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Η εφημερίδα του  
1ου Γενικού Λυκείου Κερατσινίου 
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 Δημοσιογραφική… επιτυχία η παραχώρηση συνέντευξης του νέου μας δημάρχου Λ. Τζανή. Επίκεντρο της 

συνέντευξης το περιβάλλον. 

 Εξάλλου η συνέντευξη δόθηκε την ημέρα που o Δήμος οργάνωσε δεντροφύτευση στο βουνό και συγκεκριμένα 

στο χώρο μπροστά από το σχολείο μας.  

 Δεσμεύσεις, προτάσεις, εξαγγελίες για το περιβάλλον, τους ελεύθερους χώρους, τις συγκοινωνίες, την ποιότητα 

ζωής. Οι σημερινοί μαθητές και αυριανοί πολίτες θα παρακολουθήσουν στενά όλα αυτά και θα τα αξιολογήσουν. 

(Σε επόμενα τεύχη θα μας μιλήσουν και οι συνδυασμοί της αντιπολίτευσης) 

 Πολλά φαίνονται να αλλάζουν στο χώρο της παιδείας με  βασικό μότο ‘περιστολή δαπανών’ με κάθε τρόπο.  

 Ο αντιδήμαρχος Παιδείας κ Καψωκόλης δίνει μερικές απαντήσεις που αφορούν το σχολείο μας.  Πολύ στενά 

πρέπει να παρακολουθήσουμε όλοι την πορεία των ζητημάτων που έχουν σχέση με το σχολείο μας. 

 Ο Σύλλογος Γονέων από τη δική του πλευρά οργάνωσε δύο εποικοδομητικές συνελεύσεις για ανταλλαγή 

απόψεων και δράσεις για τα προβλήματα  του σχολείου. 

 Αντίστροφη μέτρηση για τους 124 μαθητές του σχολείου μας που θα λάβουν μέρος στις Πανελλήνιες εξετάσεις. 

Καλό διάβασμα!  

 Στην ιστοσελίδα  study4exams.gr  μπορούν οι μαθητές της Γ Λυκείου να δουν μαθήματα, ασκήσεις κλπ Τα 

μαθήματα που άνοιξαν είναι: Μαθηματικά Κατεύθυνσης, Φυσική Κατεύθυνσης και Αρχαία Κατεύθυνσης. 

 Ωραία περάσαμε – οι περισσότεροι -  στον περίπατο  στο Πάρκο Τρίτση παρ όλο το κρύο εκείνης της ημέρας. 

 Ο Σύλλογος γονέων ενίσχυσε οικονομικά και ηθικά την έκδοση αυτού του τεύχους και τον ευχαριστούμε πολύ.  

 Ο Σύλλογος γονέων θα οργανώσει και μια βραδιά προς τιμήν της εφημερίδας μας και όλων όσων 

εκφράστηκαν αυτά τα πέντε χρόνια από την εφημερίδα ‘Ονειροζούμ’. Ίσως είναι και μια καλή ευκαιρία να 

στηθεί  και ο Σύλλογος Αποφοίτων του 1ου Λυκείου Κερατσινίου. 

 Κουφό και όμως αληθινό: Εκδρομή πενθήμερη δεν έγινε φέτος, το δεκαπενταμελές (;) όμως οργάνωσε τις πιο 

πολλές εκδηλώσεις από κάθε άλλη χρονιά σε ‘μπουζούκια’… Ελπίζουμε τουλάχιστον σε κάποια οικονομική 

ενίσχυση της εφημερίδας. 

 Ελπιδοφόρα η θεατρική παράσταση που δόθηκε στο σχολείο μας, σηματοδότησε το πέρασμα σε μια νέα εποχή.  

 Φάνηκε από την Τσικνοπέμπτη αλλά και από το υπαίθριο πάρτυ της Αποκριάς ότι η επικοινωνία και η χαρά 

θέλουν καλοπροαίρετους ανθρώπους. 

 Σε αυτή τη νέα δύσκολη εποχή δεν μπορεί να μην υπάρχει η χαρά της δημιουργίας και η δημιουργία της 

χαράς.. 

  Την Καθαρή Δευτέρα είδαμε στα πάτρια εδάφη τον Βασίλη Δήμα,  που φέτος έβγαλε δικό του CD με πολύ 

καλές κριτικές.  

 Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές  δεν ξέρουμε  ποιες αποφάσεις θα  πάρουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες για την 

Ευρώπη και την Ελλάδα. Εμείς πάντως  κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στην οικονομική κρίση. Κουράγιο!  
Γ. Π.  

Υπεύθυνος καθηγητής:   
Γ. ΠΑΠΠΑΣ 

η Μ. Τσιώλη 
διόρθωση  

Σε  αυτό το  τεύχος  βοήθησε  
στην  πληκτρολόγηση  και 

Σελιδοποίηση: 
Α. Αγγελίδη 

Το εξώφυλλο 
σχεδίασε η 
Πασχαλιά 
Ζαπάλτα με 

τίτλο 

‘Η χαρά της 
άνοιξης’ 

     Επικοινωνήστε μαζί μας ! Στέλνοντας  e-
mail στη δ/νση του σχολείου μας: 

mail@1lyk-kerats.att.sch.gr     υπόψη 
ΟΝΕΙΡΟΖΟΥΜ! 

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

την ιστοσελίδα του 
σχολείου: 

http://1lyk-kerats.att.sch.gr. 
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ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ…ΕΚΠΛΗΞΗ 

 

        Την  τελευταία  Παρασκευή  των  Απόκρεω  (  4/3/2011)  στην 
αίθουσα  εκδηλώσεων  του  σχολείου  μας  παρακολουθήσαμε  μια 
εμπνευσμένη θεατρική δουλειά των μαθητών του 1 ΓΕΛ Κερατσινίου 
και του καθηγητή τους κ. Σαραντίδη, συγκεκριμένα μια νεανική και 
σύγχρονη παραλλαγή του «Ρωμαίου και Ιουλιέτας». Ήταν η πρώτη 
παράσταση  της  Θεατρικής  Ομάδας  του  σχολείου,  παράσταση  που 
θέμα  της  είχε  το  πιο  παλιό  και  ταυτόχρονα  σύγχρονο  πρόβλημα, 
εκείνο του Έρωτα και της Αγάπης.  

Επρόκειτο  για  ένα  θεατρικό  έργο  που  στο  σύνολό  του 
(υπόθεση,  σκηνικά  ενδυμασία,  σκηνοθεσία,  μουσική  επένδυση) στηρίχτηκε στην 
πρωτοβουλία  και  το  μεράκι  των  μαθητών  και  του  δασκάλου‐εμψυχωτή  τους. 
Άλλωστε  η  πρωτότυπη  ιδέα  του  σεναρίου  ήταν  της  Πόπης  Αποστόλου, 
μαθήτριας της Γ΄ Λυκείου. 

Εντυπωσιαστήκαμε  από την πρωτοτυπία του θέματος,  την  επιλογή των 
εξαιρετικών  μουσικών  κομματιών,  τα  πολύ  καλά  σκηνικά,  το  παίξιμο  των 
μαθητών  μας,  τις  ευφυείς  και  κωμικές  ατάκες,  τη  ζωντάνια  και  τη  χαρά  των 
παιδιών που συμμετείχαν.  Η παράσταση στηρίχτηκε πολύ στην πρωτοβουλία, τη 
φαντασία  και  τον  αυτοσχεδιασμό  των  ίδιων  των  μαθητών  που  συμμετείχαν  – 
τόσο των ηθοποιών, όσο και εκείνων που βοήθησαν σημαντικά στη διαμόρφωση 
των  σκηνικών,  στη  μουσική  και 
ηχητική κάλυψη. 

Σκεφτήκαμε  ότι  τα  παιδιά 
κέρδισαν  πάρα  πολλά  από  τη 
συμμετοχή  τους  σ’  αυτήν  την 
ομαδική  δουλειά.  Συνεργάστηκαν, 
γέλασαν, αντιμετώπισαν δυσκολίες 
ως  ομάδα,  έλυσαν  προβλήματα, 
συγκρούστηκαν,  ενδεχομένως,  το 
ξεπέρασαν,  δημιούργησαν, 
ανέλαβαν  πρωτοβουλίες  και 
χάρηκαν  το  αποτέλεσμα. Μπράβο 
παιδιά,  περιμένουμε  και  άλλα 
από εσάς. 

Καθοριστικός  και  ο  ρόλος 
του  κ  Σαραντίδη,  ο  οποίος  αφιέρωσε  πολύτιμο  χρόνο  για  να  στηθεί  αυτή  η 
παράσταση. Πραγματικός Δάσκαλος πρόσφερε στους μαθητές του με τη ζεστασιά, 
το  κέφι,  τη  φαντασία  και  τη  δημιουργικότητά  του  πολύ  περισσότερα  από  ό,τι 
μπορεί να προσφέρει μια διδακτική ώρα. 

Πρόσφερε,  όμως,  και  σε  όλους  εμάς.  Πέρα  από  την  αισθητική  απόλαυση 
και την ψυχαγωγία νιώσαμε αισιοδοξία και ψυχική ανάταση, γιατί μέσα σε τόσο 
χαλεπούς καιρούς διαπιστώσαμε  ότι το δημόσιο ελληνικό σχολείο υπάρχει 
και μπορεί ακόμα να δημιουργεί…Θέλουμε και άλλα κ. Σαραντίδη !!!   

                                                                                            Mάγδα Tσιώλη              

        1  Η  απόπειρα  αυτή  είναι  η  πρώτη  σε  μια  σειρά  δραστηριοτήτων  που 
αναπτύσσει το Πειραματικό Θεατρικό και Καλλιτεχνικό Εργαστήρι   το οποίο 
δημιουργήθηκε  στο  σχολείο  μας  ύστερα  από  απόφαση  του  συλλόγου 
διδασκόντων.  Δράσεις  που  είναι  ανοικτές  και  στους  υπόλοιπους  μαθητές  του 
σχολείου ανεξάρτητα αν συμμετείχαν σ’ αυτή την πρώτη προσπάθεια.    

         2.  Για  την  ενίσχυση  των  δραστηριοτήτων  του  και  τη 
συμπλήρωση  της  αναγκαίας  υποδομής  ζητήθηκε  η  βοήθεια  της 
Δημοτικής  Αρχής,  η  οποία  εκπροσωπήθηκε  στην  εκδήλωση  από  τον  
ίδιο  το  Δήμαρχο  και  τον  αντιδήμαρχο  Παιδείας,  οι  οποίοι 
ανταποκρίθηκαν θετικά σ’ αυτή την πρόσκληση.         

 Μ.Σ. 

 
 

 Σκηνικά 
Νέλι Σταυρίδου 
Βάνα Ζαμπέλη 
Δώρα Βαλσάμη 
Μαρία Καρμίρη 

Μάριος Αντωνόπουλος 
 

Επιλογή τραγουδιών 
Αποστόλου – Βοργιά  

 
Ήχος 

Βασίλης Καβούρης 
Λοϊζος  Χατζηνικολάου 

 
Μακιγιάζ 

Πόλυ Κωσταρά 
 

Πρόλογος – Κείμενο:  
Μ. Σαραντίδης  

 
Πρωτότυπες ιδέες:      

Πόπη Αποστόλου 
 

Έπαιξαν οι ηθοποιοί 
Κορνήλιος Οζερχόφσκι 

Λουκάς Χρήστου 
Βασίλης Μπλέτσας 

Φρόσω Βοργιά 
Ναταλία Κουκουτού 
Τζωρτζίνα Υφαντή 

Έφη Βαλδίρη 
Σοφία Αρουτζίδου 
Πόπη Αποστόλου 
Νίκος Κανέλλος 

Λυδία Ψαρουδάκη 
Ελεάνα Δαρούσου 
Δέσποινα Κιαμίλη 
Μαριλού Ιστορίου 

Γωγώ Πετρίδη 
Μαντώ Κυρίτση 

Πασχαλιά Ζαπάλτα 
Χριστίνα Δρακωτού 

 
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΗ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : 

Μ. ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

 
      Επιτόκια, οικονομική κρίση, πτώχευση, Δ.Ν.Τ., spreads. Έννοιες οικονομικές, όροι  δυσνόητοι και ξένοι. Οι μαθητές 
μας όμως δείχνουν  ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλα αυτά. Αυτό έγινε αντιληπτό όταν, στα πλαίσια του μαθήματος, τα 
παιδιά της Α΄ Λυκείου άρχισαν να εκφράζουν τους προβληματισμούς τους και τις απόψεις τους πάνω στα θέματα αυτά.  
       Αυτοί οι προβληματισμοί έγιναν κείμενα, διαβάστηκαν στην τάξη. Συμφωνήσαμε ή διαφωνήσαμε, δεν έχει σημασία. Η ουσία είναι 
πάντως ότι εκφραστήκαμε ελεύθερα. Μερικά αποσπάσματα από τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται σ΄αυτό  το φύλλο, γιατί θεωρήσαμε ότι 
πρέπει να τα μοιραστούμε μαζί σας. Μπορεί να μην είναι λόγια  γραμμένα από μεγάλους οικονομολόγους είναι όμως η 
πραγματικότητα όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς.   
      Επιπλέον παρουσιάζουμε μια έρευνα από δύο μαθητές για το ίδιο θέμα. Τα συμπεράσματα από τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου 
φανερώνουν ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τη ζωή όλων.  

                                                          Β. Αναγνωστοπούλου 
  

ΑΣ… ΟΡΙΣΟΥΜΕ       
Λέγοντας οικονομική κρίση εννοούμε πρώτον την έλλειψη ρευστότητας τις καθημερινές συναλλαγές, δεύτερον την αδυναμία πληρωμής 
των οικονομικών υποχρεώσεων, τρίτον την αύξηση της ανεργίας λόγω της χαμηλής κατανάλωσης και αγοραστικής δύναμης και 
τέταρτον την αρνητική ψυχολογία ως γενεσιουργό αιτία παρακράτησης πόρων που σε άλλη εποχή θα διοχετεύονταν για επενδύσεις ή 
αγορές. Τώρα που ξέρεις περίπου τι είναι οικονομική κρίση, είσαι σε θέση να καταλάβεις, αν κι εσύ και η οικογένειά σου περνάτε σε 
μεγάλο βαθμό την οικονομική κρίση με τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά της.   

       Ανατολή Σεβαστού Α5 
 

ΟΙ  ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 
 
… η απληστία, η δίψα για περισσότερο κέρδος χωρίς κόπο και αντίκρισμα, η έλλειψη υπευθυνότητας, η προβολή μιας εικονικής 
πραγματικότητας χωρίς περιορισμούς, η εκμετάλλευση μέσω των δανείων και των τόκων από τις τράπεζες, φαίνεται ότι είναι τα 
βαθύτερα αίτια της οικονομικής κρίσης και της Ελλάδας και της Ευρώπης.    
 
 

… η διαφθορά που υπάρχει στους πολιτικούς και στους δημόσιους λειτουργούς, ….η κακή χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα οποία 
χρησιμοποιήθηκαν πολλές φορές σε καταναλωτικές ανάγκες… ανάγκασαν τη χώρα να παίρνει καινούργια δάνεια ώστε να καλύψει τα 
προηγούμενα χρέη… 
        
…τον τελευταίο καιρό βλέπουμε στους δρόμους  ανθρώπους να ζητιανεύουν ή να ψάχνουν στα σκουπίδια για να βρουν φαγητό. Στις 
ειδήσεις ακούμε ότι συνεχώς οι μισθοί μειώνονται και οι άνθρωποι διαμαρτύρονται….. 
        
… κατά τη δική μου άποψη πλέον οι λέξεις ελευθερία και δημοκρατία έχουν χάσει πλέον το νόημα και την υπόστασή τους. Μεγάλες 
δυνάμεις προσπαθούν να επιβληθούν μέσω της οικονομικής τους υπεροχής. Οπότε είναι αδύνατο μια μικρή χώρα όπως η δικιά μας να 
αντισταθεί σε κάτι τόσο ισχυρό… 
 

… οι κρατικές δαπάνες είναι συγκρίσιμες με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής ένωσης, αλλά τα έσοδα βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο 
λόγω της φοροδιαφυγής. Υπ αυτή την άποψη, η φοροδιαφυγή αποτελεί την κύρια αιτία του ελλείμματος στην Ελλάδα…. 
          
…η κακοδιαχείριση των οικονομικών του κράτους αλλά και το ρουσφέτι. Τα διάφορα οικονομικά σκάνδαλα 
που ακούμε κατά καιρούς. Έτσι  εκλάπησαν με την ανοχή κάποιων τεράστια χρηματικά ποσά. 
        
… Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία είναι οι χώρες που μοιάζουν με τον Τιτανικό. Ο κόσμος δεν έχει να 
φάει, θα βγει στους δρόμους και θα τα καταστρέψει όλα στο πέρασμά του. Δεν έχουμε λεφτά, αυτή είναι η 
αλήθεια… 
        

…Παρακολουθώντας τις ειδήσεις και συζητώντας με άλλα παιδιά από χώρες του εξωτερικού για να μάθω ποια 
γνώμη έχουν για τη χώρα μου, η πλειοψηφία των νέων μου απάντησε πως φταίει η φοροδιαφυγή των μεγάλων αφεντικών, 
αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις  που θα υπάρχουν στους συμπολίτες τους ή στο κράτος.  
        
…Oι προβλέψεις του Δ.Ν.Τ. κάνουν τη διαπίστωση ότι οι οικονομίες της ευρωζώνης θα αντιμετωπίσουν το φάσμα της ύφεσης, 
σημειώνοντας αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, αύξηση της ανεργίας, μείωση των διεθνών συναλλαγών.  
               
…Την περίοδο της κρίσης παρατηρούμε αύξηση των τιμών, μείωση του εργατικού δυναμικού με αποτέλεσμα η κίνηση στην αγορά να 
μειώνεται αλλά και το κεφάλαιο να μην κινείται. Έτσι οδηγούμαστε στην έλλειψη επενδύσεων, στο κλείσιμο επιχειρήσεων και σε 
απολύσεις εργαζομένων. 
 
…Το κράτος έπαιρνε δάνεια που δεν χρησιμοποιήθηκαν για επενδύσεις, αλλά γίνονταν βίλες και καταθέσεις στο εξωτερικό.  
        
…Η Ελλάδα επί μακρόν αντιμετωπίζει πρόβλημα στο σύστημα διακυβέρνησης. Οι ψηφοφόροι πείθονται πολύ εύκολα ότι η αλλαγή 
ηγεσίας- κυβέρνησης θα επιφέρει και τη μεγάλη αλλαγή, την υπέρβαση του συστήματος. ‘Όμως… 
        
Η οικονομική κρίση έχει αγγίξει ήδη πολλούς. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν χάσει τη δουλειά τους, άνθρωποι που πεινούν και 
ψάχνουν στα σκουπίδια να βρουν φαγητό. Σε πολλούς ο μισθός έχει περικοπεί και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.  
 
…τα σκάνδαλα που αφορούν κυρίως πολιτικούς και βγαίνουν στο φως τους τελευταίους μήνες, σκάνδαλα που φανερώνουν ξεκάθαρα 
ότι έγινε κατάχρηση ή υπεξαίρεση των χρημάτων από πολιτικά πρόσωπα. 
        
…Οι περικοπές των μισθών και η αύξηση των τιμών στα βασικά προϊόντα και όχι μόνον είναι ένα μικρό δείγμα 
για να καταλάβει κάποιος την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας. 
        
…Το όλο θέμα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα άρχισε κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης. Καμιά 
κυβέρνηση δεν κατάφερε να ελαττώσει το έλλειμμα κι έτσι μαζί με τα συνεχόμενα δάνεια οδήγησαν την Ελλάδα 
να προσφύγει στο Δ.Ν.Τ. για να λύσει; το πρόβλημά της. 
        
…Η δικαιοσύνη πλέον δεν υπάρχει. Η αυστηρότητα εμφανίζεται μόνον έναντι των αδυνάτων που βιώνουν 
δύσκολες οικονομικές συνθήκες και, όταν δεν πληρώνουν κάποιο χρέος είτε σε τράπεζα είτε στο κράτος, 
απειλούνται με φυλάκιση ή πλειστηριασμούς… Κουράγιο! 
        
…Όλη αυτή η κρίση έχει επηρεάσει και την ψυχολογία μας σε τεράστιο βαθμό. Οι νέοι αντιμετωπίζουν με άγχος την κατάσταση αλλά 
ακούμε ότι πολλοί οδηγούνται στον όλεθρο και φτάνουν στα όρια της κατάθλιψης. 
        
…Η οικονομική κρίση οφείλεται ακόμη στο ότι ως χώρα και ως άτομα καταναλώνουμε διαρκώς αγαθά χωρίς να παράγουμε.  
        
… Οι τράπεζες χορηγούσαν δάνεια συνεχώς με αποτέλεσμα οι Έλληνες να χρωστούν χωρίς να μπορούν να πληρώσουν τις δόσεις με 
αποτέλεσμα να έχουμε υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ο κόσμος ξόδευε χρήματα περισσότερα από αυτά που εισέπραττε.  
 
…Ένας σημαντικός λόγος που η Ελλάδα οδηγήθηκε στην χρεοκοπία είναι η φοροδιαφυγή καθώς και η ατιμωρησία των ατόμων που 
φοροδιαφεύγουν. 
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ΕΡΕΥΝΑ 
Ερωτηματολόγιο για την οικονομική κρίση 
 

1. Φύλο :  
Άνδρας  ……     Γυναίκα  ……  
 
2. Ηλικία: 
13-16  ……             16-21  ……                21-30  ……          30+  …… 
 
3.Σας έχει επηρεάσει στην καθημερινότητά σας η οικονομική κρίση; 
ΝΑΙ  …… ΟΧΙ  ……      ΛΙΓΟ  …… 
 
4. Έχετε κόψει κάτι που συνηθίζατε να κάνετε στο παρελθόν, όπως βόλτες, 
ψώνια, καφέ κλπ; 
ΝΑΙ  …… ΟΧΙ  …… 
 
5. Η οικονομική κρίση σας έχει επηρεάσει στην δουλειά σας ή στο σχολείο; 
ΝΑΙ  …… ΟΧΙ  ……      ΑΝΕΡΓΟΣ  …… 
 
6. Σας έχει οδηγήσει η κρίση στο να διαπράξετε πράξεις άσχημες;(π.χ. 
εκμετάλλευση, κλοπή κλπ) 
ΝΑΙ  …… ΟΧΙ  …… 
 
7. Σας έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση τόσο έτσι ώστε να σταματήσετε 
κάποια απασχόλησή σας; (π.χ. ποδόσφαιρο, μπάσκετ κλπ) 
ΝΑΙ  …… ΟΧΙ  …… 
 
8. Σας έχει επηρεάσει η κρίση στην προσφορά σας στο κοινωνικό έργο; 
ΝΑΙ  …… ΟΧΙ  …… 
 
9. Πιστεύετε πως η οικονομική κρίση είναι αποτέλεσμα της κακής 
διαχείρισης των οικονομικών του κράτους; 
ΝΑΙ  …… ΟΧΙ  …… 
 
10. Πιστεύετε ότι η οικονομική κρίση είναι αποτέλεσμα της ληστείας και της 
σπατάλης του δημοσίου χρήματος από τις εκάστοτε κυβερνήσεις που 
πέρασαν από την χώρα μας;  
ΝΑΙ  …… ΟΧΙ  …… 
 
11. Πιστεύετε ότι η οικονομική κατάσταση θα χειροτερέψει με το πέρασμα 
του χρόνου; 
ΝΑΙ  …… ΟΧΙ  …… 
 
12. Νομίζετε ότι κάποια στιγμή η Ελλάδα θα ξεπεράσει τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει και θα μπορέσει να σταθεί επιτέλους στα πόδια της; 
ΝΑΙ  …… ΟΧΙ  …… 
 
  
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!   

 
    

 

           ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
         
Στα πλαίσια του μαθήματος της 
Τεχνολογίας (καθηγήτρια κ. Αγγελέτου) 
και για παιδαγωγικούς καθαρά σκοπούς, 

διεξήχθη μια έρευνα σχετική με την 
«Οικονομική Κρίση», στην οποία έχει επέλθει (περιπέσει) το 
ελληνικό κράτος τα τελευταία δυο χρόνια, μια οικονομική κρίση 
που μας οδήγησε πριν από ένα περίπου χρόνο στο μνημόνιο.  
         Το αντιπροσωπευτικό δείγμα των ερωτηθέντων ήταν 
περίπου 180 άτομα σε ηλικίες που ποίκιλαν από 15 έως 55 ετών. 
Τα συμπεράσματα της έρευνας είναι τα εξής: 
         Το σύνολο των ερωτηθέντων απάντησε σε συντριπτική 
πλειοψηφία ότι έχει επηρεαστεί άμεσα στην καθημερινότητα του 
από την οικονομική κρίση. Κατά συνέπεια το 70% έχει μειώσει 
τις εξόδους του και την αγορά βασικών αγαθών. Το 50% των 
ερωτηθέντων φαίνεται πως έχει επηρεαστεί άμεσα στην εργασία 
του, ενώ ακόμα, διατηρώντας τις αρχές του, δεν έχει διαπράξει 
κάποια νομικά κατακριτέα πράξη. Παράλληλα το 50 % 
παραδέχεται πως έχει διακόψει κάποια απασχόληση , ώστε να 

μειώσει τα μηνιαία έξοδα του νοικοκυριού. Ως εκ τούτου, το 70% 
δεν είναι σε θέση να προσφέρει κοινωνικό έργο (οικονομικές 
συνδρομές σε φιλανθρωπικές οργανώσεις). (Γραφήματα 1, 2) 
          Θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρουμε ότι το 90% του 
δείγματός μας θεωρούν πως υπαίτια όλων των προαναφερθέντων 
προσαρμογών στην προκειμένη περίσταση είναι η κακή 
διαχείριση των οικονομικών του κράτους και η σπατάλη του 
δημοσίου χρήματος από τις εκάστοτε κυβερνήσεις που πέρασαν 
από τη χώρα μας. Αποτέλεσμα αυτών αποτελεί το 65 % των 
ερωτηθέντων που εμφανίζεται άκρως απαισιόδοξο για το 
μέλλον της Ελλάδας. (σε αντίστοιχες έρευνες που δημοσιεύτηκαν 
στις εφημερίδες , το ποσοστό ανήλθε στο 90%) (Γράφημα 3) 
          Όμως, λόγω της ιδιοσυγκρασίας τους οι Έλληνες πιστεύουν 
ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε ως κράτος θα 
μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα προβλήματα μας όσος 
χρόνος κι αν χρειαστεί, ώστε να σταθούμε επιτέλους στα πόδια 
μας και να επιβιώσουμε.  Ελπίζουμε να μην χαθεί σε αυτή την 
κατάσταση η ελπίδα και κυρίως η ελπίδα των νέων. 

                                                   Αλέξανδρος Πασάογλου     A4 
                         Κωνσταντίνος Μπουζικάκος    A4 

 

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 

ΓΡΑΦΗΜΑ  1 

ΓΡΑΦΗΜΑ  3 

ΓΡΑΦΗΜΑ  2 
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Η  ΕΦΗΒΙΚΗ ΒΙΑ...ΠΑΕΙ ΚΑΙ...ΘΕΑΤΡΟ. 
 
 

 
 

 

ΣΑΒΒΑΤΟΒΡΑΔΟ   ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 
 

Είχαμε ακούσει για κάποια παράσταση εκεί στο θέατρο του Ν. Κόσμου, ‘γροθιά στο στομάχι’ για 
κάποιους, ‘καλό αλλά ίσως βαρύ και άρα ανιαρό’ για κάποιους άλλους. Αν και διαπραγματευόμασταν για πολύ 
καιρό μια έξοδο με τους καθηγητές μας, όταν έγινε λόγος γι αυτή την παράσταση, δε χρειάστηκε να το 
συζητήσουμε και πολύ. Έτσι, το δεύτερο Σάββατο του Φεβρουαρίου  επιλέξαμε να ξεχάσουμε για λίγο το διάβασμα 
και κυρίως τις συνήθειές μας – που καμιά φορά… δεν αλλάζουν με τίποτε, τι κακό κι αυτό να μοιάζουμε 

με μωρά που πρέπει να κάνουν τα πάντα την καθορισμένη ώρα - και να περιπλανηθούμε στο χώρο της τέχνης, 
όπου παρέα με τους καθηγητές μας αφήσαμε το ταξίδι να μας συνεπάρει.  

 Το DNA, όπως τιτλοφορείται η παράσταση, είναι δημιούργημα του Ντένις Κελλυ, ενός από τους πιο ταχέως 
ανερχόμενους και πολυβραβευμένους Βρετανούς συγγραφείς της γενιάς του. Το συγκεκριμένο έργο γράφτηκε ειδικά για 
εφήβους το 2007 στο πλαίσιο του προγράμματος Connections που 
διοργανώνει εδώ και 17 χρόνια το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας και 
πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα του εφηβικού θεάτρου 
διεθνώς. Το DNA πρωτοπαρουσιάστηκε στο Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας 
από εφηβικό θίασο το 2007. Ξεχώρισε αμέσως και απέσπασε 
εξαιρετικές κριτικές. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι περιελήφθη στην 
ύλη της Βθμιας εκπαίδευσης στη Μ. Βρετανία.  

Προβάλλοντας τις εσωτερικές αναζητήσεις, τις πιο ενδόμυχες από 
τις σκέψεις των νέων, τις απόψεις, τους προβληματισμούς και τα 
συναισθήματά τους, μπορούμε να επισημάνουμε ότι το DNA ως έργο 
αποτελεί μια προσπάθεια μύησης των νέων στην τέχνη και ειδικότερα 
στο θέατρο, προσπάθεια που κάθε άλλο παρά αποτυχημένη θα 
μπορούσε να είναι. Ακόμη και η διάσταση και το εύρος των απόψεων του 
κοινού που διαβάσαμε  στην ιστοσελίδα του περιοδικού Αθηνόραμα, είναι απόλυτα κατανοητά για ένα έργο τόσο ακραίο, 
εκκεντρικό, επίκαιρο, σαρκαστικό, πρωτότυπο, σκληρό και πάνω απ’ όλα αληθινό όπως αυτό. 

Μέσα από τις καθηλωτικές και καθοριστικές ερμηνείες των ηθοποιών και τις ατάκες που σηματοδότησαν το έργο,  
αυτό που κατά κύριο λόγο επιτυγχάνεται είναι η συνεχής εναλλαγή συναισθημάτων και ο προβληματισμός , σε θέματα 
που απασχολούν την εφηβική ζωή σε όλες τις ευαίσθητες πτυχές της. Η βία μεταξύ των εφήβων, οι κακές επιλογές, τα 
παιχνίδια που έχουν τραγική κατάληξη, η ψυχολογική βία, οι εντάσεις, η έλλειψη συναίσθησης των πράξεων και των 
συνεπειών τους, η ανάγκη και οι θυσίες για την ένταξη των νέων σε ομάδες, η έλλειψη αξιών στη ζωή μας, η έλλειψη 
επικοινωνίας, είναι μερικά από τα πιο αιχμηρά θέματα που θίγονται στο έργο και φέρνουν τους νέους αντιμέτωπους με 
την πραγματικότητα που βιώνουν και πιθανά ποτέ δεν είχαν προσεγγίσει από μια άλλη οπτική γωνία……. 

Στόχος του DNA δεν είναι να καταλήξει σε συμπεράσματα, ούτε να δώσει λύσεις και απαντήσεις, δεν ερμηνεύει και 
δεν διδάσκει κάτι συγκεκριμένο, σύμφωνα μάλιστα και με δηλώσεις της Σοφίας Βγενοπούλου (σκηνοθέτιδα) στο 
culture/gr και αλλού αναφορικά με την παράσταση. Η ίδια ωστόσο, δεν παραλείπει να τονίσει πως κάθε επιλογή 
εμπεριέχει κάποιο τίμημα, όλοι είμαστε υπεύθυνοι για εμάς και τις πράξεις μας και πρέπει να χρησιμοποιούμε 
την κριτική μας ικανότητα και τη λογική μας.  

Να δώσουμε συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους τους συντελεστές και σε όσους δούλεψαν με πάθος και 
δημιουργικότητα και πάλεψαν γι’ αυτό το εγχείρημα. Και ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ οφείλουμε στους ενσαρκωτές αυτού 
του έργου, Μαρία Γεωργιάδου, Παναγιώτη Εξαρχέα, Ελίνα Ρίζου, Αρτέμιδα Φλέσσα, Στέφανο Αχιλλέως, 
Ευδοξία Ανδρουλιδάκη, Νεφέλη Ανανιάδη, Αντώνη Αντωνόπουλο και Αλέξανδρο Λυκούρα.  Nα τους 
ευχαριστήσουμε ακόμη για τον χρόνο που μας αφιέρωσαν και τις σκέψεις που μοιράστηκαν μαζί μας στη σύντομη 
συνέντευξη που μας έδωσαν.  

Στέλλα Μεγαλοκονόμου Γ3  

  

 
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΤΩΝ  ΗΘΟΠΟΙΩΝ  ΤΟΥ  D.N.A. 
 

Ερ.  Πώς διαλέξατε το έργο; 

Απ.    Είναι ένα έργο το οποίο γράφηκε το 2007. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται από το εθνικό πρόγραμμα της Αγγλίας, εδώ 
και περίπου είκοσι χρόνια, το conections. To πρόγραμμα αυτό φέρνει σε επαφή επαγγελματίες συγγραφείς με ερασιτεχνικές ομάδες εφήβων. 
Γίνεται κάθε χρόνο, παρουσιάζονται κάποια έργα την άνοιξη και τον επόμενο χρόνο επιλέγονται τρία από αυτά και παρουσιάζονται από 
τον επαγγελματικό θίασο του Εθνικού Θεάτρου, στο κανονικό του πρόγραμμα. Ένα από αυτά είναι το DNA.  

Ερ. Τι ρόλο έχει η βία στο έργο; 

Απ.   Δεν ξέρω αν τελικά η βία ανάμεσα στους εφήβους είναι το θέμα του έργου, αλλά ποιες αποφάσεις παίρνεις ενώ θέλεις να κάνεις 
κάτι καλό, το ότι καμιά φορά κάνεις κακές επιλογές και πώς μια κακή επιλογή οδηγεί σε μια άλλη χειρότερη και αυτή οδηγεί σε μια άλλη… 
Και αυτό που ξεκινάς ως αστείο  χάνοντας τον έλεγχό του μπορεί να γίνει ένα πραγματικό έγκλημα. Χωρίς να το καταλάβεις. 
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Ερ. Επειδή είστε κοντά στην ηλικία των παιδιών, πιστεύετε πως είναι κάτι που αφορά την ελληνική 
πραγματικότητα; 

Απ.  Η συγκεκριμένη εκδοχή είναι πολύ τραγική και φτάνει σε ένα άκρο που δεν συναντάμε καθημερινά. Αλλά η ψυχολογική βία 
μεταξύ των εφήβων, γενικότερα, είναι καθημερινό φαινόμενο σίγουρα. Κι εγώ το έχω ζήσει και ο καθένας. Η ανάγκη να ανήκεις σε μια 
ομάδα και τι είσαι σε θέση να κάνεις για να ανήκεις σ’ αυτή και τι ρόλο παίρνεις κάθε φορά… Και αυτό είναι κάτι που ζουν και οι ενήλικες, δεν 
είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στα σχολεία. 

Ερ. Θα θέλατε να μεταφέρετε κάποιο μήνυμα στους αναγνώστες μας; 

Απ.   Αυτό που λέει και ο σκηνοθέτης και ο συγγραφέας του έργου, είναι πως δεν προσπαθεί να μεταφέρει κάποιο μήνυμα, προσπαθεί 
απλώς να πει κάποια πράγματα και να θέσει κάποια ερωτήματα. Από κει και πέρα είναι στους θεατές τι θα νιώσουν, τι θα καταλάβουν και 
τι θα πάρουν από αυτό… Αλλά κάποιο ξεκάθαρο μήνυμα πάντως, δεν προσπαθεί να δώσει το έργο. 

Μανώλης Βεντούρης Γ2 
Στέλλα Μεγαλοοικονόμου   Γ3 
Εβελίνα Παπαναστασίου  Γ4 

(απομαγνητοφώνηση) 
 
 

 
 
 

  
 

……….Κι ας πάρουμε μηνύματα ζωής από αυτούς ( = 3 Ιεράρχες). Ας τους θεωρήσομε τα Μεγάλα 
Αδέλφια μας, ειδικά σήμερα που ο Big Brother αμαυρώνει και διαστρεβλώνει κάθε δυνατότητα 
ουσιαστικής σχέσης. Αυτοί οι τρεις δεν θα μας τιμωρήσουν με τη ψήφο τους για αποχώρηση. 
Αντίθετα θα μας θωπεύσουν με τη δύναμη των παρηγορητικών τους λόγων και με τις ακοίμητες 
πρεσβείες τους στο κοινό πατέρα μας. Κι όσοι ταχθήκαμε να υπηρετούμε την παιδεία, ας είμαστε 
ευγνώμονες που έχουμε τέτοιους προστάτες και συμπαραστάτες. 
 

 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ  =  30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 – Π.Β.  
 
  

 
 

   

Εξεταζόμενο Πανελλαδικά θέμα στην Έκθεση: 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ; 

 
 
 

Έχω την εντύπωση ότι δεν έχω ζήσει χειρότερη χρονιά στη ζωή μου, αλήθεια! Πίεση, άγχος, 
κλάμα……Πρέπει να μισούσε πραγματικά την ανθρώπινη ύπαρξη αυτός, που «θεμελίωσε» αυτόν τον τρόπο 
εξέτασης, ο οποίος ευνοεί τη στροφή του ανθρώπου από τη λογική στην παράνοια, το ψέμα και τη σιωπή. 
Τρανταχτό παράδειγμα είναι ένα από τα εξεταζόμενα πανελλαδικά μαθήματα: η έκθεση. 

Υποτίθεται ότι η Έκθεση είναι «Έκφραση Ιδεών», κριτική πάνω σε ένα θέμα, το οποίο απασχολεί 
κατά καιρούς τον κόσμο. Πόσο πολύ έχει εκφυλιστεί αυτή η έννοια…….. Σε ένα μάθημα 
τόσο εκνευριστικά υποκειμενικό, πως είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να τολμήσει 
να εκφέρει γνώμη διαφορετική από αυτή που επιτρέπεται ή επιβάλλεται; Και εντάξει,  

αν έχουμε ως θέμα έκθεσης την «οικογένεια» ή το «περιβάλλον» ή εν πάση  περιπτώσει κάτι παρεμφερές, 
τότε όλο και κάτι θα υπάρχει να γράψουμε από αυτά που μας επιβάλλονται, το οποίο όμως να συνάδει-έστω 
και λίγο-με τα πραγματικά δεδομένα. Αν «πέσει», όμως, ως θέμα ανάπτυξης η Δημοκρατία, τι γίνεται; 

Λέγεται ότι έχουμε Δημοκρατία για πολίτευμα….ή τουλάχιστον αυτό αφήνεται να εννοηθεί. Πως, 
όμως, είναι δυνατόν να υπάρχει Δημοκρατία, ενώ ουσιαστικά κανείς δεν μπορεί να εκφράσει την άποψή του 
για το όποιο θέμα, αν αυτή δε συμφωνεί με εκείνη της χειραγωγούμενης μάζας;  

Πώς περιμένουν, λοιπόν, να εκφέρουμε γνώμη για κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν υπάρχει; Πώς 
περιμένουν να «εκθειάσουμε» την Δημοκρατία στη χώρα μας, αφού ακόμα και αυτά που θα πούμε, θα 
ειπωθούν κάτω από πίεση; Γιατί αυτό συμβαίνει; Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία μπορούν να αναφερθούν για ένα 
θέμα, όπως αυτό. Γινόμαστε κριτές γεμίζοντας τις κόλλες με ψέματα πείθοντας για άλλη μια φορά το (εκπαιδευτικό) 
Σύστημα ότι τα πάντα είναι κάτω από τη δική του κυριαρχία και δίνοντάς του τη χαρά να θεωρήσει ότι νομίζουμε πως «όλα 
είναι καλά». Γιατί κανείς δεν τολμάει -ούτε και εγώ- να γράψει την αλήθεια σε ένα τέτοιο θέμα, αφού γνωρίζει ότι κάτι τέτοιο 
θα του κοστίσει. Να, λοιπόν, πως χτίζεται μια κοινωνία πνιγμένη στο ψέμα, την κοροϊδία και, κυρίως, τη ΣΙΩΠΗ.  

Καλή, λοιπόν, η Δημοκρατία…….έχει όλα τα καλά! Τα πάντα είναι στο χέρι του λαού και δεν επηρεάζεται κανείς από 
τίποτα…..Ήμουν πειστική; Όχι, έτσι; Δεν πειράζει….έχω χρόνο ακόμα. Οι Πανελλήνιες δεν «ήρθαν» ακόμα αλλά όταν έρθει 
αυτή η στιγμή θα τους πω αυτά που θέλουν να ακούσουν… 

                                                                Πηνελόπη Αποστόλου Γ 2        
 

    

Φιλική και…φιλολογική απάντηση:  Στις πανελλήνιες εξετάσεις  πάμε με  καλή ψυχολογία  και σε αυτό το 
μάθημα. Τα θέματα που μπαίνουν στις πανελλήνιες δεν είναι τόσο ιδεολογικά φορτισμένα, ακριβώς για να μην  
δημιουργηθούν τέτοιου είδους προβλήματα. Καλό είναι λοιπόν να πάμε στις εξετάσεις με σκοπό να βγάλουμε τον καλύτερο 
εαυτό μας, ειδικά την έκθεση πρέπει να τη δούμε όσο πιο χαλαρά γίνεται…               Γ.Π  
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I’ m begging you for mercy 
 

Είναι γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός των μαθητών της Β’ και της Γ’ Λυκείου (και κυρίως της 
Γ’) διανύουμε μια  από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής μας. Άγχος, πίεση, τρέξιμο, 

προβληματισμός. Κατά την άποψή μου, η ψυχολογία ενός μαθητή παίζει αναμφίβολα σημαντικό ρόλο στις 
επιδόσεις του και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, ένας εκ των οποίων είναι και το σχολείο! Έχουμε φτάσει 
στο θλιβερό σημείο να θεωρούμε το σχολείο ως ένα χώρο βασανιστηρίων, τους καθηγητές (όχι όλους) 
αντιπαθητικές, υποχρεωτικά ανεκτές φυσιογνωμίες και… όταν απουσιάζουν να κάνουμε πάρτυ, ακόμα κι αν είναι άρρωστοι!  

    Αντιλαμβάνομαι όμως ότι αυτό δεν πηγάζει μόνο από τους ίδιους τους μαθητές! Νομίζω ότι δεν υπάρχει 
κατανόηση πάντα και από τους καθηγητές. Πώς καλούμαστε να γράψουμε διαγώνισμα σε 40 λεπτά; Είναι κάτι τέτοιο 
εφικτό; Τουλάχιστον να εξεταζόμασταν σε θέματα βασικά που είναι δυνατό να απαντήσουμε σε λιγότερο από 40 
λεπτά και όχι σε  παγίδες που είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε, ώστε να απαντάμε μηχανικά για  να προλάβουμε! 
Και εντάξει… συχνά ακούγεται ότι δεν είναι το διαγώνισμα που παίζει καθοριστικό ρόλο στη βαθμολογία, αλλά η 
συμμετοχή στην τάξη… Ποια συμμετοχή αλήθεια; Όταν ο καθηγητής λύνει μόνος του τις ασκήσεις και σποραδικά 
ζητά να προσθέσει κάτι ο μαθητής ή άλλη φορά τον σηκώνει στον πίνακα υπενθυμίζοντάς του πρώτα ότι εξετάζεται 
και όχι ζητώντας του απλά να λύσει κάτι που δεν έχει καταλάβει. Άλλοι πάλι ξεχνούν ότι η προφορική βαθμολογία 
παίζει μικρό αλλά καθοριστικό ρόλο στον βαθμό πρόσβασης . Και αυτά είναι ενδεικτικά παραδείγματα. 

      Οι καθηγητές θα πρέπει λοιπόν να μην ξεχνούν ποτέ ότι έχουν να κάνουν με νέους ανθρώπους, κάτι που 
υποδηλώνει ότι θα πρέπει να έχουν όρεξη, αντοχές και κυρίως ΥΠΟΜΟΝΗ! 

      Χαρά Αναγνωστοπούλου Γ2 

 
  
 

Μαθητές εκπέμπουν SOS! 
 

 
Από την αρχή της σχολικής μας ζωής ερχόμαστε αμέτρητες φορές 

αντιμέτωποι με το ερώτημα: «τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις;» Και όσο 
μικρότεροι είμαστε τόσο πιο εύκολη είναι και η απάντηση. Όσα 
περισσότερα χρόνια όμως περνάμε στα θρανία, τόσο περισσότερο 
συνειδητοποιούμε ότι η απάντηση δεν είναι τόσο απλή τελικά! Ώσπου 
κάποια στιγμή αρχίζει να γίνεται έντονη από τον περίγυρό μας η 
ιδέα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Όμως, όσο κι αν πλησιάζουμε σ’ 
αυτή τη στιγμή, ακόμα και στη Β’ Λυκείου πλέον οι περισσότεροι 
θεωρούμε ότι «έχουμε ακόμα καιρό». 

Και να ‘μαστε τώρα από εκεί που ονειρευόμασταν τους 
εαυτούς μας …αστροναύτες και μπαλαρίνες , τώρα πια στην Γ’ 
Λυκείου πριν καλά-καλά να το καταλάβουμε. Αυτή η χρονιά λοιπόν 
για κάποιους κυλάει όπως όλες οι άλλες, ίσως με λίγη περισσότερη 
διάθεση για χαβαλέ, ώστε να διασκεδάσουν την τελευταία τους χρονιά στο 
σχολείο. Κάποιοι άλλοι πάλι, ίσως να θέλουν να διαγράψουν ένα μεγάλο μέρος της από τη μνήμη τους κι από τη 
ζωή τους. Είναι εκείνοι που έχουν μπει για τα καλά στη μάχη των Πανελληνίων και τρέχουν και δε φτάνουν για 
να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος προκειμένου να πετύχουν ένα στόχο 
και ενδεχομένως να εκπληρώσουν ένα τους όνειρο. 

 Αδιαμφισβήτητα το πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθούν οι μαθητές είναι εξαντλητικό και αλλάζει σε 
μεγάλο βαθμό την καθημερινότητά τους καθώς κάθε επιπλέον δραστηριότητα, θεωρείται πλέον «πολυτέλεια». 
Ωστόσο ίσως χειρότερο πρόβλημα από τη σωματική κούραση, να αποτελεί η 
ψυχολογική. Οι υποψήφιοι των Πανελληνίων βρίσκονται σε μια κατάσταση 
συνεχούς πίεσης και άγχους για το αν θα καταφέρουν να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μαθημάτων. Παράλληλα το μυαλό τους 
βασανίζεται από προβληματισμούς του τύπου «κι αν δεν διαβάζω αρκετά;» ή 
«τι θα κάνω αν δεν περάσω;» Βέβαια οι μεγάλοι σπεύδουν να δώσουν 
συμβουλές του τύπου «μην αγχώνεσαι», «δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου» 
για να μας καθησυχάζουν. Όμως όταν είσαι σε τέτοια φάση και έχεις τον πόνο 
σου, κακά τα ψέματα, όλα αυτά τα ακούς «βερεσέ». Σ’ αυτό συμβάλλει και η 
πλύση εγκεφάλου που έχεις υποστεί τόσα χρόνια, ώστε να φτάνεις στην Γ’ 
Λυκείου τρομοκρατημένος, πριν ακόμα δεις περί τίνος πρόκειται. 

 Τελικά μάλλον καταλήγεις στο ότι το μόνο που σου απομένει να κάνεις είναι την καρδιά σου πέτρα και 
να καταβάλλεις την προσπάθειά σου και ό,τι ήθελε προκύψει.  

Εύχομαι λοιπόν να περάσει γρήγορα ο καιρός που απομένει μέχρι τη μεγάλη στιγμή των Πανελληνίων, 
να ανταμειφθεί ο καθένας για τους κόπους του και να περάσουμε ένα φοβερό καλοκαίρι που θα σβήσει κάθε 
δυσάρεστη στιγμή αυτής της χρονιάς! Καλή δύναμη σε όλους μας! Καλή μας επιτυχία! 

        Ανδριάνα Ζαπάλτα  Γ 2  
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Θύματα! Μέχρι πότε; 
 

 

Η έκφραση «γυμνή αλήθεια» έχει εφευρεθεί για να μπορεί ο καθένας να την ντύνει όπως 
θέλει. Δεν έχει σημασία ποιά είναι αλλά πώς θα παρουσιαστεί. Όσο πιο όμορφη, τόσο πιο 
αρεστή μέχρι να καταντήσει ένα όμορφο ψέμα. Για τις ανάγκες του άρθρου θα την «ντύσω» 
σαν ένα κύριο με μαύρο μπουφάν με κουκούλα, βρώμικο και τρύπιο, με ένα παντελόνι στη 
ίδια κατάσταση με το μπουφάν και με παπούτσια. Θα έχει ξανθό μούσι, ανάστημα ψηλό και 
βλέμμα μελαγχολικό. Θα την προικίσω με μια μεγάλη μαύρη σακούλα σκουπιδιών όπου θα 
έχει τα λιγοστά πράγματά της και θα τη βάλω να περνά έξω από ένα πρακτορείο ΠΡΟΠΟ στο λιμάνι του Πειραιά ένα βράδυ 
Δευτέρας. Μια επιγραφή θα λέει «ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΣΤΟ ΛΑΪΚΟ! 4.300.000€ ΣΤΟ ΤΥΧΕΡΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ». Μέσα θα συνωστίζεται 
ο κόσμος με την ελπίδα η θεά Τύχη να τον ευνοήσει και να του χαρίσει λίγα, ή καλύτερα, πολλά χρήματα! 

Πόσο αξιολύπητοι μπορούμε να γίνουμε; Οι 6 στους 10 δεν είναι ευχαριστημένοι από τη ζωή στην Ελλάδα. Όλα τα είδη 
πρώτης ανάγκης, τα τρόφιμα, τα ρούχα, τα παπούτσια, τα ενοίκια, οι λογαριασμοί έχουν φτάσει στα ύψη. Σε αντίθεση με τους 
μισθούς που έχουν φτάσει στον πάτο. Η μόνη ελπίδα είναι να πιάσουμε τον πρώτο λαχνό. Στο τέλος μόνο ο ΟΠΑΠ θα μείνει 
όρθιος, πάντα με τις ευλογίες μεγάλων τραπεζών που κρυμμένες στο σκοτάδι κινούν τα νήματα της οικονομίας. Με λαχτάρα θα 
ακουμπάμε  τους πενιχρούς μισθούς στους πάγκους των πρακτορείων, μπας και εξοφλήσουμε τα χρέη στον μπακάλη, στον μανάβη, 
στο ψιλικατζή, στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ κ.λπ. Παράλληλα δίπλα μας θα περπατούν άνθρωποι που θα έχουν μόνο μια σακούλα με τις 
μικρές περιουσίες τους. Μήπως το ‘‘θα’’ είναι περιττό;  Μήπως έτσι δεν είναι η κατάσταση; Η κρίση δεν είναι πρόβλημα των 
φτωχών αλλά λύση των πλουσίων. Όλοι οι φτωχοί έχουμε προβλήματα έχουν άλυτα προβλήματα. 

Στις χώρες του αραβικού κόσμου, εκεί όπου οι άνθρωποι ξεσηκώνονται και στρέφονται κατά των δικτατόρων, εκεί όπου ο 
στρατός αλωνίζει στους δρόμους, έχουν βρει μια αποτελεσματικότατη λύση. Αυτοπυρπολούνται. Έτσι διαμαρτύρονται, έτσι 
λυτρώνονται, έτσι εξαγνίζονται. Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα κάποιος βάζει φωτιά στο σώμα του. Δεν είναι τουρνουά, δεν 
είναι χόμπι, δεν είναι διασκέδαση. Είναι κραυγή απόγνωσης. Το σφίξιμο που αισθανόμαστε στο στομάχι. Σιγά-σιγά ανεβαίνει 
στους πνεύμονες και σταματά την αναπνοή. Πηγαίνει στον εγκέφαλο και τον συνθλίβει. Οδηγεί στην τρέλα. 

Μια άλλη λύση είναι η μετανάστευση. Όμως η διαδικασία είναι πιο περίπλοκη. Πρώτον, επιλέγουμε τον προορισμό. Οι 
εναλλακτικές δεν είναι πολλές. Ο ορθότερος τρόπος είναι να πάρουμε στα χέρια σας την επίσημη λίστα με τις χώρες που έχουν τα 
χαμηλότερα ποσοστά στην ανεργία, στην εγκληματικότητα, στην καταστροφή του περιβάλλοντος, στον αναλφαβητισμό και τα 
υψηλότερα στην οικονομική κατάσταση και στην κοινωνική ασφάλιση. Δεύτερον, κάνουμε έρευνα ελευθερίας. Ψάχνουμε τη χώρα 
με τις λιγότερες τράπεζες, τις λιγότερες κάμερες, τις λιγότερες δολοφονίες δημοσιογράφων (αν και όλα αυτά είναι σπάνια).  Με 
αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουμε τον έλεγχο του κράτους από τους πολίτες όπως είμαστε εμείς, την ελευθερία των κινήσεών μας και 

της γνώμης μας! Τρίτον, μαζεύουμε τα πραγματάκια μας, χαιρετάμε συγγενείς και φίλους και φεύγουμε. 
Η τρίτη και τελευταία λύση που μπορώ να σκεφτώ είναι η επανάσταση! Τι εύηχη λέξη! ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ! 

Πείτε τη κι εσείς μαζί μου! ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ! Κλείστε τα μάτια και πλάστε στο μυαλό σας ένα κόσμο 
διαφορετικό από αυτόν που ζείτε. Μυρίστε τα λουλούδια, ακούστε τα πουλιά, μιλήστε με τους συνανθρώπους 
σας, περπατήστε στο γρασίδι. Μην το θεωρείτε χαζό, δεν είναι. Ξεχάστε τις πόλεις με τα πανύψηλα και 
κακόγουστα κτήρια, τα χρήματα που σας στερούν τα αγαθά που η Φύση έδωσε απλόχερα για όλους, τα 
προβλήματα που κουστουμαρισμένοι ψεύτες δημιούργησαν για να σας έχουν υποχείρια. 
Δεν προσδοκούν την υποταγή μας, τη έχουν ήδη. 

Divide ut regnes. Διαίρει και βασίλευε. Βάλε τους άλλους να σκοτώνονται και έχε 
ελεύθερο το πεδίο για τα δικά σου σχέδια. Άδικα οι άνθρωποι κατατάσσονται στο στρατό. 

Δεν μάχονται για την «Μαμά Πατρίδα». Πεθαίνουν στο όνομα των τραπεζιτών, των χρηματιστών και των 
δισεκατομμυριούχων που είναι ιδιοκτήτες των φυσικών πόρων. Είναι οι ίδιοι που φτιάχνουν και πωλούν τα όπλα 
και τα ναρκωτικά, που ελέγχουν την αγορά(καπιταλιστές) και την παγκόσμια οικονομία με στόχο το οικονομικό 
και εδαφικό κέρδος.  

Βλέπετε, μεγαλύτερα οφέλη έχει η αλληλοεξόντωση παρά η υγεία ή η παιδεία. Τα χρήματα που 
επενδύονται κάθε χρόνο στην άμυνα είναι περισσότερα από όσα δίνονται στην έρευνα για την καταπολέμηση 
του καρκίνου ή του AIDS που αποτελούν κύριες αιτίες θανάτου σε πολλές χώρες. Ή σε προγράμματα εκπαιδευτικού χαρακτήρα 

για την αύξηση του μορφωτικού επιπέδου. Κάποιοι μας θέλουν αμόρφωτους και νεκρούς, 
να μην αποτελούμε εμπόδια στα μεγαλεπήβολα σχέδιά τους για παγκόσμια κυριαρχία.   

Δεν έχει μεγάλη σημασία αν το μέρος που μένουμε λέγεται Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία, 
Αίγυπτος ή ακόμα και Τζιμπουτί. Παντού υπάρχουν πεινασμένοι, τραυματισμένοι, 
αγανακτισμένοι γηγενείς και μετανάστες. Καμιά χώρα δεν είναι σε τέλεια κατάσταση. 
Υπάρχουν κάποιες που «ντύνουν» όμορφα την αλήθεια και άλλες που την παρουσιάζουν 
ημίγυμνη. Όμως η αλήθεια είναι μία. Είναι η αλήθεια του παιδιού πεθαίνει από ασιτία, του 
άνεργου που του κατάσχουν το σπίτι, του εργαζόμενου που δουλεύει σαν σκυλί για ένα 
κομμάτι ψωμί, του τραυματία πολέμου, του θύματος. Αυτή πρέπει να υπερισχύσει. Τώρα! 

 

«Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να σε σκοτώσουν: 
Μπορούν να σε μαχαιρώσουν στο στομάχι με μαχαίρι, 

να σου κλέψουν το ψωμί, 
να μη φροντίσουν για την ασθένεια σου, 
να σε αναγκάσουν να ζεις σε μια τρύπα, 

να σε βασανίσουν δουλεύοντας μέχρι το τέλος, 
να αναγκάσουν να πας στον πόλεμο … 

Μόνο μερικά από αυτά τα πράγματα είναι απαγορευμένα σε μία κοινωνία». 
 

 Μπέρτολτ Μπρεχτ 

                  Φρόσω Βοργιά, Γ’2 
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Σε μία αποκλειστική συνέντευξη  στην ΦΡΟΣΩ ΒΟΡΓΙΑ και τον ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΛΕΤΣΑ  
 

Γνωρίζετε καλά όπως κι εγώ, που είμαστε πολίτες αυτής της αδικημένης 
πόλης, της μεγάλης πια πόλης που είναι ο νέος Δήμος Κερατσινίου-
Δραπετσώνας, την κυριαρχία του γκρίζου και την απουσία του πράσινου. 
Πέρα από όλες τις άλλες συνέπειες, αυτό περνάει και στις ψυχές μας. Όλο 
αυτό το γκρίζο περιβάλλον, μας κάνει ανθρώπους μουντούς και κατηφείς. Το 
πράσινο όμως είναι το χρώμα της ελπίδας, της αναγέννησης. Αλίμονο αν δεν 
έχουμε ελπίδα. Να ξέρετε ότι όλες μας οι προσπάθειες δεν στοχεύουν μόνο στο 
παρόν αλλά και στο μέλλον. Έχω πει πολλές φορές, παραφράζοντας το 
γνωστό οικολογικό σύνθημα , ότι την πόλη μας δεν την κληρονομήσαμε από 
τους γονείς μας, αλλά την δανειστήκαμε από εσάς και πρέπει να σας την 
παραδώσουμε καλύτερη από ότι μας την δώσατε. 

       
 

 Για την Αναδάσωση του όρους Αιγάλεω. Οι μεγάλοι άνθρωποι της πόλης μας, 
ξέρουν πως το όρος Αιγάλεω, πριν από περίπου 70 χρόνια, ήταν η κορυφαία δασική περιοχή της Αττικής, με κλίμα, καλύτερο της 
Πεντέλης.   Δυστυχώς στην γερμανική κατοχή, οι κάτοικοι για να επιβιώσουν, αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν όσα τους 
πρόσφερε το βουνό. Έκοβαν λοιπόν όχι μόνο τα κλαδιά και τους κορμούς των δένδρων, αλλά κυριολεκτικώς  τα ξερίζωναν, για να 
μπορούν να ζεσταθούν. Το αποτέλεσμα στα χρόνια που ακολούθησαν ήταν το γυμνό βουνό που βλέπουμε σήμερα, μιας και από τις 
βροχές έχασε το χώμα του . Όμως στις μέρες μας, χρησιμοποιώντας  την επεξεργασμένη λυματολάσπη - πετραδάκια με μέταλλα και 
ιχνοστοιχεία από την  Ψυττάλεια - και με το κανονικό πότισμα των δέντρων, είμαι σίγουρος πως θα δούμε σιγά –σιγά να 
αναπτύσσεται ξανά ένα δάσος στο βουνό μας.   
Τι χρειάζεται λοιπόν; Να προστατέψουμε το βουνό. Τακτικές εκδρομές για να φροντίζουμε  τα δεντράκια μας.   Εμείς με τη σειρά 
μας, ανά τρίμηνο, θα φυτεύουμε δεντράκια.  
 

 Όσο για την ερώτηση που μου κάνατε, σχετικά με το αιολικό πάρκο στην κορυφή του όρους Αιγάλεω, νομίζω πως είναι ασύμφορο να 
γίνει, γιατί το ανεμοδυναμικό στην κορυφή του  δεν είναι τόσο ισχυρό όσο απαιτείται. Θα γίνουν όμως μελέτες και γι’ αυτό το θέμα.  
 Σίγουρα όμως θα προχωρήσουμε το φωτοβολταϊκό πάρκο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όχι μόνον θα δίνει ενέργεια στο δήμο, αλλά 
και θα τροφοδοτεί τις αντλίες που θα παίρνουν το καθαρό νερό (97% καθαρότητα) από την Ψυττάλεια  ( που τώρα χύνεται στην θάλασσα). Με 
αυτόν τον τρόπο σκοπεύουμε να λύσουμε το μεγάλο πρόβλημα που είχαμε μέχρι τώρα, του ποτίσματος δηλαδή των δένδρων στο όρος Αιγάλεω. 
 
 

Για μας, το Μητροπολιτικό Πάρκο, στην έκταση των 600στρ. στη Δραπετσώνα, είναι αδιαπραγμάτευτο και πιστεύουμε πως είναι αυτό 
που θ’αλλάξει προς το καλύτερο, όλη την περιοχή του Δ.Πειραιά. Ως γνωστόν, είναι η περιοχή του λεκανοπεδίου με τα λιγότερα τετρ. μέτρα 
πρασίνου που αναλογεί σε κάθε κάτοικο.  Αν κάποιοι ευαγγελίζονται την Ανάπλαση  και θέλουν να κάνουν έργα και αναπτυξιακές 
επενδύσεις σ’αυτό το χώρο, που προφανώς θα τους επιφέρουν τεράστια κέρδη, εμείς, τους βάζουμε τον όρο, ότι πρωτίστως πρέπει να 
κερδίσει η πόλη και οι πολίτες της. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που έχουμε ανάγκη και το ζητάμε επιτακτικά, είναι η δέσμευσή τους, για τη 
δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου υψηλού πρασίνου, στον τελευταίο μεγάλο ελεύθερο χώρο του Δ.Πειραιά. 
 

 
Σχετικά με την ΔΕΗ στον Άη Γιώργη. Η σύμβαση/ πρωτόκολλο με την ΔΕΗ είχε πριν χρόνια, υπογραφεί από τρία μέρη 
(ΔΕΗ, Κυβέρνηση και Δήμος). Το αν θα κλείσει ή όχι το εργοστάσιο στον Άη Γιώργη είναι θέμα εθνικής σκοπιμότητας, 
είναι θέμα της κυβέρνησης. Αυτό δε σημαίνει ότι εμείς καταθέτουμε τα όπλα και δεν αγωνιζόμαστε για να τηρηθεί το 
πρωτόκολλο.  Ο στόχος μας είναι να κλείσει το εργοστάσιο. Είναι αποδεδειγμένο πως η ΔΕΗ ρυπαίνει. Με τις πιέσεις 
και την αγωνιστική διεκδίκηση που έχουμε ασκήσει μέχρι στιγμής, πετύχαμε να καθίσει η ΔΕΗ στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων. Η μεγάλη επιτυχία μας είναι ότι η ΔΕΗ αναγνώρισε επίσημα το δίκαιο αίτημα των πολιτών του 
Κερατσινίου και είναι στην πρόθεσή της να σεβαστεί το πρωτόκολλο. Έτσι: 
α. Η ΔΕΗ  δεσμεύεται ότι θα δώσει τα 1.000.000 ευρώ που χρωστά στον Δήμο εντός του 2011. Αυτό είναι μια σημαντική 
επιτυχία για ένα φτωχό Δήμο. 
β. Δεσμεύτηκε επίσης ότι η ίδια η ΔΕΗ θα εισηγηθεί στην κυβέρνηση το κλείσιμο του εργοστασίου πράγμα που προβλέπεται 
από το πρωτόκολλο και αναγνωρίζει πως το εργοστάσιο έπρεπε να έχει κλείσει από το 2006. Μέσα στη δική μου θητεία 

πρέπει λοιπόν η ΔΕΗ να κλείσει. 
    Όμως υπάρχει ένα ακόμη ζήτημα διαπραγμάτευσης, γιατί η  ΔΕΗ είχε υποσχεθεί να δώσει 72 στρέμματα γης, όπως είχε γραφεί και στο 
πρωτόκολλο, για να γίνει πάρκο, τα οποία δεν έχουν δοθεί ακόμη. Διεκδικούμε λοιπόν αυτά  τα 72 στρέμματα για να γίνουν  πάρκο και 
δεν θα επιτρέψουμε στη ΔΕΗ κανέναν εκσυγχρονισμό των χώρων, αν δεν τηρήσει τις συμφωνίες.  
    Επιπλέον στις συζητήσεις με τη ΔΕΗ ετέθη το ζήτημα της   απομάκρυνσης των πυλώνων που βρίσκονται στην περιοχή του Άη Μηνά. 
Η ΔΕΗ αναγνωρίζει το δίκιο μας. Αν  φύγει το εργοστάσιο θα φύγουν και οι πυλώνες. Αν δεν φύγει το εργοστάσιο πρέπει να γίνει 
οπωσδήποτε - ως απαράβατος όρος-  υπογειοποίηση των καλωδίων.  

 
Την κινητοποίηση ενάντια στον ΟΛΠ την κάναμε, 
γιατί ο ΟΛΠ χωρίς να ρωτήσει κανέναν, μας 
ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην δημιουργία  του 
μεγαλύτερου car terminal (σταθμού φορτοεκφόρτωσης και εμπορίου 
αυτοκινήτων)  της Μεσογείου. Αυτό συνεπάγεται μια μεγάλη 
επιπρόσθετη περιβαλλοντική επιβάρυνση στην περιοχή μας. 
 Θα τσιμεντοποιούσε περαιτέρω την παραλία και θα δημιουργούσε 
μία σειρά από οχλούσες δραστηριότητες, ενώ η πόλη δεν θα 
επωφελείτο καθόλου.  Αυτό που κερδίσαμε με την κινητοποίησή μας 
λοιπόν, είναι ότι ο ΟΛΠ ανέστειλε τη δεύτερη και τρίτη φάση της 
υλοποίησης του σχεδίου του car terminal.       
Ταυτόχρονα έγινε αποδεκτή ή βασική θέση μας, ότι δηλαδή, θα 
λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη η γνώμη του Δήμου, για όσα 
σχεδιάζονται στην περιοχή μας. Μετά από συζητήσεις πετύχαμε να 

δημιουργηθούν  από κοινού με τον ΟΛΠ και υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Θαλασσίων Μεταφορών, τρεις επιτροπές 
σχεδιασμού. Η πρώτη, για την μελέτη και την περιβαλλοντική 

εξυγίανση του χώρου του λιμανιού, μετά την αναστολή της δεύτερης 
και τρίτης φάσης της υλοποίησης του σχεδίου του car terminal. Η 
δεύτερη, για  την Πολιτιστική Ακτή που ο ΟΛΠ θέλει να δημιουργήσει 
στο λιμάνι (μουσεία, χώροι ψυχαγωγίας, θέατρα, ανάδειξη 
αρχαιολογικών χώρων, χώροι πρασίνου). Και η τρίτη, για την 
περιοχή των πρώην Λιπασμάτων και Τσιμεντάδικου, που προφανώς 
είναι  μεγάλο κοινωνικό και πολιτικό σφάλμα να αφήσει ο Δήμος μας 
να την εκμεταλλευτούν άλλα συμφέροντα.  
Με αυτές τις επιτροπές λοιπόν θα σχεδιάσουμε μαζί το μέλλον της 
πόλης και θα λογοδοτούμε στους δημότες,  ενώ παράλληλα θα τους 
ενημερώνουμε για την πορεία των έργων. 
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Το θέμα της ανακύκλωσης είναι  πολύ μεγάλο. Σχεδιάζουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές των σχολείων. Όμως  
πολύ συχνά το ζήτημα της ανακύκλωσης έχει διαφημιστεί – προπαγανδιστεί  πολλές φορές, χωρίς όμως να υπάρχουν 
υποδομές (πχ κάδοι ). Επιπλέον οι νοοτροπίες δεν αλλάζουν εύκολα. Ξεκινάμε λοιπόν μια καμπάνια για την καθαριότητα 
στην πόλη και επιπλέον σύντομα θα λειτουργήσει η υπηρεσία  εικοσιτετράωρης καθαριότητας στο τηλ. 1567. 
 
 

  

Για την συγκοινωνία στην περιοχή του Άγιου Μηνά παλιότερα, οι κάτοικοι του Αγίου Μηνά είχαμε 
διαμαρτυρηθεί για το θέμα της αραιής συγκοινωνίας των λεωφορείων. Οι αρμόδιοι του  υπουργείου 
Συγκοινωνιών μας  είχαν απαντήσει τότε, ότι η συγκοινωνία στην περιοχή είναι ικανοποιητική. Τέλος πάντων. 
Ήδη έχω κάνει επαφές με αρμόδιους υπουργούς και παράγοντες.  
Για το ζήτημα του Μετρό,  επισκεφτήκαμε μαζί με το Δήμαρχο Περάματος την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ για να ζητήσουμε την 
επέκταση του Μετρό και προς την περιοχή μας. Θεωρώ απαράδεκτο να σχεδιάζεται από τους τεχνοκράτες η επέκταση του Μετρό προς 
αραιοκατοικημένες περιοχές και να μην έρχεται το Μετρό στη Δραπετσώνα, στο Κερατσίνι και στο Πέραμα. Συνοπτικά θα αγωνιστούμε για: 
α) επέκταση της γραμμής 1 (ηλεκτρικός) στην περιοχή μας  και β) πύκνωση των λεωφορειακών γραμμών. Επιπλέον θα αναπτύξουμε τη  
δημοτική συγκοινωνία. Πρόθεσή μας είναι, κάνοντας οικονομία από αλλού (πχ Καρνάβαλος) , να αγοράσουμε λεωφορειάκια και να 
υπάρχει ένα πυκνό δίκτυο, ώστε ο πολίτης να μπορεί να φτάνει από το ένα άκρο της πόλης στο άλλη χωρίς ταλαιπωρία.  

 

 
Ένα μήνυμα προς τους αναγνώστες της εφημερίδας ως δήμαρχος 
αλλά και ως παλιός μαθητής του σχολείου: 
Από μικρό παιδί ήθελα να γίνω ο πρώτος πολίτης της πόλης μου και όχι 
από ματαιοδοξία. Γιατί  πίστευα ότι το Κερατσίνι ήταν αδικημένη 
περιοχή και ήθελα να σταματήσει η αδικία. Ασχολήθηκα με τα κοινά, 
ήμουν πρόεδρος του 15μελούς (αυτού του σχολείου). Έχω ασχοληθεί με 
τον συνδικαλισμό από μικρό παιδί και συνέχισα έτσι, γιατί πίστευα πάντα 
ότι για να κερδίσεις κάτι πρέπει να προσπαθήσεις. Η ελπίδα δε φυτεύεται 
από μόνη της. Φυτρώνει με αγώνα και προσπάθεια.  Η ζωή θέλει 
αγώνα. Η ελπίδα δεν χαρίζεται, κατακτιέται. 

 
Τη συνέντευξη πήραν οι Β. Μπλέτσας και Φ. Βοργιά  απομαγνητοφώνηση: Γ. Παππάς). 

 
 
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κ. ΚΑΨΩΚΟΛΗ 
 

ΣΤΟΥΣ Β. ΜΠΛΕΤΣΑ ΚΑΙ Φ. ΒΟΡΓΙΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ   

      Το πρόβλημα της φύλαξης είναι πρόβλημα όλων των σχολείων και κυρίως των πιο απομονωμένων. Εμείς θα ζητήσουμε να προσλάβουμε 
νυχτερινό φύλακα για το σχολείο. Ως τις 3 Μαρτίου θα έχουμε στείλει σχετικό έγγραφο. Να ξέρετε όμως ότι οι προσλήψεις δεν γίνονται από το 
Δήμο αλλά από την κεντρική διοίκηση και είμαστε σε εποχή περικοπών. Αν δεν εγκριθεί αυτό, εναλλακτικά θα βάλουμε 2 φύλακες για να 
εποπτεύουν και τα τέσσερα σχολεία. Το πρόβλημα το ξέρουμε και ελπίζω ότι δεν είμαστε μακριά από την ανεύρεση λύσης. Πάντως η σωστή 
λύση είναι η πρόσληψη μόνιμου νυχτερινού φύλακα για το σχολείο σας.  Όσον αφορά την δεύτερη  καθαρίστρια ισχύουν τα ίδια. 
       Ως αντιδήμαρχος ζητώ ένα έγγραφο που να φαίνονται ξεκάθαρα οι ανάγκες σας και να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στην πρόσληψή της.   

Εμείς συμπερασματικά θα ζητήσουμε άμεσα φύλακες και καθαρίστριες. Κάποιες προσλήψεις θα 
γίνουν, ελπίζω… 
 

Όσον αφορά τα ηχοπετάσματα αυτό είναι θέμα του ΥΠΕΧΩΔΕ. Νομίζω ότι υπήρχε κάποια 
δέσμευση από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Χρειάζεται λοιπόν ένα έγγραφο προς το ΥΠΕΧΩΔΕ κι εμείς απ’ 
την πλευρά μας θα είμαστε παρόντες αν χρειαστεί, αλλά κι εσείς θα έπρεπε να το κυνηγήσετε πιο 
ζεστά το ζήτημα αυτό. 
 

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ   
           Λόγω μνημονίου όλα μειώνονται. Περικοπές υπάρχουν παντού. Προς το παρόν  ισχύουν οι 
παλιές σχολικές επιτροπές, κατά πάσα πιθανότητα ως τον Ιούνιο. Ήδη έχουν δοθεί τα χρήματα της 
α δόσης του 2011 και θα μοιραστούν στα σχολεία. Τι θα γίνει μετά τον Ιούνιο δεν το ξέρουμε. (Ο 
Καλλικράτης προβλέπει ότι θα υπάρχει μία σχολική επιτροπή για την πρωτοβάθμια και μία για την 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.) Στην παρούσα φάση πάντως θα θέλαμε να μη μειωθεί – τουλάχιστον- 
η χρηματοδότηση των σχολείων. 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ – ΤΜΗΜΑΤΑ κλπ .     
           Μας βρίσκουν αντίθετους οι συγχωνεύσεις – ενοποιήσεις των σχολείων. Από ό,τι φαίνεται αυτό θα γίνει κυρίως στα 
συστεγαζόμενα σχολεία, κυρίως στα δημοτικά. Επίσης μας βρίσκει αντίθετους η αύξηση των μαθητών ανά τμήμα και κατ’ επέκταση η 
αύξηση του αριθμού των μαθητών στο σχολείο, είναι επικίνδυνο να υπάρχουν σχολεία- μαμούθ. Ένα παιδί λιγότερο στην τάξη είναι 
κέρδος. Θα θέλαμε αντιθέτως να ενισχυθούν τα υπάρχοντα σχολεία με υλικοτεχνική υποδομή. Τέλος πρέπει να γίνει μια καλύτερη 
διευθέτηση των ορίων, ώστε να αποσυμφορηθούν τα Λύκεια της περιοχής μας.  
           Όσον αφορά τη δημιουργία τεχνικού λυκείου, πρέπει να περιμένουμε τις προτάσεις και τα νέα δεδομένα για το νέο λύκειο και την 
τεχνική εκπαίδευση από το Υπουργείο Παιδείας. 
           Επί τη ευκαιρία θα ήθελα να επισημάνω κάτι που πολλοί δεν το ξέρουν. Στα όρια του δήμου μας υπάρχουν δύο ειδικά σχολεία που 
είναι και τα δύο δημοτικά. Να σας προτείνω μάλιστα να τα επισκέπτεστε, δεν ξέρετε πόση χαρά θα πάρουν αυτά τα παιδάκια. Δεν υπάρχει 
όμως κανένα ειδικό γυμνάσιο. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ειδικό γυμνάσιο και ο Δήμος αναζητά ένα κτίριο που 
με τις κατάλληλες μετατροπές να στεγάσει αυτά τα παιδιά που χρειάζονται ιδιαίτερα την φροντίδα μας.  
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Την μια μιλάω με φίλους και υποκρίνομαι πως είμαι καλά, 
αστειεύομαι και τους κάνω να γελούν, ενώ την ίδια στιγμή θέλω να 
κουλουριαστώ σε μία μπάλα και να κλάψω, ώσπου ο κόμπος στο στομάχι 
και στο λαιμό μου να έχουν λυθεί μια για πάντα. Την άλλη βρίσκεται ένας 
πραγματικά άξιος, πνευματικός σύντροφος και απλά μου λέει: «Φύγε από ‘δω. 
Κάνε κάτι που να σε ευχαριστεί, κάνε κάτι που να σε βοηθήσει να ξενοιάσεις και να γίνεις 
όπως πριν». Και το κάνω. Κλείνω τα φώτα του δωματίου και η διάθεσή μου γίνεται ένα μπερδεμένο 
κουβάρι με την καταχνιά. Κλαίω, σπαράζω, μα δεν ξέρω το γιατί. Δεν γνωρίζω την πηγή των 
μικροσκοπικών και γαλήνιων δακρύων, δεν ξέρω το πώς και το γιατί, τα μάτια μου ξεχειλίζουν και δεν 
σταματούν. Ξέρω μόνο πως δεν είμαι τρελή. Είμαι απλά έφηβη.  
 Μου λένε ότι πρέπει να ξεκινήσω να παίρνω σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον μου, πως 
χρειάζεται για το δικό μου καλό να σκαρφαλώσω στο τεράστιο δέντρο που λέγεται «Ζωή με ευθύνες» κι εγώ σαν υπάκουο 
σκυλάκι προσπαθώ και το κάνω. Παθιάζομαι, λατρεύω, θαυμάζω και στο τέλος παίρνω αποφάσεις. Τις θέλω πραγματικά 
όμως ή μήπως παρασύρθηκα από το συναίσθημα της στιγμής και μπουρδουκλωθώ κάπου στο δρόμο; Κι αν το 
μετανιώσω, θα μπορέσω να γυρίσω ή θα μείνω για πάντα σε εκείνο το απόκρημνο μονοπάτι; Κι αν δεν 
μπορέσω να ανταπεξέλθω αργότερα θα πρέπει να δέχομαι το επικριτικό και βάναυσο βλέμμα των 

γύρω μου; Κι αν δεν είμαι αρκετά καλή και ο ψυχισμός μου κουρελιαστεί  και γίνει ένα με την μελαγχολία 
των πάντων; Καταιγίδες ανασφαλειών και άγρια κύματα φόβων με χτυπούν μανιασμένα στα βράχια της 
πραγματικότητας, μα εγώ πρέπει να επιβιώσω-έτσι λέει η σύνεσή μέσα μου. Δε θέλω όμως! Είναι πολύ νωρίς 
για να τα βγάζω πέρα μόνη μου, χρειάζομαι ακόμα την πανέμορφη και παραμυθένια προστασία τους. 
 Σκουπίζω τα μάγουλά μου και ένας νέος καταιγισμός σκέψεων παρασύρει στο διάβα του τα ποτάμια των 
ματιών μου. Είμαι εγώ αυτή που κοιτάζω κάθε φορά στον αόρατο καθρέφτη της ψυχής μου ή υποκρίνομαι πως 
είμαι κάτι ξένο και άπιαστο; Θέλω να εξερευνήσω κάθε κρυφή και σκοτεινή πτυχή μου, να τη γεμίσω αχτίδες 
λύτρωσης και να αλλάξω, να μεταμορφωθώ στην ύπαρξη που δεσπόζει και με προφυλάσσει κάθε μέρα της ζωής 
μου. Προσποιούμαι πως δεν είναι δικό μου το φταίξιμο, πως άλλοι με κλωτσάνε  προς το γκρεμό, ενώ η αλήθεια είναι ότι εγώ 
αφήνομαι να με φυσήξει και το παραμικρό αεράκι στην δολιότητα του χθες και την ψυχική μιζέρια του σήμερα. Η αιτία είναι η 
αδυναμία μου να γραπώσω τις ρίζες των ακλόνητων πνευμάτων και με κόπο, αλλά και ισχύ από το δρόμο, να σύρω το 
σώμα μου στην αγαλλίαση του αύριο. Δεν μπορώ όμως! Είναι πολύ νωρίς για να οδηγηθώ μόνη στον προορισμό 
μου, χρειάζομαι την παντοδύναμη και ονειρεμένη βοήθειά τους.  
 Ο οργανοπαίχτης στο στήθος μου ηρεμεί για λίγο, μέχρι να συνειδητοποιήσω το πόσο 
έχω γεμίσει με κενότητα. Μου λείπουν η ανάσα της γλυκιάς τρυφερότητας, η πνοή του 
παιχνιδιάρικου έρωτα και το χάδι της σοφής αγάπης, όμως έχω παραιτηθεί από το μαραθώνιο 
της αναζήτησης. Έχω κουραστεί και τα χέρια του φαντασιοκοπήματος τρέμουν, τα πόδια της ελπίδας 
λυγίζουν και ο κορμός του ρομαντισμού με προδίδει. Δεν έχω κουράγιο να ανυψώσω τα μάτια του 
συναισθήματος και να αντικρίσω μία ακόμα μελαγχολική απογοήτευση. Είναι στο χέρι μου όμως να 
γεμίσω την μεγάλη προστατευτική μου φούσκα με αέρα αισιοδοξίας και να επιτρέπω την εισχώρηση 
μόνο σε όσους καταφέρουν να προσγειωθούν με ενθουσιασμό στο βάθος μου. Δεν θέλω όμως! Είναι πολύ 
νωρίς για να παίρνω τέτοια ρίσκα μόνη μου, χρειάζομαι τη τρομερή και απέθαντη περιφρούρησή τους. 
 Όσο άξαφνα ήρθε, έτσι έφυγε. Ορθώνομαι και θυμάμαι τα λόγια εκείνου του πραγματικά άξιου, πνευματικού συντρόφου: 
«Δεν μπορείς όμως να κάμπτεις, δεν πρέπει, δεν αξίζει! Είσαι μόλις δεκαέξι» και χαμογελάω στραβά, γευόμενη την αλμύρα των 
στεγνών και ξεχασμένων πια δακρύων. Μπορώ και θα το κάνω. Γιατί είμαι έφηβη.   

M. Καρμίρη  Β2 
 

      
 
 

 
 
  

να  είσαι  καλά.  Αν  όμως  δεν  είσαι;  Τότε  τι; 
Πρέπει να λες σε όλους τι νοιώθεις; Γιατί; Το λέει κάποιος 
νόμος και δεν το ξέρω; Δεν νομίζω. Πρέπει να βάλεις μια 
ταμπέλα ή να γράψεις στο κούτελο «sorry guys αλλά δεν 
αισθάνομαι καλά!» 
Έλεος πια! Όλοι ζητούν μια απάντηση στην ερώτηση «μα 
καλά  τι  έχεις;»  Δεν  τους  κατηγορώ,  λογικό  είναι  να  το 

κάνουν.  Αν  σε  βλέπουν  στις  μαύρες  σου 
νοιάζονται,  ρωτούν,  καλό  είναι  αυτό, 
ξέρεις  ποιος  πραγματικά  σ’  αγαπάει, 
αλλά  μέχρι  εκεί!  Άσε  με  ρε  άνθρωπε 
στην  ησυχία  μου,  δεν  θα  στα πω  και 
όλα χαρτί και καλαμάρι. Όχι πως εγώ 
δεν  ρωτάω  τους  άλλους,  δεν  βγάζω 
τον  εαυτό  μου  απ’  έξω,  γιατί  κι              

. 
 
εγώ  τα  ίδια  κάνω,  απλά  το  καταλαβαίνω  μόνο  όταν 
έρχονται όλοι πάνω απ’ το κεφάλι μου και με χαϊδεύουν. 
Κρίση  εφηβείας,  δεν  νομίζω  να  εξηγείται  αλλιώς.  Ξέρω  
γω, μπορεί να κάνω και λάθος γιατί όλα εκεί τα ρίχνουμε. 
Έχουμε τα νεύρα μας, η εφηβεία φταίει, γράφουμε χάλια 
σ’  ένα  τεστ,  η  εφηβεία  μας  φταίει  πάλι,  μαλώνουμε  με 
τους  δικούς  μας,  τσουπ!  Πάλι  η  εφηβεία  μες  τη  μέση. 
Βέβαια  αν  το  καλοσκεφτείς  στην  εφηβεία  αποδίδονται 
όλα!  Αν  και  μπορεί  και  τώρα  να  τα  ρίχνω  πάλι  στην 
ηλικία  μου.  Που  τα  νοιώθεις  όλα,  έχεις  δικαίωμα  να  τα 
κάνεις όλα και να γελάσεις,  ίσως και να κλάψεις αλλά δε 
βαριέσαι, όλα μες τη ζωή είναι. Μόνο πρόσεχε μη σε δουν 
οι  άλλοι  και  μετά  θα  σε  ρωτάνε  «γιατί  έκλαιγες  καλό 
μου».  Θα  τους  πεις  «Εφηβεία».  Και  το  αστείο  είναι  πως 
θα’ χεις και δίκιο! 

Ιστορίου Μαριλού Β1 
 

OK 
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Ημέρα δοκιμασίας 
 

Πρόσφατα κάνοντας ζάπιγκ στην τηλεόραση το μάτι μου έπεσε πάνω σε 
ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα της Αμερικής αποκαλούμενο The Challenge 

Day..! Μου φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον κι έτσι αποφάσισα να κάνω μια 
μικρή έρευνα γι΄ αυτό το θέμα. 

Η Ημέρα δοκιμασίας, όπως λέγεται στα ελληνικά, είναι το δρώμενο μιας οργάνωσης 
που ιδρύθηκε από τον Rich Dutra μαζί με την γυναίκα του Yvonne το 1987. Πριν από αυτό 
οι δύο τους συνεργάζονταν με οικογένειες και εφήβους για την καλύτερη δυνατή 
προσαρμογή τους στο περιβάλλον μέσω της αυτογνωσίας και της αυτοεκτίμησης. 

Η Ημέρα δοκιμασίας άρχισε να εφαρμόζεται στα σχολεία το 1987 και έκτοτε έχει βοηθήσει χιλιάδες νέους 
στην Αμερική και τον Καναδά. Μέσα από την εφαρμογή του προγράμματος, όπου συμμετέχουν εκτός από τα 
μέλη της βοηθητικής ομάδας και τους μαθητές ΚΑΙ οι καθηγητές, προσπαθούν να ενώσουν τους μαθητές 
εξαλείφοντας την αποδοκιμασία που δέχονται αρκετοί μαθητές λόγω της διαφορετικότητάς τους, ό,τι κι 
αν σημαίνει αυτό. Από το είδος μουσικής που ακούν μέχρι τον τρόπο που ντύνονται ή ακόμα τον τόπο 

καταγωγής τους 
Οι μαθητές χωρίζονται σε τυχαίες ομάδες και μοιράζονται τα βιώματα, τις 

αγωνίες, τις αβεβαιότητες και τους φόβους που τους κατακλύζουν καθημερινά.. Μέσα 
από αυτό μαθαίνουν να γνωρίζονται και καταρρίπτουν τους μύθους που συχνά 
δημιουργούνται για πολλούς μαθητές. Μπορώ να πω πως μου θύμισε τρομερά το σχολείο 
μας.. Και είναι καιρός να το παραδεχτούμε όλοι μας...Πότε ήταν η τελευταία φορά που 
κάναμε παρέα ή μας πέρασε απλά από το μυαλό να μιλήσουμε σε ένα άτομο που είναι 
διαφορετικό από εμάς; Θα σας απαντήσω εγώ…ΠΟΤΕ! Κι αυτό ισχύει αν όχι για όλους, 
σίγουρα για τους περισσότερους. 

Ίσως, αν και δεν θα έχουμε την ευκαιρία να μας επισκεφτεί μια τέτοια ομάδα, καλό θα ήταν να 
προσπαθήσουμε μόνοι μας να καταρρίψουμε τους μύθους και τις ταμπέλες που ίσως μόνοι μας με την 
συμπεριφορά μας βάλαμε στον εαυτό μας ή με ευκολία αποδώσαμε σε άλλους. 

Μην ντραπείτε να είστε ο εαυτός σας και κάντε την διαφορά, γίνετε εσείς η διαφορά και κάντε το σχολείο 
μια μεγάλη ομάδα παιδιών και όχι μια μεγάλη διαχωρισμένη σε ομάδες μάζα ατόμων.  

  

Σωτηριάδου – Τσιτόγλου A6 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 

Στις 9/2/11, δύο τμήματα, το Α5  και το Α1 με την κ. Τσιώλη και την κ Γιαλμανίδου 
επισκεφτήκαμε για ακόμα μια φορά το Ίδρυμα Λασκαρίδη. Αυτή τη φορά, όμως,δεν επρόκειτο να 
συναντήσουμε κάποιο σπουδαίο πρόσωπο, αλλά να δημιουργήσουμε εμείς οι ίδιοι. 

 
Εκεί σε μια εξαιρετικά όμορφη αίθουσα μας 

ζητήθηκε να καθίσουμε ομαδικά επιλέγοντας όποιο 
από τα στρογγυλά τραπέζια θέλαμε. Στον ίδιο χώρο 
παρευρίσκονταν και τρεις πολύ συμπαθητικές κυρίες, 
οι οποίες με μεγάλη προθυμία θέλησαν να 
δουλέψουμε, παίζοντας με τις λέξεις. Μας 
παρουσίασαν τα λεγόμενα πράσινα κείμενα που 
αφορούσαν στην οικολογία και μας έφεραν σε επαφή 
με τύπους κειμένων (επιστημονικό, 
δημοσιογραφικό, ποιητικό και 
διαφημιστικό) που μέχρι τώρα μας 
ήταν άγνωστα. Ακολούθησε συζήτηση για 
τα χαρακτηριστικά αυτών των κειμένων. 

Έπειτα, μας ανακοίνωσαν πως κάθε 
ομάδα θα αναλάμβανε να παρουσιάσει 

το θέμα της ανακύκλωσης με όποιο τύπο κειμένου 
από τα παραπάνω επιθυμούσε. Το χρονικό διάστημα 
που μας δόθηκε ήταν ελάχιστο καταφέραμε, όμως, να 
ολοκληρώσουμε την εργασία μας. Η δική μας ομάδα 
επέλεξε να παρουσιάσει το θέμα της ανακύκλωσης με 
επιστημονικό κείμενο. Στο τέλος ακολούθησε 
αξιολόγηση των κειμένων από τις ομάδες. 

Αποχωρήσαμε με μεγάλη ευχαρίστηση, καθώς 
είχαμε αποκομίσει πολλά από όλο αυτό. Εκτός 
του ότι μάθαμε να γράφουμε και να 
εκφραζόμαστε και με διαφορετικό τρόπο, 
μας προσφέρθηκε η ευκαιρία να εργασθούμε 
ομαδικά, ανταλλάσοντας απόψεις, 
συνδυάζοντας ιδέες και εκτελώντας με 
ενδιαφέρον το έργο που μας πρότειναν. 

 

Θα ήταν εξίσου εποικοδομητικό, εάν αυτό το οποίο ζήσαμε εμείς για περίπου δυο 
ώρες, εφαρμοζόταν και στην καθημερινή σχολική ζωή των μαθητών, έτσι ώστε να μην 
θεωρούν οι μαθητές τη μόρφωση ως καταναγκαστικό έργο και απλή μεταφορά της γνώσης 
από το δάσκαλο αλλά ως τρόπο εξέλιξης,  ανάπτυξης και προσέγγισης της γνώσης μέσα από 

την ομάδα, πράγμα που αργότερα θα μας βοηθήσει σε κάθε τομέα της ζωής μας. 
 

Στάμου Ναταλία  -Σταυροπιερράκου Σταυρούλα - Α5 
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ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ 
 

Συμβιβασμός, συμβιβασμός, συμβιβασμός...Μία από τις πιο χαρακτηριστικές λέξεις 
που περιγράφουν τη ζωή του ανθρώπου-από το ξεκίνημά του στα έξι (χωρίς να το 
καταλαβαίνει) μέχρι και τα δεκαοχτώ τουλάχιστον. Συμβιβασμός γιατί ξέρει ότι όλα αυτά τα χρόνια στο σχολείο του εξασφαλίζουν 
πιθανότατα μόνο ένα αβέβαιο μέλλον. Συμβιβασμός γιατί καταλαβαίνει πως αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την μόρφωσή του είναι μόνο και 
μόνο εκεί, χωρίς καμία όρεξη και πάθος για την δουλειά τους, απλώς για να συμπληρώσουν τις ώρες εργασίας τους. Συμβιβασμός γιατί ξέρει 
ότι είναι «χορηγός» των φροντιστηρίων, της παραπαιδείας, της ακριβής και όχι δωρεάν παιδείας μας. Συμβιβασμός... 

Και σκέφτομαι τώρα, έτσι όπως πάει η κατάσταση σε λίγο θα μας βρίζουν, θα μας εκμεταλλεύονται 
και θα σκύβουμε το κεφάλι! Στο σχολείο μας όμως αυτό δεν έγινε-πράγμα για το οποίο είμαι περήφανος 
εδώ που τα λέμε. Απόδειξη; Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ και εξηγούμαι. Ας θυμηθούμε δύο από τα αιτήματά της: α) 
Μη συμμετοχή του τμήματος Β’3 σε εκδρομή που συμμετείχαν τα υπόλοιπα τμήματα της Β’ λυκείου, γιατί 
δεν υπήρξε καλή οργάνωση και όχι μόνον. Το αποτέλεσμα τουλάχιστον σε αυτό ήταν η παραδοχή του 
λάθους και η συγγνώμη των υπευθύνων. Και β) Η απαράδεκτη συμπεριφορά των καθηγητών και της 
Διεύθυνσης προς τους μαθητές. Τον σεβασμό τον ψάχνουμε...ακόμα!  

Αυτά είναι δύο από τα αιτήματα της κατάληψης και των γεγονότων που συνέβησαν στο σχολείο μας, 
τα οποία σίγουρα δείχνουν πόσο οι άνθρωποι, που θεωρητικά οφείλουν να έχουν πρότυπη συμπεριφορά 
και να αποτελούν παράδειγμα για εμάς, μας σέβονται...Και η πρώτη ερώτηση που σας έρχεται είναι: Γιατί; 

Οι περισσότεροι μαθητές σέβονται τους καθηγητές; Προφανώς όχι, ο σεβασμός κερδίζεται. Δεν μπορείς να σέβεσαι κάποιον ο οποίος σε 
υποτιμά, σε υποβαθμίζει και σε βρίζει. Πόσο πιο απλό; Λοιπόν, κατάληψη ή καλύτερα ο ΜΗ συμβιβασμός είναι η απάντηση μας. Μπορεί η 
κατάληψη να είναι ίσως ο πιο ακραίος τρόπος αντίδρασης, αλλά με ποια άλλη στάση θα έπαιρναν όλα αυτά την προσοχή που τους αρμόζει;  
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συζήτηση που έγινε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με την συμμετοχή των καθηγητών και μαθητών, 
που όλοι αποθέωσαν-με το δίκιο τους. Και ρωτάω, αλήθεια πιστεύετε ότι εάν δε γινόταν η κατάληψη, θα λάμβανε χώρα αυτή η συζήτηση;  

Λάθη στην κατάληψη; Ναι, προφανώς και έγιναν λάθη. Κλασικά η μικρή συμμετοχή στην «διατήρηση» της κατάληψης. Είναι γνωστό, 
τριακόσιοι ψηφίζουν υπέρ, είκοσι κατά, δεκαπέντε στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, δέκα τρώνε την «λάτζα» και τρεις την πληρώνουν, γιατί 
κάποιος «πρέπει» να την πληρώσει. Δεν γίνεται να μη βάλουμε τιμωρία, πώς θα δείξουμε την ανωτερότητά μας; Ότι υπάρχει αυστηρή 
διεύθυνση που δεν χαρίζεται; Ότι είμαστε πάνω από τους μαθητές; Επιπλέον, για να είμαι ειλικρινής δεν κατηγορώ, αλλά ούτε δικαιολογώ 
τους μαθητές που ψήφισαν υπέρ για να χάσουν μάθημα και να κοιμούνται. Αλήθεια, ποιος θέλει να κάνει μάθημα έτσι όπως γίνεται και 
αφού το ουσιαστικό μάθημα γίνεται στο φροντιστήριο; ΝΑΙ, θα κάτσω να κοιμηθώ... 
Και φτάνουμε στην επόμενη ερώτηση που θέλετε να κάνετε: «Καλά ρε Μπαλκάμο, ωραία όλα αυτά, αλλά εσένα σου άρεσε ο τρόπος που 
ξεκίνησε και έληξε η κατάληψη στις 20 Δεκεμβρίου;». Πάλι όχι, δεν είναι δυνατόν να μου άρεσε, μα δεν είναι δυνατόν επίσης να 
κατηγορούμε τρία παιδιά,  επειδή διοργάνωσαν το περιβόητο πάρτι που συμμετείχε σχεδόν όλο το σχολείο. Συμπέρασμα; Το πάρτι 
αποδείχθηκε λάθος, γιατί τιμωρηθήκαν τρεις συμμαθητές μας, ενώ συμφωνήσαμε ότι οι ζημιές έγιναν την επομένη του πάρτι. Ναι και αυτή 
μέρα κατάληψης ήταν, αλλά αν πρέπει να την πληρώσουν κάποιοι, γιατί να την πληρώσουν αυτοί; 
Τέλος, σε όλο το άρθρο τσουβαλιάζω (όσον αναφορά τους καθηγητές) και το ξέρω ότι το τσουβάλιασμα δεν είναι ωραίο. Γνωρίζω και έχω 
καθηγητές που σέβονται τους μαθητές τους, που αγαπάνε τη δουλειά τους και την κάνουν με πάθος, που έχουν όρεξη για μάθημα και 
διαχωρίζουν πολλές φορές την θέση τους σε θέματα όπως τα παραπάνω.  
 
Υ.Γ.1: Όμως χρωστάω ένα συγνώμη για την κατάληψη και την υπέρ ψήφο μου στα παιδιά της Γ’ λυκείου που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα 
να πάνε φροντιστήριο και προετοιμάζονται για τις πανελλήνιες αποκλειστικά από το σχολείο.  
Υ.Γ.2: Υπενθυμίζω ότι δεν εκπροσωπώ κανέναν (π.χ. 15μελες), παρά μόνο τον εαυτό μου.                Νίκος Μπαλκάμος, Β’3 
 
 
 

 ΥΠΕΡ.    
Εγώ στην κατάληψη ….. 
Εγώ στην κατάληψη ψηφίζω «υπέρ». Ανεξάρτητα από 

αιτήματα, σοβαρά ή όχι. Θεωρώ ότι πάντα η κατάληψη είναι ένας 
τρόπος για να εκφράσουν οι μαθητές τα συναισθήματά τους. 
Και στην τελευταία, χρονικά κατάληψη, αυτά εκφράστηκαν. 

Κυρίες και κύριοι, καθηγήτριες και 
καθηγητές, δεν είσαστε μόνοι σας σ’ 
ένα σχολείο. Μπορεί να είστε 
μεγαλύτεροι, σοφότεροι, αλλά 
υπάρχουμε κι εμείς. Και έχουμε άποψη, 
γνώμη, σκέψεις και συναισθήματα. Και 
ένιωσα, για άλλη μια φορά, ότι το κλίμα 
ανάμεσά μας δεν είναι καλό.  

Σκεφτήκαμε την κατάληψη. 
Βρήκαμε χαζά αιτήματα. Όμως, μας 
δώσατε ένα σοβαρό λόγο για να 

συνεχίσουμε. Μας φερθήκατε με περιφρόνηση, δείχνοντάς μας 
ότι έχετε εξουσία.  

Κάναμε πολλά στην κατάληψή μας. Πίναμε καφέδες, παίζαμε 
χαρτιά. Μιλάγαμε, ήμασταν όλοι μαζί. Όμως πρώτα, πρωί-πρωί, 
καθαρίζαμε. Σκουπίζαμε τα σκουπίδια που δημιουργούνταν στο 
χώρο ευθύνης μας, την αυλή. Σεβαστήκαμε ένα καινούριο 
σχολείο που μας παραδόθηκε. Τέτοια κάναμε στην 
κατάληψη. Ήρθαν εξωσχολικοί και προκάλεσαν ζημιές. Κάποιες 
θα έγιναν και από εμάς, δε λέω. Αλλά, τουλάχιστον, 
σεβαστήκαμε.  

Περνούσαν οι μέρες και μέναμε λίγοι. Δεν είχαμε άτομα. Το 
μόνο που ρωτούσαν όλοι ήταν «πότε ανοίγουμε;», πότε 
ψηφίζουμε;». Έτσι, λοιπόν, τους λέγαμε ότι ψηφίζουμε, ότι 
ανοίγουμε. Κι αυτοί έρχονταν, κάθονταν λίγες  ώρες και έφευγαν. 

 
 

 
Κύριε Διευθυντά, είχαμε κάποια άτομα, έστω και με ανόητα 

αιτήματα. Η όλη φάση ίσως και να φαινόταν – ή να ήταν - 
αστεία. Όμως, όλοι ανέφεραν προβλήματα και όλοι ξέρουμε ποια 
ήταν πραγματικά . Δεν υπήρχαν άτομα, είναι αλήθεια, αλλά αυτό 
δε σημαίνει ότι δεν υπήρχαν προβλήματα. Υπήρχε τουλάχιστον 
ένα βασικό. 

Άνοιξε το σχολείο. Επιτέλους, για πολλούς, και για καθηγητές 
και για μαθητές. Καλύτερα ή χειρότερα, δεν ξέρω. Υλικές 
ζημιές, καταστροφές, βανδαλισμοί. Τρεις εκφράσεις για το ίδιο 
θέμα, με το ίδιο νόημα. Ένα όμορφο σχολείο έγινε άσχημο. Σαν 
τιμωρία δόθηκαν τριήμερες και διήμερες αποβολές στους 
υπεύθυνους της επιτροπής κατάληψης. Δόθηκαν υποσχέσεις ότι 
θα πληρωθούν τα σπασμένα τζάμια. Το δυναμιτισμένο κλίμα 
έγινε αβάσταχτο. Παντού λύπη, δυσαρέσκεια και ποινές 
συμμόρφωσης. Σωστή πράξη, σωστή απόφαση; Δεν ξέρω. Όμως 
σίγουρα ξέρω ότι σαν «τιμωρία» θα μπορούσε να επιβληθεί στους 
υπεύθυνους μαθητές -κι αυτοί είμαστε όλοι μας -να καθαριστούν 
οι τάξεις από όλα τα σκουπίδια και τα συναφή. 

Το σχολείο άνοιξε, αλλά έμοιαζε ερημωμένο… 
Τι κερδίσαμε από όλα αυτά; Σχεδόν καμιά αλλαγή, κυρίως 

στη συμπεριφορά και στις σχέσεις, πιο άσχημο κλίμα, τοίχους 
γραμμένους με βρισιές, συνθήματα και σύμβολα. Ζημιές και 
αποβολές.  

Ποιο το αποτέλεσμα της κατάληψης; Χαμένες διδακτικές 
ώρες και τρέξιμο, να προλάβουμε την ύλη, από τη νέα χρονιά Ας 
αναλογιστούμε ΟΛΟΙ τις ευθύνες μας και να μην 
σκορπίζουμε εύκολα και άδικα – εδώ κι εκεί – τις 
κατηγορίες. Μήπως και κερδηθεί κάτι!... Μήπως και 
αποκτήσει νόημα και έχει κάποτε αποτέλεσμα η «κακή» 
κατάληψη των «κακών» μαθητών ….. 

 

Ανωνύμου του «κακού» Μαθητού 
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…Περί ανέμων και υδάτων… 
 
    Στην κατάληψη του σχολείου ψήφισα ΥΠΕΡ αλλά δεν ήξερα τους λόγους. Κάτι η πλειοψηφία 

που  με  τραβούσε,  κάτι  το  ότι  ήθελα  λίγες  μέρες  ξεκούρασης  μακριά  από  περίσσιο  άγχος  και 
διαγωνίσματα. Ειλικρινά δεν ξέρω… 

          Για  τις  ζημιές που έγιναν,  τα σκουπίδια που δημιουργήθηκαν στο προαύλιο 
του  σχολείου,  η  αλήθεια  είναι  πως  δε  μου  φάνηκαν  περίεργα.  Το  περιμέναμε.  Όλοι  το 

περιμέναμε ότι, τόσο καιρό που ήταν κλειστό το σχολείο, θα υπήρχαν υλικές καταστροφές, αν και πιστεύω 
πως  οι  ψυχικές  κατέχουν  κυρίαρχη  θέση.  Δεν  βγάζω  τον  εαυτό  μου  από  όλο  αυτό  το  χάος,  γιατί  είναι 
πραγματικά ένα χάος και θεωρώ πως όλοι είμαστε υπεύθυνοι για ό, τι συνέβη. 

         Εμείς,  την  προηγούμενη  μέρα  από  εκείνη  τη  Δευτέρα  είχαμε  πληροφορηθεί  ότι  το  σχολείο  θα 
άνοιγε και πήγαμε με τις τσάντες μας και με έτοιμη ψυχολογία ότι θα τα «ακούγαμε» απ’ όλους. Μόλις φτάσαμε στο χώρο του σχολείου, 
αντικρίσαμε ένα απαίσιο θέαμα με σκουπίδια παντού, σπασμένες καρέκλες, σπασμένα θρανία, γυαλιά κάτω κι ένα σωρό άλλες ζημιές. 
Μια ανακοίνωση στο μικρόφωνο από το διευθυντή μας : «Παιδιά, κάνετε υπομονή. Στο σχολείο έγινε διάρρηξη και σε λίγα λεπτά έρχεται 
η αστυνομία». Φανταζόμασταν ότι θα γίνονταν πολλά, αλλά όχι και τόσοι βανδαλισμοί. Φτάνουμε στην πόρτα που οδηγεί στις τάξεις, τη 
βρίσκουμε σπασμένη και κατευθείαν μια παράξενη μυρωδιά μας ήρθε στις μύτες. Ανεβαίνοντας στις σκάλες βλέπαμε παντού σκουπίδια 
και  αποτσίγαρα.  Με  το  που  φτάσαμε  στην  τάξη  μας,  δεν  πιστεύαμε  στα  μάτια  μας.  Στους  τοίχους  παντού  γραμμένα  συνθήματα, 
βωμολοχίες, διάφορες άσχημες κουβέντες και σύμβολα  Δεν το πιστεύαμε. Καφρίλα! Το πάτωμα χάλια από τσιγάρα και σκουπίδια. Και σ’ 
ένα θρανίο μέσα στο αλουμινόχαρτο, λίγο ξεχασμένο χόρτο. Τόσο απλά. Λες κι άφηνες ένα τοστ! Απορώ, αν καταλάβαιναν τι έκαναν. Εγώ 
προσωπικά έφυγα αμέσως. Απογοητεύτηκα, στενοχωρήθηκα και θύμωσα με εμάς τους ίδιους. 

      Γιατί  να  ξεκινήσουμε  όλο  αυτό  το  «μπάχαλο»;  Όλη  αυτή  η  φασαρία  γιατί;  Καινούριο  κτίριο,  περισσότερα  παιδιά,  καλύτερη 
οργάνωση  από  πέρυσι.  ΓΙΑΤΙ;  Ίσως  απ’  όλα  αυτά  που  βιώσαμε  να  βγήκε  κάτι.  Να  καταλάβαμε  κάποια  πράγματα  και  να 
παραδειγματιστήκαμε για να μην επαναληφθούν τέτοια συμβάντα. Δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα… 

Μαριλού Ιστορίου Β1 
 
                

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΣΧΟΛΙΩΝ 
 Τρεις μαθητές εκφράζουν τις απόψεις τους  για τη φετινή κατάληψη. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε  
διάφορες απόψεις, ακόμη κι αν διαφωνούμε. Με τη σειρά μου θέλω να θίξω ορισμένα πράγματα που 

έμειναν εντελώς ασχολίαστα, ως ασήμαντες; λεπτομέρειες;:  
α) η είσοδος σε πάρτυ του σχολείου με εισιτήριο.(μη μπερδεύουμε τη συλλογικότητα και το ρεφενέ  με την… άκομψη 

μετατροπή του σχολείου σε κλαμπ). 
β) η είσοδος των εξωσχολικών αντιφάσκει με τη δημιουργία κλίματος αμοιβαίας συνεργασίας και δημιουργικότητας μεταξύ 

των ίδιων των μελών του σχολείου ( καθηγητών και  κυρίως μαθητών) ή αλλιώς ‘ ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήρεμα’.  
γ) οι βανδαλισμοί φανερώνουν ότι δεν είναι τόσο… επαναστάτες αυτοί που  επιλέγουν τον  χουλιγκανισμό και την καφρίλα.. 
δ) Σε τέτοιου είδους γεγονότα, όλοι παίρνουν θέση…Κάποιοι δεν πήραν.  
ε) Όταν οι νέοι βρίσκονται μπροστά και αγωνίζονται για ένα καλύτερο σχολείο και μια καλύτερη παιδεία μαζί με μια πολύ 

μεγάλη μερίδα καθηγητών και γονέων, ίσως  μπορούν να κλείνουν ένα σχολείο, αλλά το κάνουν, γιατί θέλουν να ανοίξει 
καλύτερο, δεν θέλουν να το γκρεμίσουν, θέλουν να το αλλάξουν και πολλές φορές με τον αγώνα πετυχαίνουν πολλά. Το παλιό 
αλλά και το νέο σχολείο λοιπόν οφείλει να δίνει ήθος, γνώσεις, πολιτισμό, αξίες, δηλαδή ΠΑΙΔΕΙΑ σε άμεση σχέση και με την 
κοινωνία!   Με άλλα λόγια μια κατάληψη ή θα είναι πολιτικό ( πανελλαδικό) γεγονός ή απλώς μια μαζική κοπάνα που φανερώνει 
βεβαίως μια στάση απαξίωσης του σχολείου (… κάθομαι σπίτι μου να ξεκουραστώ) και τίποτα παραπάνω 

στ)  Η Ελλάδα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι εξελίξεις και στον χώρο της παιδείας είναι δραματικές (από τη νέα 
σχολική χρονιά κυρίως), ένας γενικευμένος φόβος αλλά και μια υποβόσκουσα οργή κυριαρχούν στην ελληνική κοινωνία. Εμείς, 
είμαστε σε γυάλα; 

Γ.Π. 

 

                

          ΞΥΛΟ ΑΠΕΛΕΚΗΤΟ; 
 

 
 Μην αφήσεις τον εαυτό σου και τους 

άλλους να σε χαρακτηρίσουν αναλφάβητο. 
Μην στερήσεις από ολόκληρο το είναι σου 
το δικαίωμα να μορφωθείς και να 
εμβαθύνεις στη γνώση και στην 
εκπαίδευση. Ο αναλφάβητος άνθρωπος 
είναι σαν ένα ξερό κλαδί το οποίο δεν 
μπορεί να προσφέρει πια καρπούς και το 
οποίο οσονούπω θα αποκοπεί 
ολοκληρωτικά από το υπόλοιπο δένδρο. 
Δεν έχει την ικανότητα ή δεν του 
προσφέρεται η δυνατότητα να 
καλλιεργηθεί πνευματικά, να αναπτύξει τη 
σκέψη, την αντίληψη και τη μνήμη του και 
παραμένει παντοτινά δέσμιος των 

προλήψεων, των δεισιδαιμονιών και των 
στερεοτύπων. Κανείς δεν δίδαξε σ΄ αυτό το 
άτομο πράγματα σημαντικά και 
απαραίτητα. Πράγματα τα οποία θα το 
προβληματίσουν, θα το ζορίσουν και θα το 
κάνουν να προσπαθήσει να διατυπώσει ή 
και να εκφέρει άποψη. Όλα εκείνα δηλαδή 
που θα το ελευθέρωναν ψυχικά και θα το 
απεγκλώβιζαν από τη φυλακή και τη 
δυστυχία της ανεπάρκειας και της 
περιθωριοποίησης. 
 Η ανεύθυνη προσωπικότητα που 

διαμορφώνεται με την έλλειψη μόρφωσης 
γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης και 
παραπλάνησης. Ο γνωστός ‐στον 
αναλφάβητο άνθρωπο‐ κόσμος είναι 

οριοθετημένος και 
περιορισμένος, γι’ αυτό 
και δεν υπάρχει τρόπος 
επαλήθευσης των αντιλήψεων 
που παρουσιάζονται σωστές σ’ εκείνον. 
Μοναδική διέξοδος για αυτό το «άβουλο 
πιόνι» είναι η εμπειρία της ζωής, που όμως 
είναι πάντα υποκειμενική και η οποία είναι 
ελάχιστη και αδύναμη για την ανάπτυξη 
κριτικής σκέψης. Η κριτική σκέψη μπορεί να 
στηρίξει τον άνθρωπο και σε τομείς όπως ο 
πολιτικός, στον οποίο κάθε άτομο έχει την 
υποχρέωση και το δικαίωμα να συμμετέχει 
ενεργά. 

 Ναταλία Στάμου Α5 

 



Ονειροζούμ  16 
 

Κατάληψη της Νομικής……. 
                                                                          Επιτέλους! της έδωσαν αξία… 

 
Αρκετός  καιρός έχει περάσει από τότε που κατελήφθη το Πανεπιστήμιο της Νομικής στην Αθήνα από 300 περίπου μετανάστες. Στη συνέχεια 

μεταφέρθηκαν σε ένα άλλο κτίριο για να συνεχίσουν την ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ. (Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές οι απεργοί βρίσκονται 
στην 40η μέρα και επικρατεί ένα πλήρες αδιέξοδο για την τύχη τους).  

«Απαράδεκτο!», «Προσβάλλουν και εκμεταλλεύονται τη φιλοξενία που τους έχει τόσο απλόχερα δώσει η Ελλάδα μας!»,ήταν κάποιες από τις 
πολλές «φωνές» που ακούστηκαν σχετικά με το θέμα….. Αλήθεια, αναφέρονται στους μετανάστες και την κίνησή τους ή στην κατάσταση της 
Ελλάδας, η οποία έχει πουλήσει την ψυχή της στο ∆ιάβολο; Σίγουρα μιλάνε για το πρώτο-ας μην ξεχνιόμαστε-στην Ελλάδα ζούμε σε μια χώρα, 
όπου ο «θύτης» και το «θύμα» είναι δυο έννοιες τόσο  σχετικές…… 
Βρίσκομαι σε μια χώρα, η οποία έχει κατηγοριοποιήσει τους ανθρώπους στους καλούς, τους κακούς και τους μετανάστες, οι οποίοι στα μάτια 

της πλειοψηφίας είναι οι χειρότεροι. Όλοι έμειναν μόνο στο γεγονός ότι «Αυτοί» έκαναν κατάληψη στη Νομική χωρίς καν να μπουν στη 
διαδικασία να σκεφτούν, γιατί το έκαναν ή καλύτερα σε τι σημείο έφτασαν για να προβούν σε μια τέτοια πράξη. 

 «Οι μετανάστες φταίνε για όλα!» είναι η κλασσική έκφραση κάθε Ελληνάρα, ο οποίος αγαπά την Ελλάδα αλλά δεν έχει ιδέα ούτε για την 
ιστορία του, ούτε για τον πολιτισμό της. Ναι, φταίνε οι Μετανάστες. Φταίνε γιατί ήρθαν στην Ελλάδα για ένα  καλύτερο μέλλον ενώ επικρατεί το 
χείριστο παρόν. Στην Ελλάδα που ο καθένας δεν αγαπά κανένα άλλον πέρα από τον εαυτό του. Στην Ελλάδα που είναι ανίκανη να βοηθήσει τα 
δικά της παιδιά. Κατηγορούμε τους μετανάστες, ότι μας «παίρνουν» τις δουλειές, ότι μας κλέβουν λες και οι Έλληνες είναι καλύτεροι. Έχει 
σκεφτεί κανείς ότι οι μετανάστες παίρνουν τις δουλειές των Ελλήνων, επειδή οι ίδιοι Έλληνες τις απορρίπτουν; Γιατί-πώς να το κάνουμε-ένας 
Έλληνας δεν πάει να δουλέψει σε οικοδομές, το θεωρεί κατάντια! Ένας Έλληνας δεν πάει να δουλέψει σε λαϊκές, ντρέπεται. Θέλει να είναι 
«αραχτός» και να απολαμβάνει με τα λεφτά του «μπαμπά». Αλλά το σημαντικότερο ∆ΕΝ ευθύνονται οι μετανάστες για την ΚΡΙΣΗ! 
Η κατάληψη έγινε επειδή οι άνθρωποι αυτοί ζητούσαν τα δικαιώματά τους, γιατί τα δικαιώματα των ανθρώπων δεν σταματούν να υπάρχουν 

εκεί που τελειώνουν τα σύνορα της χώρας τους. Έπρεπε να κάνουν κάτι προκειμένου να τραβήξουν 
την προσοχή μας και τα κατάφεραν και τους παραδέχομαι. Έδωσαν «αξία» σε ένα από τα τόσα 
διαλυμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα και με την απεργία τους ξύπνησαν κάποιες συνειδήσεις. Βέβαια… 
ας μην ξεχνιόμαστε, στην Ελλάδα ζούμε… 
Τι λόγο έχει ένας μετανάστης;                          Πηνελόπη Αποστόλου Γ2 

Επί του πιεστηρίου: Τελικά την 44η μέρα οι μετανάστες μετά από διαπραγματεύσεις με την 
κυβέρνηση, ανέστειλαν την απεργία πείνας κι αφού ικανοποιήθηκε μεγάλο μέρος των αιτημάτων τους. 

  
 

 
 
 

Χαιρετώ σας, αγαπητοί μου φίλοι, εν έτει 2011 πλέον και η κατάσταση βαίνει προς 
απροχώρητου μεριά… Όλα υπολειτουργούν, από το πιο μικρό πράγμα ως το πιο 
μεγάλο(σαν το Β3 ένα πράγμα…). Κι όχι μόνο αυτό, μας ζητάνε και τα ρέστα – βέβαια 
με γλυκό τρόπο πάντα – μέχρι να φτάσει η ώρα που θα μας ρουφήξουν ολοκληρωτικά 
το μεδούλι… 

Σ’ αυτό το issue, δεν πρόκειται να πολυασχοληθώ με μικρότητες, τις ανοησίες 
εμετικού περιεχομένου, το κινητό που αναπαράγει συνεχώς νιαουρίσματα, 
ηχογραφημένες κραυγές, μηχανές ξυρίσματος, ακόμα και ποντίκια την ώρα του 
μαθήματος. Ούτε με την επιείκεια των καθηγητών που – αν και έχει γίνει κάποια 
προσπάθεια διόρθωσης του σκηνικού – ενθαρρύνουν τους μαθητές στο να «μου τη 
χαλάνε» όταν εγώ έρχομαι για μάθημα. Ούτε με τη νέα κινηματογραφική επιτυχία που 
σάρωσε τα ταμεία στα… περίπτερα! Ούτε με τα βαζέλια θα κάτσω να ασχοληθώ που 
ξεσήκωσαν την επικράτεια για ΕΝΑ ματς που ΔΕΝ τους ΧΑΡΙΣΕ η ελληνική διαιτησία 
(ο Θρύλος έπρεπε να νικήσει 4-2 κατά τη γνώμη μου…). Υπάρχουν – και ακόμα και τα 
βαζέλια θα συμφωνήσουν σ’αυτό – πολύ πιο σημαντικά θέματα από όλα αυτά 
παραπάνω, τα οποία είναι απλά ξόδεμα μιας παραγράφου και σπατάλη μερικής 
μελάνης… 

Από τον περασμένο Δεκέμβριο πρέπει να έχετε προσέξει όλοι σας νομίζω πως 
υπάρχει μια απουσία που μας ταλαιπωρεί και εμένα περισσότερο.  Τα συνδικάτα των 
εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (σε όλα, δυστυχώς), αποφάσισαν να 
μεταβούν σε α-κινητοποιήσεις με σκοπό να «πικάρουν» τους πρώτους και συνάμα 
τελευταίους των τροικανών και να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Όμως, εκείνοι – 

δεν ξέρω γιατί – αλλά έχουν υπολογίσει χωρίς τον ξενοδόχο, 
τον οποίο εκφράζουν οι άμοιροι επιβάτες οι οποίοι( και με 
αρχηγούς όλους αυτούς που ανήκουν στο ένθερμο κοινό του 
Αυτιά, «85-144»), έχουν αρχίσει να διαμαρτύρονται ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΩΣ μάλιστα! Τον τελευταίο μήνα(Φεβρουάριος 2011) τα 

Μ.Μ.Μ. λειτουργούν κανονικά μόνο τα Σαββατοκύριακα! Τις καθημερινές, το 
συνηθισμένο πια νέο ότι θα υπάρξει στάση εργασίας 11 με 4 στα λεωφορεία, 12 με 4 
στα τρόλεϊ και τον Α.Σ.Σ.Τ.Α.Π. (Αργός Σιδηρόδρομος Συνεχούς Ταλαιπωρίας 
Αθηναίων-Πειραιωτών) κάνει εμένα και χιλιάδες άλλους συνομήλικους μου και μη να 
βράζουν από οργή. Και αυτή μεγαλώνει όσο βλέπω και βλέπουμε ανυποχώρητους 
όλους αυτούς τους πρώην βολεμένους «συνδικαλιστές». Γιατί μιλάω για αυτό το θέμα 
θα μου πείτε κάποιοι και δικαιολογημένα. Γιατί πολλοί συμμαθητές μου (ανάμεσά τους 
και μερικά φιλαράκια) έχουν μετατραπεί σε άσκοπους περιπατητές (!) λόγω αυτής της 
κατάστασης… Από εδώ λοιπόν θα λάβω το θάρρος εγώ σαν μαθητής του Β’3 – Θετικής 
Κατεύθυνσης να καλέσω τους τρόπον τινά απεργούς ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ τις 
κινητοποιήσεις τους και να προσέλθουν σε διάλογο, αν όχι με τους κυβερνώντες, με τον 
καημένο τον κοσμάκη που ταλαιπωρείται από όλους αυτούς που στην τελική δεν τους 
φταίνε σε τίποτα… 

Αλλάζοντας θέμα, μεταβαίνω στο 
Βερολίνο, εκεί όπου βρέθηκε ο Γιωρίκας, ή 
αλλιώς Γιωργάκης, ή αλλιώς George, ή 
αλλιώς Jeffrey… τέλος πάντων αυτός που προσπαθεί με νύχια 
και με δόντια (λέμε τώρα), να σώσει το κράτος από την… περσινή 
χρεοκοπία. Κατά τη διάρκεια διάλεξης, λοιπόν, ο πιο έξυπνος 
άνθρωπος από ένα 2χρονο, άκουσε ένα ωραίο σύνθημα σχετικά με 
την παράταξή του και με τη σωρεία φορολογικών μέτρων που έχει 
πάρει από τις 05/05/2010 μέχρι και σήμερα. Το σύνθημα αυτό 
ακούστηκε από εξαγριωμένους Έλληνες φοιτητές, οι οποίοι 
σπουδάζουν στη Γερμανία λόγω του εξαθλιωμένου εκπαιδευτικού 
μας συστήματος. Το μόνο που κατάφεραν όμως είναι να κάνουν 
μια τρύπα στο νερό την οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή. Εφόσον 
όλοι αυτοί οι φοιτητές είχαν πρόβλημα με τον πρωθυπουργό, γιατί 
δεν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ίδιου για να έρθουν και να 
εκφράσουν τις θέσεις τους και να τις αντιπαραθέσουν με τον ίδιο 
και να υπάρξει μια εποικοδομητική , φυσικά και εποικοδομητική 
συζήτηση; Όλα από τον Μπλέτσα τα περιμένετε; Ή μήπως όλα 
αυτά τα «κύματα διαμαρτυρίας» τα οποία απορρέουν συνήθως 
από την αριστερά είναι μόνο για να «χαλάνε» την ατμόσφαιρα 
των G20 και άλλων τέτοιων και να μην διεκδικούν το διάλογο 
ανάμεσα σε κατεστημένο και λαό; Μήπως σήμερα η αριστερά 
υπάρχει μόνο για τη γαρνιτούρα και βλέπουμε όλοι εμείς οι 
υπόλοιποι τα συλλαλητήρια σαν να είναι αποκριάτικες 
παρελάσεις; Μήπως η αριστερά είναι ο αριστερός ψάλτης της 
Δεξιάς που ζητάει ολοκληρωτισμό; Ας το σκεφτούν μερικοί και 
μετά ας σουλατσάρουν λέγοντας με θράσος: «Εγώ είμαι 
αριστερός!». 

Το 2011 μπήκε σε μένα και σε πάρα πολύ κόσμο πολύ 
δυναμικά και σκληρά θα έλεγα για πολλούς λόγους. Εμείς της Β΄ 
Λυκείου τρέχουμε και δεν φτάνουμε για να βγάλουμε έναν 
αξιοπρεπή βαθμό σε 16 μαθήματα τα οποία θα κληθούμε να 
γράψουμε το Μάη, ενώ οι ενήλικες πρέπει να τρέχουν, ώστε να 
είναι συνεπείς στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και να 
καταπολεμήσουν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Στα δυο 
προηγούμενα άρθρα της στήλης έβαζα ένα τραγούδι ώστε να το 
ακούμε και να ξεχνάμε έστω και λίγο την όλη αυτή κατάσταση. Η 
«κατάσταση» αυτή με κάνει και δυσκολεύομαι έστω και να 
σκεφτώ κάποιο τραγούδι ή μια ηρεμιστική μελωδία, γι’ αυτό και  
θα δώσω σ’ εσάς τη συμβουλή να βρείτε εσείς αυτό που θα σας 
κάνει να ηρεμήσετε  και να σας θυμίσει ότι η ζωή μπορεί να τα 
έχει μ’ άλλον, αλλά είναι ωραία… 

Βασίλης Μπλέτσας  
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Η κ. Σαρίογλου και  τα… σουτζουκάκια 
 
       H επίσκεψη της θεωρητικής κατεύθυνσης της Γ Λυκείου στο  ίδρυμα Λασκαρίδη για 

μια ομιλία της ιστορικού κ. Σαρίογλου, καθηγήτριας Πανεπιστημίου, γεννημένη και 
μεγαλωμένη στην Πόλη ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για όλους μας..  Πριν αρχίσει η 
ομιλία, ο κ. Παππάς έκανε μια ερώτηση -άσχετη μας φάνηκε στην αρχή, καταλάβαμε όμως 
αργότερα…  Μας ρώτησε πόσοι έχουν καταγωγή από τη Μ. Ασία. Δέκα από τους τριάντα 
σήκωσαν το χέρι τους. 

         Πρώτα είδαμε το ντοκιμαντέρ που επιμελήθηκε η ίδια η κ. Σαρίογλου, ένα ντοκιμαντέρ 
βασισμένο στο βιβλίο της Αγάπης  Μολυβιάτη- Βενέζη, το ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ 10 ΗΜΕΡΩΝ. Η 
καταστροφή, τα τάγματα εργασίας, το παρόν, οι άνθρωποι, οι σκέψεις τους, οι ανεκπλήρωτοι 
έρωτες που τους χωρίζει η ιστορία. Στη συνέχεια η ιστορικός μας μίλησε για την περίοδο εκείνη, φτάνοντας ως σήμερα. 
Τα λόγια της και οι περιγραφές ήταν τόσο ζωντανές που νομίζω όλοι μας νιώσαμε σα να ζήσαμε από κοντά όλα αυτά,  
μας μετέφερε νοερά σε δεκαετίες περασμένες και ταυτόχρονα αρκετά θλιβερές. Ταξιδέψαμε σε περιοχές που κάποτε 
ήταν ελληνικές, περιοχές ‘ανθισμένες’, όπου πάλλονταν ο ελληνισμός. Ειδική αναφορά έγινε στον ελληνισμό της Πόλης. 

        Πιστεύω πως όλοι συγκινηθήκαμε –πρώτη φορά με συγκίνησε ντοκιμαντέρ- και ιδιαίτερα όσοι έχουν ρίζες από 
εκείνες τις περιοχές (ανάμεσά τους κι εγώ),  Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Αϊβαλή, Πόντο και τόσες άλλες.  

      Είχε μια υπέροχη γεύση όλο αυτό και – τι σύμπτωση! – το μεσημέρι με περίμεναν  λαχταριστά  σουτζουκάκια που 
τα είχε φτιάξει η γιαγιά μου. Πρώτη φορά μου άρεσαν  τόσο πολύ. Εκεί στο τραπέζι σκεφτόμουν πολλά. Και σκέφτηκα 
ακόμη ότι θέλω να αλλάξω τις επιλογές μου για το Πανεπιστήμιο. Δυο ώρες ήταν αρκετές…. Ιστορικός λοιπόν.  

        
Νότα Χαραλάμπους Γ4 

 

Υ.Γ. Στην κ. Σαρίογλου που μας γοήτευσε τόσο πολύ, της έκανα κι ένα ‘δώρο’.  
Μια μαρτυρία που κατέγραψα από τη γιαγιά μου την οποία και παραθέτω. 

 

 
          

 

«Η μητέρα του άντρα μου, η πεθερά μου, γεννήθηκε το 1909 στη Σμύρνη από πλούσια 
οικογένεια και μέχρι τον διωγμό του 1922 ζούσε εκεί. Έντεκα ετών τότε και η αδελφή 
της οκτώ και, ενώ οι Τούρκοι εισέβαλαν στα σπίτια τους και τους έδιωχναν, έβλεπε τη 
Σμύρνη να καίγεται. Βιασμοί, λεηλασίες, σφαγές. Με τη μητέρα τους και ένα μπόγο 
ρούχα μαζί με ένα κεφάλι κεφαλοτύρι και ένα καρβέλι ψωμί εγκατέλειψαν μέρα τη 
Σμύρνη. Οι Έλληνες διωγμένοι ήταν πολλοί ενώ τα πλοία λιγοστά και πηγαινοέρχονταν 
ώστε να τους πάρουν όλους. Η πεθερά μου με την αδελφή της και τη μητέρα τους καθώς 
και με δεκάδες άλλους Έλληνες, έμειναν σε ένα υπόγειο περιμένοντας το πλοίο. Άλλοι 
έμειναν σε σπηλιές…… 
Στο δρόμο ήταν πεσμένο ένα μωρό που έκλαιγε. Ένας Τούρκος στρατιώτης το σήκωσε 

και το έδωσε στη μητέρα της πεθεράς μου. Εκείνη δεν μπορούσε να το πάρει καθώς είχε 
τα δυο παιδιά και το μπόγο. Μια γυναίκα που περνούσε είπε: «Αφέντη μ’ θα το πάρω εγώ 
το μωρό!» Έτσι τους αποκαλούσαμε... «αφέντες». Με τη γυναίκα εκείνη ανέβηκαν μαζί στο 
πλοίο και χρόνια αργότερα η πεθερά μου πήγε στο γάμο του μωρού!.......... 
Ανέβηκαν στο καράβι. Η θάλασσα ήταν γεμάτη αίμα. Η πεθερά μου διψούσε και η 

μητέρα της έσπρωξε με το χέρι το νερό της θάλασσας ώστε να καθαρίσει από το αίμα και 
βρέχει ελαφρώς τα χείλη της μικρής…… 
Έφθασαν στον Πειραιά και τους κατηύθυναν προς τον Αη-Γιώργη. Εκεί δεν είχε 

σπίτια, έμεναν σε αποθήκες. Γύφτους τους ονόμαζαν οι ντόπιοι. Νοικοκυραίοι ήταν και 
πολύ πιο μορφωμένοι από τους ντόπιους. Στην Κοζάνη που πήγα μετά από χρόνια 
θυμάμαι έναν παππού να μου λέει: «ήρθαν οι πρόσφυγες και μας έμαθαν να κάνουμε 
μποστάνια»….. 
Το κράτος μετά από χρόνια έδινε σπίτια στους πρόσφυγες. Η μητέρα της πεθεράς μου 

το αρνήθηκε και ζήτησε οικόπεδο. Είχε δύο κόρες να προικίσει. Δούλευε στα καπνά του 
Παπαστράτου, όπως και οι περισσότεροι πρόσφυγες και έτσι μπόρεσε και έχτισε ένα 
σπιτάκι στο μισό του οικοπέδου. Το άλλο μισό το έχτισε αργότερα, όταν παντρεύτηκε η 
πεθερά μου. Σε τέτοιες εποχές αποκατέστησε και τα δυο της παιδιά. Η πεθερά μου 
γέννησε άλλα τέσσερα παιδιά σ’ αυτό το σπιτάκι. Το 1933, το 1935, το 1939 και το 1946. 
Μέσω του Ερυθρού Σταυρού βρέθηκαν πολλοί χαμένοι. Θυμάμαι υπήρχε στο 

ραδιόφωνο κάθε μέρα για μία ώρα μία εκπομπή του Ερυθρού Σταυρού «ο τάδε γυρεύει 
τον τάδε». Όπως λέει και ο Καζαντζίδης: Στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα 
ξένος… » 

       Γιαγιά…Νότας 
Για την αντιγραφή Ν. Χ.

ΑΦΗΓΗΣΗ  ΓΙΑΓΙΑΣ : ΣΤΑ ΞΕΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΞΕΝΟΣ
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 ΜΥΡΩΔΙΑ ΑΠΟ HOLLYWOOD... 
ΚΙ  ΕΝΑΣ ΚΥΝΟΔΟΝΤΑΣ   

                                                 
Στις 27 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε η 83η 

απονομή των βραβείων  Oscar. Η βραδιά ήταν 
λαμπερή και πολλά πρόσωπα του Hollywood 
παραβρέθηκαν σ' αυτή. 
Παρουσιαστές της απονομής ήταν η Anne Hathaway 

και ο James Franco. Μάλιστα ήταν η δεύτερη στη σειρά φορά που η τελετή των Oscar παρουσιάστηκε από δίδυμο, καθώς στην εκδήλωση 
του 2010 οικοδεσπότες ήταν οι ηθοποιοί Steve Martin και Alec Baldwin. 
Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήταν εκείνη που ο ηθοποιός Kirk Douglas  ανέβηκε στη σκηνή για να παραδώσει το βραβείο β’ 

γυναικείου ρόλου στη Melissa Leo κι εκείνη υποκλίθηκε στον μεγάλο ηθοποιό, καθώς παραλάμβανε το βραβείο της. 
Διάβασα από μερικούς κριτικούς ότι η φετινή τελετή απονομής των βραβείων θεωρήθηκε ''βαρετή'' και ''φτωχή'', διότι δεν υπήρχαν 

εκπλήξεις στα αποτελέσματα των υποψηφιοτήτων και τίποτα το ενδιαφέρον από την παρουσίαση. Τι να 
σας πω...; Αυτοί θα ξέρουν καλύτερα... Πάντως πού την είδαν τη φτώχια με την παρουσιάστρια να 
αλλάζει τη μία εμφάνιση μετά την άλλη... δεν ξέρω... 
Το σημαντικό για μας  βέβαια είναι πως η Ελλάδα  ήταν υποψήφια για την ταινία «Κυνόδοντας» 

(γιουπιιιιιιιιι!!!) του Γιώργου Λάνθημου στην κατηγορία  Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας του 2010. 
Δυστυχώς όμως δεν καταφέραμε φέτος να κερδίσουμε το πολυπόθητο χρυσό αγαλματάκι, αφού το 
κέρδισε η ταινία In a Better World από τη Δανία...( Δεν κατάλαβα... δηλαδή αυτοί ήταν καλύτεροι...); 
Τουλάχιστον το σπουδαίο είναι πως καταφέραμε μετά από 33 χρόνια  να κατακτήσουμε ένα 

πέρασμα από το κόκκινο χαλί. Κάτι είναι κι αυτό. Εμείς πάντως σαν Έλληνες θα το συζητάμε για πολύ καιρό. 
Εμένα προσωπικά η ταινία δεν με ενθουσίασε ...  Παρ' όλα αυτά όμως εγώ σας παροτρύνω να δείτε τον «Κυνόδοντα» έστω και από 

περιέργεια...μπορεί και να έχετε αντίθετη γνώμη από μένα. Σε μια εφημερίδα εξάλλου διάβασα: ‘μια ταινία για να την λατρέψεις ή να τη 
μισήσεις’. Η ταινία πάντως πήρε πολύ καλές κριτικές στα φεστιβάλ από τα οποία πέρασε... ΜΠΡΑΒΟ ΜΑΣ!!!     have fun!! Xxx       

Έφη  Βαλδίρη Β1 

  
 

F.F.C.  :   Το πρώτο Hip-Hop συγκρότημα στην Ελλάδα 
               
Οι F.F.C. ή αλλιώς Fortified Concept που σημαίνει Οχυρωμένη Αντίληψη είναι το πρώτο Hip-Hop συγκρότημα στην Ελληνική σκηνή. 

Το συγκρότημα ιδρύθηκε το 1987 από τον Δημήτρη Πετσούκη ή «Σκηνοθέτη» που ήταν ο παραγωγός των  F.F.C. Το δεύτερο μέλος ήταν ο 
Κώστας Χουρμένταλας ή «ρυθμοδαμαστής» που ήταν ο Μ C του συγκροτήματος και η ψυχή των F.F.C. Το τρίτο μέλος ήταν ο Θωμάς 
Πυτικάκης ή  “DJ Everlast”που ήταν ο  και ο υπεύθυνος για τη μουσική επιμέλεια των κομματιών. Οι  F.F.C μίλησαν για τον ‘δρόμο’ και 
για όλη την ασχήμια της καθημερινής ζωής. Τα περισσότερα τραγούδια τα είχε γράψει ο Χουρμένταλας, ένας πραγματικός θρύλος στη 
σκηνή της Hip-Hop. Το 1993 οι F.F.C συνεργάστηκαν για πρώτη φορά με δισκογραφική εταιρία και έτσι κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους 
δίσκο με τίτλο ‘Δύσκολοι καιροί’. Το 1997 κυκλοφόρησαν το δίσκο ‘Σε άλλη διάσταση’ και το 
1998 το τρίτο τους δίσκο ‘ Η Απειλή’. Ακολουθούν η ‘Οχυρωμένη αντίληψη’, το 2000  ο πιο 
επιτυχημένος δίσκος, το 2002 ο δίσκος ‘Υπ΄ όψιν’ και τον ίδιο χρόνο τα ‘Κλασσικά Ηχογραφημένα’. 
Κι έτσι φτάσαμε στο 2005 που είναι και η τελευταία τους δουλειά με τίτλο ‘Αντιληψίες 
συνείδησης’. Το συγκρότημα διαλύεται ξαφνικά το 2005, όταν αποχωρεί ο Κώστας Χουρμένταλας 
από το συγκρότημα και από τη μουσική σκηνή γενικότερα δηλώνοντας: ‘Φεύγω για να γλιτώσω από 
την εμπορικότητα’.  Ήταν πράγματι ένα ανήσυχο πνεύμα  που έδωσε πολλά στο  Hip-Hop.Τα άλλα 
δυο μέλη συνέχισαν με άλλα συγκροτήματα. 
Έτσι οι F.F.C. διαλύθηκαν, όμως υπάρχει μια ελπίδα στις καρδιές εκείνων που τους γουστάρουν 

πραγματικά κι ελπίζουν μια μέρα ότι ο Χουρμένταλας θα γυρίσει και οι  F.F.C. θα επανενωθούν. 
‘Χουρμένταλα, γύρνα, η μουσική σε χρειάζεται.’ Αυτό είναι το σύνθημα των οπαδών των F.F.C. 
Τελειώνοντας αυτή την παρουσίαση θα γράψω τα πιο γνωστά τραγούδια των F.F.C.:   Παραμύθι / 
Οχυρωμένη αντίληψη / Το τελευταίο γράμμα ενός αυτόχειρα / Η δικιά μου Ιθάκη  / Όσα μ έμαθες εσύ / 
Κάποιο Οκτώβρη την αυγή/ Δεν με νοιάζει πια / Ναρκωτικό / Δέκα πόντους τακούνι / Άδειο σκηνικό 
κλπ.    F.F.C. : 1987 / 2005 / ;;;                                                           Βασίλης Γιετμήλ Β1 

  

 
 
Την Τσικνοπέμπτη και την τελευταία Παρασκευή της Αποκριάς στο σχολείο έγινε τρικούβερτο γλέντι. Την Τσικνοπέμπτη  
ειδικότερα ήταν μια ωραία πρωτοβουλία των ίδιων των παιδιών … και κυρίως των ψηστών.  Φοβερό κέφι υπήρχε και 

στις Απόκριες με απίθανες μεταμφιέσεις όλων, μαθητών και καθηγητών. Οι φωτογραφίες μιλάνε μόνες τους. 
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Μαρία Καρμίρη 
 
 

 

Ζ Ω Δ Ι Α 
 
ΚΡΙΟΣ: Σύννεφα θα βρεθούν στον 
αισθηματικό σας τομέα. Προσέξτε 
μικροτσακωμούς και παρεξηγήσεις 
με το ταίρι σας. Η Αφροδίτη στο ζώδιό 
σας, σας ενισχύει επαγγελματικά, ίσως να 
έχετε κάποια επιτυχία σε κάποιο 
διαγώνισμα. Περιορίστε τις αγορές σας, 
καθώς τα λεφτά φεύγουν χωρίς να το 
καταλάβετε. Τυχεροί αριθμοί: 6, 17, 28 
 
ΤΑΥΡΟΣ: Οι ελεύθεροι από εσάς 
θα έχουν σύντομα μια ενδιαφέρουσα 
γνωριμία ενώ οι υπόλοιποι να 
περιμένετε κάποια έκπληξη από το ταίρι 
σας. Οι ατυχίες στον επαγγελματικό τομέα 
έρχονται συνεχώς άρα στρωθείτε στο 
διάβασμα. Ο κουμπαράς σας φουσκώνει 
ταχύτατα. Τυχεροί αριθμοί: 9, 15, 24 
 
ΔΙΔΥΜΟΣ: Εξορμήσεις με φίλους 
ή το ταίρι σας βοηθάνε να ξεχάσετε 
την πίεση της καθημερινότητας είτε 
αυτή προέρχεται από τη σταδιακή μείωση 
των εσόδων σας είτε από αποτυχίες στο 
σχολείο ή το φροντιστήριο. Περάστε 
χρόνο με το ταίρι σας έτσι ώστε να 
γνωριστείτε καλύτερα ή ψάξτε κάτι 
καινούριο. Τυχεροί αριθμοί: 12, 25, 30 
 
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ο Δίας στο ζώδιό σας 
ταράσσει τον επαγγελματικό σας 
τομέα αλλά φίλοι και οικογένειά σας 
ανεβάζουν. Όλα δείχνουν τέλεια με το 
ταίρι σας, προσέξτε μόνο τρικυμίες που 
μπορεί να προκαλέσουν τρίτοι. Ο 
λογαριασμός σας αυξάνετε ραγδαία. 
Τυχεροί αριθμοί:2,29,13 
 

ΛΕΩΝ: Την ημέρα της 
Πανσέληνου ενδέχεται να 
βρείτε επιτέλους τον πρίγκιππά 
σας όπως τον ονειρεύεστε. Η οικονομική 
σας ζωή παραμένει σταθερή, αν είστε 
προσεκτικοί και δεν σπαταλάτε άσκοπα, 
θα μετατραπεί σε ανοδική. Τα 
επαγγελματικά σας ευνοούνται, αρκεί να 
μην ξεμυαλίζεστε.Τυχεροί αριθμοί:8,22,31 
 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Όσοι είστε 
γεννημένοι το πρώτο δεκαήμερο 
φροντίστε να τακτοποιήσετε 
υποχρεώσεις στον επαγγελματικό 
τομέα, μέχρι τις 20 του μήνα. Οι 
υπόλοιποι χαλαρώστε και απομακρυνθείτε 
από άτομα που σας αναστατώνουν. Ο 
κουμπαράς σας φουσκώνει. Προσοχή σε 
μικροκαβγάδες με το ταίρι σας. Τυχεροί 
αριθμοί: 3, 14, 21 
 

ΖΥΓΟΣ: Ένα χαρούμενο 
γεγονός σας ανεβάζει την 
αυτοπεποίθηση. Δωράκια από 
φίλους, συγγενείς και το ταίρι 
σας σας συναρπάζουν. Οι συμμαθητές σας 
σας περιθωριοποιούν, διαφημίζοντας σας. 
Παρατηρείται αύξηση απ’ τους γονείς σας 
στο καθιερωμένο χαρτζιλίκι, ξεκινήστε 
αποταμιεύσεις. Τυχεροί αριθμοί:10, 16, 26 
 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αυτές οι μέρες 
ο ανάδρομος Ερμής στο ζώδιό 
σας προκαλεί συγκρούσεις 
στο οικογενειακό και φιλικό 
σας περιβάλλον. Βρίσκετε παρηγοριά 
στην αγκαλιά του ταιριού σας, που δεν 
παύει να σας στηρίζει. Απανωτές επιτυχίες 
στα επαγγελματικά. Ο λογαριασμός 
αυξάνει ραγδαία.Τυχεροί αριθμοί:5,18,20 
 

ΤΟΞΟΤΗΣ: Τα άστρα για εσάς 
προβλέπουν επαγγελματική 
άνοδο ή ταξίδια με φίλους ή το 
ταίρι σας. Βρίσκεστε στην καλύτερη φάση 
της χρονιάς γι’ αυτό εκμεταλλευτείτε  το 
για να αποβάλλετε το στρες των 
μαθημάτων. Να περιμένετε πολλά δώρα 
και χαρτζιλίκια. Τυχεροί αριθμοί: 4, 11, 19 
 
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ο Ουρανός στο 
ζώδιό σας ευνοεί όσους από εσάς 
είστε δεσμευμένοι με εκδρομές – 
έκπληξη. Οι υπόλοιποι δεν 
ευνοούνται στον συναισθηματικό σας 
τομέα, θα έχετε όμως ανοδική πορεία στα 
επαγγελματικά – σχολικά. Τα πορτοφόλια 
γεμίζουν παράλληλα με τις αγορές σας 
που αυξάνονται. Τυχεροί αριθμοί: 1, 7, 27 
 
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Με την είσοδο του 
Κρόνου στο ζώδιο σας ενδέχεται 
να έχετε πολλές επιτυχίες στο 
σχολείο και πιο συγκεκριμένα σε 
εξετάσεις. Το ταίρι σας δείχνει ένα 
ρομαντικό πρόσωπο και σας εκπλήσσει. 
Προσοχή σε άσκοπες αγορές γιατί τα 
οικονομικά σας έχουν καθοδική πορεία. 
Τυχεροί αριθμοί: 8, 25, 30 
 
ΙΧΘΥΣ: Είστε οι 
αντιπροσωπευτές του ζωδιακού 
κύκλου για αυτό το μήνα. Στα 
αισθηματικά σας προβλέπονται εντάσεις 
αλλά με σωστό χειρισμό όλα θα 
διορθωθούν. Στα επαγγελματικά σας έχετε 
ανοδική πορεία, όλο επιτυχίες. Περιορίστε 
τα έξοδά σας. Τυχεροί αριθμοί: 4, 14, 23. 

 

Π. Ζαπάλτα  
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Ανθολόγηση: Φιλολογική ομάδα 1ου Λυκείου Κερατσινίου 
 

ΠΟΙΟΙ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ;  
         Για όσους δεν το ξέρουν, στο σχολείο μας υπάρχει μια πολύ ζεστή βιβλιοθήκη. Ήδη κάποιοι μαθητές έχουν πάρει βιβλία 
όπως ‘Τα ψάθινα καπέλα’ της Μ. Λυμπεράκη, ‘Ο ωραίος λοχαγός’ του Μ. Κουμανταρέα, ‘Σουέλ’ της Καρυστιάνη, ‘Η 
στέπα’ του Α. Τσέχωφ.  Απευθυνθείτε στον φιλόλογό σας ή στις κ. Ζερβουδάκη και κ. Διαμαντίδου. 

 
 
 

 

 

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
 

Ώρες κοιτούσε το κομμένο χέρι του αγάλματος – μονάχα ένα χέρι 
σταματημένο σε μιαν ήσυχη χειρονομία ανασυγκρότησης 
ολόκληρου του σώματός του. Έτσι, ίσως να ‘χε μάθει 
το βαθύ μυστικό  που δε θα ‘πρεπε κι αυτός να το πει. 
Κι άλλωστε ποιος θα μπορούσε, και πώς να το πει; 

Η ποίηση – είπε – αρχίζει πάντοτε πριν απ’ τις λέξεις ή μετά τις λέξεις. 

Τότε είδαμε το πουλί που βγήκε απ’ το κομμένο χέρι κι έκατσε στο ψωμί. 
Γ.Ρίτσος

ΟΧΘΕΣ ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ 
 

Θα ‘θελα πολύ να ‘μαι με τους απέναντι 
να με αφήσω να με σύρουν να τελειώνουμε. 
Εγώ απέναντι σε μένα ειν’ το δύσκολο, 

πλευρές να αλλάζω είναι εύκολο. 
Μέσα σε μένα είν’ το δύσκολο. 

 
Σοφία Ματιάτου 


