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Καλωσορίζουμε τα 
παιδιά της Α’ Λυκείου 
που εντάχθηκαν ήδη 
στην εφημερίδα. 

  Υπεύθυνος καθηγητής. 
          Γ. ΠΑΠΠΑΣ         . 

  
 

 
  

Το εξώφυλλο  σχεδίασε η Πασχαλιά Ζαπάλτα ( Β1) 
που την ευχαριστούμε πολύ. 
Σελιδοποίηση: Α. Αγγελίδη  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μπορείτε να δείτε και  
να κατεβάσετε τα φύλλα της 
 εφημερίδας μας από την  

  ιστοσελίδα του σχολείου: .     
  http://1lyk-kerats.att.sch.gr.  

 

 

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ 
 

 Ποια είναι Η ΕΙΔΗΣΗ που 
αφορά το σχολείο μας; Ασφαλώς η 

μετεγκατάστασή μας στο καινούργιο του κτίριο. Το 1ο 
Γενικό Λύκειο Κερατσινίου μετά από δέκα σχεδόν 
χρόνια βρίσκεται επιτέλους σε ένα δικό του, σύγχρονο 
σχολείο. Ευτυχώς ολοκληρώθηκε λίγο πριν ενσκήψει η 
κρίση…  
 Ας το καμαρώσουμε… 
 Σκέψεις και συναισθήματα για το παλιό που 
αποθηκεύονται στη μνήμη. Σκέψεις και συναισθήματα 
για το καινούργιο που σιγά-σιγά γράφει τη δική του 
ιστορία.  
 Κι ας γκρινιάζουμε και λίγο, δικαίως ή αδίκως… 
 Μετά από πολλά – πολλά χρόνια στο σχολείο 
μας, ως καθηγήτρια, υποδιευθύντρια και διευθύντρια 
(τα τελευταία τέσσερα χρόνια) συνταξιοδοτήθηκε η κ. 
Λέλα Μαρτή. Θα επανέλθουμε στο επόμενο τεύχος, 
όταν θα μας κάνει έναν απολογισμό μιας ζωής 
ολόκληρης στην εκπαίδευση.  
 Μετά τη συνταξιοδότηση της κ. Λέλας Μαρτή , 
νέος Διευθυντής του Σχολείου μας ανέλαβε ο κ. 
Γρηγόρης Κάρτου. Νέοι υποδιευθυντές  ανέλαβαν ο κ. 
Μάκης Κοφινάς και η κ. Σοφία Μπακολουκά. Τους 
ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους! 
 Στον αγιασμό αλλά και στα εγκαίνια είχαμε πάλι 
κοντά μας τον πάντα νέο, επίτιμο λυκειάρχη του  

σχολείου μας κ. Παναγιώτη Μητροπέτρο. Σίγουρα 
έχει πάρει σύνταξη;  
 Είδηση είναι ακόμη ότι το ΟΝΕΙΡΟΖΟΥΜ 
συνεχίζει την έκδοσή του, μπαίνει αισίως στην πέμπτη 
χρονιά και στο… γούρικο 13ο τεύχος. 
 Σύνταξη πήρε και ένας από τους πιο παλιούς 
καθηγητές του σχολείου μας, ο μαθηματικός κ. Λάκης 
Ιγνατιάδης. Ο κ. Ιγνατιάδης ήταν τυπικά ο υπεύθυνος 
αλλά και ουσιαστικά η ψυχή ΑΥΤΗΣ της εφημερίδας, 
που συμπλήρωσε 4 χρόνια ζωής = 12 τεύχη.  
 Να επισημάνουμε εδώ, ότι ο κ. Ιγνατιάδης 
ενδιαφέρθηκε, κινητοποίησε, πάλεψε για την ανέγερση 
αυτού του σχολείου ΑΦΑΝΩΣ. Η ενασχόληση με τα 
κοινά έτσι ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται, ανιδιοτελώς.  
 Οι  συνταξιοδοτήσεις, οι κάποιες μετακινήσεις 
αλλά κυρίως η αύξηση των μαθητών και άρα των 
τμημάτων, είχε ως αποτέλεσμα να έλθουν πολλοί 
καινούργιοι καθηγητές φέτος στο σχολείο μας. ( Το 
ευχάριστο είναι ακόμη πως δεν υπάρχουν κενά 
καθηγητών). Τους καλωσορίζουμε!  

 Τέλος –αλλά πρώτη στη 
σκέψη μας- ξανά κοντά μας φέτος, μετά 
από την περιπέτεια με την υγεία της, 
βρίσκεται η κ. Αντωνία Βαρθαλίτου, 
δραστήρια και ορεξάτη όπως την 
ξέρουμε. Σιδερένια!  Γ.Π.

 

Με τη βοήθεια πολλών άλλων… 
(Και κυρίως του έμπειρου…  
και πρόθυμου… Θ. Ιγνατιάδη) 
Σ αυτό το τεύχος αρκετά κείμενα  
πληκτρολόγησε και διόρθωσε   
η κ. Α. Βαρθαλίτου 

Ελπίζουμε να σας αρέσει αυτό το φύλλο. 
Θα επιδιώξουμε στο επόμενο να 

γράψουν κι άλλοι μαθητές, ιδιαίτερα 
αγόρια… 

      Επικοινωνήστε μαζί μας ! 
Στέλνοντας  e-mail στη δ/νση 
του σχολείου μας:  
mail@1lyk-kerats.att.sch.gr     
υπόψη ΟΝΕΙΡΟΖΟΥΜ!  

Το  ΟΝΕΙΡΟΖΟΥΜ  
χτυπά δεκατριάρι! 
5η χρονιά  και  
13ο τεύχος 
Να είναι γούρικο! 
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         Ναι… είπαν οι μαθητές του σχολείου μας στη γιορτή της 
28ης Οκτωβρίου για… την επέτειο του ΟΧΙ . Παρακολούθησαν με 
ευλάβεια τα κείμενα , το φωτογραφικό υλικό και τα τραγούδια 
της χορωδίας.  Με αυτήν τη λιτή και μεστή εκδήλωση 
εγκαινιάσθηκε ουσιαστικά από την κ. Σ. Γιαλμανίδου, και όλους 
τους καθηγητές και μαθητές ο πολύ όμορφος χώρος της αίθουσας 
εκδηλώσεων του σχολείου μας.    
    Συμμετέχοντες μαθητές: 
Χορωδία : Ιστορίου,  Παπαδάκη, Παπανικήτα, Πιτσικάλη, 
Σεβαστού, Σεμερτζόγλου, Σταυρίδου, Στεφάνου, Σωτηριάδου, 
Σταυροπιερράκου, Τσιτόγλου.  
Αφήγηση: Μπλέτσας,  Ζαπάλτα. 
Μουσικοί: Βινιεράτου,  Ατζαμόγλου, Γκριτζιώτης, Χριστοδουλάκης 

Χαριτίνη Βλάχου, Γ2 
       

           

      Την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 
πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας εκδήλωση για την επέτειο του Πολυτεχνείου. 
Για την πραγματοποίησή της δούλεψαν σκληρά τόσο οι καθηγητές όσο και οι 
μαθητές αλλά άξιζε τον κόπο. Όλα ήταν προσεγμένα μέχρι και την τελευταία 
λεπτομέρεια. Η διακόσμηση ήταν διακριτική αλλά έδινε ένα ιδιαίτερο στοιχείο στην 
εκδήλωση. Επίσης τα κείμενα, όπως και τα video που προβλήθηκαν, είχαν 
προσεχθεί ιδιαίτερα από τους καθηγητές που τα επιμελήθηκαν. Αξίζει να αναφερθεί 
ότι για τις ανάγκες της γιορτής δημιουργήθηκε και το συγκρότημα του σχολείου 
μας, το «Οne night band» που κυριολεκτικά καθήλωσε το… απαιτητικό κοινό του 
σχολείου μας. 
       Η επιλογή των τραγουδιών ήταν εκπληκτική και πρωτότυπη, ειδικά το τραγούδι 
του Παύλου Σιδηρόπουλου που ακούστηκε για πρώτη φορά σε σχολική γιορτή, αν 
και σχετικό με το Πολυτεχνείο.   
        Κατά τη γνώμη μου οι κόποι όλων όσοι συμμετείχαν στη γιορτή 
ανταμείφθηκαν. Όλοι  έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και δικαιώθηκαν από το 

αποτέλεσμα. Η εκδήλωση άφησε λοιπόν τις καλύτερες εντυπώσεις σε όλους μας.          
Συμμετέχοντες μαθητές: Αφήγηση – απαγγελία: Λουλουδάκη Δ., Ζάννη Μ. , Βοργιά Φ. Κυρίτση  Μ. Αναγνωστοπούλου Χ.        
One night band : Βεντούρης Α. ( μπουζούκι – τραγούδι),  Βινιεράτου  Κ. ( αρμόνιο)   Ατζαμόγλου Γ, Γκριτζιώτης Σ,  
Χριστοδουλάκης Π.  ( ηλεκτρικές κιθάρες)  και Ιστορίου Μ. ( τραγούδι). 
Τεχνική υποστήριξη: Καβούρης Β. Β1 Κόκκινος Σ. Β2        Χαριτίνη Βλάχου, Γ2 

  
Υ.Γ .Θα ήθελα να ευχηθώ να συνεχίσουν να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις.Νομίζω ότι άνοιξε η όρεξη και για άλλα τέτοια…. 
 
 
 

  Η  ΒΛΑΚΕΙΑ… ΣΤΗ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ . 
 

  Το επιχείρημα που συνήθως ακούγεται για την αισθητική υποβάθμιση της τηλεόρασης, 
είναι πως ο τηλεθεατής δεν έχει πολλές απαιτήσεις από τη τηλεόραση και δεν τον 
ενδιαφέρει η ποιότητα, αντιθέτως προτιμά χαμηλής ποιότητας εκπομπές για να περάσει την 
ώρα του.  
  Κι όμως φέτος ‘ΤΟ ΝΗΣΙ’ καταρρίπτει τέτοιους μύθους που κυκλοφορούσαν  ευρέως. Να 
κωδικοποιήσουμε τι συμβαίνει σε αυτό το σήριαλ. Εκτός από το σενάριο βασισμένο στο 
ομώνυμο μυθιστόρημα της Victoria Hislop, η σκηνοθεσία έχει ρυθμό κινηματογραφικό, 
μοντάζ καλλιτεχνικό, φωτογραφία εξαιρετική και ηθοποιούς -γνωστούς ή άγνωστους-  που υποδύονται τέλεια τους ρόλους τους .  
   Την ίδια στιγμή λοιπόν που η ευτέλεια κυριαρχεί κυρίως στα ιδιωτικά κανάλια με δεκάδες εκπομπές reality ή διαγωνισμούς talent show 
(που ντρέπεσαι για λογαριασμό των συμμετεχόντων),  με μεσημεριανά κατινίστικα, με σήριαλ της κακιάς ώρας κλπ το ΝΗΣΙ δείχνει ότι δεν 
έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα και οι άνθρωποι δεν είναι τόσο χαζοί όσο θέλουν να τους παρουσιάσουν ότι είναι.  
   Δε μεγαλοποιούμε τη φοβερή τηλεθέαση του σήριαλ αυτού. Όμως μας κάνει εντύπωση που τόσα παιδιά παρακολουθούν το συγκεκριμένο 
σήριαλ σε πείσμα όσων λένε ότι δεν ενδιαφέρονται για τίποτα, είναι χαζά κλπ.  
   Μόλις άκουσα ότι η τηλεθέαση του big brother είναι πολύ μικρή, ενώ  ΤΟ ΝΗΣΙ  ξεπερνά το 50%, σκέφτηκα αυθόρμητα ότι τώρα που το 
δράμα της Σπιναλόγκα έφτασε στα σπίτια μας και μας συγκινεί όλους , ίσως έφτασε η στιγμή να…. παλέψουμε με τη βλακεία - ίσως την 
πιο ανίατη ασθένεια, όταν μας κυριεύει στο καναπέ - και να την  στείλουμε να μείνει έγκλειστη για πάντα στη Σπιναλόγκα…  

Γ.Π 

 ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ – ΠΑΝΤΑ ΖΩΝΤΑΝΟ 
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………..ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΤΟ 

ΧΡΟΝΟ……………. 
 
 
Αποτελέσματα  εισαγωγής  σε  Α.Ε.Ι.  –  Τ.Ε.Ι.  :  Αν  ήμασταν  ιδιωτικό  σχολείο  ή 
φροντιστήριο  θα  διαφημίζαμε  τους  αριστούχους  και  θα  προβάλλαμε  τους 
επιτυχόντες. Σε γενικές γραμμές το σχολείο μας πήγε φέτος πολύ καλά τόσο σε 
σχολές  υψηλόβαθμες  (  όπως    ιατρική,  φαρμακευτική  ,  νομική  κλπ)  αλλά  και 
συνολικά σε σχέση με τον αριθμό των επιτυχόντων. Ούτως ή άλλως η κατάργηση 
της βάσης του 10, δυσκολεύει τις συγκρίσεις με τις προηγούμενες χρονιές. Καλή τύχη, 
καλή πρόοδο στους αποφοίτους του σχολείου μας.  
 Όλοι ξέρουν πόσο ωραίο και πόσο τονωτικό είναι αυτό το συναίσθημα, όταν δηλαδή παλιοί 
μαθητές ξαναγυρίζουν στον τόπο του …εγκλήματος για να πουν ένα γεια. 

 Τα εγκαίνια  του σχολείου  έγιναν λίγες μέρες πριν 
τις  δημοτικές  εκλογές.  Όλοι  κατάλαβαν  το  γιατί.  Ο 
Σύλλογος  των  καθηγητών  με  ανακοίνωσή  του  (που 
εστάλη  και  στον  απερχόμενο  Δήμαρχο)  
διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός και πρότεινε μια άλλη 
ημερομηνία, αλλά δεν εισακούστηκε…   Όλα είναι θέμα 
παιδείας και όλα διδάσκουν…  
 Αλλά  και  ο  Σύλλογος  Γονέων  και  Κηδεμόνων  
διαμαρτυρήθηκε  και    επιπλέον  κατήγγειλε  το  γεγονός 
ότι  δεν  τους  επετράπη  (στον  πρόεδρο Κ.  Παχωπό που 
επίσης  ‘έτρεξε’  για  το  σχολείο)  να  μιλήσουν  κατά  την 
τελετή  των  εγκαινίων.  Κρίμα!  Επί  τη  ευκαιρία 

περιμένουμε την πάντα πολύτιμη βοήθεια (για το σχολείο, τους μαθητές, τους καθηγητές) 
του νέου Συλλόγου Γονέων από τις εκλογές που θα γίνουν τον Γενάρη.  
 Καλή επιτυχία στο νέο δεκαπενταμελές του σχολείου μας : 
        Παπουτσόγλου Β. Πρόεδρος 
        Ρίζος Α. Αντιπρόεδρος, Καμάρας Γ. ταμίας,Μικελή  Π. γραμματέας.    
    Τα υπόλοιπα μέλη:  
Αρβανιταντώνης Δ. ( Α), Γκουρνέλος Χ. ( Α) ,   Τομαής Ε. ( Γ)   
Συντήλας Ν. ( Β), Βεντούρης Ε. ( Γ), Μυλόβας Α. ( Β), Ζαπάλτα Π.( Β), 
Νικολινάκος Ι ( Β), Πετρίδης Ε ( Γ), Καστρινάκης Κ. ( Γ), Αντωνάκος Π. ( Γ).     
    13 αγόρια και μόνον… 2 κορίτσια.  
 Φάνηκε  από  τις  δύο  πρώτες  γιορτές  του  σχολείου  μας.  Ο  χώρος  εκδηλώσεων  σε 
προδιαθέτει για να ακούσεις και να δεις με σεβασμό. Μπράβο στα παιδιά που 
μ’ αυτόν τον τρόπο παρακολούθησαν τις δύο αυτές γιορτές.  
 Τα παιδιά της Γ’ Λυκείου βρίσκονται σε μια κρίσιμη στιγμή, στο μέσον της 

χρονιάς. Κουράγιο και δύναμη !...  
 Καλή είδηση: τελικά το μηχανογραφικό θα γίνει όπως πάντα το 
καλοκαίρι !  
 Και το σχολείο μας συμμετείχε στη γενική κινητοποίηση για την επέτειο από τη 

συμπλήρωση δύο χρόνων από τη δολοφονία του Α. Γρηγορόπουλου.     
 Όσα  προλάβουμε  πρέπει  να  τα  κάνουμε.  Εξοπλισμός  από  τον  Ο.Σ.Κ., 
κουρτίνες, νέο εργαστήριο πληροφορικής, νέα ηχεία στην αίθουσα εκδηλώσεων, 
αισθητικές  παρεμβάσεις,  αλλά  και  διόρθωση  κακοτεχνιών  και  αντιμετώπιση 
προβλημάτων  (βλέπε  βανδαλισμός  στην  τουαλέτα),  όλα  μοιάζουν  πως  η  
μετακόμιση  και  το  στήσιμο  του  σχολείου  συνεχίζεται…  Εξάλλου  και  οι  
καθηγητές ψάχνουν να βρουν τα κλειδιά…   Αχ, αυτά τα κλειδιά…  
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 Ό,τι  προλάβουμε  πρέπει  να  γίνει  τώρα  και  με  όσα 
χρήματα έχουμε  (ως σχολείο), πριν αρχίσουν οι περικοπές  . Θα υπάρχουν χρήματα για  το 
σχολείο  μας,  όπως  και  για  τα  άλλα  σχολεία  της  Ελλάδας,  σε  μια  εποχή  περιστολής  των 
κονδυλίων  για  την  παιδεία;  Είναι  βέβαιο  ότι  οι  νέες  σχολικές  επιτροπές  θα  έχουν  λιγότερα 
χρήματα  να  διαχειριστούν  για  τις  ανάγκες  των  σχολείων.  Ήδη  πλανάται  στον  ορίζοντα  η 
εντύπωση ότι με το νέο έτος πρέπει να γίνουν… οικονομίες! Αλίμονο!   
 Πολλές  δραστηριότητες  εντός  και  εκτός  σχολείου  φαίνεται  ότι  ξεκίνησαν  ή  θα 
ξεκινήσουν.  Αρκεί  να  υπάρχει  διάθεση  και  να  πιστεύουμε    ότι  το  σχολείο  δεν  είναι 
μόνον μάθημα στην τάξη.  
 Καλή αρχή κάναμε με το δοκιμαστικό   περίπατο στο Μεγάλο Πεύκο. Όμως δεν 
υπήρχε όρεξη(;), χρήμα(;) για μια εκδρομή στην Αράχοβα, η οποία και αναβλήθηκε.  
 Διαβουλεύσεις για άλλους περιπάτους και εκδρομές έχουν ξεκινήσει. Ίδωμεν… 
 Επί  τη  ευκαιρία:  Για  να  εκδοθεί  η  εφημερίδα  χρειάζονται  κάποια  χρήματα. 
Αυτά  εξασφαλίστηκαν  και  για  τα  τρία  τεύχη  από  τα  χρήματα  που 
συγκεντρώθηκαν από τον περίπατο αυτό (με στρογγυλοποίηση του ποσού που έδωσαν 
οι μαθητές). Το σχολείο δεν είναι μόνον μάθημα (δις).  
 Επί του πιεστηρίου: Πόσο θα τραβήξει η κατάληψη που ξεκίνησε στις 8/ 12 /2010;  Μάλλον 
ως τα Χριστούγεννα. Οπότε ευχόμαστε καλή χρονιά και το φλουρί να πέσει σε όλους σας. 

Γ. Π. 
 

ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΙΖΟΝΤΑΣ… 
 

Δευτέρα πρωί. Ντριιιιιίνννννν! Πφφφ, 
δύσκολο το πρωινό ξύπνημα. Πρέπει να ντυθώ, 
να φτιάξω την τσάντα μου (πάλι δεν πρόλαβα 
χθες, έπεσα ξερή μετά το φροντιστήριο..!), να 
σουλουπώσω και τα μαλλιά που πετάνε από τον 
ύπνο. Μαμά! Πρωινό! 

Η τηλεόραση είναι ανοιχτή. Πάλι πορείες, κλοπές, βανδαλισμοί… 
βία...Οπ! Πέρασε η ώρα, την κάνω..! 

Μόλις χτύπησε το κουδούνι. Βλέπω ακόμα παιδιά να γελάνε, να 
συζητούν σε πηγαδάκια, να μαλώνουν... Χθες πάλι έγινε θέμα στο 
γραφείο για κάποιον τσακωμό. Στις τουαλέτες λέει τον χτύπησε επειδή 
δεν συμβιβάστηκε με την συμπεριφορά του. Βέβαια, αυτό το 
προσπέρασαν όλοι. Δεν είναι βλέπεις κάποιο καυτό κουτσομπολιό 
για κανένα ζευγαράκι ή σκηνή του Big Brother.  

Τέλος και η προσευχή, πάμε στις τάξεις, πάλι γκρινιάζει ο 
καθηγητής που είμαστε αδιάβαστοι, πάλι πετάνε γομάκια και σαΐτες, 
πάλι κανείς δεν έχει φέρει στυλό. Κλασικά...  

Πρώτο διάλειμμα, οι μισοί κοιμούνται, οι μισοί τρώνε κάποιο 
σοκολατούχο για πρωινό από το κυλικείο. Αυτά μόνο στο πρώτο. Στα 
υπόλοιπα διαλείμματα βλέπεις παιδιά να γελάνε με κρύα αστεία, να 
μπαινοβγαίνουν άσκοπα στο γραφείο. Μερικοί διαβάζουν (πολλοί 
λίγοι βασικά!) για το επόμενο μάθημα. 

Ξαφνικά κυκλοφορούν νέα! Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά 
όλοι ξέρουν ότι κάποιος «μάγκας» βανδάλισε 
(συγχωρέστε με για την λέξη, μπορεί να είναι σκληρή 
αλλά τέτοιες συμπεριφορές πρέπει να κατακρίνονται όχι 
να επιβραβεύονται) τις τουαλέτες των αγοριών. 

Μην με ρωτήσεις ποιος. Δεν έχω ιδέα. Βλέπεις κάτι 

τέτοια κατορθώματα, μπορεί να 
φανεί παράξενο, αλλά δεν τα 
παίρνει ποτέ και κανείς είδηση. 

Μην με ρωτήσεις για την 
ζημιά. Αποκαταστάθηκε τώρα 
και… όχι, δεν την πλήρωσε ο 
ένοχος.  

Αν διαβάσεις από την αρχή 
την ιστορία, εύκολα 
συνειδητοποιείς ότι την έχεις 
ξαναδεί πολλές φορές μέσα στα 
σχολικά σου χρόνια, με 
παραλλαγές κάθε φορά. 
Σπασμένες καρέκλες, σπασμένα 
θρανία, σπασμένες κρεμάστρες, 
παιδιά με σοβαρούς 
τραυματισμούς από συμμαθητές 
τους... Κλασικά...  

Κι όλα αυτά σου τα λέω για να 
σκεφτείς πότε πρέπει και πότε 
δεν πρέπει να κρατάς 
το στόμα σου 
κλειστό.  
See you soon! Xxx  

Πασχαλιά    
 Ζαπάλτα  Β1 
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Στις 2-12-2010, 60 παιδιά της Β’ Λυκείου (με πρωτοβουλία των κ. Διαμαντίδου, Ζερβουδάκη, Βαρθαλίτου) επισκεφθήκαμε 
το ίδρυμα «Καίτη Λασκαρίδη» με σκοπό την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος: «ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: Ένας κόσμος 
μαγικός αλλά και απατηλός». Οι άνθρωποι του ιδρύματος μας υποδέχθηκαν εγκάρδια. Το περιβάλλον ήταν πολύ φιλόξενο και ζεστό. 

Αρχικά μας καλωσόρισε η υπεύθυνη του προγράμματος κυρία Μαρία Αδαμοπούλου που μας έκανε μια πλήρη εισήγηση για 
το θέμα του προγράμματος.. Ύστερα παρακολουθήσαμε ένα video σχετικό με την τηλεόραση ενώ μετά μας ζητήθηκε να 
αναφερθούμε στα θέματα που έθιγε το υλικό αυτό. Έτσι λοιπόν, μιλήσαμε κυρίως για τη δύναμη της τηλεόρασης, για την 
εμπορική τηλεόραση που αποσκοπεί στον εντυπωσιασμό και στο κέρδος, καθώς επίσης για την τηλεοπτική ενημέρωση και τη 
σχέση της με τις τηλεμετρήσεις και τις διαφημίσεις. 

Λόγος έγινε και για το επάγγελμα του δημοσιογράφου ο οποίος καλείται να επιτελέσει ένα πραγματικά δύσκολο έργο. 
Αμέσως μετά μας ζητήθηκε η άποψή μας σχετικά με την χρησιμότητα της τηλεόρασης. Διεξήχθη διάλογος μεταξύ και 
ακούστηκαν ποικίλες απόψεις. 

Έπειτα ή κ. Αναγνωστοπούλου μας ρώτησε για το είδος των προγραμμάτων που παρακολουθούμε. Οι περισσότεροι από εμάς 
απάντησαν πως ενδιαφέρονται για σατιρικά προγράμματα ενώ λίγοι παρακολουθούν ειδήσεις. Όλη αυτή η διαδικασία 
εκτυλίχθηκε σαν ένα παιχνίδι, όπου κάποια παιδιά ανέλαβαν το ρόλο του δημοσιογράφου και έκαναν δημοσκόπηση στους 
συμμαθητές και στους καθηγητές τους. Στο σημείο αυτό η εισηγήτρια μας ρώτησε τι κατά τη γνώμη μας «πουλάει» περισσότερο 
και καταλήξαμε στο ότι τα μεγαλύτερα νούμερα κάνουν θέματα που σχετίζονται με σκάνδαλα, εντάσεις και την προβολή της 
ιδιωτικής ζωής των άλλων.  Στο σημείο αυτό συμφωνήσαμε με την άποψη : «Δεν πουλάνε τα προγράμματα. Το κοινό πουλιέται». 
Στα πλαίσια αυτά μας μοιράστηκαν κάποια φυλλάδια όπου παρουσιάζονται αποτελέσματα από μηχανάκια της AGB. Στη 
συνέχεια διαβάστηκε από δύο συμμαθήτριές μας μια συνέντευξη από την εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» σχετικά με την εμπειρία που 
βίωσε μια κάτοχος ενός τέτοιου μετρητή, η οποία συνειδητοποίησε πως ομολογουμένως έχει μεγάλη δύναμη στα χέρια της, αφού 
συμμετέχει στη διαμόρφωση των αριθμών τηλεθέασης,  άρα και καθορίζει την πρόοδο των προγραμμάτων αλλά και των 
ανθρώπων της τηλεόρασης, καθώς επίσης τη βιομηχανία της διαφήμισης. Το πρόγραμμα έκλεισε με γενικά συμπεράσματα από 
εμάς και από την κ. Αναγνωστοπούλου, η οποία μας συμβούλευσε να ασκούμε κριτική σε κάθε τι που παρακολουθούμε με 
κριτήριο τη γνώση. 

Συνολικά, η επίσκεψη του σχολείου μας στο ίδρυμα «Λασκαρίδη» ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία, μια ευκαιρία να 
επισκεφθούμε έναν υπέροχο χώρο και να λάβουμε μέρος σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση όπου συμμετείχαν πολλά άτομα. Έτσι 
υπήρξε  πολυφωνία με αποτέλεσμα την γενικότερη συζήτηση σχετικά με ένα σύγχρονο θέμα που αναμφίβολα αγγίζει την 
καθημερινότητά μας ή ακόμα και αποτελεί μέρος αυτής.  

Τελικά αυτό που έμεινε στον καθένα πιστεύω πως είναι μια εσωτερική επιθυμία για επανάληψη τέτοιων εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων που ενεργοποιούν το ενδιαφέρον μας να γνωρίσουμε καλύτερα τις ποικίλες πλευρές της ζωής. Ελπίζω λοιπόν 
σύντομα να προγραμματιστεί η επόμενη επίσκεψη του σχολείου μας σε κάποιον ανάλογο χώρο από όπου σίγουρα θα 
επιστρέψουμε με νέες εμπειρίες και εντυπώσεις.            Δέσποινα Κιαμίλη Β’2 

 

ΣΥΝΟΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΜΙΑ…  ΓΙΑΓΙΑ 
ΤΟ Α5 ΚΑΙ…. Η κ ΓΛΥΚΑΤΖΗ – ΑΡΒΕΛΕΡ        

Με αφορμή την επίσκεψη του τμήματός μας (Α5) στο 
ίδρυμα Λασκαρίδη στις 22 Νοεμβρίου με πρωτοβουλία της 
κ. Τσιώλη και τη συνάντησή μας με την βυζαντινολόγο, 
κυρία Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, αποφασίσαμε  να 
μοιραστούμε μαζί σας αυτή τη μοναδική και συγκινητική 
εμπειρία!! Διαβάστε την λοιπόν…  

Φτάνοντας στον προορισμό μας, το ίδρυμα Λασκαρίδη, 
και αντικρίζοντας το μεγαλείο και την εξαίσια ομορφιά του 
χώρου, νιώσαμε αμέσως την ζεστασιά και την φιλοξενία των 
προσώπων που μας περίμεναν εκεί. 

Συναντήσαμε όπως ήταν προγραμματισμένο τη διάσημη 
ιστορικό κυρία Ελένη Γλύκατζη- Αρβελέρ η οποία μας 
μίλησε με θέμα τα 2500 χρόνια από τη μάχη στον 
Μαραθώνα. Η κυρία Αρβελέρ 
μας μίλησε με έναν γλυκύτατο 
και πολύ παραστατικό τρόπο. 
Μας συμβούλεψε να μην 
εμπιστευόμαστε αποκλειστικά 
και μόνο κάποιες ιστορικές 
πηγές αλλά να τις 
διασταυρώνουμε και να ψάχνουμε για την ανεύρεση της 
αλήθειας. Στη συνέχεια μας έδωσε κάποιες πρωτάκουστες 
για μας πληροφορίες. Επισήμανε δηλαδή, πως η μάχη του 
Μαραθώνα 490 π.Χ.δεν είχε τόσο μεγάλη σημασία για την 
ελληνική ιστορία, όσο πολλοί ιστορικοί (π.χ. ο Ηρόδοτος) 

της προσέδωσαν για πολιτικούς  
λόγους. Πρωταγωνιστές της ήταν οι 
Αθηναίοι, οι οποίοι ζήτησαν την άμεση βοήθεια της 
Σπάρτης, που δεν την έλαβαν όμως ποτέ, λόγω της διένεξης 
μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα η μάχη αυτή 
υπερεκτιμήθηκε από τους ίδιους τους Αθηναίους που ήθελαν 
τα πρωτεία στον ελληνικό χώρο.  Στην ιστορία μας πάντως, 
όπως υποστήριξε η κ. Αρβελέρ, μεγαλύτερο στίγμα άφησε η 
γνωστή σε όλους Ναυμαχία της Σαλαμίνας (480 π. Χ.), όπου 
ο Ξέρξης είχε πάρει την απόφαση να υποτάξει τις ελληνικές 
πόλεις και όλοι οι Έλληνες συμμετείχαν ενωμένοι!  

Αυτά που αποκομίσαμε από την συνάντησή μας με ένα 
τόσο αξιόλογο, καταξιωμένο και μορφωμένο άτομο είναι 
τόσα πολλά που θα χρειαζόμασταν σελίδες ολόκληρες να τα 
αναφέρουμε όλα! Η κυρία Γλύκατζη – Αρβελέρ ήταν πολύ 
επικοινωνιακή μαζί μας, μια γιαγιά…. σπίρτο, που μας 
κέρδισε μιλώντας με μεστό και απλό τρόπο αποφεύγοντας 
την επιστημονική ορολογία. Στο τέλος της ομιλίας, ζητήσαμε 
από την κ. Αρβελέρ να μοιραστεί μαζί μας μια φωτογραφία 
και εκείνη δέχτηκε ευχαρίστως. Οι ευχές της για καλή 
πρόοδο και η ανταλλαγή μιας έντονης χειραψίας αποτέλεσαν 
για μας μεγάλη τιμή!  
Ναταλία Στάμου,  Σταυρούλα Σταυροπιερράκου Α5

 
Κουβεντιάζοντας για την τηλεόραση στον Πειραιά 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΤΟΥ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ  
ΚΑΝΤΟΥΝΗ,  ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
ΤΟΥ  ΣΤΟΝ  ΚΛΑΣΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ 
 
ΣΤΟΝ  ΛΕΥΤΕΡΗ  ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ 

 
 

1. Ποιο ήταν το βασικό σας 
κίνητρο, ώστε να συμμετάσχετε 
στο φετινό Μαραθώνιο; 
Γέννημα, θρέμμα Παγκρατιώτης 
είχα την τύχη να βιώσω, από τις 
κερκίδες του Παναθηναϊκού 
Σταδίου, τους τερματισμούς του 
Μαραθωνίου όλων των μεγάλων 
διοργανώσεων του κλασικού 
αθλητισμού. 
Θαύμασα από παιδί την τιτάνια 
προσπάθεια όλων των Ελλήνων και 
ξένων αυτών υπεραθλητών. 
Παράλληλα, μου καλλιεργήθηκε η 
σκέψη να αναμετρηθώ κι εγώ, 
κάποια στιγμή, με την τεράστια 
αυτή πρόκληση. Δηλαδή, να 
τερματίσω στο Παναθηναϊκό 
Στάδιο, αφού διανύσω την ιστορική 
διαδρομή των 42195 μέτρων. 
Μετά από χρόνια συστηματικής 
άσκησης στους δρόμους αντοχής, 
δόθηκε η ευκαιρία, με την 
καθιέρωση -πριν από 28 χρόνια- 
του ετήσιου κλασικού Μαραθώνιου 
της Αθήνας στη μνήμη του 
Αγωνιστή Γρηγόρη Λαμπράκη. 
Τεράστιο, επομένως, το κίνητρο. 
 Θυμάμαι την πρώτη μου εμπειρία. 
Το τελευταίο χιλιόμετρο της 
διαδρομής, από το «Χίλτον» 
περίπου μέχρι τα Προπύλαια του 
Σταδίου. Παροτρύνσεις του 
κόσμου, παιδικές αναμνήσεις, 
προσωπική διαδρομή, ιστορική 
μνήμη και μύθος έγιναν ένα. 
Δάκρυσα. Τα τελευταία, μάλιστα, 
200 μέτρα, από την είσοδο του 
Σταδίου μέχρι τον τερματισμό, ήταν 
κάτι το πρωτόγνωρο, το 
ανεπανάληπτο. Οι επευφημίες και 
το χειροκρότημα του κόσμου μού 
έδωσαν φτερά. Πετούσα. Η 
εξάντληση είχε εξαφανιστεί. Ίσως 

και η 
αίσθηση της 
θνητότητας. 

Μαγεία! Ναι! 
Τα είχα 
καταφέρει. Οι 
αγκαλιές των 
συναθλητών, 

των φίλων, της οικογένειας… Τι 
άλλο να επιθυμήσει κανείς; 
 
2. Συμμετέχετε σε αγώνες δρόμου 
ή διαλέξατε συγκεκριμένα τον 
Μαραθώνιο; Αν ναι, γιατί; 
Ανά διαστήματα, συμμετέχω και σε 
αγώνες μικρότερων αποστάσεων. Η 
μεγάλη μου αγάπη, όμως, είναι ο 
Μαραθώνιος, διότι, όπως και η ζωή, 
έχει το στοιχείο του αβέβαιου, του 
αναπάντεχου,, του απρόβλεπτου. 
Ξεκινάς και πάντα έχεις την αγωνία, 
την αμφιβολία για την έκβαση της 
προσπάθειας, εξαιτίας των 
τεράστιων δυσκολιών και των 
αστάθμητων παραγόντων, που 
μπορούν να ανατρέψουν ακόμη και 
την πληρέστερη προετοιμασία. 
 
3. Ποια χαρίσματα πρέπει να έχει 
ένας μαραθωνοδρόμος; 
Πειθαρχία, επιμονή, υπομονή, 
εγκαρτέρηση και αντοχή στον πόνο, 
στις κακουχίες, στη μοναξιά. 
Προγραμματισμός, μετρημένη ζωή, 
προσήλωση στο στόχο. Όλα αυτά 
σημαίνουν ότι πρέπει να συγκρατείς 
κάθε στιγμή τον ενθουσιασμό ή την 
απογοήτευση, που πιθανόν σε 
οδηγεί σε υπερτίμηση ή υποτίμηση 
των δυνατοτήτων σου, ακόμη και 
σε τραυματισμούς ή εγκατάλειψη 
της προσπάθειας.  
Κατά συνέπεια, απαιτείται η 
υιοθέτηση ενός ορθολογικού 
πλάνου προπόνησης, στην 
αποτελεσματικότητα του οποίου θα 
βασιστεί και η σχεδίαση της 
τακτικής που θα ακολουθηθεί στη 
διάρκεια του αγώνα. 
Επομένως, μιλάμε για ένα 
αγώνισμα, που τελικά συνδυάζει 
εγκεφαλικότητα και ανεξάντλητα 
ψυχικά αποθέματα. 
 
4. Πιστεύετε ότι η πλειοψηφία 
των ανθρώπων, και ιδιαίτερα των 
νέων, γνωρίζουν πώς 
καθιερώθηκε ο Μαραθώνιος; 
Όχι. Και αυτό αποδεικνύεται από το 
μικρό αριθμό θεατών και αθλητών 

σε σχέση με 
άλλες 
διοργανώσεις 
σε πόλεις του 
εξωτερικού. 
 Όμως, ο 
Μαραθώνιος 
είναι ένας. Η διαδρομή: 
Μαραθώνας - Παναθηναϊκό Στάδιο. 
Όλοι οι άλλοι είναι απλώς 
απομιμήσεις. Αυτή την 
αυθεντικότητα οφείλουμε να 
προβάλλουμε μαζί με τις 
πανανθρώπινες αξίες πουν τον 
συνοδεύουν. 
 
5. Ποια είναι η γνώμη σας 
σχετικά με το ότι οι άνθρωποι που 
θέλουν να συμμετάσχουν στο 
Μαραθώνιο αναγκάζονται να 
καταβάλλουν ένα χρηματικό ποσό 
για τη συμμετοχή τους; Σας 
φαίνεται σωστό αυτό, και 
ιδιαίτερα για τους ξένους που 
έρχονται στην Ελλάδα ειδικά για 
να συμμετάσχουν στον 
Μαραθώνιο τιμώντας τη χώρα 
μας; 
Θα επιθυμούσα η συμμετοχή να 
είναι δωρεάν. Αυτό, όμως, 
προϋποθέτει μια άλλη αντίληψη για 
τον αθλητισμό. Ερασιτεχνικό, 
λαϊκό, μαζικό, συμμετοχικό, μη 
εμπορευματοποιημένο, χωρίς την 
εμπλοκή  των σύγχρονων χορηγών, 
αναπόσπαστο κομμάτι της 
καθημερινότητας των ανθρώπων. 
Ιδέα, φυσικά, που μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο από ένα 
διαφορετικό τύπο 
πολιτικοκοινωνικής οργάνωσης. 
 
6. Πώς αντιμετωπίζετε τη 
χρήση του Μαραθώνα για 
πολιτικούς σκοπούς, και 
συγκεκριμένα για προβολή 
κάποιων ατόμων, ώστε να γίνουν 
αρεστοί; 
Υπό τις συνθήκες που προανέφερα, 
αυτό είναι αναπόφευκτο. 

 
 

Τη συνέντευξη πήρε ο μαθητής Λευτέρης Μανουσάκης  B2 
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Του Βασίλη Μπλέτσα, Β3. 

 

Καλή μας (σχολική, τηλεοπτική, πολιτική, ποδοσφαιρική κλπ,κλπ,κλπ…) χρονιά, λοιπόν, κυρίες 
και κύριοι, εδώ, από το 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΥΦΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (για να συνηθίζουμε 
σιγά-σιγά το νέο δήμο).  
Σπίτι μας, επιτέλους, μετά από περίπου 13 μήνες (όσο τουλάχιστον είμαι εγώ σ’ αυτό το σχολείο) συνεχών προσπαθειών, 

διαμαρτυριών, απεργιών και μιας κατάληψης, η οποία «αφύπνισε όλους όσους ήθελαν τους μαθητές και τους καθηγητές 
ατάραχους μπροστά στα όσα συνέβαιναν πέρυσι, και ίσως θα συνέχιζαν αν δεν αντιδρούσαν οι μαθητές. 
Καλά όλα όσα γράφω παραπάνω. Δυστυχώς, όμως, το νέο μας σχολείο, το «κόσμημα» του Δήμου μας, είναι ήδη έρμαιο στα 

χέρια ανθρώπων που το καταστρέφουν. Ίσως είναι κάποιοι οργισμένοι, κάποιοι δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα 
«αγανακτισμένοι» με τη στάση των 300 «καρεκλών» της Βουλής, κάποιοι προβάλλοντας συνθήματα χωρίς νόημα και 
περιεχόμενο. Έτσι, όμως, αμαυρώνεται ο αγώνας όσων έτρεξαν αυτά τα – τελευταία αλλά και τα προηγούμενα –χρόνια, όσων 
κουράστηκαν, αρρώστησαν, φώναξαν, διαμαρτυρήθηκαν, αγωνίστηκαν ουσιαστικά με σκοπό τη δημιουργία του. 

Αλλάζοντας θέμα αφήνω πίσω μου όλα αυτά και πηγαίνω στην πολιτική σκηνή. Και τι σκηνή!... 
Σκέτη επιθεώρηση! Ο ένας πολιτικός αρχηγός εκβιάζει την ψήφο των πολιτών, ο άλλος «στέλνει 
SMS» και μετά διαμαρτύρεται ότι ο παραλήπτης δεν κατάλαβε το περιεχόμενο και το μήνυμα!... Όσο 
για τους λοιπούς, άλλοι «συσπειρώνονται λαϊκά» κι άλλοι «οραματίζονται πατριωτικά», αλλά δεν 
τους ακούει κανείς… Όσο για την πόλη μας, το Κερατσίνι – Δραπετσώνα, το νέο Καλλικρατικό δήμο, 
ψηφίσαμε – οι μισοί – την 1η Κυριακή, αλλά δε βγάλαμε δήμαρχο. Λιγότεροι από τους μισούς 
ψηφίσαμε και βγάλαμε το δήμαρχό μας ( Λ. Τζανής ) τη 2η Κυριακή. Για να δούμε… 
Εγώ και πάλι παρατηρητής των καταστάσεων, τώρα από το μικρό δωματιάκι μου, στη Δραπετσώνα. 

Ο Καλλικράτης μου επιτρέπει να θεωρούμαι και πάλι δημότης στον ίδιο δήμο, στο ίδιο έργο θεατής… 
Στη σχολική μας επικαιρότητα, τώρα. Στις αρχές Οκτώβρη είχαμε μια καλή (εδώ γελάνε) εκλογική διαδικασία, για την 

ανάδειξη 15μελούς συμβουλίου. Ήτανε τόσο καλή, που … επαναλήφθηκε για να γίνει ακόμη καλύτερη!!! Το αποτέλεσμά της 
ήταν προφανές: αν δεν προσέξουμε το γενικότερο κλίμα, τα λουκέτα θα «αλωνίζουν» σε λίγους μήνες στο σχολείο μας… 
Γυρίζω στο προσφιλές μου θέμα, στο τμήμα μου, στο γνωστότατο «οίκο μαθησιακής απωλείας», που και φέτος προσφέρει 

απίστευτο γέλιο, ζαλάδες, ζωώδεις κραυγές και ακόμη μεγαλύτερο εκνευρισμό και ασυνεννοησία στους καθηγητές, που 
απλώς στέκονται ως στήλες άλατος απέναντι στο σκηνικό αυτό και «επιβραβεύουν» τους μαθητές με την επιείκεια, την ανοχή 
ή την αδράνειά τους. 
Τι μπορεί να κάνει κανείς ως άτομο σ’ όλο αυτό το κλίμα; Να μπαίνει απλώς στην τάξη, να κάνει ή να παρακολουθεί το 

μάθημα ήσυχα και να «γράφει εις τα παλαιότερα των υποδημάτων του» όλους αυτούς που θέλουν να αχρηστεύσουν το 
ελληνικό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα και να οδηγούν σε άσκοπο πλουτισμό τα φροντιστήρια. 
Καλά τα επιχειρήματα που παρουσιάζονται από όσους διαμαρτύρονται στις παραπάνω επισημάνσεις. Όμως, όσο έντονες και 

αν ακούγονται οι διαμαρτυρίες αυτές, νομίζω πως – κι εγώ και άλλοι – οφείλουμε να ανταλλάσσουμε απόψεις για το σχολείο, 
που πιστεύω πως όλοι αγαπάμε κατά βάθος (ίσως χρειάζεται να αναζητήσουμε αυτή την αγάπη σε… πολύ μεγάλο βάθος). 
Όσο με αφορά, δε θα σταματήσω να εκφράζω τις απόψεις μου, είτε μέσα από τα «Στιγμιότυπα» είτε στις ευκαιρίες που μας 
δίνουν οι μαθητικές συγκεντρώσεις και ομάδες. Εξάλλου, δεν ταιριάζει στην εφηβική ηλικία η παραίτηση, είναι μέσα στη 
φύση μας η αγωνιστικότητα και η διεκδίκηση όσων πιστεύουμε και αγαπάμε. 
Κλείνοντας, θα έρθω να συντροφέψω λίγο όλους αυτούς που αγάπησαν αυτή την ωραία σχολιαστική γωνιά και διαβάζουν 

αυτό το άρθρο «επί του πιεστηρίου», αφιερώνοντάς τους το “Déjà vu” του Μιχάλη Νικολούδη, για να το ακούνε και να 
ονειρεύονται μια Ελλάδα χωρίς όλα αυτά τα σύννεφα πάνω από το κεφάλι της – και άρα το κεφάλι μας – και χωρίς όλο αυτό 
το άγχος να μας πνίγει, χωρίς τρόικες και χωρίς μνημόνια. 
Β.Ν.Μ. ο εκ Κερατσινίου – Δραπετσώνας 

(Υ.Γ. Όσο για τους άλλους, ένα Aerology του Jean Michel Jarre είναι υπεραρκετό!) 
 
 

“ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ”  ΚΑΙ…  ΑΔΙΚΙΑΣ 
 

Ας πάρουμε τα πράγματα από πολύ νωρίς. Βρισκόμαστε κάποιους μήνες πριν, στο τελευταίο εξεταστέο μάθημα της Α’ λυκείου των 
εξετάσεων του Ιουνίου, και οι επιτηρητές- καθηγητές μας ανακοινώνουν, μοιράζοντας κάποια ενημερωτικά έντυπα, για τα μαθήματα 
επιλογής της Β΄ λυκείου. Έπρεπε να κάνουμε την επιλογή μας μέσα σε πέντε λεπτά, αλλά με την διευκρίνηση πως θα είχαμε το 
περιθώριο να αποφασίσουμε οριστικά στην αρχή της επόμενης χρονιάς.  
Οι μήνες περνούν και η Β’ λυκείου ξεκινά (το Σεπτέμβριο) και μας υπενθυμίζουν τα μαθήματα επιλογής που είχαμε διαλέξει, ενώ 

τονίζουν ότι θα γίνουν κάποιες αλλαγές στα τμήματα, ώστε να γίνουν τα τμήματα και τα  μαθήματα επιλογής λειτουργικότερα. Σχεδόν 
τέλεια μέχρι τώρα.  
Όταν όμως πραγματοποιήθηκαν τα τμήματα επιλογής, πολλοί μαθητές παραπονέθηκαν, μιας δεν θα έκαναν τα μαθήματα που είχαν 

διαλέξει ως πρώτη επιλογή. Κάποιος λογικός άνθρωπος τώρα, θα σκεφτεί: «Εντάξει, λογικό είναι, αφού δεν δημιουργήθηκε το μάθημα 
που είχαν επιλέξει οι μαθητές ως πρώτη επιλογή, να πάρουν το δεύτερο ή τρίτο εναλλακτικό». Έλα όμως που για τους περισσότερους  

είχε δημιουργηθεί τμήμα σύμφωνα με την πρώτη επιλογή τους ενώ άλλοι όχι. Και κατευθείαν το  ερώτημα 
που τέθηκε ήταν: Με ποιό κριτήριο οι συγκεκριμένοι μαθητές έμειναν μέσα και οι άλλοι έξω από αυτό που 
επιθυμούσαν; 
Προσωπικά, πιστεύω ότι το θέμα ήταν  πολύ απλό. Μπορεί για άλλα ζητήματα να μην έχουμε άποψη, στο 

συγκεκριμένο όμως η ΑΔΙΚΙΑ ήταν πολύ μεγάλη. Δύο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε :  
Η Δ/νση, οι καθηγητές συνολικά, ένας συγκεκριμένος καθηγητής, 
α) του άρεσε ένα συγκεκριμένο τμήμα, έφερε  τους αριθμούς στα μέτρα του  και σκέφτηκε : «Γιατί να τους 

χαλάσω το τμήμα; Καλά παιδιά είναι εξάλλου. Για τους άλλους υπάρχει και η δεύτερη εναλλακτική επιλογή». 
β) Ήρθαν σχετικά βολικά οι αριθμοί των μαθητών για τον διαχωρισμό των τμημάτων και σκέφτηκε: «Μια 

χαρά, θα αλλάξουμε τμήμα σε ένα-δυο  παιδιά , αφού  βαριέμαι να κάνω κλήρωση -πράγμα που θα ήταν κατά τη γνώμη μου   και το 
πιο δίκαιο- και δε γίνεται να γίνουν δύο τμήματα σχεδίου ή πληροφορικής, οπότε μερικοί δικοί μου μέσα και οι άλλοι έξω».  

  Δεν ξέρω ποιός είναι ο πραγματικός λόγος, γιατί δεν δόθηκε καμιά εξήγηση, για την επιλογή εκείνων και όχι των άλλων μαθητών.     
(Θα μου πείτε μιλάς και εσύ που μπήκες στο τμήμα που είχες δηλώσει ως πρώτο μάθημα επιλογής; Ναι, ισχύει αλλά δεν γουστάρω να 
με κοροϊδεύουν και πόσο μάλλον μπροστά στην μούρη μου). Τέτοιες πρακτικές και συμπεριφορές  σαν την παραπάνω, βλάπτουν τις 
συνειδήσεις των παιδιών-κάτι για το οποίο θα έπρεπε να ασχοληθούν  λίγο περισσότερο οι καθηγητές και η Διεύθυνση του Σχολείου. 
Συμπερασματικά… η πολλή δημοκρατία ΔΕΝ βλάπτει, και ο καθένας ξέρει γιατί το αναφέρω…  

                                                                               Νίκος Μπαλκάμος, Β3             
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ΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο 
ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΟΣ; 

 

αι το λέμε αυτό γιατί, όπως εμείς στα ζητήματα 
οικονομίας αρνιόμασταν ιδιωτικώς και δημοσίως να 

προνοήσουμε για το μέλλον, εκτιμώντας με σοβαρότητα τις δυνατότητές μας, έτσι 
και ο κόσμος όλος πράττει παρομοίως στα θέματα περιβάλλοντος. Και όπως η ντόπια εξουσία στο σύνολό της δεν έδινε 
σημασία στις εκτιμήσεις ευφυών, ευαίσθητων και αξιόπιστων αναλυτών για την κρίση που προέβλεπαν ότι θα μας 
χτυπήσει, έτσι και τα ισχυρά κράτη της γης αρνούνται να πάρουν τοις μετρητοίς τη θέση της επιστημονικής 
κοινότητας, σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου.  

Μπορεί ο τρόπος που έχουμε διαλέξει να υπάρχουμε ως κοινωνίες -με το κέρδος, την κατανάλωση, και την 
τηλεθέαση  να βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας- να μην επιτρέπει να αποφασιστούν και να 
υλοποιηθούν οι λύσεις που προτείνουν οι ειδικοί. Επιπλέον είναι προτεραιότητες που δίνουν την άνεση στους όλο και 
πιο λίγους ανθρώπους που γίνονται όλο και πιο πλούσιοι, να περιστέλλουν ελευθερίες και δικαιώματα και να 
εθελοτυφλούν στις αδικίες και στα μεγάλα προβλήματα. Είναι επίσης πολύ πιθανόν στο μυαλό πάρα πολλών ανθρώπων 
να κυριαρχεί, ασυνείδητα, η αίσθηση πως ,όσα λάθη και καταστροφές και αν γίνουν, στο τέλος η ανθρωπότητα θα 
καταφέρνει πάντα να τη βγάζει καθαρή. Το κακό με την άποψη αυτή δεν είναι μόνο ότι παθητικοποιεί, με την αφελή αισιοδοξία 
της, την πλειοψηφία των πολιτών, αλλά ότι κρύβει στο βάθος της την πεποίθηση ότι η ανθρώπινη φυλή έχει υπογράψει – με ποιόν;- 
ένα συμβόλαιο που της εγγυάται πως, ό,τι κι αν κάνει, θα εξακολουθεί να υπάρχει στον αιώνα των αιώνων. Μια πεποίθηση ως το 
μεδούλι αντιεπιστημονική, που επιτρέπει στην άπληστη ιδιοτέλεια και την εξουσιομανή βλακεία, την ασυδοσία. Έτσι οι παρτάκηδες 

καταφέρνουν να κερδίζουν πολλές παρτίδες και με τις αποφάσεις τους στα κρίσιμα θέματα, όπως 
του θερμοκηπίου, να οδηγούν τον κόσμο στον αγύριστο. 

Δικαίως θα αναρωτηθείτε «γιατί όλα αυτά τα σκοτεινά;» Με λίγα λόγια, έχουμε 
και λέμε: Υποτίθεται ότι, μετά την περσινή αποτυχία στη διεθνή συνδιάσκεψη του 
Ο.Η.Ε στην Κοπεγχάγη, για την κλιματική αλλαγή, οι ηγεσίες όλων των κρατών της 
γης θα είχαν βάλει μυαλό και θα προσέρχονταν –φέτος, στο Κανκούν του Μεξικού- 
με σκοπό να αποφασιστούν τα δίκαια εκείνα μέτρα, που θα επέτρεπαν να συνεχιστεί 
με ευνοϊκούς όρους η ζωή σ’ αυτόν τον πλανήτη. Οι επιστήμονες, οι οικολογικές 
κινήσεις και οι ανησυχούντες πολίτες σε όλον τον πλανήτη,  βλέπουν το κακό που 
πλησιάζει και επιτακτικά  επιλέγουν και ζητούν εδώ και χρόνια: α) Μείωση των 
αερίων του θερμοκηπίου, σε διεθνές επίπεδο, κατά 80% μέχρι το 2050 σε σχέση με 

το 1990. β) Οι αναπτυγμένες χώρες -που ευθύνονται για το 75% της παραγωγής αυτών των ρύπων- να δώσουν 
μεγάλη οικονομική βοήθεια στις φτωχότερες χώρες, που αυτές πρώτα από όλες θα πληρώσουν 
τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. γ) Να καταργηθούν εκείνα τα μέτρα -όπως η εμπορία 
των ρύπων- που, αντί να λύνουν το πρόβλημα, απλώς το μεταθέτουν μέσα στο χρόνο. 

Όμως με τις σημερινές πληροφορίες, φαίνεται πως οι ελάχιστοι ηγέτες που θα πάνε στο Κανκούν 
του Μεξικού, θα πάνε για να κάνουν τις δημόσιες σχέσεις τους και να περάσουν ευχάριστα σ’ αυτό 
το ωραίο μεξικάνικο θέρετρο. Τίποτα άλλο. Οι υπόλοιποι …λόγια, λόγια  και τρία πουλάκια 
κάθονται. Απελπιστικά κατώτεροι των περιστάσεων. Και αυτό, ενώ ακόμα και σε ένα παιδί είναι 
ολοφάνερα τα δυσάρεστα αποτελέσματα  της κλιματικής αλλαγής. Που, με απλά λόγια, αυτά περιγράφονται εύστοχα 
με τη φράση « ο καιρός τρελάθηκε ». Και να σκεφτείτε, πως είμαστε ακόμα στην αρχή. Και πώς να χαρακτηρίσει 
κανείς το γεγονός πως τα χρήματα που ξοδεύονται για να αντιμετωπιστούν οι ζημιές, εξ αιτίας των ακραίων καιρικών 
συνθηκών -που όσο περνάνε τα χρόνια θα γίνονται πιο βίαια και πιο συχνά- είναι περισσότερα από αυτά που 
απαιτούνται για την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου; Αν, με βάση, αυτό σκεφτεί κάποιος πως ο 
άνθρωπος είναι κατά βάση ον καταστροφικό και εν τέλει αυτοκαταστροφικό, άραγε θα ΄ναι μακριά από την αλήθεια; 

Τελειώνουμε, αναφέροντας τα βασικά αιτήματα του οικολογικού κινήματος – στη συγκέντρωση που έκανε, 
ανήμερα της Αγίας Βαρβάρας, στο Σύνταγμα, όπου δυστυχώς ήτανε τρεις κι ο κούκος – και που αφορούν το 
λεκανοπέδιο. 1) Τέσσερα μητροπολιτικά πάρκα σε Ελληνικό, Γουδή, Ελαιώνα και Δραπετσώνα. 

2) Προστασία των Ορεινών όγκων – περιαστικό πράσινο: Πάρνηθα, Πεντέλη, Υμηττός και δενδροφύτευση του 
όρους Αιγάλεω.3) Δημιουργία πράσινων διαδρομών, δίκτυα πεζών διαδρομών και ποδηλατοδρόμων σε όλους 
τους δήμους. Την ευθύνη για την υλοποίηση αυτών των προτάσεων προφανώς την έχει η κυβέρνηση. Επειδή, όμως, 
αυτή τρέχει για να εφαρμόσει τις αποφάσεις της Τρόικας , είναι ο υπόλοιπος κόσμος, δηλ εσύ, αυτός, εγώ και ο άλλος, ο 
πίσω και ο από κάτω, ο φίλος και ο γείτονας που αξίζει να βρούμε τρόπους, για να κερδίσουμε -εδώ για μας και για τα 
παιδιά μας- το στοίχημα της ζωής. Αυτονόητο είναι πως τα μέτρα αυτά είναι σταγόνα στον ωκεανό. Αλλά είναι γνωστό 
πως, όταν κάπου λύνεται ένα δύσκολο πρόβλημα σε τοπικό επίπεδο, αυτό πολλές φορές γίνεται παράδειγμα και δίνει 
δύναμη, για να λυθεί και σε πολλά μέρη του παγκόσμιου χωριού. Λένε οι ειδικοί πως η αντίστροφη μέτρηση για τη 
ζωή, όπως την ξέρουμε, άρχισε. Θα ζήσουμε ένα θαύμα, αν καταφέρουμε και τη σταματήσουμε. Και ποιους άραγε 
κυριεύει η ιδέα ότι μπορούν να συμβούν και θαύματα; Νομίζω, εκείνους που νιώθουν υπεύθυνοι και κάνουν ότι 
μπορούν για ν’ ανθίσει ο χρυσόσπορος της ζωής για όλους. 

Θ.Ι-This is my last, my dear reporters. Καλή δύναμη παιδιά. 
 

ΣΑΝ… ΠΕΙΡΑΜΑ  
 

        Φέτος το σχολείο μας αποφάσισε να ασχοληθεί με κάτι καινούργιο, δημιουργώντας μια ομάδα πειραματικών 
εργαστηρίων. Τρία από τα παιδιά που συμμετείχαμε είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε τη μοναδική εμπειρία της 
συμμετοχής στον διαγωνισμό που διοργάνωσε  ο ΕΚΦΕ  Νικαίας .  Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για εμάς , αφού έπρεπε 
να κάνουμε πειράματα φυσικής, χημείας και βιολογίας.  Τελικά, παρά το άγχος μας και την αγωνία μας τα πήγαμε 
πάρα πολύ καλά και ειδικά στην χημεία τους καταπλήξαμε όλους. Προτείνω – αν σας αρέσουν οι θετικές 
επιστήμες-  να γίνετε μέλη της ομάδας φυσικής και πειραμάτων του σχολείου μας (υπεύθυνος καθηγητής, κ. 
Μπογιατζόγλου) για να έχετε κι εσείς κάποια στιγμή την ευκαιρία να βιώσετε μια ανάλογη εμπειρία. 

     Ζαπάλτα  Π. Β1– Αντύπα Α.   Α 1– Γιακουμάτος Α 1 

Κ
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ! 
 

Αναμφισβήτητα το «event» του Οκτωβρίου για 
το σχολείο μας ήταν τα εγκαίνια μας που 
πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 19/10! Ήταν μια 
πρώτης τάξεως ευκαιρία να 
συνειδητοποιήσουμε την αξία του και τις 
ευκολίες που μας παρέχει αλλά και το 
πόσο αδιάφορους και ευκολόπιστους μας 
θεωρούν οι πολιτικοί μας. Από την μία 
ο λυκειάρχης μας τόνισε πόσο ακριβό 
και οργανωμένο είναι, επισημαίνοντας την 
ύπαρξη πολλών και διαφόρων ειδικών 
αιθουσών, προκαλώντας το αυθόρμητο 
χειροκρότημά μας! Από την άλλη όμως 
υποχρεωθήκαμε να ακούσουμε τον δήμαρχο να 
μακρηγορεί για ευνόητους λόγους. Παραμονές 
εκλογών βλέπετε..! Όλοι μας παρατηρήσαμε 
άλλωστε στο παρά πέντε να μαζεύονται τα 

μπάζα και να φυτεύεται  η αυλή! Όταν 
ο δήμαρχος έκοψε την κόκκινη 
κορδέλα, έβλεπε κανείς γύρω του μόνο 
καθηγητές και κουστουμαρισμένους υποψηφίους. Υπήρχε 

και κάποιος φωτογράφος που απαθανάτιζε τα 
αξέχαστα γεγονότα! Οι μαθητές προτιμήσαμε να 
αφοσιωθούμε στους χυμούς και στα γλυκά που μας 
προσφέρονταν. Μου φάνηκε βέβαια κάπως περίεργο 
ότι τα γλυκά δεν έφεραν το όνομα κάποιου 
ζαχαροπλαστείου και οι χυμοί λέγονταν «eviva». . 
Μετά από μια βόλτα στους χώρους του σχολείου 

μας για τους μεγάλους και φαγοπότι(!) για εμάς, ο κόσμος 
αποχώρησε σιγά σιγά... 
Φεύγοντας λοιπόν εύχομαι και εγώ, καλορίζικο το νέο μας 
σχολείο! Καλή δύναμη σε όλους μας!!! 

Πασχαλιά Ζαπάλτα Β1

    

Δεντροφύτευση στο σχολείο μας….  Τυχαίο; Δε νομίζω… 
 

Λίγες μέρες πριν τα εγκαίνια του νέου σχολείου και μερικές βδομάδες πριν τις 
εκλογές ο δήμος έστειλε συνεργείο που καθάρισε τους κήπους και φύτεψε. 
Τυχαίο; Καθόλου τυχαίο! Αν νόμιζαν πως δεν κατάλαβε κανείς το ψηφοθηρικό 

χαρακτήρα της κίνησης, είναι πολύ γελασμένοι!  
Βέβαια πρέπει να αναφέρουμε και όσα έγιναν το ηλιόλουστο πρωινό της 14η Οκτωβρίου. 

Λοιπόν, αντικρίσαμε όλοι μια ομάδα του δήμου να εργάζεται. Ήταν εκεί μέχρι το μεσημέρι 
περίπου. Κυρίως στα διαλείμματα τα παιδιά μαζεύονταν γύρω τους και κοιτούσαν το ¨θέαμα¨ με 
προσήλωση και ευλάβεια. Σαν να ήταν εξωγήινοι εργάτες. Αυτό έγινε και την επόμενη μέρα. 

Πολλοί δεν συνδέσαμε κατευθείαν τη δεντροφύτευση με τις εκλογές. Οι περισσότεροι, κι εγώ μαζί, το συνειδητοποιήσαμε 
όταν αργότερα μας ανακοινώθηκε ότι θα γίνουν τα εγκαίνια… Χρησιμοποίησαν το σχολείο μας. Ενώ θα μπορούσαν να είχαν 
κάνει αυτή τη δουλειά πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα, επέλεξαν εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα. Λες και το σχολείο άνοιξε τον 
Οκτώβρη! Οι μαθητές και οι καθηγητές είχαν διακοσμητικό ρόλο, μέχρι που ήρθαν αυτοί και μας έβαλαν στη πρίζα! 

Πριν έρθουν οι εργάτες, πολλά παιδιά είχαμε εκφράσει την επιθυμία να φυτέψουμε με τα χεράκια μας τους κήπους. Αφού 
κανένας άλλος δεν ενδιαφερόταν είχαμε  αποφασίσει να ενδιαφερθούμε εμείς. 
Μας πρόλαβαν… Ίσως θα μας ευχαριστούσε περισσότερο να φτιάχναμε μόνοι 
μας την αυλή. Φυσικά θα το φροντίζαμε και θα το προστατεύαμε, έχοντας την 
αίσθηση ότι με την ομαδική δουλειά θα φτιάχναμε κάτι ¨δικό μας¨. 

Από την άλλη μεριά οι κήποι ήδη έχουν σκουπίδια. Δεν τα πέταξε κανείς από 
το διάστημα αλλά εμείς. Αυτό δείχνει έλλειψη οικολογικής συνείδησης, 
αδιαφορία για τη δουλειά των εργατών αλλά και πείσμα, γιατί… εμείς θα τους 
φτιάχναμε καλύτερα. θα βάζαμε ακόμα και λαχανικά (τρελή ιδέα). Θα ήταν το 
έργο μας, από το οποίο μάλιστα δεν θα είχε κανείς πολιτικά οφέλη.  

Όμως, ό,τι έγινε, έγινε. Δεν φυτέψαμε εμείς. Βέβαια ένα τέτοιο σχέδιο είναι πάντα εφικτό! Πάντα θα υπάρχουν χώμα, 
σπόροι, νερό, εργαλεία και η καλή διάθεση κάποιων να αλλάξουν το περιβάλλον του σχολικού χώρου προς το καλύτερο! 

Φρόσω Βοργιά, Γ’2 
 

  
 
Καινούρια τσάντα, 

καινούρια σχολική χρονιά, καινούριες και οι εμπειρίες από το καλοκαίρι… Αλλά οι μαθητές του 1ου Γ.Λ. 
Κερατσινίου είχαν και καινούριο σχολικό κτίριο. Έχει τα πάντα! Άνετες αίθουσες, χώρους για τα εργαστήρια 
μας, μια μοναδική αίθουσα εκδηλώσεων, βιβλιοθήκη, γήπεδο μπάσκετ, τεράστια αυλή… Δεν λέω, ωραίο και 
το προηγούμενο, μας λείπει γιατί ήταν πιο παρεΐστικο, αλλά το καινούριο είναι άλλη φάση! Μαζεύτηκαν και 
πολλά παιδιά στην πρώτη φέτος. Ίσως πολλά ήρθαν από περιέργεια να το γνωρίσουν. ΟΚ! Υπάρχουν κάποια 
θεματάκια που θέλουν κάποιες βελτιώσεις αλλά σιγά σιγά όλα θα φτιάξουν! Ας το προσέχουμε και εμείς 
λοιπόν για να το έχουμε, και να το βλέπουμε στο μέλλον και να μας φαίνεται 
πάντα τόσο ωραίο όσο ήταν την πρώτη μέρα που το επισκεφτήκαμε!  

Ανδριάνα Ζαπάλτα, Γ2 

 
 

 

Σύνθημα από το facebook:          “τα  όμορφα σχολεία δεν 
θέλουν καινούργια ντουβάρια, αλλά φρέσκα μυαλά”! 
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Μια σημαντική αλλαγή: ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ – ΑΛΛΑ ... ΤΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ; 
Είναι φυσικό κάθε άνθρωπος ν’ αλλάζει. Μεγαλώνει, 

εξελίσσεται, αλλάζει το σώμα, τον τρόπο σκέψης και τη 
συμπεριφορά του. Εξάλλου εάν δεν συνέβαινε αυτό θα 
ήμασταν ακόμα τριχωτοί σαν τους πιθήκους, κρεμασμένοι 
από τα δέντρα, σκοτώνοντας ο ένας τον άλλο για ένα 
κομμάτι φαΐ. Τουλάχιστον σήμερα έχουμε εφεύρει την 
αποτρίχωση, για τη μετακίνηση μας χρησιμοποιούμε 
βενζινοκίνητες μηχανές και σκοτώνουμε ο ένας τον άλλο 
για ένα βαρέλι πετρέλαιο πάντα με 
σεβασμό στους συνανθρώπους μας και 
στο περιβάλλον. Μεγάλη αλλαγή!  

Κάθε αλλαγή, λοιπόν, σηματοδοτεί και 
ένα νέο ξεκίνημα. Η αλλαγή κατοικίας, η 
αλλαγή ερωτικού συντρόφου, ακόμα και η 
αλλαγή χρώματος των μαλλιών αποτελούν 
το έναυσμα σχεδόν όλων ώστε να 
ανοίξουμε μια νέα σελίδα στη ζωή μας.  

Όσες αλλαγές γίνονται προς το 
καλύτερο είναι αποδεχτές από όλους, άλλες 
είναι αδιάφορες, ενώ άλλες όχι και τόσο 
ευχάριστες, εάν δεν έχουν τόσο καλά 
αποτελέσματα.  

Οι περισσότεροι, μάλλον, έχετε παρατηρήσει πως υπάρχει 
ένα γενικότερο κλίμα αλλαγής στην κοινωνία. Η 
εμπιστοσύνη στα κόμματα έχει χαθεί, αυτό φαίνεται και από 
το μεγάλο ποσοστό αποχής από τις εκλογές, οι θεσμοί 
¨περνούν κρίση¨, πολλοί δεν ξέρουν αν θα έχουν δουλειά την 
επόμενη μέρα ή αν θα μπορούν να ταΐσουν τα παιδιά τους, 
και λοιπά δυσάρεστα! 

Όλοι, λίγο-πολύ, έχουμε επηρεαστεί σε διάφορους τομείς 
της ζωής. Κάποιοι, επιβιώνουν με δυσκολία, ζουν τρώγοντας 
από τα σκουπίδια και κοιμούνται στο δρόμο. Δεν έχουν 
στέγη, χρήματα ή ένα δικό τους άνθρωπο να τους βοηθήσει. 
Άλλοι παλεύουν για το μεροκάματο για να συντηρήσουν τις 
οικογένειες τους, κάνοντας δυο και τρεις δουλειές. Φυσικά 
υπάρχουν κι αυτοί που απολαμβάνουν πολλά αγαθά, πιο 
πολλά από όσα θα έπρεπε να έχουν.  

Βεβαίως, υπάρχει και κάτι άλλο, που 
μας στιγματίζει! Όλοι νιώθουμε πολλές 
φορές μόνοι, καταβεβλημένοι από τα 
προβλήματα, χωρίς έναν ώμο να κλάψουμε, 
κάποιον να στηριχτούμε. Συνήθως αυτό μας 
βγαίνει σε σύγχυση, απογοήτευση από τον 
εαυτό μας, πικρία, λύπη, εκνευρισμό και 

αγένεια προς τους άλλους.  
Δυστυχώς, ξεχνάμε πως 

όλοι είμαστε στην ίδια κατάσταση. Τα 
προβλήματα και οι δυστυχίες μας είναι οι 
μεγαλύτεροι και πιο φοβεροί εχθροί που 
πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αλλά, όσο κι 
αν το πιστεύουμε, δεν είμαστε μόνοι. 
Έχουμε ο ένας τον άλλο. Ένας λόγος που 
δημιουργήσαμε τις πόλεις είναι για να 
προστατευόμαστε και να λειτουργούμε για 
το καλό και το όφελος όλων. 

Πρέπει να μιλήσουμε ο ένας στον  
άλλον, να αλληλοβοηθηθούμε. Οι λύσεις 

δεν πέφτουν από τον ουρανό, εμείς τις δημιουργούμε. 
Ακόμα και η ψυχολογική υποστήριξη είναι σημαντική. Μια 
αγκαλιά ή μια γλυκιά κουβέντα μπορεί να δώσει δύναμη και 
ελπίδα! Και το καλύτερο είναι πως δεν κοστίζουν τίποτα!                     

“Free hugs” έγραψε σε ένα πανό ο  Juan Mann δίνοντας 
αγκαλιές σε αγνώστους με σκοπό να αισθανθούν καλύτερα. 
Αρκετοί ακολούθησαν μετά από αυτόν. Μπορεί κάποιοι να 
είχαν κακούς σκοπούς, όμως η πλειοψηφία το έκανε γιατί 
είχε ανάγκη μια αγκαλιά! Όλοι την έχουμε ανάγκη. Αρκεί να 
αφήσουμε τα πείσματα και την δήθεν υπερηφάνεια, να 
συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη μας, να δώσουμε και να 
ζητήσουμε μια αγκαλιά. Αν όχι σίγουρο, είναι πάρα πολύ 
πιθανό πως θα την πάρουμε! Αυτή μπορεί να είναι η πιο 
ουσιαστική και σημαντική αλλαγή, ένα έναυσμα για να 
κάνουμε μια καινούργια και καλύτερη αρχή! 

 Φρόσω Βοργιά, Γ’2 

 

Το καινούργιο είναι φως 
Φέτος τελικά ήρθε η στιγμή γι’ αυτό που όλοι περιμέναμε. Η νέα σχολική χρονιά μας βρήκε αισίως στο καινούργιο 

πολυαναμενόμενο  κτίριο.  Ευρύχωρο  και  με  πολλές  ανέσεις  μας  εντυπωσίασε  όλους  φαντάζοντας  μεγαλόπρεπο 
μπροστά  στο  ανεπαρκές  και  ταπεινό  κτίριο  εκεί  ψηλά  στο…βουνό.  Για  μένα  ωστόσο,  και  πιστεύω  πως  ιδιαίτερα 
κάποια παιδιά της Γ’  τάξης θα συμφωνήσουν, παρά τα «προσόντα» του το νέο σχολείο φαντάζει κάπως απρόσωπο και σίγουρα 
έχει κάτι να ζηλέψει από την γοητεία του παλιού. Η παρεΐστικη και ζεστή ατμόσφαιρα του προηγούμενου σχολείου μας καθώς 
και οι αξέχαστες στιγμές που έχουμε ζήσει σ’ αυτό τα τελευταία δύο χρόνια, του δίνουν μια άλλη αξία στην καρδιά μας.  
Όπως και να το κάνουμε μπορεί το νέο να είναι ωραίο…το παλιό όμως είναι αλλιώς!                       Ανδριάνα Ζαπάλτα Γ2 

 
 

Όλοι έχουμε ανάγκη από 
αλλαγές στη ζωή μας. Κάθε μία 
από αυτές μπορεί να αλλάξει τα 
συναισθήματα και την 
ψυχολογική μας κατάσταση σε 
μεγάλο βαθμό καθώς είναι ικανή 
να αντισταθμίσει το αίσθημα 
πλήξης που προκαλεί η ρουτίνα 
της καθημερινότητας στην 
οποία δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο 
ή καινούργιο να δούμε και να 
περιμένουμε. 
  Κάθε αλλαγή αποτελεί μια 
εμπειρία. Είναι δηλαδή κάτι που 
περιμένουμε να συμβεί αλλά δεν 
ξέρουμε κατά πόσο θα μας 
αρέσει, πώς θα εξελιχθεί, αν θα 
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 
μας… Ωστόσο, όπως είναι 
φυσικό άλλωστε, παίρνει κάποιο 
χρόνο να προσαρμοστεί ο 
καθένας από εμάς στις αλλαγές. 

Μια αντίστοιχη εμπειρία βιώσαμε κι 
εμείς, οι μαθητές του 1ου ΓΕΛ 
Κερατσινίου, με την είσοδό μας στο νέο μας 
κτίριο. Η αλλαγή αυτή ήταν εκπληκτική! 
Όλοι οι μαθητές με τους οποίους 
συζητούσαμε το θέμα του καινούργιου 
σχολείου ήταν ενθουσιασμένοι. Ένας χώρος 
μεγάλος, όμορφος, χαριτωμένος με όμορφη 
θέα μας προδιαθέτει πάντα θετικά να 
«ζούμε» μέσα σ’ αυτόν. 
Σίγουρα οι μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου 

θα σκέφτονταν αρκετά, στην αρχή 
ιδιαίτερα, το παλιό μας κτίριο, με το οποίο 
έχουν συνδέσει αρκετές αναμνήσεις τους 
και το οποίο μας είχε γίνει πολύ οικείο και 
αγαπητό. Το καινούργιο σχολείο ίσως να 
μην το νιώθουμε ακόμα τελείως δικό μας, 
αν και αυτό έχει να κάνει κατά τη γνώμη 
μου με το χρόνο προσαρμογής του καθενός 
σε ένα νέο περιβάλλον. Με τον καιρό 
σίγουρα θα νιώσουμε και πάλι το νέο 1ο 
Λύκειο σαν το δεύτερο σπίτι μας. Μέχρι 

τότε ωστόσο και κάθε μέρα όλο και 
περισσότερο  νιώθουμε ότι εμείς δίνουμε 
σιγά –σιγά μορφή στο κτίριο και το κτίριο 
σε μας. 
Γι αυτό το λόγο  θα πρέπει να μας 

προβληματίζει και να μας στενοχωρεί το 
γεγονός ότι ήδη κάποιοι χώροι και 
εγκαταστάσεις του άρχισαν να δέχονται 
φθορές από ελάχιστους μαθητές με 
αποτέλεσμα την άδικη αισθητική 
υποβάθμιση του σχολείου μας. 
Γενικά πιστεύω ότι όλοι 

μας χαρήκαμε με τη 
μετακόμιση του σχολείου 
μας, την οποία άλλωστε 
περιμέναμε πώς και πώς. 
Σύντομα θα έρθουν και οι 

νέες εμπειρίες που θα 
συνδεθούν με αυτό το χώρο. 

 
Δέσποινα Κιαμίλη Β2  
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.  ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ  . 
Μνήμες του Δεκέμβρη. Δυο χρόνια από 
τότε που δολοφονήθηκε άδικα ο Αλέξης. 
Με νωπές τις μνήμες. Από τον 
παραλογισμό και τη δολοφονική βία 
κάποιων αστυνομικών οργάνων. 
Και το ξέσπασμα οργής που ακολούθησε. 
Δυο χρόνια μετά τι γίνεται; 
Διαδηλώσεις και πορείες σ’ όλη την 

Ελλάδα. (Στον Πειραιά έγινε μάλιστα και μαθητική πορεία 
από τα λύκεια της περιοχής) Με καταλήψεις ή αποχές στα 
περισσότερα Λύκεια της χώρας την ίδια μέρα (6/12).Με 
συγκρούσεις και συλλήψεις. Με δακρυγόνα και χημικά.  
Το θέμα όμως είναι αν και τι άλλαξε μέσα σ’ αυτά τα δύο 
χρόνια. 

Δυστυχώς μάλλον προς τα χειρότερα μόνο μπορούμε να 
διαπιστώσουμε τις όποιες αλλαγές και ειδικά για τους νέους.  
Κι ας έλεγαν τότε ότι θα αφουγκραστούμε τη νεολαία.  
Με το Μνημόνιο και τις κυβερνητικές επιλογές να πριονίζουν 
όνειρα και προσδοκίες της νέας γενιάς. Να σαρώνουν τα 
οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα. 
Με την αστυνομική νοοτροπία να παραμένει η ίδια. Και να 
ανακατεύει τις παραμονές των συγκεντρώσεων και ολίγη από 
τρομοκρατία (έτσι για να ξεχνάμε και τις οικονομικές 
αντιξοότητες).  
Με μια εκρηκτική κοινωνική ύλη να συσσωρεύεται. 
Για να μην ξεχάσουμε τον Αλέξη και να μην έχουμε κι άλλο 
τέτοιο περιστατικό, πρέπει να αλλάξουν πολλά. 
Που δεν έχουν ακόμη αλλάξει.  
Η γενιά του Δεκέμβρη είναι πάντως εδώ…  

Από  το www.neosmetoikos.blogspot.com     
 … Κατά κόσμον… Μ. Σαραντίδης 
 
 

 

«Έξω οι ξένοι»… γράψαμε στις τουαλέτες!... 
 

Εκπαιδευτικοί και μαθητές, με φόντο το συμβάν βανδαλισμού που 
έγινε πριν από λίγες εβδομάδες στο σχολείο μας, ξαφνιάστηκαν για 
το χώρο και το χρόνο που μερικοί έκαναν βανδαλισμούς και… 
επέλεξαν να εκφράσουν τις ανησυχίες τους… Εγώ όμως  θέλω να 
σταθώ περισσότερο στο σύνθημα «έξω οι ξένοι» που γράφτηκε στις 
τουαλέτες των αγοριών.   
Αυτό λοιπόν με βάζει σε πολλούς προβληματισμούς. Για ποιο λόγο 

το έγραψαν αυτό; Γιατί στο συγκεκριμένο χώρο; Έχουν επίγνωση 
του νοήματος αυτής της φράσης; Έχουν ποτέ σκεφτεί πως και οι 
Έλληνες αντιμετωπίζονταν ως ξένοι, όταν αναγκάστηκαν και αυτοί 
να μεταναστεύσουν, όταν και η δική τους πατρίδα τους έδιωχνε 
μακριά της μη μπορώντας να τους προσφέρει 
εργασία για μια αξιοπρεπή επιβίωση;  
Τέτοιες ερωτήσεις γυρίζουν μέσα στο 

μυαλό μου. Άραγε θα βρεθεί κάποιος να τους 
εξηγήσει πως, τελικά, η διαφορετικότητα δεν 
είναι κάτι κακό, πως τα ανθρώπινα 
προβλήματα και οι ανθρώπινες ανησυχίες 
μας ενώνουν παρά τα όσα μπορούμε να 
βρούμε που μας χωρίζουν; 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι, αν θέλουμε να 

διαιρέσουμε τους ανθρώπους σε κατηγορίες: κοινωνική καταγωγή, 
χρώμα, γλώσσα, θρησκεία, κλπ. Δεν είναι, όμως, αυτός ο στόχος μας. 
Θα ήθελα να επικεντρωθούμε στην ενέργεια που έγινε στο σχολικό 
χώρο μας. Πιστεύω πως πρόκειται για μια εκδήλωση ρατσιστικής 
συμπεριφοράς, που εκφράζει ίσως μίσος και κακία, ίσως αφέλεια, μα 
πάνω απ’ όλα εκφράζει φόβο. Και θα εξηγήσω παρακάτω τι εννοώ. 
Τα περισσότερα απ’ αυτά τα φαινόμενα πηγάζουν από την 

έλλειψη ανθρωπιστικής παιδείας και καλλιέργειας. Το 
ουσιαστικότερο δεν είναι η προσφορά γνώσεων και πληροφοριών, 
όσο η κοινωνικοποίηση των ανθρώπων και η ευαισθητοποίησή τους 
πάνω στα πανανθρώπινα προβλήματα. Όταν αυτό το αίτημα δεν 
ικανοποιείται, τα παιδιά – και όχι μόνο – χαρακτηρίζονται από 
έλλειψη κριτικής σκέψης και προσέγγισης των πραγμάτων. Οι 
άνθρωποι καταλήγουν να γίνονται θύματα προπαγάνδας και 
γρήγορα οπαδοποιούνται και υιοθετούν ρατσιστικές αντιλήψεις. 
Οι νέοι βρίσκονται σε μια τέτοια ηλικιακή φάση, που ο καθένας 

μπορεί να εμφυσήσει στο μυαλό και στη συνείδησή τους ιδέες κάθε 
είδους και προέλευσης. Οι φορείς οι υπεύθυνοι για την παιδεία των 

νέων – αλλά και για την παραμόρφωση των 
μυαλών και των συνειδήσεών τους – είναι όλοι ο 
φορείς κοινωνικοποίησης, και πρωτίστως η 
οικογένεια, το σχολείο και η πολιτεία. 
Ναι, και η πολιτεία και οι πολιτικοί και 

κομματικοί φορείς επηρεάζουν τους νέους, γιατί 
αυτοί οι φορείς, κυρίως, υπερπροβάλλονται από 
τα ΜΜΕ. Λειτουργούν, μάλιστα, ως αρνητικός 
παράγοντας, αφού ορισμένοι πολιτικοί αρχηγοί 
και βουλευτές καλλιεργούν αισθήματα 

ξενοφοβίας. Κι αυτό το κάνουν για λόγους κομματικής προβολής και 
αξιοποίησης – αλλά και για να ικανοποιήσουν κάποια ακραία 
στοιχεία που εντάσσονται στις γραμμές τους. Παράλληλα, υψώνουν 
διαχωριστικές γραμμές και τείχη ανάμεσα στους πολίτες, ώστε να 
μετατρέπουν -όσους είναι έτοιμοι γι’ αυτό- σε φανατικούς, μη 
σκεπτόμενους, ανεγκέφαλους οπαδούς. 

Σαφώς και υπάρχει φόβος απέναντι σ’ όλο 
αυτό το ανεξέλεγκτο μεταναστευτικό κύμα, 
το οποίο υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί όσο οι κοινωνικές, πολιτικές 
και οικονομικές συνθήκες χειροτερεύουν στον κόσμο. Όμως, άλλο 
είναι να βρίσκει κανείς δημοκρατικές λύσεις και άλλο να 
εκμεταλλεύεται πολιτικά και στενά κομματικά το πρόβλημα με 
ενέργειες που φανερώνουν μίσος και που αποτυπώνουν φαινόμενα 
αντιδημοκρατικά, αντιανθρωπιστικά, αντιχριστιανικά, και κυρίως 
φαινόμενα απουσίας ηθικής και πολιτισμού. 
Χρειάζεται να αντιμετωπιστεί σοβαρά το πρόβλημα από όλους 

τους φορείς της κοινωνίας και του κράτους, γιατί οι καιροί είναι 
δύσκολοι και πονηροί, και η φτώχια, η ανεργία, οι 
δυσκολίες και η οργή και αγανάκτηση είναι κακοί 
σύμβουλοι για την ορθή σκέψη και τη λήψη σωστών 
αποφάσεων. 
Η οικογένεια είναι ο πρώτος φορέας που πρέπει 

να κινητοποιηθεί. Να κάνει συνεχώς και όσο είναι 
δυνατόν διάλογο με τα παιδιά για όλα τα 
προβλήματα. Να εξηγεί πως πρέπει να σεβόμαστε 
το διαφορετικό και να προσπαθούμε να το 
κατανοήσουμε. Με λόγια και πράξεις να τονίσουν ότι 

η βία δε λύνει τα προβλήματα, τα διογκώνει. 
Είναι, εξάλλου, καιρός να αφυπνιστούν οι πνευματικοί άνθρωποι. 

Αρκετά σώπασαν. Είναι απαραίτητη η παρουσία τους και ο λόγος 
τους. Παρά την απαξίωση των ΜΜΕ, ας τα βομβαρδίσουν με τις 
δικές τους ιδέες. Ας παίξουν με τους δικούς τους κανόνες. Ελπίζουμε 
πως θα αναδειχθούν ικανότεροι από τους εκάστοτε 
δημοσιογραφίσκους και πως ο λόγος τους και οι ιδέες τους θα 
φανούν δυνατότερες. Ας μας ανοίξουν ορίζοντες προς άλλους 
πολιτισμούς, ας διδαχθούμε από την ιστορία, την παγκόσμια 
ιστορία. 
Στις πρόσφατες εκλογές, ακραίες απόψεις εκφράστηκαν από 

κάποιους κομματικούς φορείς, ενώ παρατηρήθηκε άνοδος των 
ποσοστών αυτών των φορέων. Η αιτία; Η ανασφάλεια των πολιτών, 
που ζουν στη μάστιγα της Τρόικας, που βιώνουν καθημερινά την 
ανεργία και παρασύρονται να πιστεύουν πως οι ξένοι είναι οι 
υπεύθυνοι για όσα δεινά τους συμβαίνουν.  
Αναρωτιέμαι, αν θα πάει ο «υπερπατριώτης» να δουλέψει στην 

αποκομιδή των σκουπιδιών ή στην οικοδομή. Πιθανότατα όχι!!! 
Θέλει να αποφύγει το στίγμα του μουντζούρη και του ανειδίκευτου 
εργάτη, του μάστορα.  
Η λύση σε τέτοιου είδους κοινωνικά προβλήματα δεν μπορεί να 

είναι παρά κοινωνική και βαθιά και ουσιαστικά πολιτική. Η πολιτεία 
οφείλει να ακολουθήσει μεταναστευτική πολιτική τέτοια, που να 
δίνει ίσες ευκαιρίες σ’ όλους τους πολίτες και τους κατοίκους αυτής 
της χώρας. Δεν πρέπει, φυσικά, να εθελοτυφλούμε μπροστά στο 
φαινόμενο των παρανομιών, από όπου κι αν αυτές προέρχονται. 
Το σύνθημα αυτό λοιπόν, που εντοπίστηκε στις τουαλέτες του 

σχολείου μας, ας είναι η αφορμή που θα μας κάνει να 
προβληματιστούμε χωρίς υποκρισίες και να αναζητήσουμε τις 
βαθύτερες ρίζες του ρατσισμού και των προκαταλήψεων.  

 
Στεφανία Σκλαβενίτη, Γ4 
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….ΕΥΧΕΣ   
 

          Το 2010 φεύγει σιγά – σιγά. Ήταν ίσως μια από τις πιο καταραμένες χρονιές. Όλοι κάποια στιγμή είπαμε να φύγει όσο πιο γρήγορα 
γίνεται, γιατί δεν ήταν ανώδυνη. Το Δ.Ν.Τ. επέβαλε σκληρότατα μέτρα για να καλυφθεί το έλλειμμα. Φυσικά «τη νύφη»  πλήρωσαν τα 
κατώτερα κοινωνικά στρώματα, όπως πάντα. Περικόπηκαν  πολλοί μισθοί, επιδόματα και συντάξεις, άδειασαν οι τσέπες και θα συνεχίσουν 
μέχρι να… αποκατασταθεί η οικονομία. Βέβαια μέχρι τότε ο λαός θα έχει εξαντληθεί. 
      Το κακό είναι πως αυτοί που επέβαλαν τα μέτρα στην Ελλάδα, πάνε και αλλού, εξαπλώνονται σαν την πανούκλα. Εκτός από εμάς 
θύματα είναι η Ισπανία και η Πορτογαλία, των οποίων το κόστος δανεισμού έχει φθάσει στην εξώσφαιρα και κυρίως η Ιρλανδία που είναι 
το νεώτερο μέλος της παρέας των υπό επιτήρηση κρατών. Η λιτότητα θα μας σώσει (;) από σίγουρη για πολλούς χρεοκοπία. Μέχρι όμως 
να συμβεί αυτό, θα περάσουμε μαύρες γιορτές και μαύρες μέρες. Μπορεί ακόμα εκτός από το Δ.Ν.Τ. να έχουμε και άλλα κακά…  
      Αλλά εμείς θα είμαστε εδώ! Το Ονειροζούμ, η ελεύθερη φωνή του σχολείου, θα στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Για τα καλά και τα 
άσχημα που θα έρθουν… Γι αυτό λέμε  και πάλι στο γκρίζο τοπίο που μας περιτριγυρίζει:  
Καλές γιορτές , καλά Χριστούγεννα και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!                              Φρόσω Βοργιά, Γ2.  

 

 

  ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ  . 
 

 Την ώρα που κλείνει η ύλη της εφημερίδας και το  2010 μας αποχαιρετά, συνειδητοποιούμε ότι ζούμε σε 
μια δραματική εποχή, σε ένα μεταίχμιο που ‘η ιστορία είναι περισσότερη από αυτό που μπορούμε να καταναλώσουμε’ . Ο Δεκέμβρης 
τελειώνει λοιπόν με τα νέα μέτρα που έρχονται, την δεύτερη επέτειο από το θάνατο του Αλέξη Γρηγορόπουλου και την πολύ μεγάλη 
απεργία  της 15ης Δεκέμβρη, απεργία μάλιστα πανευρωπαϊκή. Όλοι  λένε ότι ακολουθεί μια πολύ δύσκολη χρονιά, άλλοι μια πολύ 
δύσκολη  δεκαετία,    τα  μνημόνια  δεν  έχουν  τελειωμό,  κανείς  δεν  ξέρει  που  θα  καταλήξουν  τα  πράγματα…  Αντί  άλλων  σχολίων 
παραθέτουμε ένα απόσπασμα από ένα κείμενο του Γιάννη Παππά που διαβάστηκε στην επέτειο του Πολυτεχνείου.   
Με φόντο  το  Πολυτεχνείο    όλοι  σήμερα  κάνουμε  τους  απολογισμούς  μας.    Τι    σημαίνει  η  φράση  ότι  βρισκόμαστε  στο  τέλος  της 

μεταπολίτευσης, ότι ζούμε  το τέλος μιας εποχής; Και  αν τελειώνει μια εποχή, ποια είναι τα σημάδια  της  εποχής  που έρχεται; Ποιο 
είναι το παλιό που πεθαίνει και ποιο το καινούργιο;  
 Στην περίοδο αυτή της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης, του Δ.Ν.Τ. και της τρόικας, ποιο είναι το νόημα του κεντρικού συνθήματος 

ψωμί –παιδεία –ελευθερία ; Είναι ένα σύνθημα που δεν μας αφορά, γιατί είναι παλιό ή γίνεται επίκαιρο όσο ποτέ;  
 Μπορούμε να μιλάμε για οράματα των νέων  σήμερα, όπως τότε;  
 Οι νέοι είναι οργισμένοι όπως φάνηκε το Δεκέμβρη του 2008; Μήπως είναι απογοητευμένοι όπως φαίνεται από τη τάση φυγής προς 

το  εξωτερικό  για  την  ανεύρεση  εργασίας;  Μήπως  απλά  αποδέχονται  μια  πολύ  άσχημη  κατάσταση  και  ένα  ζοφερό  μέλλον 
μοιρολατρικά; Μήπως δεν τους συγκινεί τίποτε και απέχουν από τα κοινά και την πολιτική όπως φάνηκε και στις τελευταίες εκλογές; 
Μήπως  πάλι  δεν  υπάρχουν  οράματα  και  μια  πρόταση  εξόδου  από  την  κρίση;  Η  κρίση  είναι  μόνον  οικονομική,  είναι  πολιτική,  είναι 
ηθική; Τα ερωτήματα αυτά και άλλα πολλά πλανώνται σε αυτή την επέτειο, οι απαντήσεις όμως είναι 
πολύ  δύσκολες, ειδικά σε μια τόσο ρευστή περίοδο .  
Κι όμως,  ακόμη  και αν  δε μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις σε όσα καταιγιστικά γίνονται γύρω μα 

,  δεν γίνεται να ζήσουμε χωρίς  ελπίδα. Μπορούμε να πονέσουμε αλλά δε γίνεται να ζήσουμε δίχως 
ελπίδες, δίχως όραμα... Τίποτα δεν είναι ανίκητο… Η σημερινή κρίση, όπου η εξουσία δεν επιβάλλεται 
στρατιωτικά  αλλά  με  τα  σπρεντς  και  τις  τράπεζες,  με  το  λάιφ  στάιλ  και  τη  τηλεοπτική 
αποχαύνωση και προπαγάνδα νέου τύπου,     μπορούμε να φωνάξουμε ξανά το σύνθημα    ‘ΨΩΜΙ – 
ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ’.  Κάτι νέο κυοφορείται αυτές τις μέρες και το αντιλαμβανόμαστε όλοι ...  
Υ.Γ.  Καλή χρονιά λοιπόν … και επίκαιρο όσο ποτέ το δίστιχο του Δ. Σαββόπουλου:  

             …τον χειμώνα ετούτο άμα τον πηδήξαμε, για άλλα δέκα χρόνια, άντε καθαρίσαμε…              Γ. Π.  
  

 

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗ… ΜΠΑΡΤΣΑ  

 

Λίγοι  ίσως ξέρουν ποια είναι η έδρα της   Μπαρτσελόνα, της μαγικής αυτής ομάδας που στο  μεγαλείο 
της  υποκλίνεται  η  ποδοσφαιρική  υφήλιος  και  χάρη  σε  αυτήν  ανταμώνει  το  ποδόσφαιρο    με  την  τέχνη.  Και  όσοι 

ξέρουν ότι η έδρα  είναι η Βαρκελώνη, πολλοί λίγοι γνωρίζουν ότι αυτή η πανέμορφη πόλη είναι η πρωτεύουσα της Καταλονίας, 
σήμερα μιας πολύ μεγάλης περιοχής – επαρχίας  στο βορειοανατολικό τμήμα της χερσονήσου μέσα στην Ισπανία.   
        Το θέμα της Καταλονίας απασχολεί πολλά χρόνια την Ιβηρική χερσόνησο και συνεχίζει να είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. 
Όσες  υποχωρήσεις  και  να  γίνουν  από  την  μεριά  της  Μαδρίτης  οι  φωνές  των  Καταλανών  δεν  πρόκειται  να  σταματήσουν  να 
ακούγονται. Η λύση για αυτούς είναι μονόδρομος: ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ!  
    «Ωραία», θα πει κάποιος «αλλά γιατί να ανεξαρτητοποιηθεί η Καταλονία;» Είναι δύσκολο να απαντήσω σ’ αυτό το ερώτημα, αλλά 
μπορώ να αναφέρω μερικούς λόγους. 
        Πρώτον, οι  ίδιοι οι Καταλανοί δεν αισθάνονται Ισπανοί, δεν τους αρέσει να αποτελούν μέρος του βασιλείου. Δεύτερον, και η 
πλειοψηφία των Ισπανών δεν συμπαθεί τους Καταλανούς. Τρίτον, φορολογούνται πολύ σκληρά από την κυβέρνηση της Μαδρίτης 
και  συγκεκριμένα  εξήντα  εκατομμύρια  ευρώ  την  ημέρα  φεύγουν  από  την  Καταλονία  και  πάνε  στην  πρωτεύουσα  (μιας  και  η 
Καταλονία  είναι  από  τις  πλουσιότερες  περιοχές  της  Ισπανίας).Ένα  άλλο  επιχείρημα  υπέρ  της  ανεξαρτησίας  της  είναι  πως  το 
καταλανικό έθνος δεν προέρχεται από το καστιλιανικό (προέρχεται από τα Πυρηναία απ’ την πλευρά της Γαλλίας) και κυρίως ότι η 
γλώσσα τους είναι διαφορετική, τα καταλανικά. Τέλος , η Καταλονία υπήρξε έστω για λίγο ανεξάρτητο κράτος,  αλλά το 1714 έχασε 
την ελευθερία της (την οποία μόλις είχε κερδίσει από τους Γερμανούς) από τους Καστιλιάνους. 
         Οι αγώνες για την ανεξαρτησία της Καταλονίας συνεχίζονται μέχρι σήμερα και ενισχύονται όλο και περισσότερο. Από το 2009 
διοργανώνουν  ανεπίσημα  δημοψηφίσματα  για  την  ανεξαρτησία  της  πατρίδας  τους.  Φέτος  το  καλοκαίρι  έγινε  η  μεγαλύτερη 
διαδήλωση  υπέρ  της  ανεξαρτησίας  της  Καταλονίας,  στην  οποία  πήραν  μέρος  ενάμισι  εκατομμύριο  Καταλανοί  γεμίζοντας  τους 
δρόμους  της Βαρκελώνης.  Το σύνθημα  το  οποίο  επικρατούσε ήταν «όχι  ομοσπονδία,  ούτε αυτονομία, 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ!».Πολλοί πολιτιστικοί σύλλογοι και τρεις εφημερίδες(El punt, Avui, Ara.)ζητούν το ίδιο.   
         Το  συμπέρασμα  είναι  ένα:  όσες  υποχωρήσεις  και  να  κάνει  η  κυβέρνηση  του  Θαπατέρο  ή 
οποιαδήποτε ισπανική κυβέρνηση, η ελευθερία δεν θα αργήσει να έρθει για τους Καταλανούς… 
  Υ.Γ. Κι άλλο ένα ερώτημα για να ψάχνουμε τα πράγματα: Οι Καταλανοί πανηγύρισαν όπως οι 
υπόλοιποι Ισπανοί την κατάκτηση του μουντιάλ της Ν. Αφρικής;;                       
Σ. Σ.  …Δηλαδή, αν προκύψει η ανεξαρτησία δεν θα ξαναδούμε ποτέ τα ντέρμπυ Μπαρτσελόνα‐Ρεάλ;  

Σωτήρης Ασημενίδης Β1 
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Όλα μαύρα τα έβλεπε. Ήταν 
χλωμή καθημερινά και τα μαλλιά της έκρυβαν τα καταπράσινα 
μάτια της. Καθόταν κάθε μέρα έξω από το παλιό δημαρχείο μαζί 
με την κιθάρα της. Τραγουδούσε. Η φωνή της ήταν γλυκιά. Είχε 
μια περίεργη χροιά που την έκανε ξεχωριστή. Μπορούσες να 
καταλάβεις από τη φωνή της αμέσως ποια ήταν. Σάρα. Έτσι την 
φώναζαν στη γειτονιά. Καθημερινά ακολουθούσε το ίδιο 
‘πρόγραμμα’. Το πρωί καθόταν δίπλα στο περίπτερο του κυρ-
Αντρέα και κάπως μαζεύονταν κάτι ψιλά. Αργότερα, όταν έκλειναν 
τα μαγαζιά έκανε διάλειμμα και έτρωγε ένα κουλούρι με τα 
χρήματα που είχε μαζέψει. Απλά για να γεμίσει το στομάχι της. 
Δεν πεινούσε. Το έκανε μηχανικά πια. Η όρεξη της είχε κοπεί από 
τα οκτώ της. Τότε που η ‘μάνα’ της την είχε πετάξει κακήν κακώς 
έξω από το σπίτι. Τότε που ήταν ακόμα κοριτσάκι και όλα γύρω 
της έμοιαζαν τόσο ρόδινα. Δεν την ένοιαζε τίποτα. Έπαιζε με τους 
φίλους της, πήγαινε στο σχολείο της και το απόγευμα έκανε 
μαθήματα κιθάρας. Έτσι περνούσε παλιά η ώρα της. Ειρηνικά και 
όμορφα. Όμως αυτό ήταν παλιά. 

Όταν τέλειωνε το μεσημεριανό της φαγητό κατέβαινε στο 
παλιό της σχολείο. Αλλά κανείς δεν της έδινε σημασία. 
Προσπαθούσε καθημερινά να μιλήσει στους παλιούς της φίλους 
αλλά δεν τα κατάφερνε ποτέ. Όμως εκείνη επέμενε γιατί η μοναξιά 
την είχε κυριεύσει. Εκτός από κάτι παιδιά στα φανάρια του 
δρόμου, κανένας άλλος δεν της μιλούσε. Όλοι την απέφευγαν 
επειδή κανείς δεν είχε κάτσει να ακούσει την ιστορία της από τη 
δική της μεριά. Όλοι άκουγαν την δήθεν μάνα της και δεν έδιναν 
σημασία στη Σάρα. 

Το απόγευμα έπαιρνε την κιθάρα της και πήγαινε στο λιμάνι. 
Τραγουδούσε και περίμενε κάποια στήριξη. Όμως κανένας δεν της 
έδινε σημασία. Κάτι ξένοι είχαν σταματήσει μια φορά να 
την ακούσουν και τους άρεσε το τραγούδι της. Είπαν ότι 
τους ηρεμούσε. Όμως έφυγαν κι αυτοί. Και ξανά 
έμεινε μόνη της να τραγουδάει. 

Κάτι περιστέρια της κρατούσαν συντροφιά 
τα βράδια όταν έκλαιγε. Και κοιμόταν όπου 
έβρισκε κάθε βράδυ. Δεν είχε σημασία άλλωστε.   
Τα καλοκαίρια τα πράγματα ήταν πιο εύκολα. Ο 
κόσμος κυκλοφορούσε μέχρι αργά και δεν είχε 
λόγο να φοβάται. Η μέρα μεγάλωνε και νύχτωνε 
κάθε μέρα όλο και αργότερα. Όμως το χειμώνα ήταν πολύ πιο 
δύσκολα και επικίνδυνα. Έκανε κρύο και πλέον κανένα ξεχασμένο 
ζευγαράκι δεν φαινόταν στο μικρό πάρκο. Η Σάρα προσπαθούσε 
να ξεχαστεί όμως δεν τα κατάφερνε και πολύ καλά. 

Περνούσε η νύχτα και ξημέρωνε. Το άλλο πρωί πάλι τα ίδια. 
Και συνεχιζόταν. Ώσπου μια μέρα την πλησίασα. Από τη μία 
φοβόμουν. Τόσα χρόνια στους δρόμους μπορεί στιγμιαία να 
αντιδρούσε βίαια. Στεκόταν πάλι εκεί στο δημαρχείο με την κιθάρα 
της. Την άκουσα από μακριά. Η φωνή της μου έδωσε έναν άλλο 
αέρα. Και τότε ήταν που πήρα το θάρρος να της μιλήσω.  

- Τραγουδάς υπέροχα.  
Με κοίταξε με τα μεγάλα μάτια της. Το βλέμμα της ήταν σαν 

ενός μικρού παιδιού όταν του δίνεις ένα παιχνίδι. Με κοίταζε με 
αυτό τον τρόπο που ήθελα να την πάρω από το χέρι και να 
φύγουμε.  

- Ευχαριστώ. Βλέπεις, πολλοί εδώ δεν εκτιμούν τον κόπο 
κάποιων παιδιών και βλέπουν μόνο τους διάσημους κάθε μέρα 
στην τηλεόραση. Αλλά τι να το κάνεις; Στην κοινωνία που 
βρισκόμαστε μόνο αυτό τους ενδιαφέρει πια. Το χρήμα, η δόξα, οι 
επιτυχίες.  

- Καλά τα λες εσύ. Αλλά δεν μου’ πες, τι έγινε και 
κατέληξες εσύ εδώ; Ένα τόσο ταλαντούχο κορίτσι; 

- Έγιναν πολλά που δεν έπρεπε να γίνουν. 

- Όπως; 
Άρχισε να μου διηγείται την ιστορία της. 

Χρησιμοποιούσε πολύ έντονα τα χέρια της και με 
έκανε να προσηλωθώ στα λόγια της. Ενώ μιλούσαμε, 
ένιωθα να υπάρχει μια χημεία ανάμεσά μας. Ένιωθα 
ότι με εμπιστευόταν. Μπορεί να ήταν και ιδέα μου 
αλλά ήταν η πρώτη φορά που κάποιος άνθρωπος με έκανε να 
νιώσω τόσο σημαντική. Στις σκέψεις της έβλεπα τον εαυτό μου. 
Όχι όπως ήταν εκείνη στους δρόμους, αλλά ακριβώς το ίδιο 
συναίσθημα. Η μοναξιά μάς ένωνε σε μια φάση της ζωής μας που 
ζητούσαμε το ίδιο ακριβώς πράγμα : έναν φίλο.  
 Τελειώσαμε την κουβέντα μας και ήρθε η ώρα να φύγω. 
Είχα αργήσει ήδη για το μάθημα της κιθάρας. Ήταν 6 το απόγευμα. 
Καλοκαίρι. Ακόμα μέρα δηλαδή. Σηκώθηκα από τα σκαλάκια που 
ήμασταν και τρέχοντας φώναξα στη Σάρα 

- Θα περάσω σε 2 ώρες που θα τελειώσω το μάθημα! 
- Εγώ θα σε περιμένω για πάντα! 
   Κι ένα χαμόγελο πάγωσε το χρόνο. Οι 2 ώρες μου φάνηκαν 

αιώνες. Τέτοια ήταν η ανυπομονησία μου να την ξαναδώ. Ίδρωσα 
για να με αφήσει ο καθηγητής μου να φύγω μισή ώρα νωρίτερα. 
Αλλά τα κατάφερα. Έτρεξα στο δημαρχείο αλλά δεν ήταν εκεί. 
Ανησύχησα. Έτρεχα σαν τρελή στους δρόμους και ρωτούσα, όμως 
κανείς δεν μου απάντησε. Πήγα σπίτι και έπεσα για ύπνο. Ήθελα 
να κοιμηθώ για να μην καταλάβω τον χρόνο που θα περνούσε 
μέχρι να την ξαναανταμώσω το άλλο πρωί.  

Ξυπνώντας την άλλη μέρα αποφάσισα να μην πάω σχολείο και 
να περάσω από το περίπτερο που πήγαινε κάθε πρωί. Καθώς 
έφτανα δεν άκουγα καμιά κιθάρα και καμιά φωνή να τραγουδάει. 
Απόρησα και πήγα γρήγορα να δω τι συνέβαινε. Δεν βρήκα 
κανέναν δίπλα στο περίπτερο. Μου φάνηκε πολύ περίεργο. 
Ρώτησα τον κυρ-Αντρέα πού ήταν η Σάρα. 

- Κυρ-Αντρέα, συγγνώμη αλλά μήπως ξέρετε πού είναι η 
κοπελίτσα που κάθεται κάθε μέρα δίπλα στο περίπτερο σας; 

- Α! Δεν τα ‘μαθες κοπέλα μου; 
- Ποια να μάθω; Με τρομάζετε. 
- Την βρήκαν χθες το βράδυ κάτι μεθυσμένοι στην πλατεία. 

Είπαν πως δεν είχε σφυγμό. Πήραν τηλέφωνο το 166 και ήρθε ένα 
ασθενοφόρο να την πάρει. Όμως δεν χρειάστηκε να πάει στο 

νοσοκομείο. Δεν υπήρχε περίπτωση να την έσωζαν. Την 
συνέχεια την ξέρεις. Δεν χρειάζεται να σου πω κι άλλα μικρή μου. 
 Έμεινα ακίνητη σαν στήλη άλατος. Δεν ήθελα να το 
πιστέψω. Γύρισα κι έφυγα τρέχοντας. Είχα νιώσει τόσα πολλά για 
αυτή την κοπέλα και δεν ήθελα να συνειδητοποιήσω ότι είχαν 
χαθεί όλα τόσο άδοξα. «Αυτοκτόνησε», είπαν. Δεν ήθελα να 
καταλάβω το γιατί, πιθανόν και να μην μπορούσα. Έτρεξα στο 
νεκροταφείο. Έβρεχε εκείνη τη μέρα. Ιούνιος μήνας και έβρεχε 
καταρρακτωδώς. Έφτασα λαχανιασμένη. Μόνο εγώ κι ο παπάς 
ήμασταν στην κηδεία της. Μόλις τέλειωσε κι εκείνος, έμεινα μόνη 
μου. Τα δάκρυά μου έγιναν ένα με τη βροχή. Δεν είχε κανέναν. 
Ήθελα να είμαι φίλη της. Να μοιράζεται τις ανησυχίες της μαζί 
μου και εγώ το ίδιο. Μάλλον δεν θα γινόταν ποτέ αυτό. Γιατί; 
Αφού είχαμε δέσει τόσο καλά εκείνη τη μέρα. Γιατί; 

Πήγα σπίτι μετά από 2 ώρες περίπου. Οι γονείς μου δεν με 
είχαν αναζητήσει και δεν είχα πρόβλημα. Όταν με ρώτησε η μαμά 
μου που ήμουν της είπα σε μια φίλη μου για μια εργασία. Με 
πίστεψε. Δεν είχε δει τα δάκρυα που έτρεχαν στο πρόσωπό μου. 
Κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει. Κανείς. Μόνο εγώ ήξερα. Κι 
αυτό μου έφτανε. Η Σάρα ήταν απλά μια ακόμα θλιβερή 
περίπτωση. Ένας ακόμα άνθρωπος που έδωσε ένα τέλος στη ζωή 
του. Με το χειρότερο τρόπο. Κανείς δεν είχε στενοχωρηθεί 
περισσότερο από μένα. Κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει. 

Μαριλού Ιστορίου, Β1 
 

 Το τελευταίο  “τσιγάρο”… . 
  

Το βράδυ θα πήγαινε πάλι στη στάση, στον Άγιο Σπυρίδωνα, ελπίζοντας ότι ο καλός κύριος θα του ξαναέδινε τράκα, 
όπως την προηγούμενη νύχτα. Μόλις είχε πάρει τη δόση του από τον Πέτρο και το κεφάλι του είχε αρχίσει ήδη να 
βαραίνει, ενώ καθώς περνούσαν τα λεπτά ένιωθε τα πόδια του να τον εγκαταλείπουν. Όχι, έπρεπε να φτάσει στο μαγαζί με 
τις στολές και να κάνει ό,τι του είχε πει ο καλός κύριος με τα θλιμμένα μάτια.  
Έτσι, έβαλε τα δυνατά του να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά και τα πόδια του να κινούνται, μέχρι  που έφτασε έξω από 

το κτίριο με τα πολλά φώτα και τις ακριβές στολές. Έκανε πως κοίταζε τη βιτρίνα,  
περνώντας μπροστά από την είσοδο και  

 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ. 15…. 
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Κατάληψη και φέτος. Ξεκίνησε στις 6/12, όπως και σε άλλα σχολεία της Ελλάδας ως ημέρα 
αφιερωμένη  στη μνήμη του Α. Γρηγορόπουλου, για να συνεχιστεί από τις 8/12 με άλλα αιτήματα.  
      Τα αιτήματα της κατάληψης του 2010 επιγραμματικά ήταν τα ακόλουθα: 1.Άδικη επιβολή ποινών 
σε  μαθητές, επειδή διαμαρτυρήθηκαν που δεν συμμετείχαν  σε εκπαιδευτική εκδρομή.2.Να υπάρχει 
καλύτερη επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών 3.Να επιτρέπεται η είσοδος των μαθητών στην 
αυλή του σχολείου, όταν αργοπορούν την πρώτη ώρα. 4.Η μη τοποθέτηση (ακόμη) κουρτινών σε όλες 
τις αίθουσες 5. Η δημιουργία ή ανεύρεση κλειστού χώρου για τη γυμναστική.   
 

        
 

Τα  αιτήματα  αυτά  ανέδειξαν  ότι 
τα  αυτονόητα,  όπως  ότι  χρειάζεται  να 
υπάρχει  διάλογος  εντός  του  σχολείου,  πριν  προβούμε  σε  οποιαδήποτε  ενέργεια.  Να 
λειτουργεί δηλαδή ‐ όπως προτάθηκε και έγινε δεκτό από όλους‐ πιο συχνά το σχολικό 
συμβούλιο.  Κι  αυτό  γιατί  όποια  αιτήματα  ήταν  πολύ  συγκεκριμένα  έγιναν  αποδεκτά  και 
δρομολογείται. η επίλυσή τους. Ακόμη λύθηκαν οι όποιες παρεξηγήσεις είχαν δημιουργηθεί. 

 Όμως στον πολύ ωραίο διάλογο που έγινε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου τέθηκαν και 
άλλα  ζητήματα,  που  πραγματικά  η  απάντηση  τους  δεν  είναι  τόσο  εύκολη.  Σταχυολογώ:    α)  είναι 
αντίπαλοι μαθητές και καθηγητές; β)  πώς χτίζεται η επικοινωνία μεταξύ τους; γ) ποια είναι η ευθύνη 
της  Δ/νσης,  των  καθηγητών  και  των  μαθητών,  του  καθενός  χωριστά,  ώστε  να  υπάρξει  πνεύμα 
συνεργασίας; Ειδικότερα, με ποιόν τρόπο πρέπει να αντιμετωπίζονται οι μαθητές; δ) όταν μας…πνίγει  
το δίκαιο,  έχουμε σίγουρα δίκιο  (μικροί και μεγάλοι); Η άποψή  ‘μου’  είναι σωστή,  επειδή  την είπα 
‘εγώ’;  ε) ποιος είναι ο αντίπαλος σήμερα; Εντός ή εκτός των τειχών; στ) η κρίση μας αφορά ή αφορά 
κάποιους άλλους; στ)  ποια ζητήματα της παιδείας είναι μεγάλα και τι πρέπει να κάνουμε γι αυτά; ζ) 
πρέπει  να  υπερασπιστούμε  το  δημόσιο  σχολείο  (και  τη  δημόσια  υγεία  κλπ)  ή  είναι  περιττό;  η)  το 
σχολείο εμπνέει τους μαθητές η το θεωρούν ‘καταναγκαστικά έργα’;  

Ήταν  λοιπόν  αυτός ο  διάλογος  με….  ανοιχτό σχολείο…  υπό  κατάληψη…  ό,τι  καλύτερο από  την 
κατάληψη  αυτή.  Βέβαια  η  κατάληψη    δεν  τελείωσε  την  Παρασκευή  10/12,  που  θα  ήταν  και  το 
καλύτερο.  Κάποτε  θα  τελειώσει…  Εν  τω  μεταξύ,  αποκλείστηκε  η  ομάδα  βόλεϊ  κοριτσιών  άνευ 
αγώνος... Χωρίς άλλα σχόλια…                      Επί του πιεστηρίου… Γ. Π.  

 
 

 
 

έψαξε για τον μαγαζάτορα, μα δεν τον βρήκε και ήξερε ότι δε θα άντεχε για πολύ ακόμα. Τα χέρια του άρχισαν να 
μουδιάζουν και τα πόδια του να τρέμουν. Ναι, σίγουρα δε θα άντεχε για πολύ.  
Μετά από ένα λεπτό ή μία ώρα-δεν ήταν σίγουρος-ένιωσε ένα χέρι στον ώμο του και όταν γύρισε είδε τον καλό άντρα να 

του χαμογελά και αναρωτήθηκε ποια ήταν η τελευταία φορά που του είχαν χαμογελάσει ξανά-αλλά εκείνη τη στιγμή δεν 
μπορούσε να θυμηθεί ούτε το όνομά του. Ο θλιμμένος τώρα άντρας, γνωρίζοντας τι έπρεπε να κάνει, κούνησε το κεφάλι 
του σκεφτικά, άναψε το τσιγάρο, του το έδωσε και χτυπώντας τον συμπονετικά στην πλάτη, απομακρύνθηκε.  
Τράβηξε την πρώτη ρουφηξιά κι ένιωσε τόση απόλαυση που ίσως και να είχε χαμογελάσει, μα δεν μπορούσε πλέον. Η 

ηρωίνη είχε φτάσει στον προορισμό της και έκανε τη δουλειά της. Τα βλέφαρά του έκλεισαν, τα πόδια του λύγισαν, το 
σώμα του διπλώθηκε και το πρόσωπό του βρισκόταν λίγα εκατοστά πάνω από το πεζοδρόμιο. Πλέον δεν μπορούσε να 
ελέγξει τα μέλη του, δεν άκουγε, δεν γευόταν τον καπνό που έκαιγε τα σωθικά του. Πλέον ήταν αργά· ήταν μόλις 
δεκαοχτώ χρονών και είχε ήδη πουλήσει την ψυχή του στο διάβολο. Στο διάβολο των ναρκωτικών και των καταχρήσεων 
που κατέστρεφαν ό,τι είχε απομείνει από την ψυχή του.  
Για το μόνο που ήλπιζε τώρα ήταν να μη χρειαστεί πάλι τόσο χρόνο για να βρει τη δόση του και τον πιάσει στερητικό 

σοκ μπροστά σε μικρά παιδιά-όπως την προηγούμενη ημέρα-γιατί θα μαύριζε την ιδέα τους για τον κόσμο. Ίσως ήταν 
καλό αυτό όμως, γιατί βλέποντας τον έτσι δε θα άφηναν ποτέ κάποιον να τους πιέσει να δοκιμάσουν-αν είχαν περισσότερη 
ψυχική δύναμη από αυτόν. Η ζωή του ήταν παραπατήματα σε πεζοδρόμια και αναζήτηση για το δηλητήριο που τον 
σκότωνε, μιας και δεν του είχε μείνει πολύ ζωή μέσα του.  
Έκανε μια τζούρα ακόμα και το τρέμουλο των χεριών του έκανε το τσιγάρο να πέσει-μα μόλις το είχε ανάψει, δεν 

μπορούσε να το αφήσει να πάει χαμένο. Πάσχισε να ανοίξει τα μάτια του και είδε θολά μία μικρή γόπα να τρεμοσβήνει, 
όπως ακριβώς κι εκείνος. Έπιασε την μοναδική του συντροφιά, αγνοώντας τα μικρόβια, αφού ό,τι χειρότερο υπήρχε 
βρισκόταν ήδη μέσα του, και έκλεισε ξανά τα μάτια του, καθώς στήριζε το κεφάλι του στο παγκάκι της στάσης.  
Θυμήθηκε την μάνα του κι αν μπορούσε θα γέλαγε ξανά. Πάντα του έλεγε πως δε θα κατέληγε καλά με τις παρέες που 

έκανε  και ποτέ του δεν την άκουσε. Και τώρα, διπλωμένος με τα πόδια στο στήθος και τα χέρια πεσμένα κάπου γύρω του, 
ένιωθε τη ζωή να ξεγλιστρά από μέσα του. Άραγε, ο Θεός θα τον δεχόταν όταν ερχόταν η στιγμή;     

Μαρία-Α Καρμίρη B2 
 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 14…. 
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ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΤΟΣΟ ΛΙΓΗ ΣΤΟΝ 

ΚΟΣΜΟ; 

Πρέπει να 
μάθουμε να 
αγαπάμε! Πρώτα 
τον ίδιο μας τον 
εαυτό και ύστερα 
θα μπορέσουμε 
να αγαπήσουμε 
όλο τον κόσμο!  

Αγαπάμε τον άλλον γιατί απλά τον 
αγαπάμε! Σ αγαπώ γιατί είσαι εσύ 
και μου αρέσει που είσαι εσύ. Γιατί να 
βρίσκουμε δύσκολα ειλικρινή αγάπη 
πέρα από αυτήν της οικογένειάς μας; 
Γιατί να ντρεπόμαστε να πούμε σε 
κάποιον ότι τον αγαπάμε; Αντίθετα, 
του λέμε πιο εύκολα ο,τιδήποτε 
άσχημο; 

Σ’ αγαπάω και θέλω να σου το λέω 
συνέχεια. Γιατί δεν υπάρχει πιο 
όμορφο συναίσθημα από αυτό της 
αγάπης σε όλες τις μορφές της. 
Ερωτική,οικογενειακή,φιλική…  
Πρέπει να μάθουμε να δίνουμε αγάπη 
διαφορετικά δεν θα πάρουμε ποτέ. 

Είναι πολύ άσχημο που 
προτιμούμε να πληγώνουμε τους γύρω 
μας, τη στιγμή που μπορούμε να 
βοηθήσουμε όλοι να υπάρχουν 
περισσότερα όμορφα συναισθήματα 
παρά άσχημα. 

Λένε πως  όταν βλέπεις θετικά 
τους ανθρώπους, θα σε βλέπουν έτσι 
και οι άλλοι. Κάνε την αρχή. Είναι 
θαυμάσιο να απλώνεις το χέρι σου, 
γιατί όταν το κάνεις, παίρνεις πίσω 
ένα θετικό συναίσθημα, ένα 
χαμόγελο, μια γλυκιά καλημέρα που 
είναι κομμάτι του εαυτού σου! Ίσως 
είναι ο μοναδικός τρόπος να 
ανακαλύψουμε τον πραγματικό μας 
εαυτό. 

Γινόμαστε άνθρωποι μόνο όταν 
εμπιστευόμαστε κάποιον και του 
επιτρέπουμε να μπει στη ζωή μας, του 
ανοίγουμε τις πόρτες της ψυχής μας. 

Η ζωή είναι πολύ μικρή για να 
κυριαρχεί η άρνηση και η ασχήμια. 
Μπορείς να βοηθήσεις να γίνει ο 
κόσμος μας καλύτερος, αν πρώτα 
κάνεις τον εαυτό σου καλύτερο. Γέλα, 
παίξε, ζήσε έντονα, ζήσε όμορφα. 
Ζήσε καλά δίνοντας αγάπη. Φαντάσου 
πώς θα ήταν ο κόσμος αν 
σκεφτόμασταν όλοι έτσι. Πόσες λίγες 
θα ήταν οι στιγμές της γκρίνιας, της 
φασαρίας, οι κακές στιγμές. 
Φαντάσου πόσο περισσότερο 
ευτυχισμένοι θα ήμασταν, εάν η 
πρώτη λέξη που μαθαίναμε ήταν 
ΑΓΑΠΗ, αν την βιώναμε και το 
συναίσθημα που κυριαρχούσε στη 
ζωή μας ήταν η αγάπη. 

Εσύ πόση αγάπη και πόση χαρά 
μπορείς να χαρίσεις;  

Κωνσταντίνα Καμάλ A2 
 

ΚΑΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ…  
Σε μια αληθινή φιλία βρίσκομαι μαζί με τον άλλο, για να μοιραστούμε 
τις χαρές και τις λύπες της ζωής μας. 
Ο αληθινός φίλος μού συμπαραστέκεται στις εύκολες και ευχάριστες στιγμές. Στις 
αναπόφευκτες περιόδους θλίψης και δυσκολίας είναι δίπλα μου. Ο καλύτερος φίλος είναι αυτός 

που δε φοβάται να πει την αλήθεια, αν πιστεύει ότι σε κάτι κάνει λάθος ή αν εσύ είσαι λάθος. Σε μια αληθινή 
φιλία υπάρχει σεβασμός, αλληλοκατανόηση, εμπιστοσύνη. 
Δε φοβάμαι να ακούσω τις συμβουλές του φίλου μου, γιατί πάντα θα μου δείχνουν το σωστό δρόμο. Ακόμα 
κι αν χάσω μια αγάπη, θα είναι εκεί να μου δώσει σοκολατάκια, χαρτομάντιλα … αλλά, πάνω απ’ όλα, μια 
ζεστή και σφιχτή αγκαλιά. 
Ίσως  παρουσίασα μια ιδανική πραγματικότητα !... Είναι, βέβαια, δύσκολο να βρω έναν αληθινό φίλο. Ξέρω 
όμως ότι κάπου εκεί έξω ΥΠΑΡΧΕΙ… 

Μαρία – Ειρήνη Δρακουλάκου B1 
 

ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ: Ο  τέλειος συνδυασμός!  

Έρωτας… Το πιο όμορφο και γλυκό πράγμα που μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο. Είτε είσαι 
μικρός είτε μεγάλος, ο έρωτας σε κάνει να χαίρεσαι να ζεις και να απολαμβάνεις την κάθε στιγμή. 
Όταν ένας έφηβος είναι ερωτευμένος, η ψυχολογία του είναι ανεβασμένη καθημερινά και 

αντιμετωπίζει τα πάντα με αισιοδοξία και από την καλή τους πλευρά. Προσπαθεί να προσέχει πιο 
πολύ τον εαυτό του για να αρέσει στο αντίθετο φύλο και έτσι αρχίζει να ασχολείται περισσότερο με 
την εμφάνισή του. Κάθε έφηβος έχει διαφορετικό χαρακτήρα κι επομένως θα αντιμετωπίσει και 
πολύ διαφορετικά τον έρωτα. Άλλος θα κλειστεί στον εαυτό του, άλλος θα το μοιραστεί ως κάτι 
τέλειο που του έχει συμβεί και άλλος θα είναι πιο συγκρατημένος. 
Ο έρωτας όμως παρά τα θετικά και τα όμορφα πράγματα που μπορεί να φέρει στον έφηβο 

χρειάζεται προσοχή και υπευθυνότητα! Διότι ο έρωτας φέρνει χαρά και αυτή η χαρά μπορεί να 
αποσπάει τον έφηβο από την σημαντικότερη προτεραιότητά του, το σχολείο. Αν ο έφηβος σκέφτεται 
συνέχεια αυτόν/η που είναι ερωτευμένος/η, πιθανότατα να παραλείπει τα μαθήματά του απ’ τον 
ενθουσιασμό. Γι’ αυτό καλό είναι να υπάρχει μέτρο. 
Όπως και να’ χει η ζωή είναι μικρή και πρέπει να την χαιρόμαστε. Και επειδή ο έρωτας θα μας κάνει 

να την ζήσουμε όμορφα, τολμήστε το! Στο κάτω – κάτω έρχονται Χριστούγεννα! Και καλύτερα να έχουμε 
συντροφιά τις κρύες μέρες! Οπότε,  να η συμβουλή μου : ΕΡΩΤΕΥΤΕΙΤΕ! 

Αλίκη Δρακωνάκη Α2 

ΠΟΙΗΜΑ 
Επάνω στ’ άστρα τ’ ουρανού θα  γράψω τ’ όνομά σου 
κάθε βραδιά να το θωρώ να νιώθω πιο κοντά σου! 

 
Να σκεπαστείς με όνειρα απόψε μην κρυώσεις, 

όμορφα ν’ αποκοιμηθείς να ρθεις να μ’ ανταμώσεις.
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Στις 3 Σεπτεμβρίου 2010 το Ο.Α.Κ.Α. φιλοξένησε 80.000 άτομα, ένα μουσικό, 

δύο συγκροτήματα και μια ''αράχνη''. Ο λόγος φυσικά για 80.000 μικρούς και 
μεγάλους ροκάδες, τον μουσικό Aviv Geffen, τα συγκροτήματα Snow Patrol και U2 

και μια τεράστια σκηνή!  
Ήταν σχεδόν όλοι εκεί. Το στάδιο ήταν φίσκα, δεν έπεφτε καρφίτσα! Άνθρωποι από όλη τη χώρα, 

ακόμα κι από το εξωτερικό μαζευτήκαμε  μια υπέροχη βραδιά, για να βιώσουμε τη μαγεία της συναυλίας ενός 
συγκροτήματος που εδώ και 30 χρόνια πρωτοπορεί!  

Το πρώτο πράγμα που έβλεπε κανείς με την είσοδό του στο στάδιο ήταν η σκηνή. Ένα 
κυλινδρικό σύστημα με περιστρεφόμενες γέφυρες. Ακριβώς πάνω από τη σκηνή ένα πλέγμα οθονών, ορατό 
από κάθε μεριά του σταδίου, που άνοιγε. Η ατσάλινη κατασκευή είχε ύψος 45 μέτρων. Την ονομασία 
‘αράχνη’ την πήρε από τα τέσσερα πόδια που εξέχουν. Εξαιτίας της αίσθησης 360° που δίνει στο θεατή, 
ολόκληρη η περιοδεία ονομάστηκε «360° Tour». 
Πρώτος, λοιπόν, βγήκε ο μουσικός Αviv Geffen. Είπε τραγούδια όπως το «Blackfield» και το «It's the 

end of the world». Παρά το μικρό πρόβλημα με τον ήχο που αντιμετώπισε, άφησε καλές εντυπώσεις και 
διασκέδασε το κοινό για μισή ώρα περίπου. Έπειτα στη σκηνή ανέβηκαν οι Snow Patrol. Τραγούδησαν 
γνωστά κομμάτια τους στο ελληνικό κοινό όπως το «Chasing cars», «Run» και «Just say yes». Ήταν 
καταπληκτικοί, αυτό ακριβώς που χρειαζόμασταν. Ένα γλυκό και συγκινητικό μισάωρο που απόλαυσαν κυρίως οι 

ερωτευμένοι! 
Από τις 9:50 μέχρι περίπου τα μεσάνυχτα όλοι μέσα στο Ο.Α.Κ.Α. τραγουδούσαμε και χοροπηδούσαμε στους 

ρυθμούς των U2! Οι Βοno, The Edge, Adam Clayton και Larry Mullen Jr είπαν 23 κομμάτια, ανάμεσα στα οποία 
το «Elevation», το «Beautiful Day», το «Pride», το «I still Haven’t Found What I’m Looking For», το 
«Magnificent», το «With or without you», το «I Will Follow», το «Οne», το «Where the streets have no name» 
και πολλά άλλα! 
Εκτός από το να τραγουδά, ο Bono είπε πως οι Έλληνες και οι Ιρλανδοί έχουμε πολλά κοινά, όπως ότι είμαστε 

άφραγκοι αλλά και σπουδαίοι. Ακόμα μίλησε για αυτό που εδώ και χρόνια το συγκρότημα προσπαθεί μαζί με 
άλλους φορείς να καταπολεμήσει, τη φτώχεια. Είμαστε όλοι ίσοι σ' αυτόν τον πλανήτη, δεν πρέπει να υπάρχουν 

προνομιούχοι και μη. Μας έδειξε βίντεο ακόμα και μέσα από το διαστημικό σταθμό της Ν.A.S.A.! Θέαμα! 
Όλη την ώρα τραγουδούσαμε και χοροπηδούσαμε! Είναι πολύ δύσκολο να περιγράψει κανείς μια rock συναυλία! Τι μπορεί να πει; Δεν γίνεται να 

μείνει μόνο στα γεγονότα. Διότι είναι σχεδόν αδύνατο κάποιος να εξηγήσει πως όλος ο κόσμος τραγουδούσε ‘Οοοοοοοο’ στο ρυθμό του 
«With or without you» και πως νιώσαμε έτοιμοι να εκραγούμε γεμάτοι από ένα συναίσθημα μεγαλύτερο κι από τη χαρά! Δεν υπάρχουν 
λέξεις να το περιγράψουν! Πίσω από κάθε κομμάτι «κρύβεται» ένα δυνατό συναίσθημα! Κάθε νότα «κουβαλά» ένα γέλιο ή ένα δάκρυ, ή και 
τα δύο μαζί! 

 Ό,τι κι αν πιστεύουν κάποιοι, αυτή η συναυλία ήταν πάνω απ' όλα rock. Δεν ξέρω αν όντως τα καθαρά έσοδα πήγαν στις χώρες της 
Αφρικής (πιστεύω πως τα έστειλαν) ή όχι (πολλοί αμφιβάλλουν). Το μόνο που μπορώ να πω είναι πως όλοι φύγαμε με πολύ καλές εντυπώσεις και με 
δυσκολία επειδή δεν θέλαμε να τελειώσει η συναυλία και πονούσαν τα πόδια μας!  

Φρόσω Βοργιά, Γ’2 
Υ. Γ.  Το κείμενο αυτό για τους  U2 και  οι ίδιοι οι U2 μας θύμισαν την Ιρλανδία.  Η Ιρλανδία μια μικρή και περήφανη χώρα ( ποια χώρα δεν είναι;) 
βρέθηκε κι αυτή στα δίχτυα του Δ.Ν.Τ. – μνημονίου  κλπ. Χαιρετίσματα λοιπόν όχι μόνον στους U2 αλλά και στους ομοιοπαθείς Ιρλανδούς… 
 

ΜΑΤΙΕΣ 
‘Δεν πιστεύω ότι χάθηκε ο παράδεισος’, δηλώνει ο σκηνοθέτης Σεμίχ Καπλάνογλου σε πρόσφατη 

συνέντευξή του. Στο ‘Μέλι’, τη ταινία που βγήκε φέτος στις αίθουσες μετά τη βράβευσή της με τη 
Χρυσή Άρκτο, αυτό υποστηρίζει γενναιόδωρα μέσα από τον κινηματογραφικό φακό. Είναι ο παράδεισος 
της φύσης που αποκαλύπτει τα μυστικά της στο μικρό Γιουσούφ, μέσα από τα ψιθυριστά λόγια του 
πατέρα του, είναι ο παράδεισος της βαθιάς αγάπης που δένει πατέρα και γιο, είναι τέλος ο κόσμος του 
παιδιού που δεν είναι παραμυθένιος, έχει όνειρα αλλά και εφιάλτες… Μια ταινία μοναδική, και όχι 
μόνον για σινεφίλ, σε ελάχιστες αίθουσες ( ΑΣΤΥ, ΤΡΙΑΝΟΝ) 

2. Στις προσωπικές σχέσεις, τις τόσο εύθραυστες, με τα προβλήματα- μπλεξίματά τους, αλλά και στον 
αδυσώπητο χρόνο που περνά, εστιάζει η νέα ταινία του Γούντυ Άλλεν   ‘Θα συναντήσεις ένα ψηλό 
μελαχρινό άντρα’. Ο σκηνοθέτης σχολιάζει όλα αυτά τα βάσανα, τις μικρές  τραγωδίες με τον πάντα 
νεανικό, ανήσυχο αλλά και ανάλαφρο τρόπο του. Πολύ καλές ερμηνείες από γνωστούς ηθοποιούς. ( 
Άντονυ Χόπκινς , Ναόμι Γουώτς, Α. Μπαντέρας κλπ). 

      Μαρία Ζεβουδάκη  
 

Remember me (Να με θυμάσαι) 
Το «Remember me» (ή στα ελληνικά «Να με θυμάσαι») είναι μια δραματική, αισθηματική ταινία με 

πρωταγωνιστές τους: Ρόμπερτ Πάτινσον, Έμιλ ντε Ρέιβιν, Πιρς Μπρόνσιν, Κρις Κούπερ. Όλη η ιστορία 
περιστρέφεται γύρω από τον Τάιλερ (Tyler), έναν εικοσάχρονο φοιτητή, ο οποίος είναι επαναστάτης, 
αλλά χωρίς να σκέφτεται τις συνέπειες των πράξεών του.  
Ο Τάιλερ, ειδικά μετά την αυτοκτονία του μεγαλύτερου αδελφού του, δεν έχει πολύ καλές σχέσεις με 

την οικογένειά του – και κυρίως με τον εκατομμυριούχο πατέρα του, τον οποίο θεωρεί, κατά κάποιο 
τρόπο, υπεύθυνο για την αυτοκτονία του αδελφού του. Του χρεώνει αδιαφορία προς τον ίδιο αλλά και 
προς τη μικρότερη αδελφή του. 
Όλα, όμως, αλλάζουν, όταν ο νεαρός συναντά την Άλι (Ally), μια κοπέλα που κι αυτή έχει περάσει 

πολλές δυσκολίες: μετά τη δολοφονία της μητέρας της, όταν εκείνη ήταν πολύ μικρή, μεγάλωσε με τον 
υπερπροστατευτικό πατέρα της. Οι δυο ήρωες ερωτεύονται, και μαζί παλεύουν για τη σχέση τους, παρά 
τα εμπόδια και τις δυσκολίες. 
Σε καμιά περίπτωση αυτή η ταινία δε μοιάζει με τις συνηθισμένες αμερικανικές νεανικές ταινίες, οι 

οποίες δεν προσφέρουν τίποτα και κάνουν τους θεατές τους να βαριούνται. Το «Να με θυμάσαι» είναι 
μια ταινία που περνάει κοινωνικά μηνύματα με έναν διαφορετικό τρόπο. Κάνει τους θεατές να «μπουν» 
μέσα στο έργο και να το ζήσουν. 
Μεγάλη εντύπωση προκαλεί το τέλος της ταινίας, το οποίο δεν μπορώ και δεν πρέπει, φυσικά, να 

αποκαλύψω. Θα ήθελα, όμως, να τονίσω το γεγονός ότι καταρρίπτεται η συνήθεια του happy end, καθώς 
τόσο η κατάληξη αλλά και στο σύνολό της η πλοκή του έργου είναι ρεαλιστική και πολύ κοντά στη 
σύγχρονη πραγματικότητα. 
Σημείωση: Αν δεν έχετε ήδη δει αυτήν την ταινία, σας τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Το μόνο που έχετε 

να κάνετε είναι μια βόλτα μέχρι το βίντεο κλαμπ, να μαζέψετε τους φίλους στο σπίτι και πολύ ΠΟΠ 
ΚΟΡΝ. Καλή διασκέδαση!!!           Σοφία Αρουτζίδου, Β1 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ… 
ΠΕΡΙ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

 

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί 
υπάρχουν πολλά και διάφορα είδη 
μουσικής; Έχετε αναρωτηθεί ποτέ 
γιατί ο/η κολλητός/η σας διαλέγει 
να ακούει ένα άλλο είδος 
μουσικής, παρ’ όλο που εσείς 
πιστεύετε ότι ταιριάζετε σε όλα; 
Σήμερα η μουσική έχει εξελιχθεί 

και έχει χωριστεί σε κάποιους 
κλάδους. Μερικοί τέτοιοι κλάδοι 
είναι: η ροκ μουσική, η κλασική 
μουσική, η λαϊκή μουσική, οι 
μπαλάντες και ακόμη η σύγχρονη 
μουσική. Ο κάθε άνθρωπος, από το 
τι τον εκφράζει διαλέγει και τη 
μουσική που θα ακούει. Επιπλέον 
επιλέγει το συγκεκριμένο είδος 
μουσικής, γιατί μέσα από αυτό 
δημιουργεί και ταξιδεύει σε έναν 
κόσμο στον οποίο δεν μπορεί να 
ζει στην πραγματικότητα. 
Αφού λοιπόν η μουσική δεν έχει 

όρια, ταξίδεψε μ’ αυτήν και ζήσε 
στον δικό σου κόσμο! H επιλογή 
δική σου, αρκεί να είναι επιλογή… 
και όχι κατευθυνόμενη από τα 
Μ.Μ.Ε.  

Ανατολή Σεβαστού Α5 
 

(Σ.Σ.) Η παράδοση του σχολείου 
στην…. ανεύρεση ταλέντων 
συνεχίζεται. Παιδιά με ταλέντο, που 
με τη μουσική εκφράζουν τα 
συναισθήματά τους, εμφανίστηκαν 
στις δυο γιορτές (28η Οκτωβρίου και 
17 Νοέμβρη) και μας άφησαν πολύ 
καλές εντυπώσεις… Θα τους 
ξανακούσουμε…  
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ΠΟΛΥ  ΚΑΛΑ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ 
 

Στον πρώτο αγώνα του σχολικού τουρνουά  παίξαμε σαφώς  καλύτερα από τα κορίτσια του  2ου Λυκείου 
Περάματος  και νικήσαμε δίκαια τις αντιπάλους μας  (20 πόντοι διαφορά). Τα κορίτσια μας τα έδωσαν όλα και 
με το σπαθί τους πέρασαν στον ημιτελικό.  

Όμως στην επόμενη φάση συναντήσαμε τα κορίτσια του  3ο Λυκείου Νικαίας από όπου χάσαμε πανηγυρικά 
(…ας μην πούμε το σκορ). Οι αντίπαλες ήταν ενεργές παίκτριες σε ομάδες και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα  από την 
πρώτη στιγμή. Έτσι, ξέφυγαν από την αρχή και δε μπορέσαμε να αντιδράσουμε. Πάντως μπορεί να ΜΗΝ 
περάσαμε  στον τελικό, όμως τα κορίτσια το χάρηκαν που κατάφεραν… να πάνε στον ημιτελικό.   

Βλαχάκη Ε., Γεωργοπούλου Α., Εξαρχάκου Β., Κωσταρά Π., Σταυρίδου Μ., Στεφάνου Ρ., Εξάρχου Α. , 
Ψαρουδάκη Λ. Κόουυτς: Σίγγελ Φ.  

Υ.Γ. Γιατί τα κορίτσια στο μπάσκετ παίζουν τόσο σκληρά;                 Χ. Ι.  Α2 
 

ΒΟΛΕΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ: ΑΧ,  ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ!  
 

Συναρπαστικός ήταν ο πρώτος αγώνας  στο βόλεϊ κοριτσιών. Αντίπαλη ομάδα το Πειραματικό Λύκειο Νικαίας. Οι δύο 
ομάδες ήταν πολύ κοντά η μία στην άλλη που φαίνεται και από τους πόντους στα σετ. Συγκεκριμένα στο πρώτο σετ χάσαμε 
με  25-21. Στη συνέχεια και παίζοντας καταπληκτικά πήραμε το δεύτερο με 25-18. ‘Έτσι φτάσαμε στο δραματικό 3ο σετ. 
Ξεκινήσαμε άσχημα αλλά μετά πλησιάσαμε και προπορευτήκαμε. Έτσι έγινε το 15-13, ένα αποτέλεσμα που φανερώνει τη 
δυναμικότητα των ομάδων αλλά και το ωραίο βόλεϊ που παίχτηκε.  

 Όμως στον επόμενο  αγώνα έγινε το απίστευτο. Τα κορίτσια μας θα έπαιζαν με το  Λύκειο Περάματος 
και η νικήτρια ομάδα θα πήγαινε στον τελικό. Και όμως συνέβη το πρωτοφανές. Η προπονήτρια – 
γυμνάστρια του 2ου Λυκείου Περάματος ζήτησε τον αποκλεισμό μας, επειδή εμείς… ήμασταν σε 
κατάληψη και έτσι ΧΑΣΑΜΕ ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΟΣ.  Απογοήτευση και θυμός προς διάφορες κατευθύνσεις  
και κυρίως προς την προπονήτρια της άλλης ομάδας. Η αδικία ήταν εμφανής. Να χάνεις στα χαρτιά ‘δια 
ασήμαντον αφορμή’ είναι παράλογο και μάλιστα σε σχολικούς αγώνες. Και όμως συνέβη και αυτό! Έτσι 
άδοξα αποκλείστηκαν τα χρυσά κορίτσια του βόλεϊ του σχολείου μας. Δεν πειράζει κορίτσια, του χρόνου πάλι!  

Βαλσάμη Θ., Δασούσου Ε., Δρακουλάκου Ε. , Ιστορίου Μ., Κουρεντζή Α., Μικέλη Ε., Μικέλη Π., 
Ταγκλή Μ., Ταγκλή Κ., Σκλαβενίτη Σ.  Κόουτς : Φ. Σίγγελ 

         Α. Ρ. 

… Μας έφαγαν τα τρίποντα… 
 

Στο κλειστό γυμναστήριο της Δραπετσώνας διεξήχθη ο αγώνας  μπάσκετ αγοριών στα πλαίσια του 
σχολικού πρωταθλήματος ανάμεσα στο 1ο Λύκειο Κερατσινίου και στο 1ο Λύκειο Νίκαιας. Ο αγώνας 
έληξε με νικητή το 1ο Λύκειο Νίκαιας με σκορ 49-26. 
Το    1ο Λύκειο Κερατσινίου πλήρωσε το κακό ξεκίνημα (14-10) αλλά και το δεύτερο 8λεπτο έληξε με 

μια διαφορά που λίγο-λίγο… χτιζόταν εις βάρος μας (28-16). Στη συνέχεια το 1ο Λύκειο Νίκαιας κατάφερε 
να ευστοχήσει σε έξι από τα οκτώ τρίποντα ( κάποια με πολλή τύχη είναι αλήθεια) σε αντίθεση με εμάς που 
είχαμε  μηδέν στα πέντε! Εκεί πραγματικά κρίθηκε οριστικά το παιγνίδι. Ο αρχηγός της ομάδας Καμάρας 
δήλωσε ότι ‘ήμασταν σε κακή μέρα, ενώ οι αντίπαλοί μας στην καλύτερή τους’. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξαν αρκετά κακά σφυρίγματα και είχαμε πολλές διαμαρτυρίες από το 1ο 
Λύκειό μας για τη διαιτησία.  

Πολύ καλό το κoουτσάρισμα της  κ. Σίγγελ,…, όμως είπαμε, μας έφαγαν τα τρίποντα… 
Η σύνθεση της ομάδας μας και οι πόντοι κάθε παίκτη: Βεντούρης, Αρβανιταντώνης  7,  Γκουρνέλος,  Ιωαννίδης, 

Καμάρας 13, Καστρινάκης,  Λιώσης , Ορζεχόφσκι , Στυλιανός,  Τάτης 2, Τσιγκούνης 4, Χουσεΐνης 

      Ρεπορτάζ: Χριστόφορος Κόρδας, A2  
 

…  ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΠΑΛΑ… 
 

Στο γήπεδο του ΣΕΦ διεξήχθη ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ του σχολείου μας και του 2ου Γενικού 
Λυκείου Περάματος. Ο αγώνας αναμενόταν να είναι σημαντικός. 

Το πρώτο ημίχρονο ξεκίνησε ισορροπημένα και για τις 2 ομάδες. Χάθηκαν αρκετές ευκαιρίες .Το 
σχολείο του Περάματος ευτύχησε να προηγηθεί στο σκορ κάνοντας το 1-0. Στη συνέχεια πιέσαμε αρκετά 
και είχαμε την υπεροχή. Ισοφαρίσαμε σε 1-1 με δυνατό σουτ στην γωνία από τον Μουστάκα και 
πανηγυρίσαμε  έξαλλα την ισοφάριση. 

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε αρκετά δυνατά και για τις 2 ομάδες.  Τα δυο σχολεία έκαναν αλλαγές, ώστε να 
φρεσκαριστούν οι ομάδες τους.. Εμείς είχαμε τον έλεγχο του αγώνα στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Πάντως στην 
τελική προσπάθεια δεν τα καταφέραμε, ώστε να καθαρίσουμε το παιγνίδι. Τα τελευταία λεπτά κύλησαν διαδικαστικά και για 
τις 2 ομάδες και το τελικό σφύριγμα του διαιτητή βρήκε τις  ομάδες ισόπαλες στην κανονική διάρκεια και ακολούθησε η 
ψυχοφθόρα  διαδικασία των πέναλτι. Δυστυχώς τα πέναλτι δεν ήταν τυχερά για εμάς καθώς γνωρίσαμε την ήττα με σκορ 4-2 
(με δύο αποκρούσεις του αντίπαλου τερματοφύλακα) και έτσι αποκλειστήκαμε νωρίς–νωρίς από το πρωτάθλημα.  

Πιστεύω ότι παίξαμε πολύ καλά και αξίζαμε τη νίκη αλλά αυτή δεν ήρθε ποτέ. Εξάλλου στο ποδόσφαιρο δε νικά πάντα 
ο καλύτερος αλλά ο πιο τυχερός.  ΜΠΡΑΒΟ στα παιδιά που ήταν στην ομάδα και αγωνίστηκαν στο παιχνίδι!  

Η ομάδα αποτελείτο από: 1)Βαμβακάρης Θωμάς  2)Βεργετόπουλος Χρήστος  3)Αναστασίου Γεώργιος 4)Βεντούρης 
Εμμανουήλ  5)Δημόπουλος Γιάννης  6) Κανταράς Νόσος 7) Κούζηλος Σταύρος 8)Νίνος Ευάγγελος  9)Νάστας Χρήστος  
10)Μουστάκας Νικόλαος  11)Παρασκευαΐδης Παναγιώτης  12) Σιώρος Κωνσταντίνος  13) Φασόης Γεώργιος  14) Χαλκιάς 
Νικόλαος 15) Μπερκέτης Νικόλαος  16) Καραγιάννης Γεώργιος  17) Πατήρης Σπύρος.   ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Σίγγελ Φωτεινή 

Ρεπορτάζ – (Έκτακτη συμμετοχή)….Δαφνάς Ευστάθιος Απόφοιτος 
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ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΡΙΛΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ 2011 
 

ΚΡΙΟΣ 
Σύννεφα προβλέπουν τα άστρα για      

   τα επαγγελματικά των Κριών. Αυτό 
μπορεί να σημαίνει αποτυχία σε κάποιο 
διαγώνισμα. Αλλά, ευτυχώς, ο έρωτας θα 
σας κλείσει πονηρά το μάτι κι ένα καινούριο 
κεφάλαιο θ’ ανοίξει στη ζωή σας.Αποφύγετε 
παρεξηγήσεις την παραμονή των   
Χριστουγέννων. 

Τυχεροί αριθμοί: 5, 13, 23. 
 

ΤΑΥΡΟΣ 
Μια πόρτα ανοίγει για την 

καριέρα σας μέσα από κάποιο διαγωνισμό 
μουσικής, ποίησης ή ζωγραφικής, και 
αυτόματα αλλάζει η διάθεσή σας. 
Κατάλληλη εποχή για εξορμήσεις με φίλους, 
ή ακόμα και για ταξίδια. Τα ερωτικά σας 
παραμένουν σταθερά αλλά οι φιλικές σας 
σχέσεις στο προαύλιο αυξάνονται. 

Τυχεροί αριθμοί: 9, 27, 31. 
 

ΔΙΔΥΜΟΣ 
Αποφύγετε σκονάκια και 

προτιμήστε να διαβάσετε μόνοι σας, 
αφού τα άστρα δε σας φέρνουν τύχη. 
Φουρτούνες ή μικροκαυγαδάκια σας 
απομακρύνουν από το ταίρι σας. Η μέρα των 
Χριστουγέννων είναι ιδανική για 
αναθέρμανση μιας σχέσης από τα παλιά. 
Δωράκια σας φτιάχνουν το κέφι και ο 
προσωπικός λογαριασμός σας γεμίζει. 

Τυχεροί αριθμοί: 3, 11, 24. 
 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
Με την εμφάνιση της Αφροδίτης στο    

   ζώδιό σας, ανακαλύπτετε μυστικά 
που σας αφορούν και που τόσο καιρό δεν τα 
είχατε προσέξει. Ευνοϊκός καιρός για μια 
καινούρια σχέση ή για να αποφασίσετε να 
αρχίσετε το διάβασμα. Ο κουμπαράς σας 
γεμίζει την περίοδο των γιορτών. 

Τυχεροί αριθμοί: 9, 14, 19. 
 

ΛΕΩΝ 
Απογοητευμένοι από τη ζωή σας, 

μέχρι τώρα, αναζητείτε κάτι που 
σας λείπει ή κάτι καινούριο. Οι φετινές 
γιορτές προβλέπεται να σας το φέρουν. Τα 
οικονομικά σας παίρνουν γοργή ανοδική 
πορεία. Ασχοληθείτε με τη μελέτη σας, η 
οποία τείνει προς την αντίθετη κατεύθυνση. 

Τυχεροί αριθμοί: 8, 18, 28. 
 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
Τα επαγγελματικά σας δε θα πάνε 

καθόλου καλά, αφού προβλέπεται να τα 
«ακούσετε» από κάποιον καθηγητή. 
Ευτυχώς θα βρείτε παρηγοριά στο πρόσωπο 
κάποιου, που θα σας αλλάξει τη ζωή. 

Μπορεί να είναι γνωστός, φίλος ή 
και κάτι καινούριο. Προσοχή στα 
έξοδα άνευ ουσίας!...  

Τυχεροί αριθμοί: 1, 12, 20. 
 

ΖΥΓΟΣ 
Έχετε κουραστεί από την πίεση 

που δέχεστε από σχολικό και 
οικογενειακό περιβάλλον και 

θέλετε να παρατήσετε τα πάντα. Μια τέτοια 
απόφαση θα είχε δραματικό αποτέλεσμα 
ακόμα και στις σχέσεις σας, γι’ αυτό 
προτιμήστε να αφιερώνετε τον ελεύθερο 
χρόνο σας στην παρέα. Οι γιορτές, φέτος, 
δεν ευνοούν οικονομικό και ερωτικό τομέα. 

Τυχεροί αριθμοί: 6, 16, 21. 
 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 
   Μια νέα ζωή ξημερώνει για εσάς.     

      Ίσως είστε το πιο ευνοημένο ζώδιο, 
αφού τα οικονομικά σας είναι στα ύψη. 

Η διάθεσή σας μπορεί να επηρεαστεί από 
προβληματάκια στον ερωτικό τομέα, τα 
οποία μπορείτε να αποφύγετε με ένα 
χαμόγελο. Δώστε σημασία σε διαγωνίσματα. 

Τυχεροί αριθμοί: 7, 25, 30. 
 
 
 
 
 

ΤΟΞΟΤΗΣ 
Έχετε έσοδα από παντού λόγω 

εορτών και λόγω των γενεθλίων 
σας. Προσέξτε μην παρασυρθείτε σε 
ανούσιες αγορές. Αποταμιεύστε, έχουμε 
κρίση! Παραμονή Πρωτοχρονιάς, θα σας 
χτυπήσει ξαφνικά το βέλος του έρωτα. Μην 
αφήνετε τα σχολικά σας σε δεύτερη μοίρα. 

Τυχεροί αριθμοί: 5, 22, 26. 
 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
Μην απελπίζεστε! Μπορεί να 

είστε καιρό μόνοι, αλλά την 
τελευταία μέρα, πριν κλείσουν τα σχολεία, 
θα έχετε μια ευχάριστη έκπληξη, ίσως μια 
καινούρια σχέση. Ιδανική εποχή για 
ξεκαθάρισμα λογαριασμών, αλλά και για 
βελτίωση των σχολικών επιδόσεων. 

Τυχεροί αριθμοί: 2, 15, 19. 
 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
Για όσους είναι αφοσιωμένοι 

στις επιδόσεις τους, τα άστρα 
προβλέπουν μια εκδρομή με φίλους ή με το 
ταίρι σας. Για τους άλλους, είναι η σωστή 
εποχή για να αφήσετε λίγο στην άκρη τα 
ερωτικά σας, που έχουν -έτσι κι αλλιώς- 
ανοδική πορεία, και να δουλέψετε για κάνα 
βαθμό. Αγορές σάς ανεβάζουν και σας 
δίνεται η ευκαιρία να ξεσκάσετε λίγο την 
περίοδο των γιορτών. 

Τυχεροί αριθμοί: 4, 10, 17. 
 

ΙΧΘΥΣ 
Ο Άγιος Βασίλης, φέτος, θα σας 

χαρίσει απολαυστικές ώρες με φίλους και 
οικογένεια. Όσοι ήσασταν καλά παιδιά, θα 
γνωρίσετε και το ιδανικό σας ταίρι. 
Καθόλου κατάλληλη εποχή για αγορές, 
αφού ο Δίας, που βρίσκεται στο ζώδιό σας, 
μπορεί να οδηγήσει σε χρέη. Οι επιδόσεις 
σας στο σχολείο έχουν ανοδική πορεία. 

Τυχεροί αριθμοί: 2, 19, 30. 

                 Οι αστρολόγοι… του σχολείου μας 
Πασχαλιά Ζαπάλτα, Β1,  Μαριλού Ιστορίου, Β1  

 
Με δώρο μια σοκολάτα ( από το κυλικείο) – …Όποιος τα βρει κερδίζει 

 

Και τώρα ώρα να 
δοκιμάσουμε τα 

μυαλά σας! Όποιος καταφέρει πρώτος 
να λύσει κάποιον από τους 2 γρίφους ή και 
τους 2, κερδίζει «το πιο γλυκό κομμάτι της 
ζωής του». (lacta!) 
 

        Α Ένας βασιλιάς έβαλε έναν 
κρατούμενο μπροστά από δύο πόρτες. Η 
πόρτα Νο 1 έγραφε: "Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΔΩΜΑΤΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ 
ΣΤΟ ΔΙΠΛΑΝΟ ΜΙΑ ΤΙΓΡΗ". Η πόρτα 
Νο 2 έγραφε: "ΣΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ 

ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΜΙΑ ΤΙΓΡΗ". Ο βασιλιάς 
είπε στον κρατούμενο ότι η µία από τις δύο 
επιγραφές γράφει την αλήθεια και η άλλη 
ψέματα. Εάν ο κρατούμενος ανοίξει την 
πόρτα µε την κυρία θα την παντρευτεί ενώ 
αν ανοίξει την πόρτα µε την τίγρη θα 
φαγωθεί. Ποια πόρτα πρέπει να ανοίξει ο 
κρατούμενος; 
 

         Β. Στα πλαίσια ενός προγράμματος 
ανακύκλωσης, όσοι επιστρέφουν άδεια 
μπουκάλια κάποιου αναψυκτικού μπορούν 
να τα ανταλλάξουν µε γεμάτα. 

 Συγκεκριμένα, τα 4 άδεια μπουκάλια 
ανταλλάσσονται,με1γεμάτο.Πόσα 
μπουκάλια αναψυκτικού θα πιει µια 
οικογένεια που συγκέντρωσε 24 άδεια 
μπουκάλια; 
 

Καλή επιτυχία!!! 
 

(Υ.Γ. Απευθυνθείτε στο μαθηματικό σας. 
Οι δύο πρώτοι κερδίζουν…  2 σοκολάτες 
περιμένουν τους 2 πρώτους νικητές/τριες  
στο κυλικείο.)  

Πασχαλιά Ζαπάλτα Β1

 
 

KRUMPING 
«ΔΕΝ ΗΞΕΡΕΣ…ΔΕΝ ΡΩΤΑΓΕΣ;» 

Μην ανησυχείτε, γι’ αυτό είμαι εγώ εδώ, για 
να λύσω όλες σας τις απορίες για το 
συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν τι λέγαμε; 
Αααα…ναι!! Το krumping είναι ένα νέο είδος 
χορού και όχι είδος «ξύλου» όπως πολλοί 
νομίζουν… Μοιάζει πολύ με το «αδελφάκι» 

του το break (διαδεδομένο κυρίως στον αντρικό πληθυσμό), μα 
στην πραγματικότητα είναι κάτι διαφορετικό!!! Καταφέρνει να 
απελευθερώσει θετικά τα συναισθήματα οργής, επιθετικότητας και 
απογοήτευσης, ώστε να αποφευχθεί η βία, με έναν μοναδικό τρόπο! 
Μια ποικιλία κινήσεων εναντίον του αντιπάλου, που τον 
αιφνιδιάζουν και τον κάνουν να νιώθει πως τον χτυπάτε, χωρίς καν 

να τον αγγίζετε! Το μυστικό είναι να μην τον αφήσετε να σας 
απαντήσει, δείχνοντάς σας τις δικές του κινήσεις και κόλπα!  
Από δική μου εμπειρία, σας λέω, ότι είναι απλά ξεσηκωτικό και 

σε κάνει να εκτονώνεσαι. Δύσκολο ίσως, και λίγο επικίνδυνο, μα 
όχι ακατόρθωτο.! Είναι κάτι που βγαίνει από μέσα σας, όχι κάτι για 
το οποίο χρειάζεστε σχολές για να το μάθετε! Εξάσκηση ναι, μα όχι 
κάποιον που θα σας υποδεικνύει τι πρέπει να κάνετε… Μπορεί να 
ξεκίνησε από τις σκοτεινές και κακόφημες γειτονιές της Αμερικής, 
εκεί όπου υπάρχουν ακόμα τα γκέτο, μα απλώθηκε σε όλον τον 
κόσμο με μεγάλη ταχύτητα και επιτυχία ως η πιο ακίνδυνη ένδειξη 
θυμού… Αν δεν το έχετε δοκιμάσει μέχρι τώρα, επειδή δεν το 
γνωρίζατε ή επειδή φοβάστε… ξεχάστε τα όλα και ΚΑΝΤΕ ΤΟ!!! 

Ναταλία Στάμου A5 
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Ευχαριστούμε το βιβλιοπωλείο ΙΛΙΑΣ 
για τη δωρεάν εκτύπωση και αυτού 
του φύλλου της εφημερίδας μας. 


