ, ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ , περιµένει τη φετινή µας Γ’ 
λυκείου, στα µέσα Μαρτίου, για να τους γοητεύσει  ως 
συνήθως. Συνοδοί καθηγητές : Παππάς Γ., Μπακολουκά Σ., 
Σαραντίδης Χ. και Ζερβουδάκη Μ. Παιδιά,, να περάσετε 
ωραία, κεφάτα, γλυκά, µε πολλές τρέλες, µε πλάκες και τα 
λοιπά. Αναµένουµε, τα άρθρα σας µε στιγµιότυπα, καλές 
φάσεις και γενικότερα τις εντυπώσεις σας. 
13 ΓΕΝΑΡΗ – 23 ΦΛΕΒΑΡΗ, σαρανταμία μέρες παρακαλώ, 

φαίνεται πως χρειάστηκε ο εργολάβος του καινούργιου μας 

κτηρίου για να κάνει όλες τις επιδιορθώσεις και τα μερεμέτια 

που του υπόδειξε ο Ο.Σ.Κ και οι λοιπές δυνάμεις. Τώρα μας 
παρέδωσαν και τα κλειδιά, οπότε το πότε θα γίνει η 

μετακόμιση εξαρτάται αποκλειστικά από τη διεύθυνση του 

σχολείου μας και κατά δεύτερο λόγο από το σύλλογο των 

καθηγητών. Ελπίζουμε, το συντομότερο δυνατόν. Το σχολείο 
μας πάντως είναι πανέτοιμο και μας φωνάζει: ‘άντε 
καλέ, επιτέλους, πότε θάρθετε, νοιώθω πολύ άδειο. Σας 
περιμένω με χαρά!  
ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ, εθελοντική ομάδα για τα Μαθηματικά. 
Ανάμεσα στις δραστηριότητές της είναι και η δημιουργία και 

υποστήριξη με υλικό και με μέλη της  «Λεσχών Ανάγνωσης». 
Εκατοντάδες τέτοιες λέσχες λειτουργούν τα πέντε τελευταία 

χρόνια σε γυμνάσια και λύκεια της πατρίδας μας. Αυτό που 

κάνουν οι μαθητές είναι να διαλέγουν ένα βιβλίο μαθηματικής 

λογοτεχνίας και στον ελεύθερο χρόνο τους με τη βοήθεια 
κάποιων καθηγητών τους να συζητούν και να εμβαθύνουν 

στο βιβλίο αυτό. Τα περισσότερα από τα παιδιά που 

συμμετέχουν σε αυτές τις λέσχες μιλούν με ενθουσιασμό. Άντε 

και στα δικά μας. 
ΜΥΣΤΡΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΣ 23, βρίσκεται το Ι.Ε.Κ Κερατσινίου, τηλ 
2104009001. Στο δικό μας αυτό  Ι.Ε.Κ  λειτουργούν 10 
ενδιαφέρουσες ειδικότητες. Όποιος ενδιαφέρεται να εγγραφεί 
θα πρέπει να κάνει μία αίτηση, να καταθέσει μία επικυρωμένη 
φωτοτυπία του απολυτηρίου του και ένα παράβολο γύρω στα 
370€. Ο βαθμός του απολυτηρίου δίνει προβάδισμα. Τα 
τμήματα λειτουργούν και πρωινές και απογευματινές ώρες. 
ΜΑ    ΟΥΤΕ    ΕΝΑΣ    ΔΑΣΚΑΛΟΣ    Η    ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με το στυλ της 

δουλειάς του, με τις γνώσεις του και την εργατικότητά του ή 

γενικότερα με την προσωπικότητά του φαίνεται να επηρέασε 

τους μαθητές του Β’1, στο να δημιουργήσουν μια κάποια 

καλύτερη σχέση με το μάθημά του ή με το σχολείο γενικότερα. 

Τους ζητήσαμε, αν συνάντησαν αυτά τα 12 χρόνια που είναι 
μαθητές, να μας περιγράψουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός 

τέτοιου εκπαιδευτικού και αυτά που έκανε στην τάξη και δεν 

πήραμε ούτε μία τέτοια μαρτυρία. Όποιον δεν τον αφήνει 

αδιάφορο αυτό το συμβάν, έ, ας μας πει κάτι…. 

ΓΛΕΖΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 88 ετών, ψεκάστηκε με επικίνδυνα χημικά 
από τα ΜΑΤ, στη διαδήλωση των εργαζομένων εναντίον των 
σκληρών μέτρων της Κυβέρνησης, για το ξεπέρασμα της 
οικονομικής κρίσης της χώρας μας. Στα 19 του, το 1941, 
κατέβασε εν μέσω κατοχής, τη σβάστικα των Γερμανών από 
την Ακρόπολη. Αυτός σε όλη τη ζωή του παρέμεινε ένας 
απροσκύνητος αγωνιστής. Μήπως όμως στις μέρες μας κάποιοι 
άλλοι άρχουν, με νοοτροπία κατακτητών;        Θ.Ι. 

 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 

Τα µισά κείµενα µας τα έφεραν οι 
αρθρογράφοι τους σε CD και USB. 
Τα υπόλοιπα τα έγραψαν 
Βαρθαλίτου  Α., που τα διόρθωσε 
κιόλας και Πατρούσκα Λουτσιάν 
του Γ2, που τους ευχαριστούµε. 
Κείµενα διόρθωσε και ο Παππάς Ι. 

Σελιδοποίηση Αγγελίδη Α. 

Υπεύθυνοι 
καθηγητές: 

 
ΙΓΝΑΤΙΑ∆ΗΣ Θ. 

ΠΑΠΠΑΣ Ι. 
ΣΑΡΑΝΤΙ∆ΗΣ Χ. 



 
 
                                  Ονειροζούμ  3 

Copenhagen 2009 
Παρακαταθήκη ή ψίχουλα; 

 

Το ∆εκέμβριο του 2009, βρέθηκα σε μία από τις ομορφότερες ευρωπαϊκές πόλεις-μετά 
από την Αθήνα και τον Πειραιά βεβαίως - την πρωτεύουσα της ∆ανίας, την Κοπεγχάγη. 
Στην Κοπεγχάγη των Christiansborg, Storebaeltsbroen, Marmorkirken και Nyhavn. Τι επισκέφθηκα από όλα 
αυτά; Τίποτα. Εκεί βρέθηκα για μόνο έναν σκοπό. 
 

 

Από τις 8 έως τις 15 ∆εκεμβρίου 2009 έλαβε χώρα 
στο συνεδριακό κέντρο της πόλης η ίσως 
σημαντικότερη περιβαλλοντική διάσκεψη. Εκατοντάδες 
πολιτικοί, επιστήμονες και περιβαλλοντικές 
οργανώσεις ήταν εκεί για να αποφασίσουν για το 
μέλλον δισεκατομμυρίων ανθρώπων του πλανήτη μας. 
Το τοπίο συνέθεσαν και χιλιάδες ακτιβιστές από όλον 
τον κόσμο που διαμαρτυρήθηκαν (και δικαίως σε 
τελική ανάλυση) για την απραξία των ηγετών των πιο 
ανεπτυγμένων κρατών (Η.Π.Α., Κίνα κλπ.). 
Σήμερα όλοι κατηγορούμε τους ηγέτες ότι αυτή η 
σύνοδος δεν άφησε κανένα αποτέλεσμα. Υπάρχουν 
όμως λίγα πράγματα που κατάφεραν να γίνουν πράξη. 

Πιο συγκεκριμένα, τα περισσότερα έθνη αποδέχθηκαν ότι δεν πρέπει να αυξηθεί η 
θερμοκρασία παραπάνω από 2 βαθμούς Κελσίου, ότι οι βιομηχανικές χώρες θα καταβάλουν 30 
δισεκατομμύρια δολάρια για να στηρίξουν τον αναπτυσσόμενο κόσμο, ότι θα αυξήσουν αυτήν 
την οικονομική βοήθεια στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια για να προσαρμοστούν τα φτωχά 
κράτη στην πράσινη τεχνολογία ως το 2020, ότι θα χρηματοδοτούνται τα κράτη με δασικό 
πλούτο για να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη υλοτομία και τέλος ότι συνεχίζει να είναι σε ισχύ το 
πρωτόκολλο του Κιότο, που επιβάλλει περιορισμούς στα πλούσια κράτη με εκπομπές ρύπων. 
Βέβαια, όλοι αυτοί που διαμαρτύρονται για το «φιάσκο» της Κοπεγχάγης(έτσι αποκαλούν τη 
σύνοδο) σε μερικά σημεία είχαν δίκιο, διότι οι σύνεδροι δεν όρισαν στόχους για τη μείωση των 
ρύπων, δεν τήρησαν την προθεσμία για υπογραφή μιας δεσμευτικής συνθήκης (είχε οριστεί 
στο εξωτικό Μπαλί το 2007), δεν έθεσαν χρονοδιάγραμμα για συμφωνία μείωσης των ρύπων. 
Τέλος, δεν έδωσαν πληροφορίες ή εγγυήσεις, στις οποίες θα βασιστούν τα ταμεία για την 
κλιματική αλλαγή. 
 
Κρίνοντας  από  τα  τελευταία, 
όλοι  αυτοί  που  πήγαν  στην 
Κοπεγχάγη 
(συμπεριλαμβανομένων  και  των 
Ελλήνων  αντιπροσώπων), 
πρέπει  να  είχαν  διαβάσει 
….κάποιον  καλό  ταξιδιωτικό 
οδηγό,  γιατί  μάλλον  δεν  είχαν 
διάθεση  να  σώσουν  ούτε  τους 
συνανθρώπους  τους  ούτε  τους 
εαυτούς  τους,  γιατί  αν  τελικά 
δεν  γίνει  τίποτα,  ή  θα 

πλημμυρίσουμε  (από  την 
αύξηση της θερμοκρασίας) ή θα 
πάθουμε  ασφυξία(από  τους 
ρύπους)!  Αν  συνεχιστεί  λοιπόν 
αυτή  η  κατάσταση  μέχρι  να 
πάμε  πανεπιστήμιο,  μας 
βλέπω…  να  τσαλαβουτάμε  με 
μπρατσάκια  στην  Ομόνοια!  Κι 
αυτό μπορεί να γίνει κάποτε, αν 
σήμερα  δεν  ασχοληθούν 
κάποιοι «αρμόδιοι»  για  μας.  Αν 
θέλουμε  να  πιστεύουμε  σε  κάτι 

καλό, θα πρέπει να περιμένουμε 
τι  θα  γίνει  με  τους  ρύπους  στη 
συνεδρίαση της Βόννης το Μάιο 
και,  όσον  αφορά  όλη  την 
κλιματική  αλλαγή,  θα  πρέπει 
πάλι  να  περιμένουμε  το 
Δεκέμβρη του 2010 στη σύνοδο 
κορυφής  στην  πόλη  του 
Μεξικού.  Κλείνοντας  ….σαν 
ανταποκριτής: 

 

 «Από την Κοπεγχάγη για το 1ο Λύκειο Κερατσινίου, Βασίλης Μπλέτσας(Α3)». 
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Πόσο αναίσθητοι είναι κάποιοι άνθρωποι άραγε; Θα 
σας απαντήσω εγώ… Πολύ… Αυτό λέει ο κανόνας… Σας 
εύχομαι να πέσετε στις εξαιρέσεις…  

Τα’ χω με τον εαυτό μου που αφήνομαι και δίνομαι 
στους ανθρώπους… Μέγα λάθος! Διότι στο τέλος πάντα 
εγώ πληγώνομαι.. Τι να κάνω όμως; Αυτό είναι το σκαρί 
μου! 

Κάποιοι  λένε  έτσι  είναι  η  ζωή…  Και  θα  έρθω  να 
συμφωνήσω.  Απλώς  θεωρώ  πως  είναι  εξαιρετικά 
σπαστικό  να  σ’  απογοητεύουν  οι  άνθρωπο  και 
ιδιαίτερα  αυτοί  που  ήταν  κοντά  σου  και  επένδυσες 
πολλά  σε  αυτούς!  Ένα  <<τι  κάνεις;  ζεις;  >>  είναι 
απόλυτα  ανθρώπινο.  Άλλα  κάποιοι  ούτε  αυτό  δεν 
ξέρουν να κάνουν. Τόσα μέσα έχουν εφευρεθεί για την 
επικοινωνία  των  ανθρώπων  ακόμη  και  για  απίστευτες 
αποστάσεις!  Και  εμείς που είμαστε  τόσο κοντά δεν  λέμε 
ούτε ένα γεια…  

 
 

Και  αυτοί  οι  άνθρωποι  σε  κάνουν  μέσα  στη 
σύγχυσή  σου  να  πεις  <<Δεν  άξιζε  τίποτα!  Και  πολλά 
έκανα!  >>  Προσωπικά  δεν  είμαι  τέτοιος  άνθρωπος.. 
Δεν μου αρέσει να μετανιώνω! 

Γι’  αυτό  λοιπόν,  θα  δώσω  για  ακόμη  μία  φορά 
τόπο στην οργή, θα κρατήσω και τα καλά και τα κακά 
και θα ευχηθώ να είναι καλά και  να θυμάται  κάτι… 
Αν και για αυτό είμαι σίγουρη… Διότι η μοναξιά και 
το  κρύο  τα  βράδια  είναι  το  καλύτερο  φόντο  για 
σκέψη και γιατί όχι για λησμονιά..  

Γιατί όσο αχάριστος,  αναίσθητος  και  εγωιστής και 
αν  είσαι..  Όταν  έχεις  πάρει  πράγματα,  ζεστασιά, 
στοργή, αγάπη….  ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΘΥΜΑΣΑΙ…… 

Μαρκοζάνη Ειρήνη–Γ1

Όχι άλλα ζευγάρια, 
Θεέ μου!... 
Γεια σας! Θα σας φαίνεται κάπως  

ρατσιστικός ο τίτλος αυτός, ε; Μα είναι η 
αλήθεια! Και τι σημαίνει αυτό; Όπου κι 
αν γυρίσω το κεφάλι μου τελευταία, 
βλέπω ζευγαράκια και… αχ, αγκαλίτσες, 
και, αχ, φιλάκια. Και δε μιλάω για κάτι 
που συμβαίνει στο δρόμο, αλλά μέσα στο 
χώρο του Λυκείου μας! Ναι, ναι… καλά το γράφω, καλά διαβάζετε 
… στο λύκειό μας! Ξέρεις τι είναι να τρως την τυρόπιτα, τη 
μπουγάτσα ή ό,τι άλλο έχεις πάρει από το «φθηνό» κυλικείο μας 
και, μαζί με την απόλαυση του φαγητού, να βλέπεις να 
«ζουζουνίζονται» τα ζευγάρια; Δικιά τους η απόλαυση, δε λέω… 

 Οι υπόλοιποι, όμως, τι χρωστάμε; Στο διάλειμμα ζητάμε να 
ξεσκάσουμε και να ξεχαστούμε. Να βρούμε τις παρέες μας και ν’ 
ανταλλάξουμε κουβέντες. Ίσως να ξεχάσουμε και το ότι είμαστε 
μόνοι αυτό το διάστημα… και … βλέπεις τα ζευγαράκια να είναι 
στον κόσμο το δικό τους, να μη νοιάζονται για τίποτα… ούτε για 
φίλους… Ίσως είναι άκαιρη η αγανάκτηση, η διαμαρτυρία, γιατί 
το ξέρεις, το ζεις καθημερινά στους διαδρόμους, στις τάξεις, στην 
αυλή, στα συρματοπλέγματα. Στη μπασκέτα δεν έχουν ανέβει 
μόνο! Κι αντί αυτή η κατάσταση να φτιάχνει, πληθαίνουν κιόλας, 
…όπως οι κατσαρίδες κάθε καλοκαίρι. Κι εμείς αγαπήσαμε, 
πιτσουνάκια μου, αλλά δεν κάναμε κι έτσι… Κι η πλάκα είναι πως, 
από όλες τις χρονιές που είμαι στο λύκειο, αυτή είναι η χρονιά με 
τα περισσότερα ζευγάρια. Άλλη χρονιά τόσα πολλά ζευγάρια δεν 
είχα συναντήσει! Γύριζες, κάποτε, στην αυλή και χαιρόσουν τη 
φύση (που λέει ο λόγος). Τώρα πια βγαίνεις έξω και βλέπεις, για 
παράδειγμα, τον Α να φιλιέται με τη Β. 

 Υπερβολική είμαι; Δεν το νομίζω. Εδώ, όταν περνάνε οι 
καθηγητές που εφημερεύουν σε κάθε όροφο, τους βλέπουν να 
μιλάνε, και, με το που θα φύγουν οι καθηγητές, γίνεται το έλα να 
δεις! Μήπως το 2009-2010 είναι χρονιά ζευγαρώματος στο 
Κινέζικο ωροσκόπιο; Ας μου απαντήσει κάποιος! Δεν μπορούν τα 
μάτια μας να βλέπουν άλλα ζευγάρια!... ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ, 
ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ! Φτιάχτε τα, ρε παιδιά, αλλά κόσμια, μη 
γίνεστε θέαμα, σκεφτείτε πως κάποιοι ίσως και να ενοχλούνται 
και με το δίκιο τους. Σεμνά, μη μας βγαίνουν κι εμάς τα μάτια 
έξω, ζούμε και σε περίοδο οικονομικής κρίσης, πού λεφτά για 
οφθαλμίατρο;!... 

 Με αγάπη. Ξένια Χατζησταύρου, Γ2 

Ας μιλήσουμε και γι’αυτές 

Μια από τις ιδιαιτερότητες του ανθρώπου είναι 

να παρατηρεί, να σκέφτεται και να συζητεί για  

την ερωτική συμπεριφορά, τόσο τη δικιά του όσο 

και των άλλων. Μέσα από  τους ρόλους και τις 

σχέσεις των  δύο φύλων και τις χαρές και τις 

λύπες που τις συνοδεύουν, αναδύονται πολλά 

από τα χαρακτηριστικά στοιχεία αυτού που 

είμαστε, με δεδομένο  την φανερή ή κρυφή 

αλληλεπίδραση  των κοινωνιών και των ατόμων 

που τις αποτελούν.  Προφανώς το πιο σημαντικό 

είναι εμείς οι ίδιοι και αν υπάρχει ανάγκη, να 

είμαστε ανοιχτοί στο να σκεφτόμαστε και να 

συζητούμε ιδιωτικά ή και δημόσια, με πρόσωπα 

που τους εμπιστευόμαστε, τα βιώματά μας και 

τις σκέψεις μας για τις σχέσεις μας και τα όποια 

τυχόν προβλήματα  μας προκύπτουν. Ίσως 

τέτοιες κινήσεις ,σε αυτό το πολύ δύσκολο θέμα 

,να μπορούν να βοηθήσουν τον ομιλούν/γράφοντα 

ή και άλλους. Έχοντας αυτή την αντίληψη, 

πάντα θα υπάρχει στην εφημερίδα μας θέση και 

για άρθρα που θίγουν πλευρές των εφηβικών 

ερωτικών σχέσεων και αντιλήψεων. Τώρα αν, 

λέμε αν, υπάρχουν άτομα που έχουν το μικρόβιο 

της περιέργειας και της ιστορίας, τότε 

γι’αυτούς, οι εκδόσεις‘Μεταίχμιο ’κυκλοφόρησαν 

το βιβλίο των Ζ.Αταλί και Σ.  Μπονβίσκι «Η 

ιστορία του έρωτα». Το βιβλίο αυτό εξετάζει τα 

ερωτικά ήθη και τις κοινωνικές αντιλήψεις 

γι’αυτά, ξεκινώντας από τα λίγα στοιχεία που 

έχουμε για την ερωτική ζωή των πρώτων 

ανθρώπων, πριν 7 περίπου εκατομμύρια χρόνια 

δηλαδή και φτάνει ως τις μέρες μας, δίνοντας 

έμφαση σε όλους  τους μεγάλους  πολιτισμούς. 
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Μα καλά… γιατί έχουμε στο μυαλό μας τον 
Έρωτα ως… «αναγκαίο κακό»; 

Γιατί ένα τόσο όμορφο συναίσθημα, όπως ο Έρωτας, χαρακτηρίζεται από τα παιδιά της ηλικίας 
μου (κι εγώ μέσα σ΄ αυτούς) ως … «αναγκαίο κακό»; 
Τι είναι αυτό, που έχει κάνει τα παιδιά, όποτε ακούν κάποιον να λέει «είμαι ερωτευμένος», να 
απαντούν «Χα! Χα! Χα! Καλά να πάθεις!...» 
Έχω πιάσει πολλές φορές τον εαυτό μου, αλλά και τους φίλους μου, να φρίττουν στην ιδέα ότι 
είναι ερωτευμένοι. Και, το ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ; Αυτή την περίοδο, αντί να είναι απίστευτα χαρούμενοι 
γι’ αυτό που νιώθουν, είναι πραγματικά δυστυχισμένοι, για τον ίδιο ακριβώς λόγο… 
Γιατί, βλέπεις, … συνήθως ο έρωτάς μας δεν έχει ανταπόκριση, κι αυτό είναι κάτι που … δεν 
αντιμετωπίζεται και τόοοοοσο εύκολα… (να σας πω εγώ ιστορίες!!!). 
Επειδή, λοιπόν, βαρέθηκα όλα αυτά τα «πανηγύρια», είπα να το ψάξω λίγο παραπάνω. Μετά, 
λοιπόν, από μια συζήτηση που είχα με ένα φίλο μου (Δημήτρη, σε ευχαριστώ που μου έδειξες 
πόσο ηλίθια υπήρξα!...), έβγαλα τα εξής συμπεράσματα: 
 Λοιπόν! Πρώτα απ’ όλα, το κλασικό «Ερωτευόμαστε πάντα τα “λάθος” άτομα» δεν 
είναι αληθές!! 
Δεν υπάρχουν σωστά και λάθος άτομα… Απλώς, ο καθένας μας έχει διαφορετική συμπεριφορά, 
σε συνάρτηση με αυτά που νιώθει… ΚΙ ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ!!! Από εκεί 
ξεκινούν όλα…  
Όταν ερωτεύεσαι, η συμπεριφορά σου απέναντι στο 
«θύμα» αλλάζει εντελώς: ο τρόπος που του μιλάς, που 
τον κοιτάς, … ακόμα κι ο τρόπος που θα τον βρίσεις (ναι, 
υπάρχει κι αυτή η εκδοχή!) είναι τελείως διαφορετικός… 
Π.χ. Αργεί στο ραντεβού σας… Αντί να του πεις: ΡΕ, 
ΑΡΓΗΣΕΣ! ΘΑ ΣΟΥ ΚΑΤΕΒΑΣΩ ΤΗ ΜΟΥΡΗ! 
Του λες: «Βρε, μωρούλι, … πού ήσουν; Με έστησες… 
Μην το ξανακάνεις… Θα θυμώσω!...» (ωωωωχ… 
Ξεφτίλαααα!!!). 
Χωρίς απαραίτητα να το καταλάβεις, γίνεσαι πιο γλυκός 
… πιο καλός ... πιο τρυφερός… γενικότερα πιο 
«συνεργάσιμος»… 
Πολλές φορές ανέχεσαι πράγματα, τα οποία πάνε κόντρα 
στα «πιστεύω» σου… όμως τα κάνεις, επειδή σου το 
ζήτησε … ο … «Έρωτας». (ΕΛΕΟΣ!). 
Γίνεσαι, λοιπόν, κάποιος άλλος… Παρουσιάζεις, στην 
ουσία, μια συμπεριφορά άγνωστη σ’ εσένα και τους γύρω 
σου, ασυνήθη για το χαρακτήρα σου, μόνο και μόνο για να αρέσεις στον «1», ο οποίος, συνήθως, 
μετά από λίγο, θα γυρίσει και θα σου πει: «Είσαι τόσο καλός/ή… δε σου αξίζω …». (Βασικά, 
σου λέει με τον τρόπο του: «Ψιτ!... Έλα, πάρε δρόμο, γιατί με κούρασες!). 
Όμως, όσο περίεργο κι αν σου φαίνεται, … ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΤΟ ΛΑΘΟΣ… 
Εάν, με τις πράξεις σου, του/της έδωσες το δικαίωμα να σε θεωρεί «δεδομένο/η» … ο καθένας, 
όταν έχει κάτι δεδομένο, «ξενερώνει» και ψάχνει για κάτι που δε θα θεωρεί «κτήση» του… Έτσι 
δεν είναι; 
 ΑΝΤΙΘΕΤΑ, αυτοί που κολλάνε μαζί σου είναι αυτοί για τους οποίους δεν 
πολυτρελαίνεσαι κιόλας! Σ’ αυτούς είσαι ακριβώς ο εαυτός σου! 
Δηλαδή: 
 Είσαι στην κοσμάρα σου… Αν δε σε πάρει τηλέφωνο, δε θα σκοτωθείς να τον/την πάρεις 
εσύ…. Ή, στην καλύτερη περίπτωση, θα τον/την πάρεις εσύ, ααααν το θυμηθείς …. ααααν δε 
βαριέσαι … ααααν δεν έχεις με τι άλλο να ασχοληθείς και, γενικότερα, ααααν… 
 Όοοοταν κι ααααν του/της στείλεις μήνυμα, θα του/της πεις απλά ένα «Τι κάνεις, μικρέ/ή;» 
(σα να μιλάς στο μικρό σου ξαδελφάκι ένα πράγμα…). Δεν τον/την περνάς από ανάκριση, του 
στυλ «Τι κάνεις; Πού είσαι; Με ποιους είσαι; ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΞΩ ΤΕΤΟΙΑ ΩΡΑ; 8μιση πήγε!». 
 Όταν του/της μιλάς στο τηλέφωνο, δεν κάνεις σαν τη Λόρα στο «Μικρό σπίτι στο λιβάδι», αλλά του/της μιλάς όπως θα μιλούσες στον 
καθένα… (ρίχνεις και κάνα ρέψιμο, που λέει ο λόγος…!). 
 Στην ερώτηση, (που ως γνωστή κουφάλα θα σου κάνει) «Με σκεφτόσουν;», εσύ δεν κάνεις σαν παραπληγικό, αλλά του/της απαντάς 
ήρεμα, με ένα απλό «Ναι, αμέ!) (σα να του/της λες «σε σκεφτόμουν, μωρέ, αλλά μετά βαρέθηκα και πήγα για ύπνο…» ή « «εντάξει, αλλά 
δεν τρελάθηκα, τι μας σκοτίζεις τώρα;…). 
 

Όπως βλέπεις, ο καθένας είναι υπεύθυνος για την κατάληξη της σχέσης του…  
Εννοείται πως υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά … δεν αξίζει να ασχοληθείς… 
Γι’ αυτό, λοιπόν, την επόμενη φορά που θα βρεθείς στη φάση «Σώσε με, δώσ’ μου να πιω το δηλητήριο», μην κάτσεις να ψάξεις τι 
κρύβεται πίσω από τις λέξεις… Σκέψου απλά ότι δεν άξιζε για σένα και πες του/της και «ευχαριστώ» που έφυγε από τη ζωή σου… 

 

Αποστόλου Πηνελόπη, Β1 

ΚΙ ΟΜΩΣ, ΤΑ 
ΘΡΑΝΙΑ ΜΙΛΑΝΕ 

Από το δημοτικό που 
μπήκαμε πρώτη φορά στην 
τάξη, μας έβαλε η δασκάλα 

μας σ ένα θρανίο,... το οποίο 
στην αρχή ήταν απλά ένα 
άψυχο αντικείμενο που 
βάζαμε τα τετράδιά μας. 

Όμως όσο περνούσε ο 
καιρός, το κάθε θρανίο 
γινόταν ο σχολικός μας 
σύντροφος κάθε χρόνο. 

Στις ώρες χαράς πάντα 
γράφαμε κάτι πάνω 
του...όπως τις ώρες 

στενοχώριας και σκέψης, 
συχνά χαράζαμε στίχους από 

κάποιο τραγούδι που μας 
εξέφραζε .Στις ώρες 

βαρεμάρας τα ατέλειωτα  

σχεδιάκια και οι 
γελοιογραφίες... Στις ώρες 

έρωτα γέμιζε με τα αρχικά και 
τις ημερομηνίες... 

Τα θυμάστε όλα αυτά; Δεν τα 
είχατε παρατηρήσει; Για δείτε 

λίγο το δικό σας θρανίο... 

Τώρα όμως εμείς οι 
τελειόφοιτοι θα 

αναγκαστούμε να 
αποχαιρετήσουμε κι αυτήν τη 

συνήθεια, όπως και άλλες 
πολλές....Τα θρανία όμως θα 

είναι πάντα εκεί να 
διηγούνται στους επόμενους 
τα  συναισθήματά μας.......... 

Πατρούσκα Λουτσιάν(L.G.R)Γ2 
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Είμαι μαθήτρια της Γ’ Λυκείου και όλα αυτά τα χρόνια έχω 
παρατηρήσει πως κάθε φορά που πλησιάζουν οι μέρες που οι καθηγητές 
παραδίδουν τη βαθμολογία τους, διανύουμε την περίφημη περίοδο του 
“γλειψίματος”!  Αυτή η συμπεριφορά παρατηρείται σε μαθητές τόσο στα 
διαλείμματα αλλά και μέσα στις τάξεις. Πολλές φορές έχω ακούσει μαθητές να 
λένε σε καθηγητές φράσεις όπως «το ξέρετε ότι πολύ σας συμπαθώ», ή «εγώ 
για εσάς, ό,τι θέλετε » ή «είστε πολύ καλός», με ύφος όσο το δυνατόν πιο 
γλυκό. Επίσης, ένας άλλος τρόπος που χρησιμοποιείται από μαθητές για να 
κερδίσουν τη συμπάθεια των καθηγητών τους, είναι η ασυνήθιστη συμμετοχή 
και «όρεξη» για μάθημα τις μέρες που πλησιάζει η επίδοση βαθμών. Τότε είναι που σηκώνουν το χέρι τους για 
να απαντήσουν, να πουν απορίες, ώστε ο καθηγητής να προσέξει το ενδιαφέρον τους για το μάθημά του. 
Επιπλέον, στο πώς θα πλησιάσει ένας μαθητής τον καθηγητή του ρόλο παίζει και το φύλο αυτών των δύο. Συχνά, 
λοιπόν, έχω δει μαθήτριες να πλησιάζουν καθηγητές τους με νάζι και τσαχπινιά και μαθητές, περνώντας δίπλα 
από την καθηγήτριά τους, να της λένε με χαμόγελο «γεια σας κυρία, στις ομορφιές σας είστε και σήμερα». 
Έχουμε, λοιπόν, ένα παιχνίδι που, με αθέμιτους κατά τη γνώμη μου τρόπους, κάποιοι προσπαθούν να κερδίσουν 
συμπάθεια και βαθμούς. Και σ’ αυτό το σημείο τίθεται το ερώτημα: οι καθηγητές ανταποκρίνονται στα 
παραπάνω, «τσιμπάνε» ή όχι; Έχω την εντύπωση πως οι περισσότεροι, ίσως και χωρίς να το συνειδητοποιούν, δε 
μένουν ανεπηρέαστοι από αυτήν την «επίθεση». Έτσι, όλο και κάτι συμβαίνει, κάτι που στα παιδιά που δεν 
ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία, αφήνει μια πικρία για την αδικία που γίνεται. Το αστείο, και παράλληλα 
απογοητευτικό, είναι πως η συμπεριφορά αυτή, εκτός από αυτούς που χρειάζονται πραγματικά μια, ας την πούμε, 
κατανόηση και επιείκεια για να περάσουν την τάξη, παρατηρείται και από καλούς μαθητές, οι οποίοι επιδιώκουν 
με τα κόλπα αυτά μια προνομιακή μεταχείριση ως προς τους βαθμούς τους. Το ερώτημα είναι αν το να είναι 
κανείς γλειψιματίας εξαρτάται από το αν είναι καλός, μέτριος  ή κακός μαθητής σε κάποιο μάθημα. Νομίζω πως 
αυτό παίζει πολύ μικρό ρόλο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Και νομίζω πως στη συνέχεια 
θα βγει μια γενιά δούλων που η 
εξουσία, το κεφάλαιο, οι δυνατοί θα 
την κάνουν ό,τι θέλουν προς όφελος 
των δικών τους συμφερόντων. Αυτό 
που είναι πολύ φυσιολογικό να 
συμβεί μετά είναι οι τωρινοί 
γλειψιματίες -σαν υπάλληλοι, σαν 
εργαζόμενοι- να εξακολουθούν να 
είναι τέτοιοι και να «τρέχουν πίσω» 
από τον εργοδότη τους, από το 
διευθυντή τους, και να συμφωνούν 
με τις αποφάσεις τους και με τις -
πολλές φορές- απαράδεκτες 
απαιτήσεις τους. Και θα είναι αυτοί 
οι ίδιοι άνθρωποι που θα σιωπούν 
για τις αδικίες, που με σκυμμένο το 
κεφάλι θα δέχονται προσβολές. Και 
όλα αυτά, γιατί αυτός είναι ένας 
εύκολος τρόπος για να πετύχουν τα 

προνόμια που θα θέλουν ή γιατί θα 
φοβούνται για τη θέση τους . Είναι 
πολύ δύσκολο, αν από μικρός δε 
μάθεις να έχεις το θάρρος να λες τη 
γνώμη σου, να μιλάς για τα 
προβλήματα όλων, αυτό να το 
μάθεις μεγάλος. Το θέμα είναι κατά 
πόσο έχεις μεγαλώσει σε ένα 
περιβάλλον που σου έχει μάθει στη 
ζωή να σέβεσαι την αξιοπρέπειά 
σου. Όχι, δε μου αρέσει αυτό το 
μέλλον των σκυμμένων κεφαλών, δε 
θέλω κανένας από εμάς να γίνει 
έτσι. Αυτό που χαίρομαι είναι, όταν 
κάποιοι από εμάς τολμούν να λένε 
τη γνώμη τους και τα επιχειρήματά 
τους, προσπαθώντας να 
υπερασπισθούν το δίκαιο και το 
σωστό, ανεξάρτητα ποιον έχουν 
απέναντί τους. Όποτε συμβαίνει 

κάτι τέτοιο, νοιώθω πως στ’ αλήθεια 
γίνονται προσπάθειες για να 
ζήσουμε σε ένα καλύτερο κόσμο και 
καλλιεργώντας σχέσεις ανθρωπιάς 
μεταξύ μας. Και το ξέρουμε όλοι 
πως αυτός ο κόσμος δε θα μας δοθεί 
έτοιμος. Αυτόν τον κόσμο εμείς 
πρέπει να τον κτίσουμε, αν τον 
θέλουμε πραγματικά, εμείς με τις 
δικές μας δυνάμεις και με το θάρρος 
μας και όχι με τα σάλια μας και με 
τις σκόπιμες σιωπές μας. Τα λέω όλα 
αυτά ξέροντας πως είναι πολύ 
πιθανόν σε αρκετούς συμμαθητές μου 
να μην αρέσει το άρθρο αυτό, αλλά 
νοιώθω την ανάγκη να πω τη γνώμη 
μου γι’ αυτό το θέμα, ελπίζοντας 
μήπως και συζητηθεί και αλλάξουμε 
λίγο προς το καλύτερο τη 
συμπεριφορά μας. 

Αγγελίνα Δεληγιάννη . Γ1 

Κατά τη γνώμη μου  αυτό εξαρτάται από το χαρακτήρα του καθενός, από αυτά που πιστεύει και από 
τις αρχές που έχει λάβει. Εδώ παίζει ρόλο και η νοοτροπία των γονέων, που νομίζω πως οι περισσότεροι 
μας βομβαρδίζουν με φράσεις όπως « μην αντιμιλάς στους καθηγητές σου, ακόμα και αν έχουν άδικο, 

εξαρτάσαι απ’ αυτούς ». Όχι, δεν εξαρτώμαι! Είμαι άξια κι εγώ και ο καθένας από μας να τα 
καταφέρουμε μόνοι μας, στηριγμένοι στις δικιές μας δυνάμεις, στη δικιά μας εργασία, χωρίς να έχουμε 
ανάγκη να κάνουμε διάφορα για να κερδίσουμε βαθμούς που δε μας αξίζουν. Επιπλέον, πολύ συχνά, 
αρκετοί γονείς λένε «οι νέοι πρέπει να αντιδρούν στις αδικίες», συνεχίζουν όμως λέγοντας «όχι όμως το 
δικό μου παιδί». Με τις φράσεις αυτές μεγαλώσαμε οι περισσότεροι και γινόμαστε όπως προανέφερα. 
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Προβληματισμοί περί φιλίας  
 

Αναμφισβήτητα, η εποχή μας και η κοινωνία μας μπορούν να χαρακτηριστούν με ποικίλα επίθετα, καθόλου 
δυστυχώς κολακευτικά. Μιλώ γι΄ αυτή την κοινωνία που είναι ανταγωνιστική, διεφθαρμένη και υποχείριο στα χέρια 
των ισχυρών. Έχουμε φτάσει, λοιπόν, σε μια κατάσταση που όλες οι αξίες και οι αρχές θυσιάζονται στο βωμό των 
συμφερόντων του κράτους ή των ισχυρών της γης. Έχουμε αποδεχτεί τη μοναξιά, την έλλειψη επικοινωνίας, την 
απουσία ενός φίλου, καταστάσεις που μεγαλώνουν το κενό που 
υπάρχει στην ψυχή μας… 

Η  φιλία,  άγνωστη  λέξη  στις 

μέρες  μας,  είναι  ‐κατά  τη  γνώμη 

μου‐ ό,τι  σημαντικότερο υπάρχει. Κι 

όμως,  τείνει  να  γίνει  είδος  υπό 

εξαφάνιση.  Οι  γρήγοροι  ρυθμοί 

ζωής,  το  διαδίκτυο  και  τα  μέσα 

μαζικής  ενημέρωσης  συνέβαλαν 

θριαμβευτικά  στην  αποσάθρωση 

των  ανθρώπινων  σχέσεων. 

Κυριαρχεί  πλέον  η  απομόνωση,  ο 

εγωισμός  και,  γενικότερα,  ο 

καθένας  κοιτάει  τον  εαυτό  του  και 

απομακρύνεται  από  τους  άλλους. 

Είναι  πολύ  δύσκολο  να  κάνουμε 

φίλους  μέσα  σ’  αυτόν  το  φαύλο 

κύκλο στον οποίο έχουμε μπει.  
 

Και  εννοώ αληθινούς φίλους 

και όχι μια απάτη του μυαλού μας. 

Μιλώ για φίλους που όχι μόνο στα 

ευχάριστα  αλλά  και  στα 

δυσάρεστα  θα  είναι  παρόντες. 

Μια ουσιαστική φιλία που θα έχει 

γερά θεμέλια και δε θα μπορεί να 

κλονιστεί  από  κανένα.  Τα 

συστατικά  μιας  πραγματικής 

φιλίας  διαφέρουν  από  άτομο  σε 

άτομο.  

Για  κάποιους,  το 

σημαντικότερο  μπορεί  να  είναι  να 

περνάς  ευτυχισμένες  στιγμές 

ανακαλύπτοντας  άγνωστες 

πτυχές του φίλου σου.  

Σε αντίθεση με άλλους, που πιστεύουν ότι το κυριότερο είναι η φιλία να στηρίζεται στην ειλικρίνεια, ακόμα κι 
αν αυτό σημαίνει να ακούς τις πιο πικρές αλήθειες. Δεν μπορεί να πει, λοιπόν, κανείς με βεβαιότητα ποιο είναι το 
απόλυτο κριτήριο μιας φιλίας, αφού οι απόψεις διίστανται! Και όχι μόνο… Υπάρχουν πολύ περισσότερες από τις δυο 
παραπάνω απόψεις… 

Το θέμα που συνήθως μας απασχολεί, ειδικά στην εφηβεία που σχέσεις και συναισθήματα δοκιμάζονται αλλά 
και φουντώνουν, είναι οι πληγές που υπάρχουν από φιλίες και προδοσίες… Όλοι λίγο-πολύ έχουμε πληγωθεί από 
φίλους ή ίσως τους έχουμε και εμείς οι ίδιοι πληγώσει, άθελά μας ή και σκόπιμα μερικές φορές. Τότε είναι, λοιπόν, που 
ξανασκεφτόμαστε έντονα το θέμα της φιλίας. Στο μυαλό μας υπάρχουν σκόρπιες σκέψεις του τύπου: «Τι άραγε έφταιξε 
και χάλασε η φιλία;» ή «Τι να έκανα λάθος;». 

Επιζητούμε έντονες, ζεστές και βαθιές ανθρώπινες σχέσεις που να ανταποκρίνονται στα δικά μας «θέλω» και 
«πιστεύω», ελπίζοντας πως έτσι θα νιώσουμε την απόλυτη ευτυχία; Όσοι, λοιπόν, ψάχνουν τέτοιες σχέσεις, αρκεί να 
αποσυνδεθούν από τη φαυλότητα της σύγχρονης κοινωνίας και να αφιερωθούν σε ουσιώδη πράγματα, που να τους 
ευχαριστούν στο έπακρο. Κάντε, λοιπόν, φίλους….! 

Σοφία Γκιολή, Γ1 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙ΄ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ  ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΝ 
Αφού η Έλενα της θεωρητικής έλυσε τα παρακάτω προβλήματα, μας τα έφερε. Επειδή τώρα, στο προηγούμενο φύλλο μας, που 
το έπαθλο ήταν μια μπουγάτσα και μια τυρόπιττα, αλλά κανένα δε συγκίνησε, τώρα όποιος πρώτος τα λύσει αυτά, θα του χαρίσει 
η Έλενα ….δυο φιλιά;; 

Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
Πέντε αδέλφια θέλουν να μοιράσουν τετράγωνο οικόπεδο πλευράς 100 m .Σύμφωνα με την διαθήκη 
ο μεγαλύτερος θα πάρει σχήματος τετραγώνου στην μια γωνία του οικοπέδου ίσο με το ένα τέταρτο. 
Το υπόλοιπο θα μοιραστεί στους άλλους τέσσερεις, μπορείτε εσείς να βάλετε τους φράχτες, γιατί οι ίδιοι  
δεν κατάφεραν να κάνουν την διανομή; 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
Οι μαθητές του 1ου Λυκείου Κερατσινίου λένε πάντα την αλήθεια, ενώ του 2ου Λυκείου πάντα ψέματα. 
Συναντάμε  στο  δρόμο  μαθητές  από  αυτά  τα  σχολεία,  την  Αθηνά  και  τον  Ερμή.  Ρωτάμε  τον  Ερμη:  <<Είστε  μαθητές  του  1ου 
Λυκείου>>; Μας απαντά : <<Ναι>> Είστε μαθητές του ίδιου σχολείου;  Μας απαντά:  <<Όχι>>. Από ποιο σχολείο είναι η Αθήνα 
και από ποιο ο Ερμής; 

                                                                    Έλενα Αποστόλου Β1 
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          Χαράματα…5 η ώρα το πρωί και ο 
Αλέξανδρος σηκώθηκε απ’ το άδειο του σπίτι και 
βγήκε έξω χωρίς να ξέρει που πηγαίνει, απλά άνοιξε 
την πόρτα και κατέβηκε τα αμέτρητα σκαλιά της 
πολυκατοικίας του. Είχε κλειστοφοβία και δεν 
έτρεφε μεγάλη συμπάθεια στο ασανσέρ οπότε η 
καθημερινή γυμναστική του είχε γίνει πλέον 
συνήθεια. Μια γλυκιά συνήθεια, αφού έκανε και 
καλό στον ίδιο. 

         Η πόρτα της πολυκατοικίας του τον 
περίμενε και εκείνος φόρεσε βιαστικά το παλτό του 
και βγήκε στην πρωινή αύρα. Ο δρόμος ήταν ακόμα 
βρεγμένος απ’ την χθεσινή βροχή και είχε 
σχηματίσει λακκούβες και ποταμάκια καθώς είχε 
βρέξει καταρρακτωδώς. Ο Αλέξανδρος διέσχισε το 
δρομάκι που περνούσε μπροστά απ’ το σπίτι του και 
έφτασε στη μεγάλη λεωφόρο. Στη λεωφόρο με τα 
χιλιάδες αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια της ημέρας 
που ακόμα κι εκείνη την ώρα ήταν πολλά. 
Προσεκτικά πάντα πέρασε στο απέναντι πεζοδρόμιο 
της λεωφόρου και συνέχισε προς τα κάτω. Από εκεί 
ήταν ο δρόμος που έφτανε κάποιος στη θάλασσα, 
στο λιμάνι δηλαδή της μεγαλούπολης. Προχώρησε αποφασιστικά, τυλιγμένος πάντα στο μακρύ 
παλτό του και έχοντας συνέχεια την προσοχή του δεξιά και αριστερά.  

Δεν υπήρχαν και πολλοί άνθρωποι τόσο νωρίς, μόνο κάποιοι εργαζόμενοι που άρχιζε 
η βάρδια τους στα εργοστάσια και στις βιομηχανίες, ομοίως και κάποιοι αργόσχολοι που 
γυρνούσαν απ’ το διασκεδαστικό τους ξενύχτι μεθυσμένοι και ούτε ήξεραν τι γινόταν γύρω 
τους. Ο Αλέξανδρος προσπερνώντας αυτούς τους άγνωστους –για εκείνον- ανθρώπους, 
συνέχισε την άγνωστη διαδρομή του. Ή μάλλον όχι, είχε βρει τον προορισμό του. Ήταν εκεί 
που πήγαινε για να νιώσει καλά και να αισθανθεί μία αγαλλίαση στην ψυχή του. Εκείνη την 
ώρα, έπιανε δουλειά ένας γνωστός του στον οργανισμό «Βοηθήστε και εσείς τον συνάνθρωπό 
σας». Χαιρόταν να βλέπει τους φτωχούς και τους άστεγους να χαμογελούν, γέμιζε κι ο ίδιος 
ανακούφιση και ευχαρίστηση, γι’ αυτό και εκείνη την ώρα επειδή δεν ήταν και στα καλύτερά 
του, βρέθηκε εκεί. Σε λίγη ώρα είχε μπει μέσα και μιλούσε με όσους ειλικρινά το χρειάζονταν. 
Κάθισε και έπαιξε τάβλι με τους ηλικιωμένους, κουτσομπόλεψε λιγάκι με τις κοπέλες εκεί και 
έπαιξε κρυφτό με τα παιδάκια.     

 Πέρασε την ώρα του δημιουργικά κάνοντας απλά πράγματα και προσφέροντας και 
στον εαυτό του λίγο χρόνο, κάνοντας κάτι που τον ευχαριστεί. Όταν αποφάσισε να φύγει, η 
ώρα ήταν περασμένες δέκα. Αποχαιρέτησε τους φίλους του που του κράτησαν συντροφιά όλες 
αυτές τις ώρες και τώρα ήταν πια χαρούμενος. Πήγε στο σπίτι του με ένα τεράστιο χαμόγελο 
και ήταν περήφανος που δεν ήταν κατσούφης όπως όλοι οι περαστικοί. 

  Αυτή η μικρούλα ιστορία γράφτηκε για να μας δείξει ότι μερικές φορές είναι πολύ 
εύκολο να απολαύσουμε τις χαρές της ζωής πολύ απλά και όχι να αναζητούμε την ευτυχία 
σε πράγματα μεγαλειώδη και ανούσια που στο κάτω κάτω δεν έχουν να μας προσφέρουν 
τίποτα παρά μόνο χάσιμο χρόνου και μη αναγκαία έξοδα. Για αυτό το λόγο καλό είναι 
τώρα που ακόμα είμαστε έφηβοι να προσπαθούμε να βρίσκουμε τη χαρά πρώτα απ’ όλα 
για τους εαυτούς μας και μετά ομαδικά και να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις 
ανάγκες και στις επιθυμίες των άλλων. Αυτό θα μας βοηθήσει να συνυπάρξουμε με τα 
δεδομένα και τις ανάγκες που απαιτεί η σημερινή κοινωνία. Εύχομαι να υπάρχουν κι άλλοι 
άνθρωποι σαν τον Αλέξανδρο και μέσα από αυτή την ιστορία να ευαισθητοποιηθούν και να 
ανακαλύψουν ακόμα και οι ίδιοι τι κρύβει μέσα του ο καθένας. 

Μαριλού Ιστορίου Α’1 
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ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΜΟΥ ΑΓΑΠΩ 

 

Σαν  τους  καθηγητές  μου 

αγαπώ@  αποφάσισα  να  γράψω  το 

ποίημα  αυτό.@  Mη  το  διαβάσεις  αν 

είσαι  καθηγητής  @  γιατί  μπορεί  να 

πάθεις συγκοπή.@ Εξάλλου δεν είναι 

η αλήθεια η φοβερή@ αλλά το πώς τα 

νοιώθουμε  εμείς.@  Με  ένα  ήρεμο 

φιλόλογο θα  ξεκινήσει @  που  κανείς 

τον καημένο δεν αφήνει να μιλήσει.@ 

Σαν  μπει  στην  τάξη  και  αρχίζει  να 

παραδίδει  @  σημασία  κανείς  μας  δε  του  δίνει.@  Τι  κι  αν  αυτός  είναι  ήρεμος  και  καλός  * 

υπάρχει ένας άλλος που είναι πραγματικός σκορπιός.* Δηλητήριο πάντα στάζει * κι όλους 

τους πιάνει το μαράζι* η κακία του μεγάλη *δεν την φτάνει κανενός άλλη.* Υπάρχει όμως κι 

άλλος  σκορπιός  *  φιλόλογος,  που  ‘ναι  κι  αυτός  τρανός.*  Όλοι  τον  φοβούνται  *  και  καμιά 

πρότασή  του  δεν  αρνούνται.*  Κι  αν  αυτός  είναι  τυραννικός*  υπάρχει  κι  ένας  άλλος 

σατανικός.*  Αν  σε  πιάσει  στο  στόμα  του  ο  φυσικός*  δε  σε  ξεπλένει  ούτε  κι  ο  Πηνειός  * 

συνεχώς πάνω κοιτάζει* τι, στο καλό, στον ουρανό ρεμβάζει;* Ευτυχώς η βιολόγος μας είναι 

καλή  *  και  συχνά  απρόσμενα  γελαστή.*  Μα  σαν  κάτι  τη  ρωτήσεις  *μη  νομίζεις  πως  θα 

πάρεις  τις  σαφείς  απαντήσεις./  Κι  αν  αυτά  δε  σου  φτάνουν  /  μάθε  κι  άλλοι  τι  κάνουν./ 

Κοινωνιολόγος  κομμουνιστής  /  και  σίγουρα  ποιητής./  τη  σιωπή  αγαπά  /και  τη  φασαρία 

περιφρονά./ Ήρθε η ώρα λοιπόν / για τον θεολόγο το χρυσό /που υπηρετεί το Θεό./ Με χαρά 

στους  βαθμούς  μας  σφάζει,/και  τα  νεύρα  μας  τα  δοκιμάζει.  /Φιλόλογος  καλή  ακόμα 

υπάρχει,/ που η καημένη το βιβλίο των λατινικών συνεχώς ψάχνει./ Εάν ποτέ τολμήσεις ‘όχι’ 

να της πεις  / πρόσεξε γιατί από κείνη θα το βρεις./ Αξιόλογος μαθηματικός  / και με λάθη 

συνεχώς./ Σα στον πίνακα ασκήσεις λύνει,/ πάντα ένα λάθος μας αφήνει./ Λέει ότι πρόκειται 

για τρυκ,/μα είναι η αλήθεια αυτή;@ Δεν μπορώ να παραλείψω @ τον δραστήριο τύπο αυτόν 

@ Μάθημα δε μας έκανε ποτέ @ πότε θα το ξυρίσεις καλέ; @ το μούσι που φτάνει μέχρι κάτω, 

@  μα  σε  ό,τι  αναλάβει @  ποτέ  δεν  πιάνει  πάτο.@  Τρέχει,  τρέχει  κι  όλα  τα  κάνει @  και  με 

επιτυχία τα προφτάνει.@ Μα και Αγγλικού υπάρχει,@ η οποία όλους μας άρχει.@ Φωνάζει, 

βρίζει μες τη γλύκα, @ μα με τα παιδιά έχει γίνει κλίκα.@ Πρόσεξε όμως πολύ, @ γιατί έχουμε 

και  μια  νεαρή  @  νάναι  καρφί,  νάναι  κερί,  νάναι  πουλί;@  μες  στο  χρόνο  θα  φανεί.@  Στο 

γραφείο όλο συχνάζει/@ και τον κόσμο σχολιάζει.@ Είναι όμως κι άλλη μία @ φιλόλογος, σαν 

αυτή  καμία./@  Μικροκαμωμένη  και  χαμογελαστή  @  και  σε  όλους  προσιτή.@  Καθηγητής 

κερνάει  μανταρίνια  το  σχολείο  *  τα  μασουλάνε  όλη  μέρα  στο  γραφείο.*  Άλλος  πάλι  όλο 

αργεί  *  γιατί  συνήθως  κάτι  κακό  του  καημένου  του  ’χει  συμβεί  *  Το  σχολείο  γι’  αυτό  τον 

σχολιάζει * μα στη δουλειά του *τα γυαλιά σε όλους βάζει.* Με σπορ αμάξι στην Κατράκη 

καταφτάνει  *  καθηγήτρια  στα  ηλεκτρονικά  ,  πολύ  αλάνι.*.  Στους  υπολογιστές  κόβει  και 

ράβει * μα αν τυχόν και την πειράξεις * ψάξε να βρεις καράβι.* Θα ξέχναγα θαρρείς * το τοπ 

μοντέλο της σχολής;* Με αίσθηση υψηλή της μόδας * το σχολείο διοικεί, * χαμηλών τόνων, 

σοβαρή * κι ας κρύβει μέσα της ένα μικρό παιδί.* Τελειώνοντας εδώ,/ θέλω να ευχηθώ./ Αχ 

ας μείνουν έτσι αυθεντικοί / αφού στις αναμνήσεις μας / έτσι έχουν χαραχθεί./ Τι κι αν είναι 

όλοι διαφορετικοί / πότε λάθος, πότε σωστοί / γι’ άλλους κακοί, γι’ άλλους καλοί/ ιδιότροποι 

και προβληματικοί./ Μα είναι σίγουρο πως / φεύγοντας από εδώ / θα μας λείψουνε πολύ./ 
Μαραντινού Βιβή, Κωσταρόπουλος Κων/νος, Παχωπού Ειρήνη , Τσατσάκη Πέγκυ  -   Γ2 
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          Στις  27  Ιανουαρίου  δόθηκε  σε  κάποιους  από  τους  μαθητές  του  Σχολείου  μας  η 
δυνατότητα να επισκεφθούμε το μουσείο της Ακρόπολης που επιτέλους είναι γεγονός! 188 

χρόνια  από  την  επίσημη  ανακήρυξη 

της  Ελληνικής  Ανεξαρτησίας  και  27 

χρόνια  από  τη  μεγάλη  πρωτοβουλία 

της αξέχαστης Μελίνας Μερκούρη, ένα 

χρέος  εκπληρώνεται  και  ένα  όνειρο 

πραγματοποιείται! 
 
Το χρέος ενός ολόκληρου έθνους απέναντι 
στην κληρονομιά του !Το όνειρο της Μελίνας, 
που έγινε πλέον όνειρο όλων των Ελλήνων! Το 
μουσείο της Ακρόπολης! Το νέο αυτό κτήριο 
που θα χαρακτήριζε κανείς «έργο τέχνης» 
δεσπόζει απέναντι από το μεγαλύτερο μνημείο 
του πολιτισμού μας, τον Παρθενώνα! Το μουσείο και ιδιαίτερα ο τρίτος του όροφος, αποτελεί μια 
προσομοίωση της Ακρόπολης ή καλύτερα σημαντικών τμημάτων της. Στον πρώτο όροφο συναντά κανείς 
στοιχεία από την αρχαϊκή εποχή ενώ στον τρίτο όροφο εκθέτονται γλυπτά από τον Παρθενώνα. Αυτό που 
πραγματικά εντυπωσιάζει είναι ότι μεγάλο μέρος των εκθεμάτων βρίσκεται κάτω από το μουσείο! 
Καλύπτονται βέβαια με γυάλινο ειδικά διαμορφωμένο πάτωμα ώστε να είναι θεατά προς το κοινό.   
Τα συγκεκριμένα ευρήματα αποτελούν κομμάτια αρχαίων ελληνικών  οικισμών που αποκαλύπτουν 
στοιχεία για την τότε καθημερινή ζωή - ανακαλύφθηκαν με τις ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στην 
περιοχή, το έτος 2004 εν όψει Ολυμπιακών αγώνων, για την επικείμενη δημιουργία του σταθμού του 
metro.Μέσα από μια γενική ματιά παρατηρούμε πως τα σημαντικότερα εκθέματα προέρχονται από ιερά, 
και συνηθέστερα συναντάμε διάφορα αφιερώματα, σύμβολα ή αετώματα και επιβλητικά αγάλματα που 
καθρεπτίζουν την υπεροχή του μοναδικού πολιτισμού μας! 
Πέρα από  το δέος που μας δημιουργεί,  ο πολιτισμός αυτός μάς κάνει  να αισθανόμαστε  το λιγότερο 
υπερήφανοι  που  είμαστε  Έλληνες,  αν  και  οι  λέξεις  δεν  αρκούν  για  να  περιγράψει  κανείς  το 
συναίσθημα!                

     Στέλλα Μεγαλοκονόμου  - Β’2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επιτέλους, δημιουργήθηκε ένας όμορφος, 
και πάνω απ’ όλα μόνιμος χώρος για να στεγάσει 
όσα αρχαία έχουν απομείνει από την Ακρόπολη. 
Το κτήριο είναι μεγάλο, καλαίσθητο και μπορεί 
να συγκριθεί με άλλα γνωστά μουσεία. Το πιο 
εντυπωσιακό είναι το γυάλινο πάτωμα! Κάτω από 
το πάτωμα του ισόγειου υπάρχουν απομεινάρια 
τοίχων σπιτιών. Αλλά το γυάλινο πάτωμα των 
υπόλοιπων ορόφων δίνει τη δυνατότητα στους 
από κάτω να βλέπουν τους από πάνω,… οπότε οι 
φούστες καλό είναι ν’ αποφεύγονται! Όμως  πέρα 
από αυτό, ο χώρος και όλα όσα βρίσκονται σ’ 
αυτόν μου άφησαν μια αίσθηση ψυχικής 
ικανοποίησης και κάθαρσης. Ένιωσα 
εκστασιασμένη, πνευματικά γεμάτη και 
ταυτόχρονα ευχαριστημένη που μου δόθηκε η 
ευκαιρία και επισκέφτηκα το μουσείο.  
Γιατί όχι κι εσείς; 

 Ευφροσύνη Βοργιά, Β’1   
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Την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου το 15μελές 

του  σχολείου  μας  οργάνωσε  αποκριάτικο  πάρτι 
στο  σχολείο  μετά  τις  τρεις  πρώτες  ώρες  που 
κάναμε μάθημα. 

Πολλοί  από  τους  μαθητές  είχαν  ντυθεί 
μασκαράδες άλλοι με περισσότερη επιτυχία και άλλοι 
με λιγότερη. Άλλοι είχαν φορέσει απλώς μία περούκα 
και  είχαν  βαφτεί  λίγο  και  άλλοι  είχαν  φορέσει 
"αποκριάτικη  στολή".    Την  παράσταση  έκλεψε  μια 
κοπέλα(;) που είχε ντυθεί γριά και την οποία κανείς δεν 
αναγνώριζε.  Όλοι  είχαμε  την  ίδια  απορία  και  από  τα 
στόματα όλων άκουγες την ίδια ερώτηση "μα ποια είναι 
τελικά αυτή η γριά;".  

Τις  τρισήμηση  περίπου  ώρες  που  διήρκησε  η 
εκδήλωση  αυτή,  δημιουργήθηκε  ένα  πολύ  όμορφο 
κλίμα στο οποίο συνέβαλλαν και κάποιοι καθηγητές, 
οι  οποίοι  ήρθαν  και  έδωσαν  το  παρόν  ‐  αξίζει  να 
σημειωθεί  ότι  μπήκαν  κι  εκείνοι  στο  κλίμα  της 
αποκριάς  και  μασκαρεύτηκαν  και  χόρεψαν.  Όσοι 
ήμασταν εκεί χορέψαμε, διασκεδάσαμε και περάσαμε 
ευχάριστα.  Με  τις  στολές  μας,  με  τις  φωτογραφίες 

μας, τα πειράγματα και τα αστεία μας…   
Θα ήθελα όμως εδώ να τονίσω ότι πολλοί από τους 

μαθητές δεν ήταν  εκεί,  παρά  το  γεγονός  ότι  τις  τρεις 
πρώτες ώρες βρίσκονταν στο χώρο του σχολείου. Φέτος 
και  σε  σχέση  με  πέρσι  ήταν  πολύ  λιγότεροι  οι 
συμμαθητές  μου  που  συμμετείχαν  σ’  αυτό  το 
αποκριάτικο πάρτι. Αυτό ήταν κάτι το οποίο προκάλεσε 
αίσθηση  και το οποίο εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε. 
Ο καθένας έφυγε για δικούς του λόγους, αλλά νομίζω ότι 
θα πρέπει να μας προβληματίσει και να το συζητήσουμε 
μεταξύ μας ακόμα και  τα πενταμελή,και  να βρούμε μια 
απάντηση στο γιατί συνέβη αυτό… 

 Θα ήθελα να κλείσω κάνοντας μία ευχή... Μακάρι 
να υπάρξουν και άλλες τέτοιες στιγμές για το 1ο Γενικό 
Λύκειο  Κερατσινίου  και  μακάρι  την  επόμενη φορά  να 
υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή.   

Βλάχου Χαριτίνη –Β1 

Αυτό  το  μουσείο,  πραγματικά  είναι  κάτι 
μαγικό.  Κατά  την  είσοδό  σου  μέσα  νοιώθεις 
ότι  κάποιο  όνειρό  σου  πραγματοποιείται. 
Βλέπεις  και  αισθάνεσαι  όλο  το  μεγαλείο  του 
αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού. 
 Αντιλαμβάνεσαι  το  μέγεθος  της  σκέψης  και 
της  αγάπης  για  το ωραίο  που  είχαν  αυτοί  οι 
άνθρωποι.  Αν  παρατηρήσεις  προσεκτικά  τα 
εκθέματα, καταλαβαίνεις το πόσο έξυπνοι και 
καλοί  τεχνίτες ήταν οι πολίτες  της Αθηναϊκής 
δημοκρατίας.  Τα  αγάλματα  και  τα  υπόλοιπα 
έργα  τέχνης  που  έφτιαξαν  και  λόγω  του 
μεγέθους  τους  και  λόγω  των  λεπτομερειών 
τους  είναι  λες  και  οι  δημιουργοί  τους  –
ανώνυμοι και επώνυμοι‐ δεν ήταν άνθρωποι. 
Αν  δώσεις  προσοχή  στον  γ’  όροφο,  στην 
αντίθεση  που  δημιουργείται  ανάμεσα  στα 
αυθεντικά αγάλματα που κιτρινίζουν και στα 
ολόλευκα  ‐αντίγραφα  των  αυθεντικών  ‐  που 
βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο,  νοιώθεις 
τη «βουβή διαμαρτυρία»  γι αυτό  το γεγονός. 
Τότε  μέσα  σου  καταλαβαίνεις  πόσο  πολύ 
σωστό  και  δίκαιο  είναι  να  επιστρέψουν  τα 
αποκαλούμενα Ελγίνεια εκεί που ανήκουν. Σ’ 
αυτό το υπέροχο μουσείο ανήκουν!  Αν ακόμα 
δεν  έχετε  επισκεφτεί  το  μουσείο  της 
Ακρόπολης, κάντε το γρήγορα.!! Χάνετε! 
 

Τσισκάκη Ελευθερία –Β4 
 

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ – ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ Η ΓΡΙΑ; 
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α Greeklish (Γκρίκλις), από τις λέξεις greek (ελληνικά) 
και english (αγγλικά), είναι ελληνική γλώσσα γραμμένη 
με το λατινικό αλφάβητο. Είναι ένα είδος μεταγραφής. 
Τα greeklish χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο, όταν 

Έλληνες επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, IRC ή 
instant messaging. Επίσης, χρησιμοποιούνται πολλές φορές σε 
μηνύματα τύπου SMS (κινητής τηλεφωνίας), καθώς και μεταξύ 
Ελλήνων που ζουν καιρό σε αγγλόφωνες χώρες.  

Να σημειωθεί ότι στο παρελθόν ήταν δύσκολη η αναγνώριση των 
ελληνικών χαρακτήρων από τους υπολογιστές, γιατί δεν παρείχαν 
ανάλογη υποστήριξη όλα τα υπολογιστικά συστήματα. Επίσης υπήρχε 
η απαίτηση, από κάποιες υπηρεσίες, ο οκταψήφιος κώδικας ASCII να 
μπορεί να "διπλώνει" έτσι, ώστε να μεταφέρεται το μήνυμα σε 
επταψήφια μηχανήματα (πχ. TELEX) και να διατηρείται σε κάποιο 
βαθμό η αναγνωσιμότητά του. Σήμερα όμως τα λειτουργικά 
συστήματα υποστηρίζουν πολύ περισσότερες γλώσσες, μεταξύ των 
οποίων και τα ελληνικά, και είναι πιο εύκολο να επικοινωνήσουν 
Έλληνες μεταξύ τους στη μητρική τους γλώσσα στο Διαδίκτυο. 
Ωστόσο πολλοί χρησιμοποιούν ακόμα τα greeklish, γιατί είναι όπως 
λένε γρηγορότερα στην πληκτρολόγηση και δεν υπάρχει λόγος να 
έχουν σωστή ορθογραφία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές να 
ξεσπά ένας άτυπος πόλεμος για την χρήση τους, καθώς δεν είναι 
εύκολα αναγνώσιμα από χρήστες που δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτό 
τον τρόπο γραφής. 

Τα Greeklish μπορεί να είναι ορθογραφικά, δηλαδή να 
ακολουθούν τους κανόνες της ελληνικής ορθογραφίας, ή να είναι 
φωνητικά, δηλαδή να σκοπεύουν στη φωνητική απόδοση των 
ελληνικών. Ο περισσότερος όμως κόσμος χρησιμοποιεί ένα "μικτό" 
σύστημα, που συνδυάζει το θέμα της ορθογραφίας με την φωνητική 
απόδοση, χωρίς η γραφή να έχει ισχυρή τυποποίηση. Υπάρχουν 

πολλοί τρόποι να γράψει κανείς greeklish. Εφόσον δεν υπάρχει 
κοινώς αποδεκτή μέθοδος, ο καθένας χρησιμοποιεί τα "δικά του" 
greeklish. Παρατηρείται ακόμα συχνά η μεταγραφή αγγλικών σε 
ελληνικό αλφάβητο και στη συνέχεια μετατροπή σε greeklish. Αυτή 
η διπλή μεταγραφή είναι ειρωνική, π.χ. αν ένας χρήστης θέλει να 
γράψει "this is hard to read" αυτό μέσω του "δις ιζ χαρντ του ριντ” 
γίνεται "dis iz xarnt tou rint". Έτσι το αλφάβητο είναι λατινικό, αλλά 
η ορθογραφία ελληνική. Κάποιος μπορεί να υποστηρίξει ότι αυτό 
είναι ακαλαίσθητο, αλλά αυτό είναι ακριβώς και ο σκοπός μιας 
τέτοιας χρήσης, η ειρωνική τήρηση απόστασης από την μεταγραφή 
των αλφαβήτων. Αυτή η χρήση είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στη 
λίστα αλληλογραφίας Hellas. Πάντως η ευρεία χρήση των Greeklish 
σε μεγάλα κείμενα είναι σήμερα (2010) σπάνια. Η χρήση τους 
περιορίζεται συνήθως σε μικρά ανεπίσημα μηνύματα μεταξύ φίλων.  

Γύρω στο 2004 εμφανίστηκε σε πολλά ελληνικά Διαδικτυακά 
forum (όπου τα greeklish ήταν ο κύριος τρόπος επικοινωνίας) μία 
κίνηση κατά της χρήσης των greeklish. Ο λόγος γι αυτό είναι ότι το 
κείμενο γραμμένο σε Greeklish θεωρείται τελικά δυσκολότερο στην 
ανάγνωση, σε σύγκριση με κείμενο γραμμένο με το ελληνικό 
αλφάβητο Κυρίως όμως θεωρείται  από πολλούς ότι η χρήση των 
Greeklish απειλεί την ακεραιότητα της ελληνικής γλώσσας (επειδή 
ατονεί το ορθογραφικό αίσθημα),. Οι διαχειριστές απειλούσαν με 
εξοστρακισμό τους χρήστες που συνέχιζαν να χρησιμοποιούν τα 
greeklish, κάνοντας έτσι υποχρεωτική τη χρήση των ελληνικών.. 
Άλλοι βέβαια διαφωνούν και υποστηρίζουν τη χρήση τους Ένα 
επιχείρημα κατά της ολοκληρωτικής χρήσης ελληνικών είναι ότι 
πολλοί χρήστες γράφουν από το εξωτερικό και μέσω υπολογιστών που 
δεν τους ανήκουν, όπως σε πανεπιστήμια ή νετ καφέ. Έτσι δεν 
υπάρχει η δυνατότητα για ελληνική γραμματοσειρά με αποτέλεσμα τα 
Greeklish να είναι η μόνη επιλογή.                                      

Μαρουλάκης Νίκος – Α3  

FLAMENCO  ο χορός των συναισθημάτων…! 
Ο χορός είναι τρόπος έκφρασης. Χορεύοντας μπορείς να εκφράσεις τα συναισθήματα 

σου και τις σκέψεις σου… όπως την χαρά, τον έρωτα, τη λύπη, τη μοναξιά και 
συγχρόνως μέσα από τον χορό ολοκληρώνεσαι, δείχνεις το πόσο μοναδικός είσαι! Ο 
χορός είναι ελευθερία..για κάποιους είναι δικαίωμα,  ανάγκη, τρόπος ζωής, και μια 
διέξοδος… από καθετί που βιώνουμε καθημερινά.. είναι μια προσωπική στιγμή, καθώς 
βρίσκεσαι ‘’αντιμέτωπος’’ με τα συναισθήματα σου και χάνεσαι σε έναν κόσμο δικό σου, που 
σου ανήκει. Χορός είναι εκείνη η μαγική στιγμή που νιώθεις το μυαλό σου να αδειάζει, οι 
σκέψεις χάνονται, η μελωδία της μουσικής σε ανατριχιάζει, ρέει σε όλο σου το σώμα και κάθε 
κίνηση δίνει ακόμα μεγαλύτερο νόημα στη μελωδία. Είναι ένας χείμαρρος συναισθημάτων. 

 Ένας χορός που εκφράζει  όλα τα παραπάνω είναι το φλαμένκο, που χαρακτηρίζεται 
από δυναμικότητα, πάθος και έντονα συναισθήματα. Είναι σα μια φλόγα. Οι ρίζες του απλώνονται 12 αιώνες πίσω, έχοντας δεχτεί 
επιρροές από τέσσερις διαφορετικές κουλτούρες. Εμφανίστηκε και εξελίχθηκε στα μέσα του 9ου αιώνα στην Ανδαλουσία της Νότιας 
Ισπανίας. Πρόκειται για έναν συνδυασμό διαφορετικών πολιτισμών σε μια εποχή που οι Χριστιανοί, οι Μουσουλμάνοι και οι Εβραίοι 
ζούσαν μαζί υπό τη  κυριαρχία των Μωαμεθανών για επτά αιώνες. Παράλληλα οι Μουσουλμάνοι κατακτούσαν όλο και περισσότερες 
πόλεις και οι ανεπιθύμητοι πληθυσμοί καταδιώκονταν όλο και πιο Νότια κυρίως στην Σεβίλλη και την Κόρδοβα αλλά και τη 
Γρανάδα. Μέσα σε όλο αυτό το ταραχώδες σκηνικό εμφανίστηκαν οι  πρώτες νομαδικές τσιγγάνικες φυλές της Ισπανίας οι οποίες 
προήλθαν από την Ινδία και είχαν διαφορετικό τρόπο ντυσίματος, μιλούσαν διαφορετική γλώσσα και γενικά είχαν έναν πιο ελεύθερο 
τρόπο ζωής. Όσοι από αυτούς δεν υπάκουαν στους αυστηρούς κανόνες που είχαν επιβληθεί  από την Ιερά εξέταση φυλακίζονταν ή 
δολοφονούνταν. Κάποιοι τσιγγάνοι (gitanos) κατέφευγαν στη Σιέρα Μορένα και Σιέρα Νεβάδα, όπου εκεί οι τσιγγάνοι χωρικοί 
(felag megnu) οργάνωσαν κοινότητες και συγχωνεύτηκαν με τους Ανδαλουσιανούς. Σε αυτές, περίπου 350 χρόνια αργότερα  
εμφανίστηκε η πρώιμη έκφραση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του φλαμένκο. Οι τσιγγάνοι (gitanos) επηρεασμένοι από τα 
βιώματα της φυλής τους, μέσα σε αυτά η καταπίεση, η εκμετάλλευση, η φτώχια, οι φυλετικές διακρίσεις και η απώλεια αγαπημένων 
προσώπων συνέβαλλαν σημαντικά στη διαμόρφωση τόσο στο τραγούδι όσο και στα είδη του. Ωστόσο όσο περνούσε ο καιρός το 
φλαμένκο διαδόθηκε και έξω από τα στενά όρια των κοινοτήτων σε ένα ευρύτερο σύνολο ανθρώπων, από διαφορετικές κοινωνικές 
τάξεις ,απέκτησε φήμη, έγινε πιο αποδεκτό και καθιερώθηκε ως τρόπος έκφρασης και διασκέδασης αποκτώντας έτσι θαυμαστές…  

Μαντώ Κυρίτση,Α2 
 

Τ 
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ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ; ΝΑΙ, ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ  
 Τώρα ακριβώς καταλαβαίνω την αγωνία που νιώθουν οι κατά τ' άλλα αξιότιμοι συνάδελφοι 

δημοσιογράφοι, όταν ψάχνουν την είδηση. ''Την είδηση'' που θα τους δώσει αξία στη ζωή τους, αναγνώριση 
στη δουλειά τους, χρήματα και πάνω απ' όλα θα συμπληρώσει τα κενά της ματαιοδοξίας τους. Πόσο δύσκολα 
μοιάζουν όλα. όταν πρέπει σε συγκεκριμένο χρόνο να παραδώσεις την δική σου είδηση μέσα από τις σελίδες 
μιας εφημερίδας ή τα τηλεοπτικά παράθυρα ή τον ραδιοφωνικό αέρα. 

Έτσι μου φαίνεται κι εμένα αυτή τη στιγμή. Μόνο 
που εγώ είμαι πλημμυρισμένη από χιλιάδες σκέψεις 
που με βασανίζουν γιατί οι ειδήσεις που μου έρχονται 
από παντού δεν είναι καλές και μου χαλούν την 
διάθεση. 

 Κάθε χρόνο λέω ότι φέτος θα είναι διαφορετικά. 
Κάθε χρόνο ονειρεύομαι τον εαυτό μου ένα βήμα πιο 
κοντά στις προσδοκίες μου. Φαντάζομαι τον εαυτό 
μου να κάθεται ήσυχα- ήσυχα και να ακούει την 
αγαπημένη του μουσική και να κοιτάζει τον κόσμο 
πίσω από τον τοίχο, να καθαρογράφει λίστες με 
αποφάσεις για τη νέα χρονιά (περισσότερο ελεύθερο 
χρόνο, χωρίς άγχος) συναντήσεις με αγαπημένα 
πρόσωπα, ενασχόληση με θέματα που πραγματικά με 
ενδιαφέρουν, τελειοποίηση των μουσικών μου 
γνώσεων. Το δυσάρεστο όμως είναι ότι δεν με 
αφήνουν να ζήσω το όνειρό μου.  

 

       Γιατί έρχεται η είδηση: ΚΡΙΣΗ, Οικονομική, 
πανικού, στην οικογένεια, στις σχέσεις, στο 
περιβάλλον, στο χώρο του σχολείου και γενικά της 
εκπαίδευσης, στους θεσμούς, κρίση παντού. Και εγώ 
σκέφτομαι να με πιάσει κρίση τώρα ή να το αφήσω 
για αργότερα που θα μεγαλώσω κιόλας; Και επειδή 
από τη φύση μου είμαι πολύ αισιόδοξη προσπερνάω 
την κρίση της είδησης γενικότερα  με ένα χαμόγελο. 
Είναι τόσο απλό. Ένα χαμόγελο φτιάχνει αμέσως την 
διάθεσή σου, είναι μεταδοτικό, γιατί βλέποντάς σε οι 
άλλοι χαμογελαστό δεν έχουν παρά να σε μιμηθούν -
αρέσκεται άλλωστε η κοινωνία μας στον μιμητισμό- 
και κυρίως είναι δωρεάν. Δεν ξοδεύεις ούτε ευρώ, 
άρα προσπερνάς και την κρίση. Σε μια εποχή που 
πρώτη είδηση είναι η κρίση, οι mentalist,το επόμενο 
μικρομέγαλο top model,το νέο μουσικό είδωλο, εγώ 
λέω ευχαριστώ αλλά δεν θα πάρω. Γιατί από μικρή 
μου έμαθαν μια μαγική λέξη: το ΟΧΙ.  

 Και  γράφω την δική μου είδηση. Κάπου εκεί έξω στον κόσμο υπάρχουν άνθρωποι εμπνευσμένοι, απλοί, 
καθημερινοί, που αγωνίζονται καθημερινά ξεκινώντας από τα απλά, κάνοντας όμως τη διαφορά. Γι’αυτούς θέλω 
να ακούω, αυτούς θέλω να βλέπω σαν πρώτη είδηση, γιατί αν και είμαι μόνο 17 κουράστηκα πια. ΦΤΑΝΕΙ! 
Υ.Γ.: ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥΣ, 
ΜΠΟΥΧΤΙΣΑΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΤΙΠΟΤΑ ΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ. 

                                                     Ανδριάνα Καλογρίδου Γ1 
 

ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ; 
1o)  www.komitis.gr   Στο site αυτό θα βρείτε πολλά πολλά παιχνίδια. Παζλ, παιχνίδια στρατηγικής, με λέξεις, αθλητικά, πολεμικά, 
για τη μόδα, τη μαγειρική, παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους για αγόρια και κορίτσια. Είναι ελληνικό και προσφέρεται δωρεάν. 
2ο) www.brainpop.com    Κουτάκια πολύχρωμα με  γνώσεις και πληροφορίες για πολλές  επιστήμες και μαθήματα.,  δοσμένες με 
τρόπο ευχάριστο και διασκεδαστικό. 
3ο) www.xtranormal.com Αν έχετε γράψει μία ιστοριούλα  , κάτι σαν σενάριο δηλαδή  και θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας στη 
σκηνοθεσία , στο site αυτό θα βρείτε τη βοήθεια που χρειάζεται ο αρχάριος, για να την κάνετε ταινία, εύκολα και γρήγορα.  
4ο) www.gamesforchaange.org    Σας  ενδιαφέρουν  τα  ανθρωπιστικά  θέματα    και  τα  προβλήματα  των  κοινωνικά  αδύνατων 
ομάδων; Το site αυτό σας ενημερώνει για τα βασικά με τρόπο ενδιαφέροντα. 
5ο) http://www.deviantart.com/  Εδώ δίνουν ραντεβού οι ταλαντούχοι από το χώρο της φωτογραφίας , των εικαστικών τεχνών 
και  πρωτότυποι γραφίστες. Όλοι αυτοί σας προσφέρουν τις εμπνεύσεις τους δωρεάν και απλόχερα. 
6o ) www.jamlegend.com Αν δεν ξέρετε κιθάρα και θέλετε να παίξετε χτυπώντας απλά το πληκτρολόγιο, αυτό είναι το sites σας! 
Καταπληκτικό. Μπορείτε δε να παίξετε ή κάποια από τα γνωστά τραγούδια που σας αρέσουν ή μια δικιά σας σύνθεση. 
7ο)  www.flashplanetarium.com    Το  διαδικτυακό  τηλεσκόπιο  για  τα  μάτια  σας  και  μόνο.  Γι’αυτούς  που  τους  γοητεύει  η 
αστρονομία και οι εικόνες από το Σύμπαν. 

 

ΚΑΙ ΛΙΓΑ ΓΙΑ ON LINE ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
FARM  VILLE,  δικτυακό  παιχνίδι  του  Facebook  και  του  Myspace.  Είναι  το  πιο  δημοφιλές  στις  ηλικίες  από  15  έως  45  ετών. 
Υπολογίζεται ότι, ο μέσος αριθμός χρηστών ανά μήνα αυτού του παιχνιδιού, είναι γύρω στα 80 εκατομμύρια. Οι έρευνες λένε πως με 
τα παιχνίδια αυτά οι χρήστες σπάνε τη ρουτίνα τους, αλλάζουν διάθεση και νοιώθουν καλύτερα με τον εαυτό τους. Στη δεύτερη θέση 
αλλά σε μεγάλη απόσταση, βρίσκεται το CAFÉ WORLD και ακολουθεί το HAPPY AQUARIUM . Τέλος το RECORD TRIPPING βραβεύτηκε 
ως «site of the day » και πολλοί μένουν με ανοιχτό το στόμα. Εσείς, παίζετε και ποια παιχνίδια σας αρέσουν και τι έχετε να μας πείτε 
για αυτήν σας την εμπειρία;;; Σ’ εσένα το λέω, που ξημεροβραδιάζεσαι στον υπολογιστή σου κι ούτε μας  δίνεις πια σημασία. 
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           «Ο θείος Πέτρος  και  η  Εικασία  του Goldbach»  του  Α.Δοξιάδη  (εκδόσεις Καστανιώτη)  είναι  ένα 
μυθιστόρημα που γράφτηκε το 2000  και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες. Το θέμα του βιβλίου έχει 
να κάνει με ένα από τα άλυτα προβλήματα των μαθηματικών, το γνωστό ως η Εικασία του Goldbach 
και την επίμονη και μακρόχρονη προσπάθεια ενός μαθηματικού να το λύσει. Η Εικασία του Goldbach, 
που πολλοί μαθηματικοί προσπάθησαν να λύσουν αλλά μάταια,  υποστηρίζει ότι κάθε ζυγός ακέραιος 
αριθμός μεγαλύτερος του 2 είναι άθροισμα δύο πρώτων αριθμών π.χ  4= 3+1 , 8=5+3, 20=19+1 κ.λ.π. 
           Η  ιστορία  εκτυλίσσεται  στην  Ελλάδα  στα  μέσα  του  20ού  αιώνα.  Ο  θείος  Πέτρος  είναι  ένας 
μυστηριώδης,  απομονωμένος  μαθηματικός  που  δείχνει  να  έχει  χάσει  το  πάθος  του  για  τα 
μαθηματικά. Αφηγητής της ιστορίας είναι ο ανιψιός του, ο οποίος με επιμονή σταδιακά ανακαλύπτει 
το άγνωστο σε αυτόν παρελθόν του θείου του. Μαθαίνει ότι κάποτε ήταν ανάμεσα στους τέσσερεις 
καλύτερους μαθηματικούς του κόσμου. Φιλοδοξία του ήταν να λύσει ένα από τα πιο δυσεπίλυτα προβλήματα των μαθηματικών, 
την Εικασία του Goldbach. Απομονώνεται λοιπόν στη Γερμανία και για πολλά χρόνια προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα, αλλά 
τελικά απελπίζεται, αφού έχει αρχίσει να κουράζεται και να χάνει το ταλέντο του. Τελικά, μια μέρα μαθαίνει για τα δύο απίστευτα 
Θεωρήματα της Μη Πληρότητας. Τα θεωρήματα αυτά τα απέδειξε το 1931 ο Αυστριακός Κουρτ Γκέντελ και λένε  ότι σε κάθε 
μαθηματική  θεωρία  υπάρχουν  προβλήματα  που  δεν  είναι  δυνατόν  να  αποδείξουμε  αν  ισχύουν  ή  δεν  ισχύουν  ,γεγονός  που 
γκρεμίζει και τις τελευταίες ελπίδες του θείου Πέτρου.  
           Ο ανιψιός του λοιπόν, παρ’ όλη την εικόνα του αποτυχημένου που έχει ο θείος Πέτρος για τον εαυτό του, τον θαυμάζει και 
έτσι αποφασίζει να γίνει μαθηματικός. Ο θείος Πέτρος προσπαθώντας να τον «προστατεύσει» από την αποτυχία τον αναγκάζει να 
ορκιστεί ότι θα γίνει μαθηματικός μόνο αν έχει το ταλέντο. Έτσι του δίνει την Εικασία του Goldbach να την λύσει χωρίς να του 
πει ποιο ήταν το πρόβλημα. Ο ανιψιός του, όπως ήταν αναμενόμενο, αποτυγχάνει και παραιτείται από το να γίνει μαθηματικός. 
Αργότερα φυσικά ανακαλύπτει ότι αυτό το πρόβλημα που του στέρησε το όνειρό του δεν έχει ακόμα αποδειχθεί.. Εξοργίζεται με 
το θείο του και τον αναγκάζει να του κάνει κάποια μαθήματα σχετικά με την  Εικασία του Goldbach. Ο ογδοντάχρονος πια θείος 
αναγκάζεται και του παραδίδει μαθήματα και σταδιακά βρίσκει ξανά το χαμένο του πάθος για τα μαθηματικά. Κλείνεται για δύο 
βδομάδες στο σπίτι του και ένα βράδυ τηλεφωνά στον ανιψιό του, ανακοινώνοντάς του ενθουσιασμένος ότι έλυσε την Εικασία 
χρησιμοποιώντας μια μέθοδο που στηρίζεται στη γεωμετρική πρόοδο. Ο ανιψιός σπεύδει στο σπίτι του αλλά βρίσκει το θείο του 
να είναι καθισμένος στο μπαλκόνι νεκρός. Γύρω από το σώμα του θείου του βρίσκονται παραλληλόγραμμα σχήματα από φασόλια, 
τα οποία παρίσταναν έναν αριθμό. Παρατηρώντας τις πλευρές των παραλληλογράμμων ο θείος του είχε καταφέρει να λύσει την 
Εικασία, δεν πρόλαβε όμως να δοξαστεί, αφού πέθανε πριν γνωστοποιήσει σε κανένα την απόδειξη του. 
           Το βιβλίο  είναι πραγματικά ένα αριστούργημα πλοκής και υπογραμμίζει ότι οι  ταλαντούχοι άνθρωποι,  τους οποίους όλοι 
ζηλεύουμε, αφιερώνουν τη ζωή τους σ’αυτό που τους αρέσει για να το φτάσουν στο υψηλότερο σημείο. Σκιαγραφεί διεξοδικά  τις 
στιγμές  του  έντονου    ενθουσιασμού,  αλλά  και  τις  στιγμές  της  απογοήτευσης. Προσωπικά,  ήταν το βιβλίο που με  έκανε  να 
αναθεωρήσω την άποψή μου για τα μαθηματικά. Παλαιότερα τα θεωρούσα «τυποποιημένες πράξεις» και γι’ αυτό δεν μου 
κέντριζαν  το  ενδιαφέρον.  Μετά  όμως  από  την  ανάγνωση  αυτού  του  βιβλίου  άρχισα  να  αντιμετωπίζω  τα  μαθηματικά  ως 
πρόκληση. Θα πρότεινα ανεπιφύλακτα αυτό το βιβλίο σε οποιονδήποτε ανεξαρτήτως του ενδιαφέροντός του για τα μαθηματικά.                 
 Καλή ανάγνωση!                                                                          Λευτέρης Μανουσάκης, Α΄2 
 

ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ  ΣΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ –  ΠΩΣ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ  Η  ΣΕΛΗΝΗ
 Δύο επιστήμονες οW. Hartmann και ο D.R.Davis, ήταν  οι πρώτοι που πρότειναν τη σύγχρονη θεωρία της προέλευσης 

του  φεγγαριού.  Η  μελέτη  τους    δημοσιεύτηκε  το  1975  στο  περιοδικό  Ίκαρος.  Σε  αυτήν  λοιπόν  υποδεικνύεται  ότι  ένας 
πλανήτης στο μέγεθος του Άρη  ‐ που οι αστρονόμοι τον ονομάζουν Θεία – συγκρούστηκε με τη Γη όταν αυτή ήταν σε… νεαρή 
ηλικία  ,  δηλαδή  πριν  4,5  δισεκατομμύρια  χρόνια.  Τα  συντρίμμια  της  σύγκρουσης  αυτής  εκτοξεύτηκαν  στο  διάστημα  ,  τα 
οποία στη συνέχεια συσσωρεύτηκαν σε μία στέρεα μάζα  και  δημιούργησαν  τη σημερινή Σελήνη. Η θεωρία αυτή μέχρι  το 
1984 είχε ατονήσει. Τότε οργανώθηκε ένα διεθνές συνέδριο στην Kona της Χαβάης με θέμα την προέλευση του φεγγαριού. Σε 
εκείνο  το  συνέδριο  η  θεωρία  της  σύγκρουσης  θεωρήθηκε  η  πιο  πειστική  και  ο  διευθυντής  του  πλανητικού  τμήματος  του 
Πανεπιστημίου της Αριζόνας την χαρακτήρισε ως την καλύτερη στο θέμα αυτό. 

 Οι  μελέτες  των  σεληνιακών  βράχων  εμφανίζουν  ότι  το  φεγγάρι  είχε  αρχικά  μια  λειωμένη  επιφάνεια.  Σιγά  –  σιγά  
άρχισε να ψύχεται αυτός ο ωκεανός του μάγματος ,αλλά η ηφαιστειακή δραστηριότητα συνεχίστηκε έντονα για περίπου 900 
εκατομμύρια  χρόνια  ακόμα.  Οι  αστρονόμοι  εκτιμούν  ακόμη πως  μετά  από  κάποια  δισεκατομμύρια  χρόνια  το φεγγάρι  θα 
διαλυθεί και τα κομμάτια του θα φυλακιστούν στο μαγνητικό πεδίο της Γης σχηματίζοντας ένα δακτύλιο σαν του Κρόνου.                

 Υπάρχουν  κι  άλλες  θεωρίες  που  προτάθηκαν  από  τους  σχετικούς  επιστήμονες  και  οι  οποίες  προσπάθησαν  να 
εξηγήσουν τη δημιουργία της Σελήνης. Όλες όμως έχουν κάποια αδύνατα σημεία. Μια από αυτές ισχυρίζεται πως το φεγγάρι 
δημιουργήθηκε μαζί με τη Γη. Μια άλλη υπέθεσε πως το φεγγάρι σχηματίστηκε κάπου αλλού στο ηλιακό μας σύστημα και 
έπειτα συνελήφθη  σε τροχιά από το βαρυτικό πεδίο της Γης. Μια τρίτη ιδέα υπέθεσε 
 πως η νεαρή Γη περιστρεφόταν τόσο γρήγορα, ώστε ένα κομμάτι της αποκόπηκε  
και με τα χρόνια έφτιαξε το φεγγάρι. Το πρόβλημα της δημιουργίας της Σελήνης  
εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτό και κατά καιρούς διατυπώνονται καινούργιες  
θεωρίες που προσπαθούν να απαντήσουν σε όλα τα προβλήματα που προκύπτουν. 
                                                 Στεφανάκης Δημήτρης ‐ Β4 
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Όταν όλα θα είναι έτοιμα… 

Όλοι έχουμε ακούσει για έναν κύριο ονόματι Μαρξ και 
για τη θεωρία  μιας ουτοπικής αταξικής κοινωνίας, 
όπου κανένας δεν θα είναι ανώτερος κανενός και όλοι 
θα χαίρονται τα ίδια αγαθά και την ίδια μεταχείριση 
(βλ. κομμουνισμός). Για την υλοποίηση αυτής υπάρχουν 
κάποια στάδια και ένα σχέδιο που θα έπρεπε να είχε 
μπει σε εφαρμογή από τον προηγούμενο αιώνα. 
Δυστυχώς ούτε αυτόν τον αιώνα εφαρμόζεται, όσο και 
αν κάποιοι επικαλούνται τη μαρξιστική θεωρεία. 

Η εργατική τάξη αν και έχει δημιουργήσει συνδικάτα, τα οποία προασπίζονται τα 
δικαιώματά των εργαζομένων, αυτά δείχνουν πιόνια σε μια χαλασμένη σκακιέρα. 
Ακόμα και αν έρθει η συντέλεια του κόσμου, όλοι θα συνεχίσουν να αγωνίζονται 
ξέροντας ότι το σύστημα είναι διεφθαρμένο. Αλλά ο αγώνας μοιάζει ανώφελος. 
Γιατί μέχρι και τη τελευταία στιγμή κανείς δεν θα σκεφτεί πως δεν φταίει το σύστημα 
αλλά ο ίδιος του ο εαυτός που φτιάχνει το σύστημα.  
Το κεφάλαιο από την άλλη ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για τους από κάτω. Η αίσθηση 
ασφάλειας που έχουν βασίζεται στην αδυναμία των προλετάριων (οι από κάτω) για 
συγκρότηση. Γνωρίζουν σαν την παλάμη του χεριού τους όλες τις κινήσεις των 
εργατών. Έπειτα τους αφήνουν απλά να απεργήσουν για λίγο  και μετά ξέρουν πως 
θα πάνε πίσω με την ουρά στα σκέλια, επειδή χρειάζονται τη δουλειά για να ζήσουν.  
Μήπως λοιπόν πριν από τον πόλεμο κατά της αδικίας, της φτώχειας, της ανέχειας, 
της καταπάτησης των δικαιωμάτων, της ταξικής κοινωνίας και των εργοδοτών που 
πίνουν το αίμα των εργατών, πρέπει να ετοιμαστούν οι πολεμιστές; Όχι μόνο να 
ξέρουν για τι πολεμάνε αλλά να καταλάβουν το μεγαλείο του αγώνα αλλά και του 
αποτελέσματος που θα συμβεί, εάν συμβεί. Είναι έτοιμοι να αφήσουν στην άκρη 
τα δικά τους οφέλη και να σκεφτούν το διπλανό τους και το καλό που θα κάνουν 
στους απογόνους τους;  
Δεν νομίζω πως οι γενιές μέχρι και τη δική μου είναι ικανές να αλλάξουν τον κόσμο 
ακόμα και όταν βλέπουν πως κάποιος κοντά τους δεν έχει χρήματα να αγοράσει τα 
απαραίτητα ή να επισκεφτεί ένα γιατρό σε περίπτωση ανάγκης. Κανείς μας δεν είναι 
σε θέση να αφήσει ορθάνοιχτα τα μάτια και το μυαλό του και να αντιληφθεί το 
μέγεθος της συνολικής καταστροφής που δημιουργήσαμε και επιτρέψαμε να πάρει 
τις διαστάσεις που έχει σήμερα, αφού ο ένας ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον και όλοι 
μαζί κατηγορούν το κεφάλαιο. Καλά τα είπε ο Μαρξ, αλλά αν ζούσε σήμερα θα μας 
μούντζωνε και θα είχε δίκιο. 
Όμως η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και δεν είναι ο καταλληλότερος καιρός για να 
είμαστε απαισιόδοξοι. Η επανάσταση θα γίνει τη σωστή στιγμή, όχι νωρίτερα, όχι 
αργότερα. Αυτό θα κριθεί από το πόσο πρόθυμοι θα είναι όλοι και πόσο 
κατάλληλο θα είναι το έδαφος.     Ευφροσύνη Βοργιά, Β’1 
 
 
 

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΪΤΙΝΟΥΣ 

Η πάμπτωχη Αϊτή, κάποτε έδειξε τον δρόμο στις ισχυρές δυνάμεις της Ευρώπης. ∆εν ξεχνάμε ότι η Αϊτή ήταν η 
πρώτη χώρα που το 1822 αναγνώρισε την ελληνική επανάσταση και την Ελλάδα, ως κράτος που το 1820 είχε 
κατακτήσει την ελευθερία του μιας και μέχρι τότε ήταν Γαλλική αποικία.  
Σήμερα όμως, μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, δοκιμάζεται από μια ανείπωτη φυσική καταστροφή. 
Σεισμός με 300.000 νεκρούς και εκατομμύρια αστέγους. Είναι η ώρα η Ελλάδα να εκδηλώσει την ευγνωμοσύνη 
της προς τον δοκιμαζόμενο λαό της με τον ίδιο ενθουσιασμό και γενναιοδωρία που είχε δείξει η Αϊτή πριν 2 αιώνες. 
Σε αυτήν την πράξη συμμετείχαμε κι εμείς ως σχολείο συγκεντρώνοντας – μαθητές και καθηγητές - 230 ευρώ, τα 
οποία στάλθηκαν για να βοηθήσουν τους Αϊτινούς σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάνε.  
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ! 
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ΓΙΑ ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ 
ΛΟΓΟΥΣ 

Την ΜΑΡΓΙΟΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ   34 
ετών, βιολόγο τη μάθαμε από τις 

εφημερίδες , η τηλεόραση έχει άλλες 
προτεραιότητες. Ο πρώτος λόγος που 
την αναφέρουμε είναι πως ήταν μία 
από τις γυναίκες επιστήμονες που 

βραβεύτηκε φέτος από την UNESCO 
– L’OREAL. Είναι ή πρώτη φορά, στα 

12 χρόνια λειτουργίας αυτού του 
θεσμού, που βραβεύεται Ελληνίδα και 
μάλιστα τόσο νέα Τα βραβεία αυτά 
είναι σημαντικότατα – θεωρούνται 

κάτι σαν Νόμπελ για τις γυναίκες. Η 
κ. Μαργιολάκη που συνεργάζεται με 

το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο 
Ακτινοβολίας Συγχρότρου στο 
Πανεπιστήμιο της Γκρενόμπλ, 
βραβεύτηκε για μία καινούργια 

τεχνική εντοπισμού ιών και 
δημιουργίας  των κατάλληλων 

φαρμάκων για την αντιμετώπισή 
τους. Ο δεύτερος λόγος που την 

αναφέρουμε είναι η επιθυμία της να 
επιστρέψει στην Ελλάδα για να 

συνεχίσει εδώ τη δουλειά της. Από τις 
δηλώσεις της φαίνεται να έχει 

επίγνωση της αναξιοκρατίας, που εδώ 
χτυπάει κόκκινο και της αδιαφορίας 
της κοινωνίας μας για το έργο των 

σημαντικών στοχαστών, επιστημόνων 
και καλλιτεχνών. Μας είναι 

ξεκάθαρο πως η κ. Μαργιολάκη 
ανήκει στις εξαιρέσεις των 

ανιδιοτελών εκείνων ανθρώπων 
που είναι πρόθυμοι να δώσουν, 
σ’αυτούς που αγαπούν και στην 

πατρίδα τους, αυτά που 
χρειάζονται. Της βγάζουμε το 

καπέλο και της ευχόμαστε καλή 
δύναμη. 
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  Το τμήμα της Γ’ Θετικής του σχολείου μας παρακολούθησε την 4η Διημερίδα 
Βιολογίας, η οποία διεξήχθη στις 19 και 20 Φεβρουαρίου στον Πειραιά. Διοργανωτές των διαλέξεων αυτών ήταν η Πανελλήνια ‘Ενωση Βιοεπιστημόνων, 

το Ράλλειο Λύκειο και η Νομαρχία Πειραιά. Η κ. Καταλακτάκη, καθηγήτρια Βιολογίας στο σχολείο μας, μας συνόδευσε σ’αυτές τις ομιλίες. 
Την πρώτη μέρα έγινε αναφορά στους ιούς που προσβάλλουν τους ανθρώπους, στη Δικανική Γενετική και στον καρκίνο των παιδιών. Κατά τη γνώμη 
μου το πιο ενδιαφέρον θέμα ήταν αυτό της Δικανικής Γενετικής , όπου η κ.Μηνιάτη Π.- Μοριακή Βιολόγος - μας ανέφερε πως βρίσκει εφαρμογή η 

βιολογία στην εξιχνίαση εγκλημάτων και συνοπτικά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αναγνώριση του D.N.A. Τη δεύτερη μέρα τα θέματα των διαλέξεων 
ήταν η φυσική και παθολογική ανοσία και η λειτουργία του εγκεφάλου. Και τα δύο θέματα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε η 
αναφορά στις διάφορες οπτικές πλάνες που προκύπτουν στους ανθρώπους υπό κανονικές συνθήκες. Η κ. Σκολιάρα Ε. – Νευροεπιστήμονας - με τις 

διαφάνειες που είχε προετοιμάσει για την ομιλία της, έδειξε στο ακροατήριό της κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις από τις πλάνες αυτές.  Μετά μας 
εξήγησε  ότι ο λόγος που σε ορισμένες περιπτώσεις, κανονικοί άνθρωποι, κάποιες φορές βλέπουν κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, είναι 

η δομή συγκεκριμένων κυττάρων του εγκεφάλου μας. 
Μαντάς Γιάννης – Γ3 

 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ, ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ…ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ» 
                      Φέτος είμαι μαθήτρια Γ’ λυκείου, άρα 13 ολόκληρα  χρόνια μαζί με το νήπιο, έχω υπάρξει  μαθήτρια. Έχουν  περάσει από τα 
χέρια μου περίπου 200 βιβλία, τα οποία σύμφωνα με την άποψη των δασκάλων –καθηγητών  μού έμαθαν/βόηθησαν να γράφω να 
διαβάζω, να μετράω, μού έμαθαν/βόηθησαν να μάθω επίσης ιστορία,  θρησκευτικά, λογοτεχνία, γεωγραφία, οικονομία  και άλλα πολλά 
που δυστυχώς αυτή τη στιγμή δε θυμάμαι‐πιθανότατα γιατί δεν τα άνοιξα/διάβασα/έμαθα ποτέ. Ίσως επειδή δεν είχα όρεξη, ίσως πάλι 
επειδή πάντα έλεγα  «θα πάρω βοήθημα και θα μάθω από εκεί, θα τα  λέει πιο καλά», ίσως πάλι επειδή οι δάσκαλοι/καθηγητές που 
είχα δεν με παρακίνησαν‐ενέπνευσαν στο να τα διαβάσω, ίσως πάλι επειδή δεν είχα  το χρόνο και την όρεξη. 
                  
    Τα  σχολικά  αυτά  βιβλία  που  μας  τα 
μοιράζουν κάθε χρόνο μετά από τον αγιασμό(τα 
μισά, γιατί είτε δεν φτάνουν γι όλους ή γιατί το 
Υπουργείο  ‘ξεχάστηκε’  και δεν  τα  τύπωσε στην 
ώρα  του)καθόλου  δεν  τα  αγαπώ,  να  πω  την 
μαύρη αλήθεια. Παρόλα αυτά έχω κρατήσει τα 
περισσότερα  βιβλία  από  όλες  τις  τάξεις  σαν 
ενθύμιο‐να  έχω    δείχνω  στα  παιδιά  μου  και 
εγώ.. Φέτος πάλι σκέφτομαι  να  τα πετάξω όλα 
με  το  που  θα  βγουν  τα  αποτελέσματα.  Μην 
νομίζετε  πως  είμαι  από  τα  παιδιά  που 
σιχαίνεται  ό,τι  έχει  να  κάνει  με  βιβλίο. 
Απεναντίας  έχω  διαβάσει  αρκετά  « 
εξωσχολικά»  βιβλία  που  πολλά  από  αυτά  με 
βοήθησαν  να  καταλάβω,  να  αισθανθώ,  να 
μάθω,  να  ψάξω.  Οπότε  καταλήγω  στο 
συμπέρασμα  πως  τα  σχολικά  βιβλία  είναι 
απαίσια.  Να  με  συγχωρούν  οι  συγγραφείς  ,  οι  γραφίστες  και 
αυτοί  που  τα  διαλέγουν,  αλλά  για  μένα  είναι  χάλια. 
                      Καταρχάς  είναι  κακογραμμένα,  πυκνογραμμένα,  χωρίς 
συνοχή,  έχουν  τόσες  άχρηστες  πληροφορίες,  είναι  θεόβαρα.  Κάθε 
βιβλίο έχει τουλάχιστον 200 σελίδες από τις οποίες προσπερνάμε τις 
100  για  να  βγάλουμε  την  ύλη,  μας  δίνουν  και  άλλες  τόσες 
φωτοτυπίες οι καθηγητές για συμπλήρωμα και φτάνω στο σημείο να 
μην  κλείνει  η  τσάντα  μου,  όταν  έχω  να  φέρω  7  βιβλία  άλλα  τόσα 
τετράδια και πόσες ακόμα φωτοτυπίες. Ας βρεθεί ένας μαθητής που 
κατάφερε να διαβάσει το τοπ μπούρδα βιβλίο της φιλοσοφίας της β’ 
λυκείου και εγώ  θα πάρω πίσω όσα έχω πει για τα βιβλία. Για να μην 
πω για  τη φοβερή γραμματική  των λατινικών και  τον αρχαίων   που 
χρειάζεται  πυξίδα  για  να  βρεις  ένα  τύπο.  Ούτε  για  τα  βιβλία  της 
φυσικής(γενικής  παιδείας)που  μου  παίρνει  κανένα  μισάωρο  για  να 
βρω έναν ορισμό. Είναι λογικό κατά την ταπεινή μου άποψη σχεδόν 
κανένας  μαθητής  να  μην  είναι  ευχαριστημένος  με  τα  βιβλία  που  ο 
Ο.Ε.Δ.Β  (Όταν  Εγώ  Διαβάζω  Βαριέμαι  ή Ο  Δάσκαλος  Είναι  Βλάκας‐
αστειάκια που τα λέγαμε στο δημοτικό) μας δίνει.  Δυσκολεύομαι να 
δώσω το χρυσό βατόμουρο σε ένα βιβλίο αλλά νομίζω πως μπορεί να 
το κερδίσει αυτό  των λατινικών της β’ και γ’ λυκείου που βγαίνει σε 
pocket size, έτσι ώστε να μεταφέρεται εύκολα και να χωράει παντού. 
Είσαι στην παραλία και θες να διαβάσεις κάτι ευχάριστο, ανοίγεις την 
τσάντα  σου  και  βρίσκεις  το  εύχρηστο  βιβλίο  των  Λατινικών  και  

διαβάζεις  ιστορίες  από  τον  πόλεμο,  ιστορίες 
αγάπης,  ανέκδοτα    και  φυσικά  τα  κρύα 
λογοπαίγνια  των  σοφών  Λατίνων.  Λατινικά 
λοιπόν  δε  διάβασα  και  δεν  έμαθα  τίποτα  από 
αυτό  το  βιβλίο  αλλά  από  βοηθήματα, 
φωτοτυπίες. 

                     Καταπληκτικό  βέβαια  είναι  και 
το βιβλίο της  Ιστορίας  (γενικής παιδείας), το 
οποίο  όταν  πας  να  το  διαβάσεις  ξεχνάς  και 
αυτά  που  ξέρεις.  Όσοι  συμμαθητές  μου 
αποφάσισαν  να  δώσουν  στις  πανελλήνιες 
Ιστορία  από  αυτό  το  βιβλίο,  για  μένα  είναι 
ήρωες.  Στην  λίστα    των  πολυαγαπήμενων 
μου  βιβλίων  δε  θα  μπορούσε  να  λείπει  το 
βιβλίο  των    Αρχαίων  κατεύθυνσης    της  Γ’ 
λυκείου,    κυρίως    λόγω  των  ‘φοβερών’    του 
εισαγωγών τόσο στον Πλάτωνα όσο και στον 

Αριστοτέλη.  Η  συμμαθήτρια  μου    η  Κατερίνα,  μου  είπε    να 
αναφέρω  και  το  βιβλίο  της  Βιολογίας  Γ’  Λυκείου  της  θετικής 
κατεύθυνσης, το οποίο ισχυρίζεται πως είναι πυκνογραμμένο, τα 
λέει μπερδεμένα, ασύνδετα και δεν μπορεί με τίποτα να το μάθει 
απέξω.  Έχω σκεφτεί πολλές φορές πως ο συνδυασμός βιβλίων 
και  εξετάσεων,  αυτό  που  μας  καλλιεργούν  πιο  πολύ  είναι  η 
παπαγαλία και δε νομίζω ότι αυτό είναι η ουσία της μάθησης. 
                   Δεν ξέρω λοιπόν τι ακριβώς φταίει και σχεδόν όλοι οι 
μαθητές  μισούν  τα  σχολικά  τους  βιβλία.  Άλλοι  επειδή  δεν  τους 
αρέσει  το  μάθημα,  άλλοι  επειδή  δεν  τους  αρέσει  η 
εικονογράφηση  και  η  αισθητική  τους,  άλλοι    πάλι  επειδή  δεν 
βρίσκουν  τίποτα  ενδιαφέρον  στον  ξερό  τρόπο  που  τα 
παρουσιάζουν  και  σε  αυτά  που  λένε.  Πιστεύω  πάντως  πως 
μεγάλη ευθύνη φέρει και ο καθηγητής που το διδάσκει αλλά και 
όλο το σχολικό μας σύστημα που δεν μας εμπνέει. Το Υπουργείο 
Παιδείας  πάντως  δεν  έχω  δει  τόσα  χρόνια  να  κάνει  καμία 
ενέργεια  για  να  αλλάξει  την  κατάσταση.  Εκτός  κι  αν  θεωρείται 
ενέργεια το να μοιράζει notebooks σε παιδιά πρώτης γυμνάσιου 
τα  οποία  τα  χρησιμοποιούν  μία  φορά  το  τρίμηνο  για  εργασίες. 
Είμαι σίγουρη πάντως πως για πολλά χρόνια ακόμα οι μαθητές θα 
θέλουν να σκίζουν και να καίνε τα σχολικά τους βιβλία και αυτό 
δεν είναι καλό για κανένα.                              Γκουσέτη Ειρήνη – Γ1  
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Δύο όψεις μιας εκδρομής 
Όπως όλοι γνωρίζουμε, την 27η Ιανουαρίου το σχολείο μας επισκέφτηκε τον Ιερό 
Βράχο και το Μουσείο της Ακροπόλεως. Αντί απλώς να σας παρουσιάσω πώς 
περάσαμε εμείς τα «πρωτάκια» στο βράχο, θα προσπαθήσω να δείξω πως πέρασε 
την εκδρομή ένας μαθητής που έρχεται στο σχολείο και θέλει να φύγει με 
εφόδια από αυτό και πώς πέρασε την εκδρομή ένας(ο θεός να τον κάνει) μαθητής 
της Α’. Για να δούμε λοιπόν! 
1η όψις: Την 27η Ιανουαρίου το σχολείο μας επισκέφτηκε την Ακρόπολη. Με χαροποίησε το 
γεγονός ότι δεν θα επισκεφτούμε το Μουσείο της Ακροπόλεως, πράγμα που σημαίνει ότι εμείς θα έχουμε χρόνο να δούμε καλύτερα τα 
μυστικά των γλυπτών και των μαρμάρων του Ιερού Βράχου. Κατά την ανάβαση, μερικοί από τους συμμαθητές μου σταμάτησαν για να 
φωτογραφηθούν με θέα τη «ζούγκλα» των Αθηνών. Εγώ αδιαφόρησα και συνέχισα την ανάβαση, ώσπου έφτασα μαζί με τους 
καθηγητές μου σε μία ξεναγό(;) που μας έκανε την έξυπνη σχετικά με την χρονολογία κατασκευής της στήλης του Αγρίππα και 
αμφισβητούσε τις γνώσεις της φιλολόγου μας, κας Περδίκη, σε σχέση με τη ξενάγησή μας σ’ αυτό το χώρο. Μετά το όλο περιστατικό, 
περάσαμε τη «στήλη» και τα Προπύλαια και περάσαμε στο κύριο μέρος του βράχου. Μετά από ένα ‘’μπαράζ’’ φωτογραφιών 
ξεκινήσαμε την ξενάγησή μας στον Παρθενώνα και στο Ερεχθείο. Και να κάτι που με εξόργισε προσωπικά: Ενώ εγώ προσπαθούσα να 
διαβάσω τις πληροφορίες για τον Παρθενώνα που για τις οποίες ξόδεψα τόσο χρόνο για να τις βρω, οι συμμαθητές μου έβγαζαν 
φωτογραφίες με τα κινητά τους(οι οποίες σκόπευαν να μπουν στο Facebook λίγες ώρες αργότερα), και έκαναν αναφορές στο άτομό μου 
και στο θεολόγο μας, κ. Κουβέλη. ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΘΟΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΗΜΕΡΑ; Τέλοσπάντων, έγινε ό,τι έγινε 
και ευτυχώς αποχώρησαν από το βράχο έχοντας προφανώς προορισμό τις καφετέριες του Θησείου. Η περιήγηση όμως για μένα 
συνεχίστηκε στο βράχο και ολοκληρώθηκε μόλις λίγα λεπτά πριν από την επιστροφή μας στο σχολείο. Κατά τη διαδρομή της 
επιστροφής μερικά «θηρία» ΑΦΗΝΙΑΣΑΝ. Λίγο έλειψε να μετατραπεί το λεωφορείο που μας μετέφερε σε κινούμενη αρένα! Παρ’ 
όλα αυτά ευτυχώς γυρίσαμε σώοι και αρτιμελείς… 
2η όψις: Επιτέλους! Μας πήγανε εκδρομή στην Ακρόπολη. Πολύ δεν αντέξαμε το διάβασμα, δεν νομίζετε; Παραλίγο όμως να μην 
έρθω όταν έμαθα ότι δεν θα πάμε σο μουσείο. Άκου δεν θα πάμε στο μουσείο! Μου ‘σπασαν τα νεύρα όταν τ’ άκουσα αυτό! Τέσπα, μας 
πήγαν εκεί πέρα και μας είπαν να ανεβούμε στο βράχο. Άλλη όρεξη δεν είχα! Ήθελα να πάω για καφέ, άσε που’ χα στραβοξυπνήσει! 
Ο. Κ., τους έκανε τη χάρη και ανέβηκε στο βράχο. Με το που φτάσαμε όμως στον Παρθενώνα, άρχισε ο Μπλέτσας να λέει κάτι 
αρλούμπες για ρυθμούς, για αγάλματα, για σκηνές, για λόρδους, για λειτουργικότητες, λίγο έλειψε να κάνω εμετό! Ευτυχώς μια 
χοντρή δίπλα μου τον έβγαλε φωτογραφία όταν μίλαγε  και μετά στο Facebook θα γελάσει και λίγο το χειλάκι μας! Μετά το τέλος της 
ανοησίας(για άλλη μια φορά) του Μπλέτσα, την κάναμε όλοι για Θησείο! Σύξυλο τον αφήσαμε το βλάκα! Άσε που στο πούλμαν της 
επιστροφής έφαγε την πλάκα της πλάκα της ζωής του. Θα ‘χει να θυμάται(όχι για πολύ βέβαια, παίρνουμε βαθμούς, θα μας ρίξει 
κάτω θα μας σουρομαδήσει!!!) Τελικά αυτή η εκδρομή θα μου μείνει αξέχαστη!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

Μπλέτσας Βασίλης – Α3 

 

Τα Στιγμιότυπα της…ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ! 
3, 2, 1,.. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά φίλες και φίλοι του 23ου Δημοτικού 
Σχολείου…εεεεεε… του 1ου Λυκείου Κερατσινίου ήθελα να πω, ούτε με την «έλευση» του 
«ελπιδοφόρου», του «θαυματουργού» 2010, δεν έγινε η μετακόμιση στο…σπίτι μας το 
Δεκέμβρη που λέγαμε να πάμε, ούτε το Γενάρη και απ’ ό,τι βλέπω, ούτε το Φλεβάρη! Το 
πολύ-πολύ το 2012 το Σεπτέμβρη να είμαστε εκεί (εγώ θα ‘χω βγάλει το Λύκειο βέβαια!). 
Ευτυχώς, ευτυχώς και πάλι ευτυχώς εδώ πέρα στη βουνοπλαγιά Κερατσινίου πάμε 
ήρεμα και γερά (πλην Α3). Τα μαθήματα βαίνουν καλώς(αυτό μας έλειπε να ‘χουμε και 
καταλήψεις!) γράψαμε και 2-3 διαγωνίσματα να κάνουμε και κανένα καλό Μ.Ο. 
(ειδάλλως οι μανάδες μας θα πάθαιναν συγκοπή). 
Θραύση και πάλι θραύση προκαλεί στους χώρους της Α’ Λυκείου η «ίδρυση» του νέου 
σοσιαλιστικού κινήματος, παραλλαγής του ΠΑ.ΣΟ.Κ., το ΜΠΛΕΤ.ΣΟ.Κ.! Αυτή η 
δημιουργία της «κλίκας» του Α’3 φαίνεται να θέλει εμένα να «κυριαρχώ» στα έδρανα της Βουλής των Ελλήνων! Ειλικρινά, από 
τη θέση μου λέω ότι πρόσωπα για να (μη) λύσουν τα προβλήματα αυτής της χώρας, υπάρχουνε. Δεν χρειάζομαι ούτε 
εισχωρήσεις, ούτε διαγραφές. Και επιτέλους, οι «πολιτικές» ΕΞΩ από το Α’3! Προξενεί μεγαλύτερο κακό, παρά καλό. 
Τέλοσπάντων, να αφήσουμε και λίγο τα σχολικά, «Πάμε» λέει ο Γιωρίκας, «STOP» ο Αντωνάκης και όλοι οι υπόλοιποι 
σκούζουν από κάτω. Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου, δηλαδή δεν αλλάζει κάτι στα «ανάκτορα». Ευτυχώς που 
κλείσανε τους δρόμους οι αγρότες για να ‘χουμε να βλέπουμε στην τηλεόραση καμιά είδηση, γιατί δεν αντέχουμε άλλο να 
βλέπουμε σοβαρούς ανθρώπους να «τσακώνονται» για το ΑΝ μάλωσε το διάσημο ζευγάρι (ξέρετε ποιο) για την περιουσία τώρα 
που χωρίζει. ΔΕ ΜΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΕ ΛΕΩ ΕΓΩ? Καταλάβετέ το κι αλλάξτε ύφος! Δεν κερδίζετε τίποτα μ’ αυτό. 
Όσο για τα οικονομικά, «Γυρνώντας από το Davos, έγινα πιο γκαβός», όπως λέει ο κος Ξανθούλης. Αυτός ο δείκτης στο 
χρηματιστήριο έχει γίνει τόσο κόκκινος, όσο το «Γ. Καραϊσκάκης» και όλοι οι ξένοι μας βρίζουνε με αρχηγούς τους Άγγλους, 
μέσω BBC και τους Γερμανούς. Chaos μας ανεβάζουνε, apateonos μας κατεβάζουνε. Το ξέρουμε ότι πάμε να βαρέσουμε 
διάλυση, δεν χρειάζεται να μας το λέτε πια συνεχώς. και μ’ αυτόν τον τρόπο. Εμείς κυρίες μου και κύριοι είμαστε Έλληνες 
και είμαστε στον κόσμο μας. Θέλετε να μας δώσετε  τρελόχαρτο; Τι ψάχνετε λοιπόν, δώστε μας ; Ευτυχώς όμως, με πολιτικά, 
οικονομικά, μαθητικά, σατιρικά, αθλητικά, η ζωή συνεχίζεται… 

Υ.Γ. Ο τίτλος του άρθρου είναι εμπνευσμένος από την ομώνυμη εκπομπή του Ρ/Σ ΣΚΑΪ 100.3 με παρουσιαστή/εκφωνητή το 
δημοσιογράφο, κο Βασίλη Κουφόπουλο. 

      Βασίλης Μπλέτσας Α’3 
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Αν και οι πρωινές  εκπομπές είναι μία ζώνη 
που  δεν  χωράει  στο  καθημερινό  μας 
πρόγραμμα,  οι  περισσότεροι  από  μας 

γνωρίζουμε τόσο τους τίτλους και το περιεχόμενο τους, όσο και τους παρουσιαστές τους.   Όλοι λοιπόν ξέρουμε τους Σπύρο 
Χαριτάτο και Γιώργο Καραμέρο με και την εκπομπή τους «10 με 1 μαζί », οι οποίοι έχουν κυριέψει τα «πρωινά» με μία κάπως 
διαφορετική εκπομπή από τις υπόλοιπες αυτής της ζώνης και έχουν καταφέρει να διατηρούνται σταθερά στην πρώτη θέση. 
 Αφού  γνωρίσαμε  τον  επικοινωνιακό  και  ανοιχτόκαρδο  Σπύρο Χαριτάτο,    ο  οποίος  μας  δέχτηκε  με  ανοιχτές  αγκάλες 
στην εκπομπή του,   αποφασίσαμε να του πάρουμε και μία συνέντευξη με σκοπό να 
μάθουμε όσον αφορά τη δουλειά του. 
Ασχολούμενος  λοιπόν  17  χρόνια  με  αυτό  το  επάγγελμα,  μας  λέει  ότι  είναι 
πραγματικά  δημιουργικό,  αρκεί  να  το  κάνεις  με  αγάπη  και  σεβασμό,  συστατικά  που 
είναι απαραίτητα για την επιτυχία σε οποιονδήποτε τομέα. Παρόλο αυτά η ψυχολογική 
πίεση και το έντονο stress υπάρχουν πάντα από την ανάγκη να γίνουν όλα όπως έχουν 
προγραμματιστεί, κάτι που φυσικά δε λείπει από τον κ. Χαριτάτο ακόμα και μετά την 
επιστροφή  από  τις  διαφημίσεις.  Μας  είπε  επίσης  ότι  τα  νούμερα  τηλεθέασης 
επηρεάζουν τις  επιλογές που κάνεις,   στο βαθμό που ο καθένας το επιτρέπει.  Για τον 
ίδιο,  μπορούν  να  αποτελέσουν  σύμβουλο,  αλλά  σε  καμία  περίπτωση  βασικό  οδηγό. 
Ομολογεί    επίσης  ότι    επιφανειακά οι  διαπροσωπικές  του σχέσεις  δεν  επηρεάζουν  τα 
επαγγελματικά  του,  ωστόσο  δεν  αποκλείει  το  γεγονός  κάτι  τέτοιο  να  συμβαίνει 
υποσυνείδητα. 
Κάτι που δεν περνάει σίγουρα από το μυαλό  κάποιου που έχει δει  την εκπομπή 
είναι  το  γεγονός  ότι  το  πρωινό  ξύπνημα  είναι  αφόρητο  και  δεν  μπορεί  να  το 
συνηθίσει  με  τίποτα.  Με  κάτι  άλλο  που  θα  του  άρεσε  πολύ  να  ασχοληθεί  είναι  ένα  επάγγελμα  που  θα  του  έδινε  τη 
δυνατότητα να ταξιδεύει διαρκώς. Ο κ. Χαριτάτος μην μπορώντας να ξεχωρίσει τι είναι αυτό που ελκύει τους τηλεθεατές, 
μας  λέει  ότι  πιθανώς  κρατούν  καλή  τηλεοπτική  παρέα,  στην  οποία  βρίσκουν  τα  περισσότερα  απ’  όσα  ζητούν  από  ένα 
τηλεοπτικό πρόγραμμα, με το οποίο συμφωνούμε απόλυτα. Ελπίζουμε λοιπόν η εκπομπή να συνεχίσει να έχει τη λαμπρή 
πορεία που έχει ως τώρα και ευχαριστούμε πολύ τον κ. Σπύρο Χαριτάτο που μας μίλησε... 

Αναγνωστοπούλου Χαρά , Αποστόλου Έλενα –Β’1 και Καμπούρη Ελένη , Κάνδρου Φωτεινή – Β’2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

''ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΙ'' 
 

Αδύνατη η ανάσα, 
αν και τραύματα γεμάτη 
Ενυπάρχει στις αισθήσεις. 
 

Περπατώ τρομακτικά γρήγορα 
και φοβάμαι, 
Φοβάμαι τον ήχο της να χάσω. 
 

Τριγυρίζω στις ανθρώπινες σκιές 
και κρατώ τα μυστικά τους. 
Έχω συλλέξει άφθονα. 
 

Σας χαρίζω μερικά και 
προχωράμε 
Η σκέψη άπειρη, ανίκανη 
να δράσει 
 

Μύθος η ζωή του πνεύματος. 
Όλοι πενθούμε τα περασμένα. 
Αδρανείς δεν κατορθώνουμε 
ούτε λέξη να στεριώσουμε. 
 

Μα η ασχήμια κρύβεται 
στις λέξεις που χρησιμοποιούμε 
στην καθημερινή μας ζωή. 
 

[19-02-2010],1:30π.μ 
 

 Αγγελική Κάλβη Γ1 

 ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

Κι έριξα το πρόσωπό μου 

σε έναν βράχο από κύματα να δροσιστεί. 

Σα να θαρρείς πως κάηκε η ψυχή μου 

αφού καμιά ζωή δεν μπορεί να τη φυλάξει. 
 

Κι έτσι στα σίδερα του κόσμου τη ρίχνω να γλυτώσει 

γιατί ελεύθερη αξίζει να πεθάνει 

παρά να ζει εγκλωβισμένη στην αιωνιότητα 

απέναντι, εκεί στην αγανάκτηση του πλήθους. 
 

Άκου με, πονάνε μάτια μου τα μάτια των ανθρώπων 

στάζουν αίμα σαν νερό 

μιλούν και δεν σωπαίνουν 

κυλούν μα δεν αφήνουν ίχνη 

θαμπώνονται από τη μοναξιά που αγκάλη της τα παίρνει 
 

Έτσι μαγεύτηκα κι εγώ από την ομορφιά της 

κρύφτηκα μέσα στους λυγμούς της 

χάθηκα μέσα στην αλήθεια της 

και έμεινα εκεί ευτυχισμένη 

με συντροφιά το όνειρο και μάνα την ιστορία... 
 

Χριστίνα Σταύρου Γ2 
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Ευχαριστούμε το βιβλιοπωλείο ΙΛΙΑΣ για τη 

δωρεάν εκτύπωση αυτού του φύλλου της 

εφημερίδας μας. 


