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Υπεύθυνοι καθηγητές: 

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ Θ. 
ΠΑΠΠΑΣ Ι. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ Χ

 

 
Ηλία τον λένε τον Λυκουρέζο, 

αλλά και το Χρήστος του πάει.*** Η 
τελευταία πρόταση στο σχόλιο 
που εν θερμώ γράψαμε για τον 

Μ. Γλέζο στο προηγούμενο 
φύλλο μας, είχε κάτι το 

υπερβολικό. Μας άρεσε όμως που  
είδαμε  στο νοσοκομείο, τον 

ματατζή που τον « ψέκασε», να 
του ζητάει συγνώμη. Καλή 

κίνηση, ξεφεύγει απ’τα 
συνηθισμένα, κίνηση αληθινής 

μαγκιάς.*** Η σωστή 
διατύπωση της αναπόδεικτης 

από το 1743 εικασίας του 
Γκόλντμπαχ: ΄Κάθε άρτιος 

θετικός ακέραιος 
μεγαλύτερος του 2, μπορεί να γραφτεί σαν άθροισμα δύο πρώτων 

αριθμών’ .π.χ 6=3+3, 12=7+5, 28=11+17. Ο 1 δεν είναι πρώτος αριθμός. 
Πρώτοι αριθμοί λέγονται οι ακέραιοι που διαιρούνται μόνο από τον 

εαυτό τους και απ’τον 1, π,χ ο 2, ο 7, ο 23 κ.λ.π *** Ο Καλοδούκας πάλι τα 
κατάφερε. Στο πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα στην ελληνορωμαϊκή και στα 66 
κιλά πήρε το ασημένιο. Να συνεχίσεις έτσι Δημήτρη, ευχές και για άλλες μεγάλες 

νίκες.*** Πολλές ευχές στον κ. Μητροπέτρο, από κείνες τις καλές που 
πιάνουνε , που τις λέμε όταν πέφτει ένα αστέρι, ξέρει αυτός.*** Ευχόμαστε 
στους μαθητές μας της Γ’Λυκείου τα καλύτερα αποτελέσματα, το καλοκαιράκι αυτό 

να σας κάνει όλα τα χατίρια και καλή δύναμη παιδιά για τα δύσκολα που σας 
περιμένουν. Και όσοι από σας γίνουν δάσκαλοι ή καθηγητές, σας ευχόμαστε 

ολόψυχα, να γίνετε καλύτεροι από εμάς.*** Ευχόμαστε και στον κ.Σαραντίδη και 
την ομάδα του, να πάει καλά η μουσικοθεατρική εκδήλωση που ετοιμάζουν και θα 

την παρουσιάσουν βραδάκι στην αυλή του σχολείου μας, την Τετάρτη στις 16 
Ιουνίου. Είμαστε καλεσμένοι όλοι.*** Και  σε όλους τους αναγνώστες μας, 

καλό καλοκαίρι. Ακούσαμε  τυχαία το «Να μη ξημερώσει η νύχτα αυτή» με 
τον Βέρτη και παρόλο που δεν είναι του γούστου μας αυτού του τύπου τα 

τραγούδια, το συγκεκριμένο μας άρεσε τόσο, που το αφιερώνουμε σε 
όλους σας.  Με την ελπίδα την ώρα που θα το ακούτε, να σας χαμογελάσει η τύχη 

και να εμφανιστούν ξαφνικά εκεί που δεν το περιμένετε, δυο πλάνα μάτια που, 
έστω και για μια ώρα, να σας  ξελογιάσουν. Στο βουνό, στη θάλασσα ή στην πόλη 
δεν έχει σημασία. Αυτό που γράφει, είναι η μαγεία της στιγμής, εκείνη η μαγεία  

που μας αναστατώνει βαθιά και μας κάνει ν’ ανατέλλουμε.   
Θυμάμαι καλά;; ***    Θ.Ι.        

 
Η γιορτή της 25ης Μαρτίου 

  

Οι σχολικές εορτές πολλές φορές είναι βαρετές. Όμως φέτος όλοι απολαύσαμε τη γιορτή της 25ης 
Μαρτίου στο προαύλιο του σχολείου μας. Ανοιξιάτικη μέρα, ανοιξιάτικη διάθεση. Ο κ. Σαραντίδης 
είχε την επίβλεψη και το σχεδιασμό της γιορτής. Ανάμεσα σε όλα τ’ άλλα, τα παιδιά του σχολείου μας 

χόρεψαν πολύ όμορφα παραδοσιακούς 
χορούς.  Αξίζει να τονίσουμε ότι τα ίδια 
τα παιδιά πήραν αυτήν την 
πρωτοβουλία, μαζεύτηκαν και έκαναν 
μόνα τους  τις πρόβες για τους χορούς. 
Γενικά το χάρηκαν και έκαναν κι εμάς να 
το ευχαριστηθούμε. Μερικά πράγματα 
είναι πιο απλά από ό,τι νομίζουμε. 
Λείπουν τέτοιες πρωτοβουλίες από τα 
σχολεία και ελπίζουμε στο νέο σχολείο 
να πολλαπλασιαστεί η χαρά και η 
δημιουργικότητα από τα ίδια τα 
παιδιά αλλά και τους καθηγητές τους.         
Γ.Π  

Λίγα κείμενα μας έφεραν αυτή τη 
φορά οι μαθητές μας -λόγω 
κατάληψης Απριλίου;- όπως και λίγα 
ήταν σε CD και USB. Τα υπόλοιπα τα 
έγραψαν και τα διόρθωσαν οι 
Βαρθαλίτου Α. και Παππάς Γ. Το 
εξώφυλλο και τα σκίτσα μέσα είναι 
της Πασχαλιάς Ζαπάλτα του Α1, την 
οποία πολύ την ευχαριστούμε. 

Σελιδοποίηση Αγγελίδη Α. 

ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ 
   Η  Τρίτη Λυκείου φεύγει… Αλλά να που αφήνει 
κι αυτή την ιστορία της. Οι αναμνήσεις και τα 
συναισθήματα δεν είναι εύκολο να αποτυπωθούν. 
Κι όμως κάτι πολύ σπουδαίο συνέβη τις τελευταίες 
εβδομάδες, κάτι  ξεχωριστό τραγουδιέται και 
διαπερνά τους διαδρόμους του σχολείου. Μικροί 
που δεν θέλουν να γίνουν δήθεν μεγάλοι χωρίς 
ευαισθησίες και μεγάλοι που νιώθουν πάντα 
μικροί, δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους μόλις  
πρωτοάκουσαν…ΤΟ  ΤΡΑΓΟΥΔΙ στο σιντί (με ένα 
ωραίο εξώφυλλο) ή το βρήκαν  στο youtube…και 
το κατέβασαν από το  
http://www.sendspace.com/File/al2w3v. 
   Το τραγούδι λοιπόν ‘ΜΕΡΕΣ  ΠΟΥ 
ΦΕΥΓΟΥΝ‘  έγραψε ο Λουτσιάν Πατρούσκα. 
Τραγουδά ο ίδιος μαζί με την εξαίσια φωνή 
της Αγγελικής  Κάλβη  στους δικούς της 
στίχους. Πολλά μπράβο τους αξίζουν… Δεν ξέρω 
αν θα έχει εμπορική επιτυχία…  Πάντως  το 
τραγούδι αυτό αποτελεί ήδη  το σήμα κατατεθέν 
αυτής της Γ΄ λυκείου και  το τραγουδούν όλοι 
ως μια απάντηση στη φτήνια και στη μιζέρια που 
καμιά φορά διαπερνά τη ζωή μας (… και το 
σχολείο μας). Εξάλλου, όπως λέει και το 
ρεφραίν…ένα σχολείο είναι η ζωή! 

 Η κ. Μπακολουκά μας έστειλε και αυτό το link: 
www.hiphopmusical.eu/content/cineci_koito
_ston_oyrano_ full_album_video_clip. Είδαμε 
και  ακούσαμε το βιντεοκλίπ που βρήκαμε, 
καλό μας φάνηκε, αλλά η έκπληξη ήταν πως 
σ’αυτό το κομμάτι έπαιζαν και τραγουδούσαν 
ο Γαϊτανιός ο Λευτέρης, περσινός μας μαθητής 
και η Σταύρου η Χριστίνα, φετινή απόφοιτος 
στο Γ2. Μας άρεσε και η ιδέα της 
κ.Μπακολουκά - που με τόσα φανερά αλλά και 
κρυφά ταλέντα, που μας περιτριγυρίζουν-μας 
πρότεινε του χρόνου να το κλείσουμε το 
σχολείο και να ανοίξουμε  μία δισκογραφική 
εταιρεία και γενικά μια εταιρεία  παραγωγής 
και προώθησης καλλιτεχνικών προϊόντων. Θα 
το σκεφτούμε σοβαρά και βοηθούσης και της 
γενικότερης κρίσης είναι πολύ πιθανό να το 
αποφασίσουμε.    Γ. Παππάς 

Διορθωνόμαστε,Ευχόμαστε 
και Αφιερώνουμε 

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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Όπως όλοι ξέρουμε, κατάληψη φέτος δεν έγινε. Για κάποιους ήταν το καλύτερο δυνατό, υπήρξαν και 
αντιδράσεις. 

Ωστόσο, πρέπει να τεθούν κάποια ζητήματα, τόσο απ’ την πλευρά των μαθητών όσο και απ’ την πλευρά 
των καθηγητών. 

 

Σώνει και ντε κατάληψη 
Ειπώθηκε  –  και  όχι  μια  φορά  – 

πως τα παιδιά αποφάσισαν να μην κάνουν 
κατάληψη  για  να  πάμε  εκδρομή  –  από 
τριήμερη  και  πάνω.  Και  εδώ  μπαίνει  το 
ερώτημα:  «Τι  είναι  η  κατάληψη;». 
ξαφνικά,  εκείνος  ο  αγώνας,  που  γινόταν 
παλιότερα για να αντιμετωπιστούν κάποια 
προβλήματα  του  σχολείου,  εκείνη  η 
αντίδραση  στα  κακώς  κείμενα  του 

εκπαιδευτικού  συστήματος,  έχει  γίνει 
θεσμός!...  Όπως,  δηλαδή,  έχουμε  τις 
διακοπές  των  Χριστουγέννων  και  του 
Πάσχα,  έχει  καθιερωθεί  να  καθόμαστε, 
ένα  μήνα  πριν  τις  γιορτές,  για  μια‐δυο 
βδομάδες!...  

Για  να  γίνει  μια  κατάληψη 
χρειάζονται  αιτήματα,  τα  οποία  – 
τουλάχιστον στην περσινή κατάληψη – δεν 

τα  άκουσε  κανείς,  γιατί,  πολύ  απλά,  δεν 
υπήρχαν.  Και  φέτος,  φυσικά,  επειδή  δε 
δόθηκαν  περιθώρια  για  ψηφοφορίες  και 
καταλήψεις,  πολλοί  ήταν  εκείνοι  που 
αντέδρασαν –  έντονα,  μπορώ να πω –  με 
στόχο να ξεσηκωθούν και οι υπόλοιποι, για 
να χάσουμε φέτος την καθιερωμένη πλέον 
αργία των δύο εβδομάδων! 

 
 

Η τυπικότητα καταβροχθίζει την ουσία 
 

Απ’ την άλλη, απ’ τη μεριά των καθηγητών, τα πράγματα ήταν διαφορετικά… Υποθέτω πως, ανεξαιρέτως όλοι οι καθηγητές μας, είναι 
εναντίον των καταλήψεων που δεν έχουν νόημα και λόγο να γίνονται … Επομένως, φέτος δεν υπήρχαν έντονες κόντρες, παρά μόνο μικροδιαφωνίες, 
εκεί που έπρεπε, με κάθε τρόπο, να βρεθούν αιτήματα – έστω και παράλογα. Άρα υπήρχαν και οι ιδανικές συνθήκες και για να γίνει μάθημα και για να 
βρεθεί χρόνος. Παρόλα αυτά, τα διαγωνίσματα του πρώτου τετραμήνου – κατά ένα πολύ περίεργο τρόπο – συσσωρεύτηκαν όλα σε δύο εβδομάδες – 

για την ακρίβεια, την τελευταία εβδομάδα πριν τους βαθμούς, εβδομάδα που δόθηκε ως παράταση κι αυτή. 
 

Για τον παραπάνω λόγο γράφονταν δύο ή τρία 
διαγωνίσματα την ίδια μέρα, που, ναι μεν επιτρέπεται (;), 
αλλά δε νομίζετε πως κάποιος έπρεπε να αναλογιστεί πως, 
εφόσον υπήρχε χρόνος, δε χρειαζόταν να υποστούμε τόση 

πίεση στο τέλος της «διαδρομής»; Κάποιος να σκεφτεί και 
εμάς, χωρίς να κοιτάει να έχει απλώς μια απόδειξη για το 
βαθμό που θα «κορνιζάρει» σε κάθε μαθητή, για να είναι 
«εντάξει» στη δική του «δουλειά»; 

 
 

Συμπεράσματα 2 
 
1. Η κατάληψη δεν είναι θεσμός ούτε και απειλή για τους καθηγητές και τη διεύθυνση! 
2. Δεν υπάρχει δικαιολογία για την αδιαφορία – που φάνηκε έντονα από την πλευρά των καθηγητών – για 

το πώς θα αντεπεξέλθουμε σε κάτι που απαιτούν, όταν μάλιστα η επίδειξη υπευθυνότητας δεν ήταν (και 
τόσο…) αμφίδρομη!.... 
 

 

 

  
 

Όπως όλοι ξέρουμε, τελικά… κατάληψη έγινε… Και, φυσικά, η κόντρα μεταξύ μαθητών και καθηγητών ήταν 
έντονα φανερή σε όλους. 
Και… ακολουθούν τα γεγονότα με πλήρη αντικειμενικότητα: 
Την πρώτη Τρίτη, μετά τις διακοπές του Πάσχα, έγινε ψηφοφορία για την κατάληψη. Στην πρώτη, που έγινε 
μεταξύ των μελών του 15μελούς, τα «υπέρ» είχαν την απόλυτη πλειοψηφία, ενώ και στην ψηφοφορία που 
έγινε στο σύνολο των μαθητών του σχολείου το «ναι» στην κατάληψη κέρδισε τη συντριπτική πλειοψηφία. 

Ωστόσο, η κατάσταση σ’ αυτή την κατάληψη ήταν διαφορετική από όλες τις άλλες χρονιές. 
Τα «αιτήματα» ήταν τα εξής: 

a) Η μεταφορά στο καινούριο σχολείο, που, τελικά, δεν πραγματοποιήθηκε, παρά τις υποσχέσεις 
στη διάρκεια της χρονιάς. 
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Αγάπη για το χ
υμμαθητή, το σ
θρωπο. Ας μην 
ς να ρημάξουν
 πειράζει που δ
ωμένο στα πόδ
εμείς, μέρα με
ώνουμε, θα μαθ
η, όπως, άλλωσ
μπρή τωρινή κ
δεν τελείωσε, τ
κώς μας λένε ν
σύννεφα. Μόνο
φα θα μπορούσ
πραγματικότη
ώρα, που απλώς
Θα ξυπνούσαμ
ουν δηλαδή. Θα
ι ξύπνιοι θα δο
ν πραγματικότη
ου ο μαθητής, 
κός δε θα κάνο
ς. Δεν θα κάνο
τα μας, θα τα κ
όπως και το πα

Αγγελικ

Γ. Ζητώ συγγνώμη
γητές για την τριε
Οι υπόλοιποι… κα

αφήνουμε ό

πρώτος καφές, ψ
ξαναβρισκόμαστ

 παρά τον πολύ κό
α υπάρχουν άλλα
α!) και οι δικές μ
των κοριτσιών! 
ουν, γιατί άραγε;
μικρόφωνο του
είναι ίδια, 
τ΄αγαπάς;») 
ακούραστη, 
μιλά… με τα μ
ίωση δεν την ξ
ώρες κοιμήθηκ
        
 Ο άλλος μια 
άλλη….    Όλα 
γνώριμα 
διαφορετικά, 
αποκάλυψαν: 
φαίνονται όλο
της Πόλα
φεύγαμε!.....  Α
θα μου μείνει α

ι να κάνουμε, 
φανίσουμε, να 
 θα παραμείνει 
τρώει τόσα 
ν ασχήμια της 
ς κατάστασης 
 την ασχήμια 
 προέρχονται 
ύμενα. 
σουμε, λοιπόν,
χώρο αυτό, για
συνάδελφο, το
 αφήσουμε τις
ν από αυτή την
δε βρήκαμε το
δια μας. Θα το
ε τη μέρα. Όσο
θαίνουμε – διά
στε, πρεσβεύει
κυβέρνηση. Το
τώρα αρχίζει…
να μην πετάμε
ο πετώντας στα
σαμε να δούμε
ητα… όχι όπως
ς την κάνουμε
με, … αυτό που
α ξυπνήσουμε,
ούμε όνειρα να
ητες. Θα έρθει
 ο δάσκαλος, ο
υν σκονάκι τα
ουμε σκονάκια
κορνιζάρουμε,
αρελθόν μας…

κή Κάλβη, Γ1

η από ορισμένους
ετία γκρίνιας που
αλά να πάθουν!...

όλα πίσω’. 

ψιλόβροχο. Η 
τε με τα παιδιά 
όσμο, τα φλας 
α σχολεία (μην 
μας (κακή 
Το βράδυ στο 
;)
υ Παππά («όλα
 αν δεν

Η Σοφία
οργανωτική,

μάτια, αν και η
ξέχασε. (Πόσες
κε τελικά;). 

αποκάλυψη! Η
 τα παιδιά όμως
αλλά και
κάτι μας

 Στην εκδρομή
οι… Το δάκρυ
ας... όταν
Αυτή η εκδρομή
αξέχαστη! 

Μ. Ζερβουδάκη

ι 

 

, 
α 
ο 
ς 
ν 
ο 
ο 
ο 
ά 
ι 
ο 

… 
ε 
α 
ε 
ς 
ε 
υ 
, 
α 
ι 
ο 
α 
α 
, 

… 
 

1 
 

ς 
υ 
. 

α 
ν 
α 
, 
η 
ς 

Η 
ς 
ι 
ς 
ή 
υ 
ν 
ή 

 

η



Μα
Τελι
Δύσ

Να α
καρέ

Τσί

Είνα
ο Μπ
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Και 
Μα π
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Και ε
Και μ
Μήπ
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και

θυμίζ

αγαπ

Μια 
α τι κακό είν
ικά είναι όντ
σκολο… πολύ

αντιδράσεις ό
έκλα στο κεφά

Είναι μ

ίτα τα νεύρ
Το άλλ

Και 

αι  λοιπόν λ
πομπ μάλωσε 
ν πια! Τόσα 
 φάρμακο κατ
 μετά σου λέ
πώς γίνεται 
τσιτώσουν τα

Ήρθες; (Ενώ
Τρως; (Ενώ 
Κοιμάσαι; (Ε

 εκνευρίζονται
 μετά λένε ότι ε
πως, τελικά, οι 

νελόπη Αποσ

Η αγάπη μ

Αγάπη
ι, όταν σε έχο

Ποτέ δε σκ
ζουν όλα τα όμο

Ακόμη
απάς, να σε γε

Φά

 λέξη μπορ
ναι αυτό; Όλ
τως όλα μαύ
ύ δύσκολο π

όπως πραγματ
άλι ή να το πα
μια περίοδος

«μα
ρα σου…! . 
λο: Μα πείτε

 να μην ξέρε
«περίεργες»

λογικό να συ
 με τον Πάτρ
 πράγματα τό
τά της εφηβε
ένε «καταλαβ
 να μας κατα
α νεύρα μας…

ώ βλέπουν ότι 
μας βλέπουν μ
Ενώ είμαστε σ

ι που δεν απαν
 είμαστε και νε
 «μεγάλοι» πε

στόλου - Β1 

Αγάπ
μπορεί να έχει π

η σημαίνει να 
χουν ανάγκη ν

κέφτεσαι αρνητ
ορφα πράγματα π
η, αγάπη σημ
εμίζουν με την

άρμακο... κ

ορεί πιστεύ
η την ώρα γ
ύρα σε αυτή
πράγμα… Τ

Δεν 
τικά θέλεις κα
αίξεις «ψυχρα
ς όπου και τ
νούλας» σου
   
ε μου… Είνα

εις και το για
ς» ορμόνες π

υγκινείσαι μ
ρικ; 
όσα φάρμακα 
είας γιατί δ
βαίνουμε τι 
αλαβαίνουν ο
… Και ορίστε

μόλις μπήκαμ
με την μπριζό
σε κατάσταση

ντάμε κιόλας! 
ευρικοί και δεν
ερνούν τη δική

πη: Μι
πολλές μορφές: 

 στηρίζεις τα 
να είσαι ΕΚΕΙ

τα εν

τικά και κακοπρο
 που σου πρόσφε
μαίνει να μπορ
ην παρουσία τ

κατά της Ε

ύω να περ
γκρίνια, όλη 
ή την ηλικία
ο χειρότερο
 ξέρεις πώ
αι να βρεθεί η
αιμία» και να 
το κλασικό «
υ ακούγεται 

αι λογικό, εκ

ιατί! Κάτι έχ
που μας επη

με τα Στρουμ

 έχουν δημιο
δεν έχει φτι
 περνάς…». 
οι «μεγάλοι»
ε τα πιο χαρ

με σπίτι). 
όλα στο χέρι).
 «Nirvana». 

 
ν καταλαβαίνο
ή τους «εφηβε

α λέξη 
 οικογενειακή, φ

 άτομα τα οπο
Ι. Σημαίνει να
νθαρρύνεις στ

οαίρετα για τα ά
εραν. 
ορείς να δίνεις
τους και τα λό

αρκού
Ωστ

πότε δεν είσ
αντίδρασή σ
πάντα με αυτ

Πρέ
ύπαρξής μας. 
νιώθουν, ενώ 

αναγνωρί

«Όλα αυτά πο
καρδιάς σου κ

 

Υ.Γ. Θα ήθελ
δίπλα τους!!   

Εφηβείας

ριγράψει άψ
την ώρα νεύ
α ή μήπως φτ

 μάλιστα είν
ώς να αντι
η μητέρα σου 
τσακωθείς αρ
«παιδί μου, 
 ενοχλητικό!

κεί που είσα
 να

χω ακούσει ν
ηρεάζουν τη 

μφάκια και ν

ουργηθεί…  
ιαχτεί ακόμ

»; Αφού κάνο
ρακτηριστικά

ουν το γιατί;!! 
εία;». 

 που ση
 

φιλική, ερωτική

ποία νοιάζεσαι
α χαίρεσαι στ
τις δύσκολες 

άτομα που αγαπ

ς και χωρίς ν
όγια τους. Έν
ούν για να πάρ
τόσο, οι άνθρ
σαι καλά. Κάπ
σου, ακριβώς 
τά τα άτομα α
έπει να μην ξεχ
 Στις μέρες μα
 εκφράζουν ανεν

Να δείχνε
ίζετε όσα κάν
έχει τη δύν

ου κάνει η αγάπ
και, με τη γνώση

λα να πω στα ά
    

ς;

ψογα την ε
ύρα (καλά εν
ταίει… η «ε
ναι ότι δεν  ξ
ιδράσεις…
ή ο πατέρας σ

αργότερα με τι
 έφαγες;» τ
! 

αι μια χαρά,
α βάζεις τα κ
 να λένε για 
η διάθεση…α

να κλαις επ

α; 

νουν το παν 
κά παραδείγμ

 

ημαίνει
ή. Τι σημαίνει, ό

ι και για τα ο
τις χαρές τους
 στιγμές τους

πάς. Πάντα θα κα

να παίρνεις. Ν
να χαμόγελο, 
ρεις τη δύναμ
ρωποι αυτοί ξέ
ποιες φορές 
επειδή σε ΞΕ
αισθάνεσαι άν
χνάμε πως με 
ς, πολλοί άνθρ
νδοίαστα το μίσ
τε την αγάπη
νουν για σας
ναμη να συγχ
πη, τα κάνει για
η αυτή, να γίνει

άτομα που αγαπ

Χριστ

εφηβεία: Ε
ντάξει… Εγώ
εφηβεία;» 
ξέρεις πώς ν

… 
σου με καμιά
ις κολόνες τη
της 

, ξαφνικά 
 κλάματα; 
α  κάποιες  
αληθεύει; 

πειδή 

 για 
ματα: 

ι τόσα π
όμως, να αγαπάμ

οποία ενδιαφέρ
υς, να λυπάσα
ς. 

ατέχουν μια θέσ

Να νιώθεις όμ
 μια αγκαλιά 
μη που χρειάζ
έρουν ακριβώ
μπορούν επίσ
ΕΡΟΥΝ ως άν
ετα, αυθόρμη
 την αγάπη συ
ρωποι ντρέποντ
σος τους. Δεν είν
η σας στους ά
ς! Να θυμάστ
γχωρεί και να
α να μπορέσεις
ις κομμάτι της κ

πώ πως, σε ό,τι

 Κιαμίλη 

τέεεεε.

 Ονειρ

ΕΛΕΟΣ
ώ δεν θέλω κ

να το αντιμε

ά 
ς ΔΕΗ; 

πολλά!
με κάποιον; 

έρεσαι. Να τα
αι στις λύπες 

ση στην καρδιά 

μορφα με τα ά
 από κάποιον
άζεσαι και ανα
ώς πότε τους έ
σης να μαντέ
νθρωπο. Είναι
τα και αυθεντ
υνειδητοποιούμε
ται να δείξουν τ
ναι παράλογο; 
 άλλους και ν
τε ότι η αληθ
α δέχεται!... 
ς να γνωρίσεις 
καρδιάς της ζωή

ι χρειαστούν, θ

Δέσποινα, Α2 
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Σ! 
και πολύ…)

ετωπίσεις. 

! 

α φροντίζεις 
 τους και να 

 σου και θα σου

άτομα που 
ν που αγαπάς 
αζητάς. 
έχεις ανάγκη,
έψουν κάποια
ι φανερό πως
τικά. 
ε το βάθος της
την αγάπη που

να τους 
θινή αγάπη 

 τα μυστικά της
ής.» 

θα είμαι 
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Αλλά τώρ
την απολογία
πρέπει να 
πραγματικό σ
Φυσικά, αυτό
κάποιους 
αγαπημένους
στην παιδική

Και ξεκ
αγαπητό κ. Κ
δεν μου έ
μάθημα. 
παρατηρήσει
άνθρωπο εί
εξομολογηθώ
μου σκέψη. Ο
θυμίζει τον 
ήμουν δασ
δημοτικό θα
χρόνο 
χριστουγεννι
να παίζει τ
Απλά φαντα
μεγάλη αλλ
κοιλίτσα του
γυαλιά, τη 
γενειάδα, μες
στολή του. 
καλοκάγαθη φ

          
Τελειώ
ήταν η

μου σε ό
πιο σημ
που δ

είχαν δη
Ένοιωσα
πλευρέ

 

….Φ
άλλο χρονι

Αν θυμά
άρθρου.
φαντασία

ρχεται ξαφ

2 

 

ρα, έχοντας γ
α μου, νομίζ
επανέλθω 

σκοπό του ά
ός είναι να 

από 
ς μας καθηγ
ή τους ηλικία
κινώ από 
Κοκόλη, ο 
έχει κάνει 
Έχοντας 
 αυτόν 
ίμαι σε θέσ
ώ την πιο 
Ο κ. Κοκόλη
 Άγιο Βασίλ
σκάλα του
α τον έβαζα

σε 
ιάτικη παρά
τον Άη  Β
αστείτε τον, 
λά αξιολά
υ, τα στρο
 μακριά 
ς την κατακό
 Με κείνη
φάτσα και με τ

ώνοντας, θέλ
η χειρότερη π
όλα τα θέμα
μαντικά. Όλο
δεν το περίμε
ημιουργηθεί
α άσχημα. Κα
ές να σκεφτο

να

Φέτος μου ρημ
ά. Δεν γούστ

μόνο να μ

άστε, λέμε 
. Δυστυχώ
α μου. Δεν 
φνικά και ό

 

γράψει 
ζω πως 
στον 

ρθρου. 
 δούμε 

τους 
γητές… 
α.  
 τον 
οποίος 
 ποτέ 
όμως 
τον 

ση να 
κρυφή 
ης μου 
λη! Αν 
υ στο 
α κάθε 

κάθε 
άσταση 
Βασίλη. 
με τη 

άτρευτη 
ογγυλά 
άσπρη 
όκκινη 
η την 
το κουλ 

λω να πω ότ
που έχω περ
ατα, από τις ε
οι έδειξαν το
ενα, άκουσα 
ί. Έφτασα σε
αι επαναλαμ
ούν όσα είπα
α είχε περάσ

μάξατε το αν
ταρα να έρθω
μην ξανασυμβ

 τώρα, είχα
ς δεν κατά
 έπρεπε να
όχι κατά πα

Ε

στυλ του, 
πως όχι μ
αυτός αλλά

έτοιμο να μ
παιδικών μα

 Επόμε
Κοφινάς 
προσπάθη
αλλά η π
σε αποτ
θεωρώ πω
ομολογήσω

τι χαίρομαι π
ράσει. Πικρά
εκδρομές κα
υς κακούς εα
κυρίως κάπ

ε σημείο όπο
μβάνω δεν α
αν και έκανα

σει ομαλά η χ

νοσοποιητικό 
ω σχολείο, δεν
βεί ποτέ αυτή

α αναφέρει
άφερα να γρ
α βασιστώ σ
αραγγελία. 

‘ΗΤΑΝ
ΕΙΝΑΙ...Π

ο καθένας θα
μόνο υπάρχει
 τον έχει μπρ

ας μοιράσει τα
ας ονείρων! 
ενος είναι 

για τον 
ησα να ξα
προσπάθεια 
υχία. Όμω
ως είναι ανα
ω κάτι. 

που σε λίγο θ
άθηκα από τ
αι την κατάλ
αυτούς τους
ποια παράπο
ου αναρωτήθ
ναφέρομαι μ
αν. Εμένα μο
χρονιά όλοι 

 μου. Απόδει
ν ήθελα να δω
ή η κατάστασ

ι πως θα έγ
ράψω το δε
σε μια ικαν
 Απολογού

Ν, ΕΙΝΑΙ
ΠΟΛΥ ΚΑ

α πειθόταν 
 ο Άγιος 
ροστά του,  

α δώρα των 

ο κ. 
οποίο 

ναγράψω 
κατέληξε 

ως τώρα 
αγκαίο να 

Ίσως 

θα τελειώσει
τη στάση  κα
ηψη μέχρι τ
ς. Είδα αρκετ
να που υπό 
θηκα με ποιο
μόνο στους κ
ου φάνηκαν
είχαν εχθρικ

ιξη ότι φέτος
ω κανένα, ού
ση.    

γραφα τρία
εύτερο μέρ
νότητα που 
μαι για το 

Ι ΚΑΙ ΘΑ
ΑΘΗΓΗΤ

ακούγετ
θυμίζει 
που κυ
∆εν έχε
παιδική
να 
δυσαρέ
παρανό
καταγγέ
πονηρή
κακές ιδ
καλοκάγ
το καρτ
δεν θέλ
μας μάθ

Από
βιολόγο
Είναι 
γυναίκα
όταν π
όταν π
νερό, ό
πάντα 
έτσι πα
να την
καθότα
κούκλε
αθόρυβ
βρίσκετ
όνειρο 
μάνας! 

ι κι αυτή η χρ
αθηγητών κα
τα μαθήματα
τή υποκρισία
κανονικές συ
ους έχω να κ
καθηγητές. Ε
ν περιττά. Εν
κή διάθεση.

ς νόσησα περι
τε καθηγητές

 
 Ευφ

 μέρη του σ
ρος γιατί υπ
 δεν έχω, γ
 ότι δεν κρά

Α 
ΤΕΣ’ 

ται τρελό 
το ∆ρακουμ
υνηγά τα Σ
ει καμία σχ
 του ηλικία. 
μην δ
σκεια οφει
όηση αυτού 
έλλω την Ψ
ή γάτα, γιατί
δέες στον κ
γαθο ∆ρακο
ούν, έτσι κι ο
λει να μας φ
θει Χημεία. 
ό το χημικό α
ο, την κ. Κα
μια απίστε
α. Συνέχεια
προχωρά, 
πίνει καφέ, 
ταν παραδίδ
και παντού

αιδί, κάθε μα
ν πάρει σπί
αν και θα έπ
ς της γελασ
βα που θα ξεχ
ται στον ίδι

κάθε τ
 

ρονιά. Για μέ
αι  συμμαθη
α που είναι κ
α από ανθρώ
υνθήκες δεν
κάνω πραγμα
Ελπίζω και ο
νώ θα μπορο
 

ισσότερες φορ
ς, ούτε μαθη
  
φροσύνη Β

συγκεκριμέ
περεκτίμησ
γιατί η έμπν
άτησα το λ

αλλά μου
μέλ, το μάγο
τρουμφάκια.
χέση με την
Ωστόσο για

δημιουργηθεί
λόμενη σε
που είπα,

Ψιψινέλ, την
ί αυτή βάζει
κατά τ' άλλα
ούλι! Όπως
ο κ. Κοφινάς
φάει αλλά να

ας πάμε στη
αταλακτάκη.
ευτα ήρεμη
α χαμογελά,
όταν μιλά,
όταν πίνει
δει μάθημα,
ύ. Αν ήταν
αμά θα ήθελε
ίτι της. Θα
παιζε με τις
στή και τόσο
χνούσαν ότι
ιο χώρο. Το
ταλαίπωρης

ένα 
τών 
και τα 
ώπους 
ν θα 
ατικά. 
οι δύο 
ούσε 

ορές από κάθε
τές. Εύχομαι
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2000, μ
2006, το
θεμέλια
του 200
του 201
ολοκληρ
 
Το πιο π

εξέλ
συναισθή

εθ
υποβ

υπάρχο
κάθε φ

ήσυχοι μ
έτσι έχου
ότι για 
ούτε ευ

αλλάζει κ
θεσμούς, 
τέτοια π
αυτό,  πο
κοινωνί

 
 

Οπωσδή
υπεύθυ
έργου, 
εξηγήσε

σχολείου

Στο νέο 
πά
φυλ
σχο
αφη
θα 
εξή
που

ε χρονοδι
ο Σεπτέμβ
α, έπρεπε ν
09,  τελικά
10 και η με
ρωθεί  τον

πιθανό είναι 
λιξη δε θα πρ
ήματα‐μιας κ
ιστεί σε κατ
βαθμίζουν‐ κ
ουν δικαιολο
φορά εμπλεκ
ε τη συνείδη
υμε μάθει να
οποιοδήποτ
υθύνες θα α
κάτι σε συνε
ώστε στο μ
αρακμιακά 
ου καλύπτο
ίας μας, αφο

ήποτε θα 
νους για 
που να νο
ει τους λό

Κηδεμ
υ μας να ε

 κτήριο
άει καινού
λάει και ελπ
ολείο. Εν πά
ηνόμαστε στ
 καλυτερεύο
ής: μιλάμε λ
υ σαν ιδέα ξ
ιάγραμμα 
βριο  του 2
να τελειώ
ά παραδόθ
ετακόμιση
ν Ιούνιο το

πως σε πολ
ροκαλέσει α
και σαν κοι ν
ταστάσεις π
και εξ άλλου
ογίες που κά
κόμενους να
ησή τους. Το
α λειτουργού
τε προβλημα
αναζητιούντ
ειδήσεις, δια
μέλλον να μη
φαινόμενα. 
ουν βασικές 
ορούν τελικά

 έχει ενδι
 οποιοδήπ
οιώθει πε
όγους της

και το
φαν
προ
του
μέρ
βρε
απο
δημ
αδύ
επ
έπ
πρ
με
συμ

μόνων. Του
είναι παρόν

ο του σ
ύργια θρανί
πίζουμε μέσ
άση περιπτώ
τον εφησυχα
ουν ποτέ. Οι
λοιπόν για έν
ξεκίνησε μέ
ολοκλήρω
2007 μπήκ
ώσει τον  Σ
θηκε τον Ι
η του πιθα
ου 2010. 

λλούς αυτή η
αρνητικά 
νωνία έχουμ
ου μας 
υ πάντοτε 
άνουν τους 
α νοιώθουν 
ο γεγονός ότ
ύμε σημαίνε
ατικό έργο, 
αι, ούτε θα 
αδικασίες κα
η συμβαίνου
Έργα σαν κ
ανάγκες της
ά όλους μας

ιαφέρον, α
ποτε τομέ
ερήφανος 
ς περηφάν
ου γενικότε
νερό πως έν
οσώπων  θα
υς τομείς, α
ρα σ’αυτήν 
εθούν πρόσ
οτελεσματι
μόσιο συμφ
ύναμα κοιν
πισημάνουμ
πεσαν στην 
ροσπάθειε
ετακόμιση
μβούλιο τ
υς ευχόμα
ντες, καλό

σχολείο
ία και καρέκ
σα στον Ιούν
ώσει, τέλος κ
ασμό τέτοιω
ι ημερομηνί
να σχολείο 
έσα στο 
ωσης το 
καν τα 
Σεπτέμβριο
Ιανουάριο 
ανόν να 

η 

με 

τι 
ει 

αι 
υν 
κι 
ς 
ς 

κ
δ

τ

κ
κ

κ

αν υπάρχ
έα ή θέμα 
 και θα θέ
νιας του. 
ερου κλίμα
ένας συνδυα
α  πρέπει ν
αν θέλουμε
 τη χώρα. Υ
σωπα που ν
κά και στα
φέρον, ιδια
νωνικά στρ
με στο σημ
αντίληψή μ
ες που κα
η του σχολ
του Συλλόγ
αστε και σε
ό καλοκαίρ

ου μας 
κλες ,ο κυρ 
ιο να μεταφ
καλό όλα κα
ν αποφθεγμ
ίες γι’αυτό τ

ο 
 

 
 
 
 
και καλό είν
δικά μας χρή
θέμα  είναι
τον κατάλλη
είναι καλά 
και το κόστο
και να γίνοντ
μη προκαλο
κάτι που μ’ α
από αυτά σ

χει έστω κ
 του συγκ
έλαμε πολ
 Με αφορμ
ατος στη χώ
ασμός θεσμ
να αλλάξει 
ε να δούμε 
Υπάρχει επ
να μπορού
α πλαίσια τη
αίτερα όταν
ρώματα.. Τέ
είο αυτό , α
μας, τις  έ

ατέλαβαν γ
λείου μας 
γου Γονέω
ε άλλα προ
ρι και στο ε

ήδη έχ
 Μιχάλης… 
φερθεί και το
αλά; Νομίζω
μάτων τα πρ
το κτήριο έχ

ναι να θυμόμ
ήματα γίνον
ι όχι μόνο να
ηλο χρόνο, α
από ποιοτικ
ος τους να ε
ται σε χρόνο
ούν το κοινό
αυτό το έργο
συνέβησαν, 
21ου αιώνα.

και ένας α
κεκριμένο
λύ να μας
μή αυτό το 
ώρα μας, εί
μών ,νοοτρ
ριζικά σε ό
κάποτε μια
πείγουσα αν
ν να υπερα
ης νομιμότ
ν αυτό αφορ
έλος αξίζει 
από όσα το
έντονες 
για την  έγ
  μέλη από
ων και 
οβλήματα τ
επανιδείν. 

 Ονειρ

χουν 
 για να το 
ο υπόλοιπο 
 πως αν 
άγματα δε 
χουν ως 

μαστε πως μ
ται. Έτσι το
α γίνονται 
αλλά  και να 
κή άποψη, 
είναι λογικό 
ους που να 
ό αίσθημα, 
ο ελάχιστα 
με όρους 
 

από τους 
ου 
ς 
έργο αλλά 
ίναι 
ροπιών και 
όλους 
α άσπρη 
νάγκη να 
ασπίζονται 
τητας το 
ρά στα 
 να 
ουλάχιστον

γκαιρη 
ό το 

του 
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τελε
συνέ
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παρα
«συμ
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πέρα
και 
έχει 
σε 2
τους
αυτο
πορν
σώσε
Α.Ε.
νταμ
κλπ…
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Πλάτω
ἐπισυ
η ξαφ
εμάς, 
σίγου
κεραυ
σοβαρ
ειλικρ
της χώ
κανείς
,ούτε 
είχαμε
ξεκίνη

κάναμ
αυτά 
ποιοι 
όσα κ
διετία
καπιτ
το αερ
την α
επηρέ
εργασ
-που 
Σταθε
ιδιαίτε
χρόνι
μονίμ
ανικα
τρόμα
παίρν
αξιωμ
για ν
συμφ

ειροζούμ  1

 πού να ξεκ
ειώσω με 
έβησαν όλη 
 (υπο
ακολουθούσα
μβαίνουν» στη
μο όλο αυτό
ασε… Από τη
του κόσμου 
 αλλάξει ΤΡΕ
2 βδομάδες, 
ς ΝΔίτες για 
οανακηρυχθε
νοστάρ (ξέρετ
ει από το χ
Π., ο Πα
μπλούχος Ελ
…) 

ινώ το 
μέρωσης» με
εργο, ούτε κ
χώρα μας 

Για την κρίση σ
ωνα «ἐξαίφνης, ἐ
υμβαίνει ἡ ἀλλαγ
φνική αλλαγή, για
 ήταν προς το χε
υροι ότι το κακό τ
υνός εν αιθρία; Τα
ροί άνθρωποι, γν
ρινείς, που ανησυ
ώρας και που χτ
ς δεν τους έδινε 
 τα Μ.Μ.Ε. ούτε τα
ε βολευτεί και ίσ
ησε η κρίση, λέω
Τι θέλαμε και 

με, τις τελευταίε
τα απερίγραπτα
 ευθύνονται γι’ α
κατάλαβα, μια σ
ας οικονομική κ
ταλισμού, που ξε
ριτζίδικο σύστημ
ασύδοτη κερδοσ
έασε αρνητικά τ
σίας. Κατάλαβα, 

υπερασπιζόμε
ερότητας-, να προ
ερα τις χώρες το
α τώρα, νοιώθα
ως εξέπεμπε 
νότητά του, απέ
αζε. Στο μόνο θ
νουν άριστα είνα
μάτων στους δικ
να εξυπηρετεί 
έροντα των κολ

14 

κινήσω και π
όλα αυτά
αυτή την π
οτίθεται 
α τα γεγονότ
ην Ελλάδα κ
ό το τρίμην
ν άλλη όμως
τα περίεργα
ΕΙΣ αίθουσες
ο Γιωρίκας τ
τα σαρδάμ 

είσα 
τε ποια…) θ
ρέος του 14
αναθηναϊκός 
λλάδας κλπ

μαραθώνιο
ε κάτι που δε
καν αναμενό
 βρίσκεται

στην χώρα μας η 
ἐν οὐδενί χρόνῳ
γή» ταίριαξε γάντ
α τους περισσότε
ειρότερο, χωρίς ν
τέλειωσε. Και να 
α τελευταία χρόν
νώστες του θέμα
υχούσαν για το μ
υπούσαν τις καμ
σημασία. Ούτε ο
α κόμματα, κανε
ως από αυτό το 

ω εγώ τώρα….  
τι κάναμε αλλά

ες δεκαετίες και
α χάλια; Πως π
αυτό το τεράστιο
σημαντική αιτία 
κρίση του νεοφ
εκίνησε από τις
μα οικονομίας, π
σκοπία στις διεθ
τον κόσμο της 
επίσης, την αδυν
ενη το νεοφ
οστατεύσει, από
ου Ευρωπαϊκού Ν
αμε αηδιασμένοι 
δηλητηριώδεις 
έναντι στα μεγά
θέμα που όλες 
αι στο σπρώξιμ
κούς τους ανθρώ
το δημόσιο συ
λλητών. Και το χ

πού να 
ά που 
περίοδο 

ότι) 
τα που 
και τον 
νο που 
ς έγιναν 
α(το Α’3 
ς μέσα 
τάπωσε 
του, η 
εθνική 
θα μας 
4% του 

έγινε 
, κλπ, 

ο της 
εν είναι 
όμενο… 
 υπό 

π
ευ
σω
αλ
π
π
τη
τρ
φ
α
άμ
π
γι
α
αυ
άλ
π
λο
π
 
Α
μ
κ

. Κ
 φράση του 
ῳ 
τι. Μόνο που 
ερους από 
να είμαστε 
 πεις ότι ήταν 
νια υπήρχαν 
ατος, 
μέλλον αυτής 
μπάνες. Αλλά 
ο κόσμος 
ίς. Όλοι 
 βόλεμα να 

ά και τι δεν 
 φτάσαμε σ’ 
προέκυψε και 
ο χρέος; Από 
 είναι η προ 
φιλελεύθερου 
 Η.Π.Α. Αυτό 

που προκρίνει 
θνείς αγορές, 
πραγματικής 
ναμία της Ευρωπ
ιλελεύθερης λ
ό τη σύγκρουση ε
Νότου.  Στα δικά 
 από το χώρο τ
αναθυμιάσεις, 

άλα και σύνθετα 
 οι μεταπολιτευ
ο του δημόσιου

ώπους. Το κράτο
υμφέρον των π
χειρότερο, βιών

αγκόσμια κη
υτυχώς, δεν 
ωστός φορολ
λλά τα πράσι
ολύ τα μ
αρελθόντος, 
ης Ε.Ε., τ
ρόικας(αυτό 
ανατικούς 
πό Α’3 και Α
μοιρο ΠΑ.Σ
ροβλήματα τ
ια κανονικά
περγίας). Κα
υτό, όλα τα “
λλα πιο πολ
ολλών ευθυ
ογοδοτούν γι
ατρίδας 

Αλλάζω θέμα
παίνω στο «ά
ι άλλος για 

ΚΑΛΥΤΕΡ

παϊκής Κοινότητα
ογικής Σύμφω
ευρώ και δολαρίο
μας τώρα. Αρκετ
της πολιτικής, π
και η μοναδι

 προβλήματα, μ
υτικές κυβερνήσ
υ πλούτου και τω
ος ήταν παρών ό
πολιτών αλλά 
αμε πολλά χρόν

ηδεμονία και 
φταίει κανέν
λογούμενους 
ινα βεβαίως 
μπλε “τέρα
σύμφωνα μ
ης Ε.Κ.Τ. 
πάει βέβα

«αριστεροχρυ
Α’4, που κατη
ΣΟ.Κ. για 
της χώρας, α
ά 7ωρα εν
αι σαν να μη
“τέρατα” άλλα
λύ αποποιού
υνών τους 
α την κατάρρ

α, κυρίες 
άλλος για Χίο
Μυτιλήνη» 

 

ΡΑ  Σ

ας, 
ωνο 
ου, 
τοί, 
που 
ική 
μας 
σεις 
ων 
όχι 
τα 
νια 

ντόπιοι 
την άλλη
θα πληρ
κατάφερ
της και 
πιο βαρ
αυτά μέτ
οι συνέπ
ιδιαίτερα
εργασια
κοινωνικ
οι ειδικο

 για αυτό, 
νας Έλλην 
 πολίτης, 
 αλλά πιο 
ατα” του 
με έκθεση 
και της 

αια στους 
υσαυγίτες» 
γορούν το 
όλα τα 

ακόμα και 
ν ημέρες 
ην έφτανε 
α λίγο και 
ύνται των 
και δεν 
ρευση της 

μας… 

μου, και 
ο τράβηξε 
1ο Γ.Ε.Λ. 

ΣΤΟΝ 

και ξένοι καρχα
η όλοι εμείς, ένα
ρώνει βασικά αυτ
ρε να την κάνει μ
λόγω έλλειψης σ
ύ πάντως είναι π
τρα επαρκούν κα
πειες (ακρίβεια, 
α στους νέους-, α
κών και ασφ
κού κράτους -με 
οί, θα έχουν ορίζο

Όρους Αιγ
«σπίτι μας» 
ακόμα…). Κ
αν και υπ
πενθήμερη 
«παθούσας»
που εγώ έ
μέρες νωρίτ
πασχαλινών
ένας…… το
τρεις πτέρυ
«Καραϊσκάκ
θα δείτε συ
και ξέμπαρ
πτέρυγα 
αρβύλας» 
καθηγητής 
«ογκώδους»
«ογκώδους»
ξαναρχίσει 
η τρίτη 
«Δρομοκαΐτ

 

 ΚΟΣΜ
τώρα μι
‘νομιμοπ
λαμόγια-ο
διακομμα
σπορ η 
κανείς! 
σχολείου
έμεναν 
αντιγράφ
διάλεξα π
εις βάθος
βοηθήσο
πως κ
κατάστασ
πράξη κρ
τα νοσηρ
αρκετοί, 
εκεί, δεν 
πολλοί. Σ
εδώ που 
δε φταίμ
πληρώσο
τελεί υπό

Απ
αρίες που επιβάλ
ας όχι άμοιρος ευ
τός τα σπασμένα
μονόδρομο επιλέ
σχεδίου, την πιο
πως κανείς δεν ε
αι αν θα μας βγά
άγριες μειώσεις
ανασφάλεια και ε
φαλιστικών δικ
 αιχμή στην παιδ
οντα τουλάχιστον

Βασίλης Μ

άλεω (μη χ
 λένε ότι δεν
Καλώς κύλησ
πήρχαν απερ
 εκδρομή 
» Λυκείου… 
φυγα για Κα
τερα από την
ν διακοπών
ο Α’3(!) που 
γες: Η πρώτη
κη» όπου στα
υνθήματα του 
ρκα «7άρια». Η

«Ελληνο
όπου ο

 θα γίνει 
 χιούμ
… δε λέω
τα «ΜΠΛΕΤ
πτέρυγα, 

τειο», την οπο

ΜΟ     Τ
ια κοινωνία σ

ποιημένα’ στην κ
οριζοντίως κ
ατικώς- κάνανε 
λαμογιά, και να
Φανταστείτε τη
υ και των μαθ

ατιμώρητοι, 
φουν!... Αυτά 
που πιστεύω, πω
ς και συζητηθούν
υν  κάτι να κατα
καταλήξαμε σ
ση. Δυστυχώς, α
ρατήθηκαν μακρ
ρά φαινόμενα, πα
διασκορπισμένο
 κατάφεραν να 
Σημασία όμως έχ
 φτάσαμε και τώ
με, σκάρτοι κ
ουμε τις συνέπε
ό κατοχή!  
πό τη μια μερ
λλουν τους όρου
υθυνών λαός, πο
α. Μια επιλογή π
έγοντας, μέσα στ
ο πρόχειρη και ε
ίναι σίγουρος, αν
άλουν από αυτήν
ς μισθών, αυξαν
εγκληματικότητα
καιωμάτων, πε
δεία και την υγεί
ν μια δεκαετία.  

Μπλέτσας Α’3

αίρεστε… το
ν είναι έτοιμο
σε ο Μάρτιος,
ργίες και η
 της Γ΄
 τόσο καλά,
αλαμπάκα 2
ν έναρξη των
ν! Ο λόγος
 χωρίζεται σε
η, η πτέρυγα
α θρανία της
 Ολυμπιακού
Η δεύτερη, η
οφρενοραδιο-
οποιοσδήποτε
έρμαιο του

μορ του
ω γιατί θα
Τ.ΣΟ.Κ.». Και
η πτέρυγα

οία 

ΤΟΥΣ .
στην οποία τα
κοινή συνείδηση
καθέτως και
θραύση. Εθνικό

α μην τιμωρείται
ην εξέλιξη του
θητών του, αν

π.χ., όσοι
τα γεγονότα

ως αν φωτιστούν
ν, μπορεί να μας
αλάβουμε για το
στη σημερινή
αυτοί που στην
ιά απ’ όλα αυτά
αρόλο που ήταν
οι όμως εδώ κι
γίνουν πολιτικά
χει πως φτάσαμε
ώρα όλοι- φταίμε
και εντάξει- θα
ιες. Η χώρα πια

ριά, λοιπόν, οι
υς τους και από
ου αδίκως όμως,
που η κυβέρνηση
την ασυναρτησία
εύκολη λύση. Το
ν τα σκληρότατα
ν την κρίση. Και
νόμενη ανεργία -
α, περιστολή των
εριορισμός του
ία) από ό,τι λένε
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έχει 
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. 
πενή
από 
οικογ
έκαν
αυτά
γράψ
κάτι 
η  κρ
περισ
έφερ
πέρα
τους,
ή τυχ
ούτε 
Ίσως,
πολλ
και  ν
δυστ
συνθ
Άσε 
πιθαν
την κ
των 
αναζ
δώρα
του 
περισ
κρίση
δε  σ
θέλο
 

ρτίζουν… όπ
ιοι την
λαμβάνουν ε
ευρισμού» π
ς του  κου 
 κας Διαμαντ
 «σπασίματ
σσότερες πλη
2ο απουσιολ
ός). Για τον Α
πω τίποτα,
ύσε υπό 
τύριο κι αυτ
ο, ένα έχω να
ουσας μέσα σ
 κάνει ούτε 
νάσιο. Καημ

ουμε τους 
κωσαν κι 
ηκε τις πρ
ρτη εν ημέρα
 δηλαδή, που

ΠΑΡΑ
Και εδώ ε

ντα  μαθητές  έ
15  έως  18 

γενειών που α
ε,  λοιπόν,  εντ
ά  τα  παιδιά  δ
ψει  ένα  άρθρο
βρε παιδί μου 
ρίση  δεν  τα  έχ
σσότεροι  ‐σε 
ρναν φέτος απ
α  από  τις  αιτίε
, όλο αυτόν τον
χαίο φαινόμενο
τα  αιχμηρά  π
,  πάλι,  ενστικτ
λές συζητήσεις 
να  το  κάνουμ
υχώς,  άμεσε
θήματα  και  συ
που,  αν  μπει
νό είναι να πά
καλή χαρά της 
ονείρων  του
ητήσεις,  χίλιες
α της νιότης κα
διαδικτύου.  Α
σσότεροι κουτσ
η, που κάποτε 
υζητήσουμε  κ
υμε  μια  καλύτ

ποιοι θέλου
ν απα
επάξια το ρό
πολλών καθ
Κουφόπουλο
τίδου και του
τος νεύρων»
ηροφορίες με
λόγο του Α’2
Απρίλιο, δεν 
 διότι το σ

κατάληψ
τό!). Κι όσο 
α πω: Τόσες α
σε 2 βδομάδ
 το Α’2 πέρ
μένη κα 

νταλκάδες 
οι π…νες!

ρώτες ημέρε
α απεργίας κ
υ έσκασε ως 

Α  ΣΤ
ερχόμαστε στο 
έχει  αυτό  το 
χρονών,  που

ανήκουν σε αυτ
τύπωση  πως  ο
δεν  ένοιωσε  α
ο,  ένα  σχόλιο,
σχετικό με αυ
χει    άμεσα  α
σχέση  με  κάθ

πό  το σπίτι  του
ες  του,  με  καλ
ν πανικό να το
ο χωρίς θύτες 
πως  και  γιατί  ο
τωδώς  να  απο
γι’ αυτό το πρ

με‐  τους  ξεπερ
ες  και  απλέ
υναισθηματισμ
ις  στο  δίχως  φ
άθεις κατάθλιψ
ξεγνοιασιάς  ,κ

υς  και  τις  π
ς  φορές  ανέμ
αι τον ανέφελο
Από  την  άλλη
σά στραβά θα 
θα τελειώσει. 
αι  δεν  προσπ
τερη  ζωή  σε  μ

υν και 
ρτίζουν 
όλο του 
ηγητών 
ου και 
υ δικού 
» (για 
εταβείτε 
2, ξέρει 
έχω να 
σχολείο 
ψη(άλλο 
για το 

αλλαγές 
δες δεν 
ρσι στο 
Μαρία! 

 μας, 
! Αυτό 
ες του 
κιόλας. 
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ΤΟ  
τίτλο μας. Περ
σχολείο,  αγόρ
υ  σχεδόν  όλα
τό που γενικά 
ούτε  ένα  (exce
από  μόνο  του 
,  να  κάνει  μια
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μείβονται με κά

τικά  και  συνεχ

αυτό  το  δύσκ

πηρεσίες του δη

με σε μια κοινω
τα κάτω» καμα
ς που μπορεί κ
πιτρέπει να μα
η προς την ευκ
ύθμιση και ανα
όχι το εξετασ
ένων, την εργα
ου θα παπαγαλ
αυτά που ανα
ικανοποιητικά
της ζωής. 
όγηση  του  εκ
χετίζεται όχι μ
μοποιεί  το  ό
ρονα  κρίνουν
λοιπόν,  πως
α  που  να  βοη
πτόμενοι  και 
ργα  τους  με
ν  τον  τρόπο 
λους  και  να 
τα μέσα, που 
ίο για το οποίο
ό  τους  άμεσα
νται για τα
χώρας γνω

χρειαστούν 
από την άθλ
εκδρομές σχ
κερδίσει ο σ
την εμπιστο
είχαν οξύτατ
βαθμό- να τα
που βλέπω κ

ΑΞΙΟΛ

πό εμάς, έτσι κ

έχω συναντήσ

εις τους,  τις  ικ

ου έμαθαν χρή

άγματα  που 

ως, συνάδελφ

μπορεί να στ

επιμόρφωσή

υ  γίνεται  άτυ

σα στα σχολε

διαμαντάκια  π

θοδικά  και  συ

να γίνουμε κα

α,  να  γίνουμ

ο μάθημά μας
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λλαγές, αν θέ
ση στην οποί
ωλούν το ενδ
τος αυτός τομ
μαθητών και
ατα στη δημ
ιατί όχι κι εμ
ύρω μου χρόν

ΗΣ» ΤΗΣ

υτά τα χρόνια 

συναδέλφους 

υς και με τον 

ατα πάνω στη 

  με  έκαναν 

υτούς, πρέπει 

αξιόλογο και 

λά  και  της 
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αξιολόγηση 

να  υπάρξει 

μετά  να 

α κριτήρια, 

πως και με 

φους,  θα 

τικά.  

ρακτηριστικά 
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10+1 τρόποι για να ζήσεις το καλοκαίρι 
όσο καλύτερα μπορείς!!! 

 
  

1  Τα κουβαδάκια σου και σε άλλη 
παραλία! 

Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε 
όλοι μας! Όποτε νιώσεις ζέστη ή δεν 
έχεις τίποτα να κάνεις, ρίξε αμέσως 
στο σακίδιό σου ψάθα, αντηλιακό, 
ρακέτες, καπέλο, μπρατσάκια (για 
όσους χρησιμοποιούν, προαιρετικό!) 
γυαλιά ηλίου, μπάλα και τρέχα στην 
κοντινότερη παραλία! 
ΥΓ.: Μην ξεχάσεις να πάρεις μαζί 
σου καλή παρέα! 
 

2   Πάντα να έχεις πάνω 
σου 0,50 ευρώ. 
Είναι αρκετά για να 
αγοράσεις από το 
πλησιέστερο 
περίπτερο ένα 
μπουκάλι νερό και να 
δροσίσεις τον κολλητό 
σου, που ζεσταίνεται. 
ΥΓ.: Οικονομικό και 
συμφέρει, αφού 
αποφεύγεις τη χρήση 
air conditioning. 
 

3     Η ζωή αυτή σε θέλει 
‘φυγά’ , έτσι είναι αυτά! 

(Καλά τα λέει το 
τραγουδάκι!). 

Μακριά από τους 
τέσσερις τοίχους! 
Κοίτα έξω! Ο ήλιος 
λάμπει, τα φυτά 
ανθίζουν, τα παιδιά 
τρέχουν ανέμελα… Το 
καλοκαίρι είναι η 
καταλληλότερη εποχή 
για να εξερευνήσεις 
καινούργια μέρη και να ξεφύγεις από 
τα συνηθισμένα! 
 
4     Κλείσε, ρε, επιτέλους το 

χαζοκούτι! 
ΟΚ, καταλαβαίνω ότι έχεις πλέον την 
ευκαιρία να δεις όλα τα πρωινάδικα  
που παρεμπιπτόντως, επισκέπτονται 
διάφορα νησιά και σου γνωρίζουν 
τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, 
αλλά όλα αυτά χάνονται με το 
πάτημα  ενός κουμπιού! Καιρός να 
ζήσεις κάτι πιο αληθινό! 
 

5.   Επίσης κλείσε και τον υπολογιστή 
Επιτρέπεται μόνο η χρήση 

ραδιόφωνου για σύντομη ενημέρωση 
και για μουσική και τρελό χορό! 
ΥΓ.: Όταν λέμε μουσική εννοούμε 
όλα τα καλοκαιρινά hits! Όχι 
καταθλιπτικά και τραγούδια 

χωρισμού! 
 

6. Εξοπλίσου με μια καλή 
φωτογραφική! 

Φωτογράφησε οτιδήποτε! Ένα 
χρωματιστό τοπίο, ένα ρομαντικό 
ηλιοβασίλεμα, τον κολλητό σου να 
κάνει μακροβούτια, μια φίλη σου να 
μαθαίνει ποδήλατο, τις γκριμάτσες 

σου… Και στο τέλος του 
καλοκαιριού φτιάξε το δικό σου 

άλμπουμ αναμνήσεων: Καλοκαιράκι 
2010! Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε! 

 
7. Παγωτά, πολλά παγωτά! 

Το σήμα κατατεθέν του καλοκαιριού. 
Δοκίμασέ τα όλα, και γεύσεις που 

αποφεύγεις! Σε δροσίζουν, σου 
δίνουν ενέργεια και σε χορταίνουν! 
Μόνο προσοχή για  να μην σε βρει ο 

Σεπτέμβρης + 10 κιλάκια. 
 

8. Κάνε τα δικά σου ρεκόρ! 
Ευκαιρία να αθληθείς! Προτίμησε 

ποδήλατο για τις μεταφορές σου, ένα 
μπασκετάκι με την παρέα αντί να πας 

να ριζώσεις σε μια καφετέρια. Θα 
νιώσεις άλλος άνθρωπος! 

 
 

9. Γέμισε την 
ατζέντα σου! 

Φρόντισε, όπου περάσεις το 
καλοκαίρι σου να γνωρίσεις 
νέα πρόσωπα. Υγιεινά όμως! 
Που θα σε κάνουν να γελάς, 

θα σε ανεβάζουν, θα σε 
παρηγορήσουν όταν θα 

χάσεις την καλοκαιρινή σου 
αγάπη! Και μετά το τέλος 

των διακοπών κράτα επαφή 
μαζί τους και μην τους 

ξεχάσεις! 
ΥΓ.: Επίσης θυμήσου και 
αυτούς που αφήνεις πίσω 
όταν φεύγεις για διακοπές. 

 
10. Μην κοιμάσαι 

όλη μέρα! 
Η διαδρομή κρεβάτι – 

καναπές – πολυθρόνα – 
κρεβάτι είναι παρελθόν! Δεν 
λέω, ωραίο το μαξιλαράκι 
σου, όμως προτίμησε να 

είσαι ξύπνιος για να κάνεις 
όσα όνειρα βλέπεις, 
πραγματικότητα! 

 
10+1. ΧΑΜΟΓΕΛΑ!!! 

Αυτό είναι το σημαντικότερο! 
Σίγουρα πολλοί θα πάνε να σου 

χαλάσουν τη διάθεση με γκρίνιες και 
φασαρίες. Εσύ μην πτοείσαι! Φόρα 

το πιο λαμπερό σου χαμόγελο και άσε 
τα άλλα για τους μουρτζούφληδες! Η 
ζωή είναι ωραία… ακόμα κι αν τάχει 
μ’ άλλον . Αλλά εσύ μην κωλώνεις , 

δώστα όλα ,καν’ την καλύτερη! 
 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!! 

  ΖΑΠΑΛΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ – Α1 
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Ευχαριστούμε το βιβλιοπωλείο ΙΛΙΑΣ 
για τη δωρεάν εκτύπωση και αυτού 
του φύλλου της εφημερίδας μας. 


