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 Καλοκαιρινό και φωτεινό το εξώφυλλο όχι μόνον γιατί το καλοκαίρι έφτασε αλλά γιατί έχουμε ανάγκη 
αυτό το καλοκαίρι. Μπορεί άραγε να είναι σκοτεινά τα καλοκαίρια; 

 Σ’ αυτό το φύλλο της εφημερίδας κυριαρχεί λοιπόν η ελπίδα, ως αντίστιξη στο φόβο και στα βλοσυρά 
βλέμματα που κυριαρχούν στη ζωή μας.  

 Μαζί με τα πολύ δύσκολα που έρχονται, κρατάμε το χαμόγελό μας στις πλατείες της Ελλάδας  που 
γεμίζουν από ελπίδα… 

 Γι αυτό δίνουμε προτεραιότητα στους αποφοίτους της Γ Λυκείου που κάτι έχουν να μας πουν καθώς 
τελειώνουν το σχολείο, ενηλικιώνονται, ξεκινούν για ωραία ταξίδια και κατακτήσεις. Είναι η πρώτη γενιά 
που ενηλικιώνεται στον καινούργιο μνημονιακό κόσμο και πρέπει να τους ακούσουμε… 

 Ευχόμαστε καλά αποτελέσματα και ό,τι καλύτερο στη ζωή τους που ξεκινά τώρα με το πιο ωραίο και μεγάλο 
καλοκαίρι τους.  

 Από την άλλη μεριά η κατάθλιψη των μεγάλων και ο θυμός των παιδιών προβληματίζει βέβαια στους 
δύσκολους καιρούς που ζούμε. Πόσο τρομακτικό ειδικά για τους  εφήβους  να ζουν με αλλεπάλληλα μνημόνια 
απόγνωσης και απελπισίας που μετατρέπεται σε βία προς τον διπλανό μας; 

 Όχι στον φόβο λένε εξάλλου και οι Ισπανοί διαδηλωτές…αλλά και οι δικοί μας… 
 Η ποίηση που κυριαρχεί σε αυτό το φύλλο δεν εξωραΐζει λοιπόν την κατάσταση , μας υπενθυμίζει όμως ότι αυτό 
το καλοκαίρι ‘ επιβάλλεται’ να γλυκάνουμε όσο μπορούμε, να  ονειρευτούμε, να εκφράσουμε ό,τι καλύτερο έχει 
η ψυχή μας, να σταθούμε στον διπλανό μας που έχει ανάγκη αλλά και στον εαυτό μας που ξοδεύτηκε ασκόπως 
στο τελευταίο μοντέλο κινητού τηλεφώνου, να αλλάξουμε εντός μας… Πρέπει να γίνουμε λίγο πιο σοφοί, τώρα 
που γίναμε πιο φτωχοί.  

 Γι αυτό και ο αποχαιρετισμός για τη λήξη της χρονιάς και το καλοκαίρι θα προβάλλει ό,τι καλύτερο συμβαίνει 
στο σχολείο μας.    

 Ραντεβού λοιπόν  στις 15  Ιουνίου  σε ένα βράδυ δημιουργίας και χαράς ( θεατρικό, μουσική, χορός… και 
πολλές εκπλήξεις) στο σχολείο μας στις 7.30 μμ με πρωταγωνιστές τα ίδια τα παιδιά.  

 Εξάλλου, η κοινή εμπειρία διαμορφώνει την κοινότητα, όπως γράψαμε (;) και στην έκθεση. 
 Ειδική πρόσκληση απευθύνουμε στους παλιούς αποφοίτους (όσοι βρίσκονται στην Αθήνα), να έρθουν να 
θυμηθούμε τις κοινές μας στιγμές και να μας κοινωνήσουν τη δύναμη της ωρίμανσης και της δράσης τους. 

 Κατά τα άλλα πολλές αλλαγές από το Σεπτέμβρη στην εκπαίδευση με βαρύγδουπες υποσχέσεις και…σίγουρη 
λιτότητα. Αναζητούμε σε αυτό το γκρίζο τοπίο (όπως πολλές φορές στο 
παρελθόν) αξιοκρατία στην επιλογή των διευθυντών των σχολείων, ζωντανό 
δημιουργικό σχολείο-λύκειο,  όπου θα ισχύει πράγματι το ‘πρώτα ο μαθητής’, ο 
οποίος μάλιστα μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα για φροντιστήριο στα νέα 
δεδομένα. Αναζητούμε ξανά την ΠΑΙΔΕΙΑ!  

 Και στα νέα δεδομένα πρέπει να γίνουμε σοφότεροι όλοι, εκπαιδευτικοί, γονείς 
και μαθητές, έχοντας υψηλές απαιτήσεις από τους εαυτούς μας και τους άλλους.  

 Κι ένα καλό νέο: δεύτερη καθαρίστρια και νυχτερινός φύλακας έχει πια το 
σχολείο μας. Η κοινή λογική επιτέλους επικράτησε.  

 Καμιά φορά η ζωή κάποιων ανθρώπων είναι τέτοια που ακόμη και ο θάνατός τους σε κάνει υπερήφανο.  
 Ο Απόστολος Σάντας ήταν ο ένας από τους δύο νεαρούς που κατέβασαν τη γερμανική σημαία από την 

Ακρόπολη. Δεν ήταν ‘μάγκας’ και ‘εθνικόφρων’. Ήταν όμως πατριώτης και είχε λεβεντιά. Και το 
ηρωικό του κατόρθωμα δεν το εξαργύρωσε με οφίτσια… 

 Ο Θανάσης Βέγγος δεν ήταν σταρ μεσημεριανών εκπομπών. Ήταν όμως ο άλλος ήρωας, ο ήρωας της 
καθημερινής ζωής, εκείνος ο Έλληνας που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής με χαμόγελο και ψηλά 
το κεφάλι. 
 Τους Μ. Ρασούλη και Ν. Παπάζογλου χωρίς άλλα σχόλια ας τους σιγοτραγουδήσουμε… και  

Καλό Καλοκαίρι!  
              

    Γ. Π.  

Το εξώφυλλο 
σχεδίασε η 
Πασχαλιά 
Ζαπάλτα με 

τίτλο 

Πικρό...αλλά 
καλοκαίρι! 

     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. 

Υπεύθυνος καθηγητής:   
Γ. ΠΑΠΠΑΣ 

η  κ. Σοφία  
Γιαλμανίδου 

διόρθωση  

Σε  αυτό το  τεύχος  βοήθησε  
στην  πληκτρολόγηση  και 

Σελιδοποίηση: 
Α. Αγγελίδη 
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Κυριακή απόγευμα 1η Μαΐου, καθήμενη στο γραφείο αγναντεύοντας έξω από 
το παράθυρό μου την πίσω πολυκατοικία, αναρωτιέμαι ποιο θα είναι το θέμα 
του τελευταίου άρθρου μου σαν μαθήτρια του σχολείου. Δεν έχω ούτε πολλές 
ιδέες ούτε πολλές επιλογές. Συνήθως οι άλλοι γράφουν για τις (καταραμένες) 
Πανελλήνιες, για το πώς πέρασαν στο σχολείο, ευχαριστούν τους καθηγητές, τους 
συμμαθητές, παραπονιούνται και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δεν ξέρω αν θα 
πρωτοτυπήσω (δεν με απασχολεί κιόλας), πάντως σκέφτηκα να αφιερώσω λίγες γραμμές στη 
σχέση πάθους που είχα τρία χρόνια με το «Ονειροζούμ». 

 Το 2008 πάτησα για πρώτη φορά το πόδι μου στο Λύκειο. Μάλλον 
έδειχνα άνετη αλλά ήμουν πιο φοβισμένη κι από ένα κοτόπουλο. Πέρασαν, 
ευτυχώς, ήσυχα κάποιες μέρες, μέχρι που μπήκε στο τμήμα μου ο κ. 
Ιγνατιάδης, ανακοίνωσε πως το σχολείο εκδίδει μια εφημερίδα και μας 
παρότρυνε να συμμετάσχουμε. Δεν θυμάμαι αν άρχισα να γράφω από το 
πρώτο φύλλο εκείνης της χρονιάς, σίγουρα όμως στο δεύτερο υπήρχε κάτι 
δικό μου. Μέσα μου είχε φουντώσει για τα καλά ο έρωτας και τα πράγματα 
έδειχναν ευοίωνα, με ήθελε και το ήθελα! Από τότε δεν έχει υπάρξει τεύχος 

χωρίς άρθρο ή άλλου είδους συμμετοχή μου.  
Κάποιες φορές έπαιρναν εμένα και άλλα παιδιά για να συρράψουμε τις σελίδες, να τις  

τακτοποιήσουμε και να μοιράσουμε τις εφημερίδες. Ένιωθα τόσο τυχερή που ήμουν από τους 
πρώτους μέσα στο σχολείο που τις έπιαναν στα χέρια τους! Δεν με ένοιαζε που το μοιραζόμουν, 
αυτή η σχέση χωρούσε πολλά άτομα, δεν φθειρόταν. Αντίθετα με το λαϊκό 
άσμα,  η ευτυχία ‘’κοβόταν’’ και σε τρία και σε τέσσερα και σε περισσότερα 
κομμάτια! Εκείνες τις ώρες όλοι μαζί κάναμε δουλειά και παράλληλα 
συζητούσαμε, κουτσομπολεύαμε, διαβάζαμε τα άρθρα μας, δίναμε 
συγχαρητήρια ο ένας στον άλλον. Στιγμές χαράς και ευφροσύνης! 

Καθένας μας είχε βάλει ένα κομμάτι της ψυχής του από την πρώτη έως τη τελευταία 
σελίδα. Νομίζω πως ήταν αδύνατο να μην αγαπηθεί το «Ονειροζούμ», όχι γιατί ήταν το 
αποτέλεσμα των κόπων μας, αλλά γιατί μας έδωσε τη σπουδαία ευκαιρία να εκφραστούμε 
για τα θέματα που μας βασάνιζαν.  

Προσωπικά, πάντα περίμενα να έρθει ο καιρός για να γράψω το επόμενο άρθρο, να 
αναθερμάνω τον έρωτά μας. Ήταν ο καλύτερος τρόπος να εξωτερικεύσω όσα δεν τολμούσα ή όσα 
δεν μπορούσα να πω εξαιτίας κάποιων μη ευνοϊκών  περιστάσεων. Πάντα υπήρχαν άτομα που 
σχολίαζαν όσα έγραφα. Επειδή ο λόγος είναι γραπτός, μην νομίζετε ότι δεν υπήρχαν ευχάριστες 
ή δυσάρεστες αντιδράσεις. Αλλά δεν με πείραζαν, διότι ήταν αποδείξεις του ενδιαφέροντος των 
ανθρώπων προς εμένα και την εφημερίδα μας. Ποτέ όμως δεν άφησα τα κακεντρεχή σχόλια να 
χαλάσουν τη σχέση μας.  

Τώρα ο χωρισμός είναι αναπόφευκτος. Δεν τον επιλέξαμε εμείς, η μοίρα. Αυτή η 
κακούργα! Εδώ που τα λέμε, μια σχέση εξ αποστάσεως δύσκολα κρατιέται. Από εδώ και πέρα 
μόνο οι γλυκές αναμνήσεις μου μένουν. Τουλάχιστον τις κέρδισα! 

Κλείνοντας, ελπίζω τα παιδιά να συνεχίσουν να γράφουν για την εφημερίδα 
και ποτέ να μην σταματήσει να εκδίδεται. Επίσης, θέλω να πω ότι λυπάμαι που 
από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο δεν θα έχω την αγωνία να ετοιμάσω άρθρο για το 
«Ονειροζούμ». Βέβαια αν μου ζητηθεί, θα το κάνω (κύριε Παππά!). Ακόμα να 
ευχαριστήσω τον κ. Ιγνατιάδη, που ήταν ο εμπνευστής του (ο πατέρας του 
έρωτά μου), για τη συνεχή στήριξή του, αν και κάποιες φορές ήταν και είναι 
αγχωτικός!  

Η εφημερίδα ήταν σταθμός στη ζωή μου, μεγάλη βοήθεια σε επίπονες και δυσχερείς 
καταστάσεις και μια ευκαιρία για να κάνω κάτι που μου αρέσει και αγαπώ, το γράψιμο.  

Καλό Καλοκαίρι και καλή συνέχεια «Ονειροζούμ» μας! Πάντα θα έχεις μια θέση 
στην καρδιά μου! 

       Φρόσω Βοργιά, Γ’2 
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Από το 1971 που πρωτοεμφανίστηκε 

η Greenpeace ταράζει τα νερά, 
στέλνοντας σήματα κινδύνου αλλά και 
μηνύματα αισιοδοξίας. Στο διάστημα 
αυτό τα κύματα που ξεκίνησαν από μια 
μικρή ομάδα ανθρώπων, απλώθηκαν 
στους μεγάλους ωκεανούς κι από εκεί 
στις δικές μας θάλασσες. Οι νίκες ήταν 
πολλές και σημαντικές, όπως συχνές 
ήταν και οι απογοητεύσεις.  

Όμως εκείνο που κρατά ζωντανές τις 
δυνάμεις της ‘πράσινης ειρήνης’ είναι η 
γνώση πως χωρίς αυτήν, χωρίς την 
ελπίδα που ενσαρκώνει η  Greenpeace, o 
κόσμος θα ήταν αργότερα χειρότερος. 
Στο έργο της    Greenpeace κυρίως όμως 
θα βρει κανείς το αποτύπωμα της 
καρδιάς κάποιων ανθρώπων. Αυτών που 
τολμούν το διαφορετικό, αυτών που 
νοιάζονται για το παρόν και για το 
μέλλον, αυτών που σμίγουν το 
συναίσθημα με τη δράση για να 
γεννήσουν την αισιοδοξία. Την 
αισιοδοξία για μια καλύτερη ζωή, για 
έναν καλύτερο κόσμο. 

Οι βασικές αρχές της Greenpeace: Η 
Greenpeace είναι πάνω από όλα μια 
οργάνωση δράσης. Ένα κίνημα πολιτών 
που βαρέθηκε τις ατέρμονες και 
αδιέξοδες συζητήσεις, την αδράνεια και 
τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και  
απαιτεί άμεσες λύσεις στα μεγάλα 
περιβαλλοντικά προβλήματα. Ένα 
κίνημα πολιτών που στηρίζεται τόσο στη 
συλλογική όσο και στην προσωπική μη 
βίαιη δράση. Είναι επιπλέον μια 
οργάνωση με έντονα διεθνή χαρακτήρα 
για τον απλό λόγο ότι η ρύπανση και τα 
προβλήματα του περιβάλλοντος δεν 
γνωρίζουν σύνορα.  

Είναι μια οργάνωση που δεν διστάζει 
να συγκρουστεί με μεγάλα οικονομικά 
και πολιτικά συμφέροντα προκειμένου 
να προστατέψει το περιβάλλον. Είναι 
τέλος, μια οργάνωση αποτελεσματική, 
όπως αποδεικνύουν οι χιλιάδες επιτυχίες 
που έγιναν δυνατές χάρη στις 
παρεμβάσεις της Greenpeace. Υπάρχουν 
ορισμένες αρχές στις οποίες πιστεύουν 
στην Greenpeace. Κι όχι απλώς τις 
πιστεύουν, αλλά φροντίζουν να τις 
κάνουν πράξη καθημερινά. 
 

Ανατολή Σεβαστού Α5 

ΕΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ 
ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ 

ΣΕ ΚΡΙΣΗ 
 

Όποια πέτρα και να σηκώσει 
πλέον κανείς, από κάτω θα βρει κάτι ή 
κάποιον, που θα μιλάει για την περιβόητη 
οικονομική κρίση της Ελλάδος . Τι είναι λοιπόν η 
οικονομική κρίση; Ενώ συνέχεια ακούμε για 
αυτή, η πλειοψηφία της νέας γενιάς παρακολουθεί 
παθητικά τα γεγονότα γύρω από την κρίση, και 
αδιαφορεί προκλητικά για την οικονομική αλλά και κατά 
συνέπεια για την κοινωνική εξέλιξη της χώρας μας .Θα έπρεπε 
λοιπόν όλοι εμείς οι νέοι , αν όχι να ασχοληθούμε ενεργά με την 
βελτίωση όλης αυτής της κατάστασης ,τουλάχιστον να 
ενημερωθούμε για το τι πραγματικά είναι η κρίση αυτή  και  στο 
τι συνέπειες μπορεί να έχει στη ζωή  μας. Κάποιος κάποτε είχε 
πει “Ύφεση είναι όταν μένει άνεργος ο γείτονας. Οικονομική 
κρίση είναι όταν μένει άνεργη όλη η γειτονιά.” Από αυτό λοιπόν 
μπορεί κανείς να πει ότι η κρίση καταρχάς έχει συνέπειες σε 
όλους μας. Στην Ελλάδα σήμερα δεν είναι ότι ένα δυο άτομα 
έχασαν τις δουλειές τους αλλά χιλιάδες. Και αυτοί που δεν την 
έχασαν  υπέστησαν  μεγάλες επιπτώσεις στο εισόδημα τους. 

Αυτό θα το έχετε καταλάβει όλοι σας γιατί βλέπετε πλέον 
τους γονείς σας να έχουν μια επιφυλακτικότητα όταν ζητάτε για 
κάποιο λόγο λεφτά. Επίσης κάτι ακόμα που μπορούμε  να δούμε 
είναι ότι , στον οικονομικό μαρασμό της χώρας μας συμβάλαμε 
όλοι . Και το ζητούμενο είναι να καταλάβουμε εμείς οι νέοι το 
μερίδιο ευθύνης που έχουμε απέναντι σε αυτή τη κατάσταση και 
απέναντι στην κοινωνία μας . Βέβαια θα αναρωτιέστε , σε τι 
φταίξαμε εμείς και φέρουμε ευθύνες για την κρίση; Η απάντηση 
είναι ότι εμείς ΝΑΙ, δεν πήραμε ποτέ μίζες και ΟΥΤΕ  κλέψαμε 
το δημόσιο , όμως έχουμε ευθύνη εμείς να αποκτήσουμε σωστή 
παιδεία ώστε  να μην προβούμε στα ίδια λάθη που ίσως 
κάνανε οι γονείς μας και οι προηγούμενες γενιές . Βέβαια αυτό 
είναι πάρα  πολύ δύσκολο και το γνωρίζουμε όλοι , αλλά αν 
θέλουμε να θεωρούμε τους εαυτούς μας  επαναστάτες και ότι 
μπορούμε να κάνουμε κάτι για  να  αλλάξει ο κόσμος μας  
,αυτό που πρέπει να αλλάξουμε είναι οι ηθικές μας άξιες . 
Γιατί πιστεύω ότι η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική αλλά και 
ηθική , και τούτο γιατί αυτό που μας έφερε σε αυτή την 
κατάσταση είναι η απληστία και η φιλοχρηματία και αυτά είναι 
τα πρότυπα που μεγαλώνουν γενιές και γενιές και εμείς όπως 
φαίνεται θα είμαστε μια από αυτές ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΤΙ, 
έτσι απλά ,όμοια και απαράλλακτη με τις άλλες και μην σας πω 
και χειρότερη, γιατί εμείς δεν έχουμε ζήσει ούτε παγκόσμιους και 
εμφύλιους πολέμους αλλά και ούτε ένα «πολυτεχνείο». Επομένως εμείς ως 
νέα γενιά μπορούμε και πρέπει να φέρουμε την αλλαγή, είναι στο χέρι μας 
να σηκώσουμε κεφάλι . Είμαστε έφηβοι και η εφηβεία  
χαρακτηρίζεται ως μια περίοδος αντιφάσεων αλλά και 
οραμάτων για έναν καλύτερο κόσμο. ΔΕΝ πρέπει λοιπόν εμείς 
οι νέοι να αφήσουμε την Ελλάδα μας χαμένη. 

Υ.Γ: Το ξέρω ότι το άρθρο αυτό σας φάνηκε ανούσιο  
μπροστά στην χαρά που έχετε αυτή την στιγμή λόγω 
καλοκαιριού αλλά έπρεπε κάποια στιγμή να το γράψω .  
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!! 

Α1 Χρήστος Γκουρνέλος  
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Πάνε αρκετοί μήνες από την τελευταία φορά από την οποία είχα βρεθεί να γράφω το λαοφιλές αυτό άρθρο στους 

προσφιλείς μου(ο θεός να κάνει μερικούς από αυτούς) συμμαθητές μου. Σαφώς και έχουν συμβεί πολλά από τις 24/2, αλλά, 
εγώ είμαι εδώ για να παρουσιάσω μερικά από αυτά. The Headlines: 

Σφοδρές οι αναταράξεις στο α-πολιτικό σύστημα όπου τώρα ασχολούνται όλοι με την επερχόμενη αναδιάρθρωση(που 
όντως θα μας καταστρέψει, μόνο που δεν ξέρουμε πότε θα γίνει!) και το σκάνδαλο με το υποβρύχιο που γέρνει κάπως σαν το 
σήμα του ALPHA. Πρωταθλητής Ελλάδος στο ποδόσφαιρο ο ΘΡΥΛΟΣ με 16 γκολ στις τελευταίες 4 αγωνιστικές και 
κυπελλούχος Ελλάδος η Α.Ε.Κ. με 16 γκλόπ στις τελευταίες 144 μετωπικές με τα Μ.Α.Τ.! Όσο για την επίσημη αγαπημένη 
των Ελλήνων, αποφάσισε να στραφεί στους… Έλληνες(γιατί οι μαύροι τελείωσαν)! Επανήλθαν ελάχιστο καιρό μετά τη 
συγγραφή του άρθρου τα κανονικά δρομολόγια των Μ.Μ.Μ. αν και τώρα σχεδιάζονται νέες κινητοποιήσεις… Ας τελειώσουν 
οι εξετάσεις μας και μετά κάντε ό,τι θέλετε! Έγινε και βασιλικός γάμος κιόλας στην Αγγλία, με την αδερφή της νύφης να 
κάνει, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, πολλούς εργένηδες να τρέχουν στο Λονδίνο για να την κατακτήσουν!  

 Όμως, καλοί μου άνθρωποι, δεν είναι δυνατόν να βγάλω έξω από αυτή τη στήλη και να περάσω στα αζήτητα, την απώλεια 
του Θανάση Βέγγου(1927-2011), που πολλοί από μας μπορεί να μην τον γνωρίσαμε από τις ταινίες του αλλά μόνο από τις 
λίγες του δημόσιες εμφανίσεις κατάφερε όμως να μπει μέσα στις καρδιές μας και να μας κάνει να τον αγαπήσουμε σαν να 
είναι δικός μας άνθρωπος… Αναπαύσου εν ειρήνη, καλέ μου άνθρωπε… 

Όσον αφορά τα σχολικά γεγονότα, δεν μπορώ να βγάλω έξω και τις 2 θεατρικές παραστάσεις που έλαβαν χώρα στο 
υπερσύγχρονο αμφιθέατρο του σχολείου μας. Σίγουρα θα καταλάβατε ότι ένας από τους ηθοποιούς που έπαιξε στην πρώτη 
παράσταση, δεν έπαιξε στην δεύτερη. Όχι, δεν τον έδιωξαν οι «υπεύθυνοι», έφυγε από μόνος του για να προστατέψει το 
χαρακτήρα του, το μαθητικό του προφίλ, την αξιοπρέπειά του, και να εξασφαλίσει, επιτέλους, λίγη ψυχική ηρεμία την οποία 
καθ’ όλη αυτή τη χρονιά στερήθηκε λόγω προσωπικών του υποθέσεων. Και θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο: Τον ηθοποιό που 
έπαιξε στη 2η παράσταση, του ασκήσατε τέτοια πίεση όση ασκήσατε στον προηγούμενο; Γιατί μόνο τα ρούχα που φορούσε ο 
2ος ηθοποιός υποδεικνύουν το αντίθετο… 

Επόμενο θέμα, είναι η αποσιώπηση οποιουδήποτε (πολύ) σοβαρού θέματος που συμβαίνει στο τμήμα μου ( όλοι ξέρουν 
αλλά…) και η έλλειψη αντίδρασης από το γραφείο της διεύθυνσης. Ούτε μια τιμωρία…! Αρχές  Απριλίου όμως, να λέμε και 
τα καλά αυτού του τμήματος εκτός από το να «τα χώνω» στους μαθητές αυτού, οι τελευταίοι κατάφεραν να καθαρίσουν το 
πάτωμα! Μπράβο, άντε και του χρόνου να καθαρίσετε τους τοίχους! 

14 Απρίλη 2011! Ζελέ στα μαλλιά, τον Mr. Brightside των Killers στο ραδιοφωνάκι και… φουλ 
για Αίγινα! Πάρα πολύ ωραίο νησί με πάρα πολύ ωραία πλακόστρωτα δρομάκια και με τον 
σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο όπου ο Κος Μητροπέτρος κατάφερε να παγώσει ένα ολόκληρο 
σχολείο και να το κάνει να ακούσει για τα γεωμετρικά επιτεύγματα των προγόνων μας, και τα πολύ 
ωραία διαστήματα που πέρασα με μαθητές οποιασδήποτε τάξης μιλώντας μαζί τους, σπάζοντας πλάκα 
και σχολιάζοντας τη μαύρη και ζοφερή παρένθεση που στιγμάτισε την εκδρομή και γενικότερα το 
σχολείο μας εκείνη τη μέρα. Μιλώ για τους 3 μαθητές που χάλασαν την εκδρομή τους και παρά λίγο 
να χαλάσουν και των άλλων. Σα δε ντρέπονται λίγο! Μα τι άλλο να πω; Και για την κατάληψη και για 
οποιοδήποτε θέμα έχω μιλήσει, η φωνή μου ταυτίζεται με αυτήν του «βοώντος εν τη ερήμω» 

Ακόμα και με αυτό – που πολλοί θα ήθελαν για προσωπικό τους όφελος να αποσιωπούσα – που συνέβη την επομένη της 
εκδρομής και πρέπει να το ξέρει πολύς κόσμος κατά τη γνώμη μου, κάποιοι από το δεκαπενταμελές με τις γνωστές 
διαδικασίες που ανέφερα ξανά στα Εκλογικά Στιγμιότυπα, μετά από την 5λεπτη συνέλευση που πραγματοποίησαν έκατσαν 
στην αίθουσα του Β’3 και ξέσπασαν στον κόκκινο φιλαράκο μου, που μ’ έχει βοηθήσει σε πολλά πράγματα στη μέχρι τώρα 
σχολική μου σταδιοδρομία.  

Αυτό έχω μόνο να πω: ΚΡΙΜΑ! Κρίμα που όλοι εμείς ψηφίζουμε ανθρώπους που μπορεί να μην είναι εντελώς Πώποτες 
σαν κι εμένα, αλλά να έχουν λίγο ήθος μέσα τους και να έχουν έστω την ελάχιστη αίσθηση του μέτρου ώστε να προστατέψουν 
τους μαθητές που τους εμπιστεύτηκαν. Όχι πως αν ήμουν εγώ στα πράγματα, θα έπαιρνα όρκο ότι θα ήμασταν καλύτερα ή 
χειρότερα, αλλά δεν θα ήθελα ποτέ να δω το σχολείο σε τέτοια χάλια! Προς θεού!           

16 Απρίλη 2011! Η βαλίτσα είναι έτοιμη. Εγώ ντυμένος όπως θα ήθελα να είμαι ντυμένος για να προετοιμαστώ για τη 
θεσσαλική ψύχρα. Πάω Καλαμπάκα! Πάω σε όλους αυτούς που με γνώρισαν αλλιώτικο ως μικρό παιδί και αλλιώτικο ως 
17χρονο και με συμπάθησαν και με τις 2 μου πλευρές. Πάω στους δικούς μου, που μαζί με το Θεό θα με παρηγορήσουν για το 

μαρτύριο που περνάω καθημερινά εν Αθήναις. Πάω στα Μετέωρα, όπου μόνο εκεί νιώθω 
ψυχικά ολοκληρωμένος! Κάποιος  βέβαια άμυαλος θα ρωτούσε: «Αφού περνάς τόσο ωραία εκεί, 
τότε γιατί δεν πας μόνιμα εκεί;» Η απάντηση θα είναι: «Γιατί δεν έχω πλέον τη δύναμη ν’ αλλάξω 
τόσο ριζικά τη ζωή μου. Έχω όμως τη δύναμη να φύγω και να δοκιμάσω την τύχη μου κάπου 
μακριά, όπου παρόν και παρελθόν δεν θα έχουν καμία σχέση». Αυτό ακριβώς το πράγμα είναι και 
αυτό που θα κάνω ξεκινώντας από του χρόνου. Ναι αγαπητοί συμμαθητές. Τα Στιγμιότυπα δεν 
θα βρίσκονται υπό τη στέγη της ΟΝΕΙΡΟΖΟΥΜ από Σεπτέμβρη. Γι’ αυτό το λόγο κι επειδή 

κάποιοι ίσως να μην ψάξουν καν στο Facebook να βρουν το επόμενο άρθρο που θα βγει από αυτή τη στήλη θα ήθελα να 
ευχαριστήσω για την υποστήριξή τους: Την οικογένειά μου που στηρίζει κάθε κίνησή μου και μου δίνουν τη γνώμη τους για 
κάθε τι που γράφω. Όλους μου τους φίλους που με ανέχτηκαν και με ανέχονται, προεξαρχόντων των: Che του Λαρισαίου που 
μου πρόσφερε πολλές στιγμές γέλιου και συμβουλών που άκουσα ουκ ολίγες φορές, των α’ και β’ απουσιολόγων του Β’2, με 
τους οποίους είχα και έχω (κι ελπίζω, θεού θέλοντος, να έχω και στο μέλλον) πολλές ωραίες συζητήσεις, ευτράπελα, και καλή 
παρέα, δηλαδή μια όαση στη γκρίζα πρωτεύουσα. Προπάντων όμως, θέλω να ευχαριστήσω και τους κυρίους Ιγνατιάδη και 
Παππά και την κυρία Βαρθαλίτου, που μου έδωσαν την ευκαιρία να εκφράσω τις απόψεις μου μέσω αυτής εδώ της σχολικής 
εφημερίδας και να πω με πλάγιο τρόπο στους συνομηλίκους μου ότι όλοι πρέπει να είμαστε ενεργοί άνθρωποι, ανεξαρτήτου 
ηλικίας, ιδεολογίας, και μυϊκής δύναμης. 

Καλή τύχη σε όλους σας! 
Βασίλειος Ν. Μπλέτσας 

Υ.Γ.: Κυρία Κλεισάρη, με 1.169 λέξεις σε μια ανάλογη έκθεση, πόσο θα μου βάζατε; 
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ΟΔΥΣΣΕΑΣ  ΕΛΥΤΗΣ  (1911‐1998) 
 

Εσείς  στεριές  και  θάλασσες 
τ’ αμπέλια  κι  οι  χρυσές  ελιές 
ακούτε  τα  χαμπέρια  μου 
μέσα  στα  μεσημέρια  μου 

«Σ’ όλους  τους τόπους  κι αν  γυρνώ 
μόνον  ετούτον  αγαπώ ! » 

 
                                       (Ήλιος ο Ηλιάτορας) 

                    
 

 Διαβάζοντας κάποιος τους προηγούμενους στίχους  κατανοεί εκτός από την αγάπη του Ήλιου και τη 
στενή σχέση της ποίησης του Ελύτη για την Ελλάδα, γι’ αυτόν τον τόπο «τον μικρό, τον μέγα» .    
Ο Ελύτης λάτρεψε αυτή τη χώρα, εμπνεύστηκε από το τοπίο της και μαγεύτηκε από τη διαύγεια του φωτός της . 

 

 
 

Μα πού γύριζες 
Ολονυχτίς τη σκληρή ρέμβη της πέτρας και της θάλασσας 

Σού ʹλεγα να μετράς μες στο γδυτό νερό τις φωτεινές του μέρες 
Ανάσκελη να χαίρεσαι την αυγή των πραγμάτων 

Ή πάλι να γυρνάς κίτρινους κάμπους 
Μʹ ένα τριφύλλι φως στο στήθος σου ηρωίδα ιάμβου. 

 

Έχεις μια γεύση τρικυμίας στα χείλη 
Κι ένα φόρεμα κόκκινο σαν το αίμα 

Βαθιά μες στο χρυσάφι του καλοκαιριού 
Και τʹ άρωμα των γυακίνθων ‐ Μα πού γύριζες; 

 

Κατεβαίνοντας προς τους γιαλούς τους κόλπους με τα βότσαλα 
Ήταν εκεί ένα κρύο αρμυρό θαλασσόχορτο 

Μα πιο βαθιά ένα ανθρώπινο αίσθημα που μάτωνε 
Κι άνοιγες μʹ έκπληξη τα χέρια σου λέγοντας τʹ όνομά του 

Ανεβαίνοντας ανάλαφρα ως τη διαύγεια των βυθών 
Όπου σελάγιζε ο δικός σου ο αστερίας. 

 

Άκουσε, ο λόγος είναι των στερνών η φρόνηση 
Κι ο χρόνος γλύπτης των ανθρώπων παράφορος 
Κι ο ήλιος στέκεται από πάνω του θηρίο ελπίδας 

Κι εσύ πιο κοντά του σφίγγεις έναν έρωτα 
Έχοντας μια πικρή γεύση τρικυμίας στα χείλη.  

                                                    
« Η Μαρίνα των Βράχων » (απόσπασμα) 
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Ελαιώνες κι αμπέλια μακριά ως τη  θάλασσα 
κόκκινες ψαρόβαρκες πιο μακριά ως τη θύμηση 

Έλυτρα  χρυσά του Αυγούστου στον  μεσημεριάτικο ύπνο 
Με φύκια κι όστρακα . Κι εκείνο το σκάφος 

Φρεσκοβγαλμένο, πράσινο, που διαβάζει  ακόμα  στην ειρήνη 
του  κόλπου  των νερών Έχει ο Θεός 

 
                                                              «Ηλικία της Γλαυκής Θύμησης» (απόσπασμα) 

                                                  
 

 Και τα δώρα αυτά που τού πρόσφερε απλόχερα η Ελλάδα, τα αξιοποίησε ποιητικά και της τα 
ανταπόδωσε θέτοντάς την στο επίκεντρο της προσοχής όλου του κόσμου την ημέρα που βραβεύτηκε από τη 
Σουηδική Ακαδημία με το Νόμπελ Λογοτεχνίας, στις 18 Οκτωβρίου 1979.  

 Στην ομιλία του κατά την απονομή του βραβείου αναφέρει : 
 «Τέλος η ποίηση; Τι αντιπροσωπεύει μέσα σε μια τέτοια κοινωνία; Απαντώ: τον μόνο χώρο, όπου η 

δύναμη του αριθμού δεν έχει πέραση. Και ακριβώς η εφετεινή απόφασή σας να τιμήσετε στο πρόσωπό μου 
την ποίηση μιας μικρής χώρας δείχνει σε πόσο αρμονική ανταπόκριση βρίσκεστε με τη χαριστική αντίληψη 
της τέχνης, την αντίληψη ότι η τέχνη είναι η μόνη εναπομείνασα πολέμιος ισχύος που κατήντησε να έχει 
στους καιρούς μας η ποσοτική αποτίμηση των αξιών .»  

 Στα πρώτα βήματά του ο Ελύτης επηρεασμένος από τον υπερρεαλισμό πηγαίνει κόντρα στη νοοτροπία 
που επικρατούσε στην ποίηση της χώρας εκείνη την περίοδο, τη γνωστή ως «καρυωτακισμό» που σήμαινε 
για τη λογοτεχνία ένα κλίμα πόνου, ενοχής και απαισιοδοξίας και αντιτάσσει μια ποίηση χαρούμενη, 
ευφρόσυνη με μια τρελή ροή λόγου, γεμάτη ζωντανές εικόνες και φραστικές εκπυρσοκροτήσεις. Ο λεκτικός 
πλούτος των ποιημάτων του είναι μοναδικός στα ελληνικά γράμματα . (Οι λέξεις του πλησιάζουν τις 8000). 
 
   
 

Στη μέρα που απ  ́τη ζήλεια της στολίζεται μ  ́εφτά λογιώ φτερά 
ζώνοντας τον αιώνιο ήλιο με χιλιάδες πρίσματα 
εκτυφλωτικά, πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά 

που αρπάει μια χαίτη μ  ́εκατό βιτσιές στο τρέξιμο της 
ποτέ θλιμένη και ποτέ γκρινιάρα ‐ πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά 

που ξεφωνίζει την καινούργια ελπίδα που ανατέλλει; 
Πέστε μου είναι η τρελή ροδιά που χαιρετάει τα μάκρη 
τινάζοντας ένα μαντήλι φύλλα από δροσερή φωτιά, 
μια θάλασσα ετοιμόγεννη με χίλια δυο καράβια, 
με κύματα που χίλιες δυο φορές κινάν και πάνε 

σʹαμύριστες ακρογιαλιές‐πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά 
που τρίζει τάρμενα ψηλά στο διάφανο αιθέρα;  

Πανύψηλα με το γλαυκό τσαμπί που ανάβει κι  ́εορτάζει 
αγέρωχο, γεμάτο κίνδυνο, πέστε μου είναι η τρελή ροδιά 

που σπάει με φως καταμεσίς του κόσμου τις κακοκαιριές του δαίμονα 
που πέρα ως πέρα την κροκάτη απλώνει τραχηλιά της μέρας 

την πολυκεντημένη από σπαρτά τραγούδια ‐ πέστε μου είναι η τρελή ροδιά 
που βιαστικά ξεθηλυκώνει τα μεταξωτά της μέρας; 

 

                                                                 «Η Τρελή Ροδιά»  (απόσπασμα) 
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Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι έμεινε ασυγκίνητος από τις περιπέτειες της χώρας. Δεν παρέλειψε να 
δώσει το παρόν τόσο ποιητικά όσο και προσωπικά, καθώς πολέμησε ως ανθυπολοχαγός κατά την περίοδο 
του ελληνοϊταλικού πολέμου γράφοντας μάλιστα και μια ποιητική συλλογή για αυτά τα χρόνια, «Γράμμα για 
τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας». (1945) 

 
Χειμώνας μπαίνει ως το μυαλό. Κάτι κακό 

θ’ ανάψει . Αγριεύει η τρίχα του αλογόβουνου , 

τα όρνια μοιράζονται ψηλά τις ψυχές τ’ ουρανού. 
 
 Τρία χρόνια μετά  και εν μέσω εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα ο 
Ελύτης ταξίδεψε σε αρκετές χώρες της Ευρώπης (Ελβετία, Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία), για να εγκατα- σταθεί 
στο Παρίσι μέχρι το 1950. Γνωρίζοντας σπουδαία πρόσωπα των γαλλικών γραμμάτων (Μπρετόν, Ελυάρ, 
Καμύ) και μελετώντας το έργο πολλών ζωγράφων (Ματίς, Σαγκάλ, Τζόρτζιο ντε Κίρικο, Πικάσο) 
επιστρέφει στην Ελλάδα το 1952 πλούσιος από γνώσεις και εμπειρίες . Με αυτές στις αποσκευές του ξεκινά 
η ώριμη περίοδος της ποιητικής του δημιουργίας – περιορίζεται με την επιβολή της δικτατορίας (1967- 
1974) – για την οποία τιμήθηκε με πολλές βραβεύσεις και διακρίσεις τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο 
και στο εξωτερικό.  

Δε θα ήταν υπερβολή να ειπωθεί ότι ο Ελύτης είναι ο σύγχρονος ποιητής του ελληνισμού. 
 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ» 
 

ΙΙΙ . 
 

Έτσι μιλώ για σένα και για μένα  
 
Επειδή σ' αγαπώ και στην αγάπη ξέρω  
Να μπαίνω σαν Πανσέληνος  
Από παντού, για το μικρό το πόδι σού μες στ' αχανή  
σεντόνια  
Να μαδάω γιασεμιά κι έχω τη δύναμη  
Αποκοιμισμένη, φυσώ να σε πηγαίνω  
Μες από φεγγαρά περάσματα και κρυφές τής 
θάλασσας στοές  
Υπνωτισμένα δέντρα με αράχνες πού ασκημίζουμε  
 
Ακουστά σ' έχουν τά κύματα  
Πώς χαϊδεύεις, πώς φιλάς  
Πώς λες ψιθυριστά το "τί" και το "έ"  
Τριγύρω στο λαιμό στον όρμο  
Πάντα εμείς τό φώς κι η σκιά  
 
Πάντα εσύ τ' αστεράκι και πάντα εγώ το σκοτεινό 
πλεούμενο  
Πάντα εσύ το λιμάνι κι εγώ το φανάρι το δεξιά  
Το βρεγμένο μουράγιο και η λάμψη επάνω στα 
κουπιά  

 

Ψηλά στο σπίτι με τις κληματίδες  
Τα δετά τριαντάφυλλα,καί το νερό πού κρυώνει  
Πάντα εσύ το πέτρινο άγαλμα και πάντα εγώ η σκιά 
πού μεγαλώνει  
Το γερτό παντζούρι εσύ, ο αέρας πού το ανοίγει εγώ  
Επειδή σ' αγαπώ και σ' αγαπώ  
Πάντα Εσύ το νόμισμα και εγώ η λατρεία πού το  
Εξαργυρώνει:  
 
Τόσο η νύχτα, τόσο η βοή στον άνεμο  
Τόσο η στάλα στον αέρα, τόσο η σιγαλιά  
Τριγύρω η θάλασσα η δεσποτική  
Καμάρα τ' ουρανού με τ' άστρα  
Τόσο η ελάχιστη σου αναπνοή  
 
Πού πια δεν έχω τίποτε άλλο  
Μες στους τέσσερις τοίχους ταβάνι, το πάτωμα  
Να φωνάζω από σένα και να με χτυπά η φωνή μου  
Να μυρίζω από σένα και ν' αγριεύουν οι άνθρωποι  
Επειδή το αδοκίμαστο και το απ' αλλού φερμένο  
Δεν τ' αντέχουν οι άνθρωποι κι είναι νωρίς, μ' ακούς ;  
Είναι νωρίς ακόμη μες στον κόσμο αυτόν αγάπη μου  
 
Να μιλώ για σένα και για μένα. 

 

        
Συνεργάστηκαν και οι μαθήτριες : Πιτσικάλη Δήμητρα (Α5) και Σωφρονά Άννα (Α6)   

και  η  φιλολογική ομάδα του 1ου Λυκείου Κερατσινίου.  
                               Γενική επιμέλεια:  Σοφία Γιαλμανίδου 
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“Οι άνθρωποι θα ξεχάσουν αυτά που έχεις 

πει, οι άνθρωποι θα ξεχάσουν αυτά που έχεις 
κάνει, αλλά οι άνθρωποι δεν θα ξεχάσουν ποτέ 
πως τους έκανες να νιώσουν” διάβασα πριν λίγες 
μέρες σε μια ιστοσελίδα. Η σκέψη μου πήγε σε 

όσους και όσα θα αφήσω πίσω, τη ζωή στο Λύκειο. 
Κανείς δεν θέλει να φύγει. Την τελευταία μέρα 
των μαθημάτων μόνο μαθήματα δεν έγιναν. 

Καθόμασταν όλη τη μέρα στην αυλή! Παίζαμε, 
φωνάζαμε, τραγουδούσαμε, βγάζαμε φωτογραφίες, 
περνούσαμε καλά! Μείναμε εκεί μέχρι που μας 

έδιωξαν… 
Πόσες μέρες που δεν κάναμε τα παραπάνω 

πέρασαν, όμως εμείς βρίσκαμε τρόπους να 
χαιρόμαστε στο σχολείο; Στην τάξη, στις 

εκδρομές, στις εκδηλώσεις, στις δημιουργικές 
δραστηριότητες, κάθε ώρα και στιγμή. 

Αισθανθήκαμε τη χαρά που προσέφερε ο ένας στον άλλον απλόχερα, αυθόρμητα και ίσως χωρίς να γίνεται 
αντιληπτό. Βέβαια το συναίσθημα μένει! 

Δυστυχώς, κάποιες φορές το ωραίο κλίμα χάλαγε. Όπως στη μονοήμερη στην Αίγινα. Το γεγονός της 
συμπλοκής παιδιών του σχολείου μας με έναν αλλοδαπό δεν ήταν και η καλύτερη εξέλιξη. Ακόμα αρκετοί μάλλον 
αναρωτιούνται πως καταλήξαμε εκεί ή γιατί έπρεπε να γίνει. Δεν νομίζω να μπορούν να πάρουν απαντήσεις. Ό,τι 
έγινε, έγινε. Θα παραμείνει μια στιγμή που μας στεναχώρησε αλλά θα το ξεπεράσουμε και 

θα συνεχίσουμε  με χαμόγελο.. 
Σε αυτό λοιπόν συνέβαλαν τα παιδιά του θεατρικού! Για δεύτερη φορά 

παρουσιάστηκε η δουλειά μας, πριν αποχαιρετήσουμε το σχολείο για τις διακοπές του 
Πάσχα. Το κάναμε περισσότερο για να περάσουμε καλά εμείς και φυσικό επακόλουθο 

ήταν να περάσουν καλά και όσοι ήταν κάτω από τη σκηνή. 
Βλέπουμε πώς οι στιγμές εναλλάσσονται. Τα άτομα δεν είναι ίδια, κάθε περίσταση 

έχει τους δικούς της πρωταγωνιστές. Όμως δεν έχει σημασία ποιοι παίζουν στην 
παράσταση, αλλά αν η ίδια είναι ευχάριστη, απολαυστική και εκπαιδευτική για τον θεατή αλλά και τους 

πρωταγωνιστές. 
«Ο ‘’θησαυρός’’ που αποκομίζουμε, μπορεί να έχει και μερικά ‘’ψεύτικα’’ κοσμήματα, που δεν αξίζουν τίποτα. Ας 

τα ξεφορτωθούμε και ας κρατήσουμε το ‘’καθαρό’’ χρυσάφι με το οποίο ναι μεν δεν πρόκειται να αγοράσουμε τα 
απαραίτητα για την επιβίωση, αλλά θα μας θυμίζει τα παλιά, τα ωραία, τα μοναδικά». Αυτό σκέφτηκα και 

αναστέναξα! 
       Φρόσω Βοργιά, Γ’2 

 

Υ.Γ. Μετά τις εξετάσεις το σχολείο μας - λένε πολύ έγκυρες πηγές μου - θα διοργανώσει όπως και πέρσι εκδηλώσεις δημιουργίας και 
πολιτισμού ( θεατρικό, μουσική κλπ)  και θα ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.  
Ειδικά για τα παιδιά της γ’ λυκείου θα είναι μια ιδιαίτερη βραδιά.  Είμαστε 
όλοι καλεσμένοι, ακόμη κι αυτοί που δεν βλέπουν ποιο είναι το 

χρυσάφι… 
 

Στη σύντομη ξενάγηση στο χώρο ο Π. 
Μητροπέτρος μας μίλησε για τον αρχαίο 

ελληνικό πολιτισμό, πολιτισμό του 
μέτρου, της αρμονίας, της ελευθερίας.  

Όσοι ήταν εκεί…ένιωσαν υπερήφανοι για 
τους αρχαίους προγόνους μας. 
Κάποιοι…βέβαια δεν άκουσαν.
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Κάτι τελειώνει… 
 

Δεν μπορώ να προσδιορίσω το πώς νιώθω. Από τη μια 
πλευρά χαίρομαι που τελειώνει το σχολείο. Θα περάσω 
σε άλλη φάση της ζωής μου. Θα μπορέσω να 
πραγματοποιήσω τα όνειρα και τους στόχους μου. 
Αλλά από την άλλη πλευρά… δεν ξέρω… Όσο πλησιάζει 
ο καιρός προς το τέλος της σχολικής χρονιάς 
στενοχωριέμαι. Δε θέλω να σταματήσω να βλέπω όλες 
αυτές τις «φάτσες» που έχω συνηθίσει τρία χρόνια 
τώρα!!  
     Έχω τόσα πολλά να θυμάμαι… απ’ όλους  και από 
τους συμμαθητές και από τους καθηγητές μου. Πάντα 
μέσα στο μάθημα γινόταν κάτι που μάς φαινόταν τόσο 
αστείο και όλοι πεθαίναμε στα γέλια !!! Νομίζω ότι δεν 
μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο περιστατικό από όσα έχω 
ζήσει στο λύκειο. Έχω δεθεί συναισθηματικά με τόσα 
πολλά παιδιά, αλλά και με τους καθηγητές μου που δε 
θέλω να τελειώσει το σχολείο… Ακόμα και τώρα 33 
μέρες πριν από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις (που θα 
έλεγε και ο κύριος Παππάς) μου φαίνεται πολύ 
παράξενο που δεν μπορώ να έρχομαι καθημερινά στο 
σχολείο. 
      Ελπίζω τουλάχιστον να μη χαθούμε με τα παιδιά 
ακόμα και μετά το καλοκαίρι! Και με τους καθηγητές· 
«Θα ερχόμαστε, βρε, που και που να σας βλέπουμε»                                   
 

Καλή  μας  επιτυχία , παιδιά !!! 
Φιλάκια  πολλά… 
Γεωργία Στάϊκου  Γ4 

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ 
 

      Βρίσκομαι ακόμα μέσα στην τάξη. Ο καθηγητής παραδίδει 
το μάθημα . Για πόσες ακόμα μέρες θα έρχομαι στο σχολείο, θα 
μπορώ να παρακολουθώ τα μαθήματα; 
     Τα χρόνια φοίτησής μου στο Λύκειο είναι για μένα τα τρία 
καλύτερα χρόνια της μέχρι τώρα ζωής μου. Δε θα ξεχάσω το 
άγχος όλων μας, όσοι ήμασταν τότε μαθητές της πρώτης 
Λυκείου. Δε γνωριζόμασταν καλά μεταξύ μας κι όμως τρία 
χρόνια αργότερα  όλα αυτά τα παιδιά είναι πια φίλοι μου και 
αποτελούν ένα κομμάτι της ζωής μου που δε θέλω να 
αποχωριστώ ποτέ . Βέβαια στο Λύκειο γνωρίζεις πολλούς 
ανθρώπους. Κάποιοι από αυτούς αξίζουν να είναι δίπλα σου, 
ενώ κάποιοι άλλοι όχι . Από κάποιους θα προδοθείς κάποιους 
ίσως τους προδώσεις. Σίγουρα, όμως δε θα ξεχάσεις τα 
ξένοιαστα χρόνια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Πόσες 
στιγμές γέλιου και τρέλας περνούν από το μυαλό μου… Χορός, 
φωτογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις μέσα στην τάξη, 
καθηγητές να ωρύονται, μαθητές να αποβάλλονται… 
       Η τρέλα και ο αυθορμητισμός χαρακτηρίζουν την 
εφηβεία . Τώρα, όμως, όλα αυτά φτάνουν στο τέλος 
τους. Δε θα ξαναβρεθώ στην τάξη μου, δε θα γράφω 
στιχάκια τραγουδιών στο θρανίο μου, δε θα ζωγραφίζω 
καρδούλες στα βιβλία μου, δε θα πετάω χαρτάκια στους 
συμμαθητές μου…  
      Δυστυχώς ο χρόνος δε θα γυρίσει πίσω. Οι αναμνήσεις, 
όμως, πάντα θα μένουν ζωντανές !!! 

    Δέσποινα  Ψυλλή Γ4  

 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ… 
ΧΩΡΙΣ  ΣΧΕΔΙΟ 

 

Στη φετινή χρονιά ως μαθητές πια της Τρίτης Λυκείου 
έπρεπε να επιλέξουμε μαθήματα επιλογής. Αυτό οδήγησε εμένα 
και τις κολλητές μου να αλλάξουμε τμήμα . Σ’ αυτό έχει 
μαζευτεί όλη η…αφρόκρεμα  της τρίτης λυκείου. Ωστόσο, σιγά- 
σιγά άρχισε να μάς αρέσει η ατμόσφαιρα με τις πλάκες που 
κάναμε . Βέβαια την ίδια άποψη δεν είχαν και οι καθηγητές 
(των μαθημάτων γενικής παιδείας κυρίως), γιατί κάθε φορά 
που είχαμε μάθημα, μάς άκουγε όλο το σχολείο και έφευγαν 
τρέμοντας… Ο.Κ. μερικοί το έβλεπαν πιο χαλαρά και δεν 
ασχολούνταν. (βλέπε κ. Καντούνη). 
Παρ’ όλα αυτά η φετινή χρονιά ήταν πολύ ωραία, αν και είχα πολύ διάβασμα . Εκτονωνόμασταν, όμως, παίζοντας βόλεϋ στην 

αυλή στην ώρα του μαθήματος χωρίς να μας ενδιαφέρουν οι απουσίες. 
Περνώντας τώρα στις σχέσεις με τους καθηγητές μας ,δε θα ξεχάσουμε κάποιους και ιδίως εκείνους με τα αστειάκια τους, τις 

σπόντες τους αλλά  και   τα σαρδάμ τους (η περσινή ατάκα με τις αραβικές πίτ(π)ες! έχει μείνει στη μνήμη όλου του τμήματος). Τέτοιοι 
καθηγητές μας άρεσαν και τους  προσέχαμε και  μ αυτούς πέρναγε ευχάριστα η ώρα .  

 Μπορώ να πω ότι από μερικούς καθηγητές είμαι λίγο δυσαρεστημένη, γιατί δεν κρίνουν με βάση τις δυνατότητες, αλλά σύμφωνα με τις 
περσινές συμπάθειες. Κάποιοι  καθηγητές πάλι ήθελαν μόνο να προβληθούν και δε δέχονταν διορθώσεις. Για κάποιους βέβαια δεν έχω 
λόγια… Λίγο να προσπαθούσες και να δούλευες το εκτιμούσαν. Φέτος κατάλαβα ποιοι καθηγητές είναι άξιοι εκτίμησης και  πραγματικοί φίλοι. 

 Όσον αφορά το θέμα της πενθήμερης, τι να πω; Πολλοί ευθύνονται που δεν πραγματοποιήθηκε. Αρχικά, η «εξουσία» του 
σχολείου , γιατί δεν την είδα και πολύ πρόθυμη να βοηθήσει. Έπειτα η «εξουσία των παιδιών», η οποία κοίταζε την «πάρτη» της και 
τέλος εμείς οι υπόλοιποι που δε διεκδικήσαμε τίποτα! 
Ας μην είμαι πολύ αυστηρή με  το φετινό δεκαπενταμελές.  Καμιά ενέργεια δεν έγινε -εκτός από έξι!!! εκδηλώσεις- για να 

επωφεληθεί και το υπόλοιπο σχολείο.  
Αυτό που μού έλειψε φέτος ήταν ο ύπνος, οι παρέες μου εντός και εκτός σχολείου (λόγω διαβάσματος) 
και…ίσως ένα ιδιαίτερο… στήριγμα… Αλλά  οι φιλίες, του λυκείου όχι μόνον μένουν στη μνήμη μας αλλά, όταν 
είναι δυνατές, διαρκούν στο χρόνο. 
Δε λέω λοιπόν ότι δε θα μου λείψει το σχολείο. ΣΑΦΩΣ και θα μου λείψει. Τα καλύτερα χρόνια ήταν αυτά 

στο λύκειο. Να σημειωθεί παρακαλώ ότι την τελευταία φορά που παρελάσαμε, έκλαψα . (Δεν έχω λείψει ποτέ 
από παρέλαση!! ). Τότε συνειδητοποίησα   ότι τελειώνει η χρονιά…   
Παράλληλα ανυπομονώ να ζήσω τη φοιτητική ζωή!!! 
 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ελπίζω να περάσω στη σχολή που επιθυμώ!!! 

                       Γιατί με τόόόόόόσο διάβασμα θα πάθω τίποτα…                                 Ερίνα  Χιούση Γ1 
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Α Π Ο Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ  
ελειώνοντας το σχολείο αποχωριζόμαστε τους ανθρώπους που μεγαλώσαμε μαζί τους και αποχαιρετάμε 
την εφηβεία μας. Αποχωριζόμαστε το άγχος της επιτυχίας στις εξετάσεις αλλά αποκτάμε νέα άγχη, αφού 
σε λίγο βγαίνουμε στην αγορά εργασίας και προσπαθούμε να ανεξαρτητοποιηθούμε. Στην ουσία όμως δεν 

ανεξαρτητοποιούμαστε όταν τελειώνει το σχολείο, αφού συνεχίζουμε να εξαρτόμαστε από τους γονείς μας. 
Ανεξαρτητοποιούμαστε όταν αλλάζουμε κατοικία και μένουμε μόνοι μας. Όμως τελειώνοντας το σχολείο, αποκτάμε 
περισσότερες ευθύνες αφού είμαστε πλέον αντιμέτωποι με τον αληθινό κόσμο και τις αληθινές ποινές και όχι… την 
ποινή της αποβολής. Τελειώνοντας το σχολείο είμαι σίγουρη ότι θα το νοσταλγήσουμε, διότι τα σχολικά χρόνια είναι  
τα πιο ευχάριστα και ανέμελα χρόνια της ζωής μας που ποτέ δεν θα ξανάρθουν. Οι φάρσες πλέον στους καθηγητές 
και στους συμμαθητές δεν θα γίνονται, αφού τη θέση του 
καθηγητή θα παίρνει ο εργοδότης, ο οποίος δεν θα απειλεί να 
σε βγάλει έξω από την τάξη αλλά να σε απολύσει. 
Τελειώνοντας λοιπόν το σχολείο θα μου λείψουν οι 
συμμαθητές μου που περάσαμε όμορφες στιγμές μαζί, οι 
καθηγητές που ήρθαν στην ουσία αντιμέτωποι με εμάς, όλες 
οι πλάκες και το γέλιο που μπορέσαμε να κάνουμε χωρίς να 
φοβόμαστε αλλά και  η ελευθερία που είχαμε, αν εξαιρέσουμε 
την πίεση και το άγχος των εξετάσεων. 

12 χρόνια στο σχολείο αποκομίσαμε πολλά απ’ αυτό είτε 
γνώσεις, είτε συναισθήματα είτε αξίες, γι’ αυτό δεν πρόκειται 
να το ξεχάσουμε ποτέ μέσα από τις ατελείωτες όμορφες αλλά 
και άσχημες αναμνήσεις.     

Φωτεινή Κάνδρου Γ1 

 
 

 

Στην Λογοτεχνία της Γ Λυκείου Κατεύθυνσης μια μεγάλη ενότητα αναφέρεται στην Ποίηση 
(ποιήματα για την ποίηση). Η Θεωρητική κατεύθυνση της  Γ Λυκείου αφιερώνει λοιπόν 
ένα πολύ όμορφο ποίημα-τραγούδι του Λάζαρου Ανδρέου, ένα παράλληλο ποίημα… 
εκτός ύλης. Επενδύθηκε μουσικά και ερμηνεύτηκε από τον πρίγκιπα  Νίκο 
Παπάζογλου. 

 
   

Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι στιχάκι 
Είμαι στιχάκι της στιγμής 
Πάνω σε τοίχο φυλακής 
Και σε παγκάκι. 
 
Με τραγουδάνε οι τρελοί και οι αλήτες 
Καταραμένη είμαι φυλή 
Με μιαν εξόριστη ψυχή 
Σ άλλους πλανήτες. 
 
Εγώ δεν είμαι ποιητής 
Είμαι ο λυγμός του 
Είμαι ένας δείπνος μυστικός 
Δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός 
Κι είμαι αδερφός του.  

 
 

Η  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΑΛΟ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ! 
 

Τ 
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Τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα και κάπως 
μπερδεμένα .Από τη μια πλευρά είμαι χαρούμενος που 

επιτέλους τελειώνει το σχολείο και θα είμαι πλέον , όπως και οι συμμαθητές μου, ελεύθερος και περισσότερο 
ανεξάρτητος. Θα μπορώ επιτέλους να ζήσω τη ζωή μου και να ασχοληθώ με δραστηριότητες που ονειρευόμουν, αλλά η 
επιθυμία μου προσέκρουε στις υποχρεώσεις του σχολείου. Μιλάω φυσικά για το χρόνο που «τρώει» γενικά το σχολείο από 
τον ελεύθερο χρόνο κάθε μαθητή και για αυτά τα δώδεκα χρόνια φοίτησης, τα οποία οφείλει καθένας μας να «υποστεί», 
επειδή αυτό επιβάλλει το σύστημα . Κανείς όμως δεν είναι βέβαιος για το όφελος που θα έχει από τους κόπους του( λίγους 
ή πολλούς)  και για τη δυνατότητα να του εξασφαλίσει την επαγγελματική του αποκατάσταση. 

Από την άλλη πλευρά πάλι, που το σχολείο σε λιγότερο από ένα μήνα θα έχει τελειώσει και θα έχουν ξεκινήσει οι 
πανελλαδικές εξετάσεις. Σίγουρα από του χρόνου και τα επόμενα χρόνια όλοι μας θα έχουμε λησμονήσει το σχολικό 
περιβάλλον, όλα αυτά που έχουμε βιώσει μέσα σ’ αυτό, τους καθηγητές μας, άσχετα αν τους «τους πηγαίναμε ή όχι» και 
γενικά όλο το κλίμα που επικρατούσε · και σίγουρα θα λέμε κάποτε «Αχ, να μπορούσα με κάποιο τρόπο να γύριζα πίσω τα 
χρόνια και να γινόμουν ξανά μαθητής, για να κάνω, όπως και τότε, τις ίδιες χαζομάρες και τρέλες μαζί με τους φίλους 
μου!!» ή «να μπορούσα να πήγαινα πάλι στο σχολείο και να διάβαζα περισσότερο, ώστε να γινόμουν καλύτερος και να είχα 
περισσότερες επιτυχίες…» . Δυστυχώς αυτά δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε, όταν είμαστε παιδιά. Αργότερα, όμως, μάς 
έρχονται στο μυαλό αλλά είναι πλέον αργά. 

Μιλώντας εξ ονόματος όλων των συμμαθητών μου ως φετινή Τρίτη Λυκείου πιστεύω ότι χάσαμε τη σημαντικότερη 
εμπειρία που θέλει να αποκτήσει κάθε μαθητής, την πενθήμερη εκδρομή. Δεν ξέρω για ποιους ακριβώς λόγους δεν 
πραγματοποιήθηκε. Το μόνο που γνωρίζω σίγουρα είναι ότι τελικά δεν πήγαμε. Άρα όλη αυτή η εμπειρία που θα 
αποκτούσαμε σε συνδυασμό με το μύθο που τη συνοδεύει χάθηκαν. Και φυσικά το θέμα δεν είναι οι πέντε μέρες που θα 
πηγαίναμε εκδρομή, γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι θα πάει εκδρομή με τους φίλους του το καλοκαίρι και μάλιστα για 
περισσότερες μέρες. Το ζητούμενο, όμως, είναι να πας με τους καθηγητές σου και να προσπαθήσεις να ζήσεις όσο πιο 
έντονα μπορείς αυτήν την εμπειρία. Κρίμα… 

Ελπίζω βέβαια να μη χαθούμε με τους φίλους μου και τους συμμαθητές μου και γιατί όχι και με τους 
καθηγητές μου. Θα μου μείνουν για πάντα αξέχαστες οι όμορφες αλλά και οι δύσκολες στιγμές από το σχολείο… 
 

  Λογοθέτης  Μάρκος  Γ1 
 

 

…’ 12 χρόνια. Πάμε για άλλα λιμάνια 
 

Μετά το τέλος των Πανελλαδικών και των 
ενδοσχολικών εξετάσεων το πρώτο πράγμα που 

θα κάνω είναι μια βδομάδα ξεκούραση… 
Ύπνος όλες αυτές τις μέρες και ξάπλα όλη 
τη μέρα στο κρεβάτι μου, όντας ήρεμη, 
ήσυχη και προπάντων  ανακουφισμένη. Έπειτα από 
αυτήν την εβδομάδα θα ψάξω για κάποια δουλειά 

ώστε να βγάλω τα έξοδα των βιβλίων του πρώτου έτους της 
σχολής στην οποία θα εισαχθώ και των διακοπών μου, οι οποίες 
φέτος θα περιλαμβάνουν πολλά πολλά  μπάνια στη θάλασσα . 
Το πρώτο λιμάνι που θα πιάσω μαζί με την καλύτερη φίλη μου 

θα είναι η μαγευτική Πάρος! Ίσως εκεί αρχίσω να εργάζομαι για 
ένα μήνα περίπου και το υπόλοιπο δίμηνο των διακοπών μου θα το 
περάσω πλέον ως τουρίστρια είτε στην Πάρο είτε και σε κάποιο 
άλλο νησί. Άλλωστε έχω άφθονο χρόνο μέχρι το Σεπτέμβρη ή τον 
Οκτώβρη που θα ξεκινήσω τα μαθήματα στη σχολή που θα 
περάσω. Ελπίζω στη σχολή που επιθυμώ!!                                                                                                   

 

Ευαγγελία Λέκαϊ  Γ1 

ΣΑΝ ΚΥΚΛΟΣ… 
 

Έφτασε πια η στιγμή που το σχολείο θα τελειώσει. 
Είναι πολύ περίεργο αυτό το συναίσθημα· είναι 
δύσκολο και να το συνειδητοποιήσεις ακόμα…  
Τελειώνει ένας κύκλος και αρχίζει ένας άλλος 

τελείως διαφορετικός από αυτόν που ήσουν 
συνηθισμένος. Ενηλικιώνεσαι και είσαι πια 

υπεύθυνος για τον εαυτό σου και τις επιλογές σου. Τα 
ανέμελα παιδικά και εφηβικά χρόνια τελείωσαν. Από 
αυτή τη στιγμή, αλλά και μετά το τέλος των σπουδών 
σου, σε πέντε χρόνια περίπου από τώρα, θα είσαι 
αγχωμένος για την ανεύρεση εργασίας ειδικά τώρα 
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα.  
Αυτά που κυρίως θα μου λείψουν από το σχολείο είναι 

οι στιγμές γέλιου, χαράς αλλά και τα πρόσωπα με τα 
οποία είχα δεθεί συναισθηματικά . Στο απώτερο μέλλον 
μπορεί να μην έχω την ευκαιρία να τα ξαναδώ και να 
ζήσω όλα αυτά . Ο χρόνος κυλά και δεν ξαναγυρίζει 
ποτέ πίσω… 

Βάσω Σούλη  Γ1 
 

 

ΤΟ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ 
 

Είμαι 18 χρονών και έχω περάσει 12 μαρτυρικά χρόνια μέσα στις διδακτικές αίθουσες. Το θεωρώ άθλο και μάλιστα πολύ 
μεγαλύτερο από αυτούς που έκανε ο Ηρακλής. Όμως κανείς δεν πρόκειται να με τιμήσει σαν ηρωίδα, ούτε θα γραφτούν 
τραγούδια για μένα και για τους   μου. Οι λαβωματιές μου είναι στενάχωρες στιγμές, πικρές ώρες διαβάσματος και μερικά 
αποτυχημένα διαγωνίσματα που έπληξαν την υπερηφάνεια μου κάνοντάς με να νιώθω ασήμαντη.                
Όμως, τα λάφυρά μου είναι συνομιλίες με σπουδαία άτομα (μαθητές και καθηγητές), διδάγματα που δεν τα διάβασα ποτέ 
στα σχολικά βιβλία, μικρές αταξίες εντός και εκτός τάξης, ματιές και  αγκαλιές που ζέσταναν την καρδιά μου και 
αναπτέρωσαν το ηθικό μου. Δεν υπάρχει περίπτωση στην μετέπειτα ζωή μου να θυμάμαι όσα έμαθα…εκτός από το 
Πυθαγόρειο θεώρημα που το λέω από μέσα μου κάθε φορά που έχω άγχος (άγνωστο γιατί). Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ 
(αλλιώς ανάθεμά με) ανθρώπους που γνώρισα και τα λίγα πράγματα που έμαθα από αυτούς. Είμαι βιβλίο ανοιχτό, με λίγες 
λευκές σελίδες. ‘’Γράψατε’’ πάνω μου, όπως, ελπίζω, να ‘’έγραψα’’ κι εγώ κάτι σε σας.  
Η αλήθεια και συνάμα ανωμαλία είναι πως θα μου λείψει το σχολείο. Εύχομαι μόνο να αλλάξει προς το καλύτερο το εκ-
παιδευτικό σύστημα, γιατί αρκετά παιδιά έχουν χάσει τα καλύτερά τους χρόνια πάνω από ένα βιβλίο μαθαίνοντας μόνο να 
παπαγαλίζουν. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ! 

Φρόσω Βοργιά, Γ’2 

 



Ονειροζούμ  13 

 
Άνθρωπος η μαθητής  

Τελειώνοντας το σχολείο συλλογίζομαι ότι τα πράγματα που έχω αποκομίσει είναι σίγουρα πολλά, αν 
και θα μπορούσαν να είναι περισσότερα. Πολλοί λανθασμένα  πιστεύουν ότι αυτό που προσφέρει το 
σχολείο είναι οι γνώσεις στα μαθηματικά, στη φυσική ή στα αρχαία ελληνικά . Το τελευταίο πράγμα που 
θα θυμάμαι από το σχολείο είναι τα μαθήματα . Εκτός από τα γεγονός ότι το ίδιο το σχολείο και 
γενικότερα η παιδεία στη χώρα μας παρουσιάζουν πολλές αδυναμίες, κανείς δεν ενδιαφέρεται για τη 
βελτίωσή τους. Κάπου μέσα μας ούτε και εμείς ενδιαφερόμαστε . Η αιτία είναι ότι το ίδιο το σχολείο δε 
μάς παροτρύνει να μάθουμε με το σημερινό πρόγραμμα σπουδών που εφαρμόζει και τις ξεπερασμένες 
μεθόδους διδασκαλίας, που ακολουθεί .  

Ωστόσο,το σχολείο μου έμαθε πώς να γίνω και εγώ κοινωνικό όν,να λειτουργώ συνεργατικά με τους άλλους και γενικότερα 
να κοινωνικοποιηθώ. Γνώρισα και συναναστράφηκα με πολλά και διαφορετικά άτομα από τα οποία επηρεάστηκα είτε θετικά είτε 
αρνητικά. Ο χαρακτήρας μας και η προσωπικότητά μας διαμορφώνονται στα σχολικά μας χρόνια και γι’ αυτόν το λόγο θεωρώ ότι οι 
καθηγητές και οι συνομήλικοί μας, που θα συναντήσουμε, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για τη μετέπειτα πορεία της ζωής μας. 

       Θα μπορούσα να γράψω πολλά ακόμα και σίγουρα πάλι δε θα ήταν αρκετά και πλήρη για τα αισθήματα που νιώθω. Όποιος 
ισχυριστεί πάντως ότι δε θα τού λείψει το σχολείο, έστω και λίγο, μάλλον θα πει ψέματα… Κλείνοντας, όμως, 

θα ήθελα να υπάρξει για τις επόμενες γενιές ένα καλύτερο σύστημα εκπαίδευσης, ώστε να μπορεί ο 
καθένας να αποκομίσει αυτά που επιθυμεί και χρειάζεται από το σχολείο και να μην καταφεύγει στα 

φροντιστήρια. Στη σημερινή δύσκολη οικονομικά κατάσταση που βρισκόμαστε δεν ξέρω αν πραγματοποιηθεί 
ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά είναι καλό να αισιοδοξούμε . Ελπίζω ο καθένας μας που θα τελειώσει το σχολείο να 

θυμάται πρώτα απ’ όλα ότι το σχολείο τον έκανε άνθρωπο και ύστερα μαθητή.  
 

                                                                                        Παναγιώτης Αντωνάκος  Γ1 
 

ΧΩΡΙΣ ΑΓΧΟΣ 
 

Τελειώνοντας το σχολείο το σίγουρο είναι ότι θα απαλλαγώ από το άγχος.  Βέβαια, θα μου λείψουν πολλά, οι συμμαθητές 
μου, οι καθηγητές μου, ο χώρος γενικότερα . Από τη μια μεριά είμαι χαρούμενη που τελειώνει το σχολείο, γιατί θα μπορώ να 
βγαίνω συνέχεια με τις φίλες μου. Από την άλλη μεριά, όμως, θα σκέφτομαι όλα τα ευχάριστα και αστεία πολλές φορές 
γεγονότα που συνέβαιναν στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και θα στενοχωριέμαι, διότι θα είναι αδύνατο να επαναληφθούν. Δε 
θέλω να χάσω τις επαφές με τους συμμαθητές και τους καθηγητές μου . Είναι σίγουρο ότι θα μού λείψουν . 

                                                                                                  Ελενάρα Αποστόλου Γ1 
 
              

 

ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΤΑ ΑΓΑΠΑΣ 
 
 

Όπως συμβαίνει με την αρχή της νέας μας ζωής, 
έτσι και σε αυτό το άρθρο δεν ξέρω πώς να 
διαχειριστώ τις σκέψεις μου. 

Παίρνω, λοιπόν, αφορμή από αυτά που 
ακούγονται γύρω μου αυτή τη στιγμή στο τμήμα μου, 
το Γ1 (στις 15  Απριλίου 2011, τριανταπέντε μέρες πριν 
αρχίσουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις). Γύρω μου 
αυτός ο ευχάριστος χαμός, όπως κάθε μέρα της 
φετινής χρονιάς. Κάνουμε «χαβαλέ» με τα παιδιά, 
γελάμε, δενόμαστε, είμαστε «ένα». Και το ότι 
υπήρξαμε «ένα» για μια ολόκληρη χρονιά δε θα 
αλλάξει ποτέ! Κανείς δε θα το ξεχάσει όσο καλύτερα ή 
χειρότερα κι αν περνάει στη μετέπειτα ζωή του. 

Δεν μπορώ να μη θυμηθώ μία προς μία όλες τις 
χαζομάρες, τις τρέλες, τις πλάκες, τις εντάσεις, τους 
συναισθηματισμούς αυτής της χρονιάς… Αξέχαστα!!! 
Για μια ζωή. Για τη δική μας ζωή. Θα θυμάμαι για 
πάντα τις φωνές των καθηγητών, τα παράπονα ή τα 
γέλια που προσπαθούσαν να κρύψουν, για να φανούν 
ανεπηρέαστοι από το «χαβαλέ» και να συνεχίσουν το 
μάθημα. Όλοι βάζαμε και από ένα λιθαράκι, μια 
συνδρομή, για να τους προκαλέσουμε νευρικό 
κλονισμό. Μπορεί να μην πήγαμε πενθήμερη, πήγαμε 
τουλάχιστον μια αξέχαστη μονοήμερη εκδρομή. 

Κάνοντας ένα  flash back 
με τη διπλανή μου θυμόμαστε 
ατάκες, γεγονότα, αγάπες, 

φλερτάκια εντός του σχολικού χώρου. Πότε ήμασταν 
πιτσιρίκια του δημοτικού και του γυμνασίου και τώρα… 
έγινε αυτό που επιθυμούσαμε, μεγαλώσαμε! Κι όμως 
θέλουμε να γυρίσουμε πίσω. Ο λόγος είναι απλός. 
Θέλουμε να ξαναβρούμε την παιδική κι εφηβική μας 
αθωότητα, την ανεμελιά… Κάποιοι, όμως, πίσω μου 
λύνουν ασκήσεις μαθηματικών. Ώρα να προσγειωθώ στην 
πραγματικότητα. ΔΙΝΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ! Θέλω να περάσω! 
Πρέπει να διαβάσω.  

Και μετά… φοιτήτρια!!! Έχω την ελπίδα και την 
προσδοκία ότι θα περάσω υπέροχα. Περιμένω πολλά από 
το μέλλον. Ονειρεύομαι πολλά. Συνειδητοποιώ την 
πραγματικότητα του μνημονίου, της τρόικας και της οικονομικής 
κρίσης, αλλά δεν μού κόβονται τα φτερά. Θα τ’ ανοίξω και 
θα πετάξω. Πάντα, άλλωστε, η ζωή κρύβει και τις 
δυσάρεστες  αλλά και τις ευχάριστες στιγμές. C’ est la vie.  

Τελειώνοντας θέλω να πω ότι ποτέ δε θα φύγουν απ’ 
το μυαλό μου όσα έζησα στο σχολείο. Θα τα νοσταλγώ 
πάντα. Θα μου λείψει. Αυτό που νιώθω για το σχολείο δεν 
μπορώ να το εκφράσω. Αγάπησα πολύ το σχολείο. 
Αλήθεια! Και αγάπησα και κάποιους καθηγητές ακόμη κι 
εκείνον που  μια φορά -και μοναδική- με είχε αποβάλλει 
από την τάξη. Ίσως αυτόν περισσότερο. Και   πολλούς 
άλλους καθηγητές και δασκάλους θα θυμάμαι     και θα 
αγαπώ για πάντα. Τίποτα δεν τελείωσε!    
Έρχονται, όμως, άλλες εποχές… 

 
 

Κατερίνα Φιλίππου Γ1 
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ΑΝΑΜΙΚΤΑ 

 
Αυτή η σκέψη μου προκαλεί 

ανάμικτα συναισθήματα. Το ότι 
τελειώνει το σχολείο πρώτον με 
στενοχωρεί  γιατί με πολλούς από 
τους συμμαθητές μου θα χαθούμε. 
Επίσης γιατί με πολλούς καθηγητές 
είχαμε αναπτύξει σχέσεις φιλίας και 
περνάγαμε καλά. Κάθε μέρα το 
σχολείο ήταν γιορτή, …ειδικά στο 
τμήμα μου, Εκτός αυτών των 
συναισθημάτων νοιώθω και μια 
μικρή χαρά που ενηλικιώθηκα, 
γεγονός που συμπίπτει με το τέλος 
του σχολείου. Με φοβίζει φυσικά το 
ότι θα ενταχθώ στην αγορά εργασίας, 
η οποία έχει πολλά προβλήματα, 
όμως θα έχω τη δυνατότητα να κάνω 
ό, τι θέλω και ό, τι θεωρώ σωστό, 
κάτι που μέχρι τώρα δεν γινόταν ή 
γινόταν σε πολύ μικρό βαθμό. 

 

Αντώνης Βεντούρης  Γ1 

ΜΟΛΙΣ… ΤΕΛΕΙΩΣΑ 
 
Αυτή την τελευταία περίοδο που διανύουμε πριν τις 
Πανελλήνιες Εξετάσεις είναι η μόνη περίοδος της 
σχολικής ζωής μου που δεν θέλω να τελειώσει με τίποτα! 
Όχι τόσο για την επιβράδυνση του δρόμου προς τις 
Πανελλήνιες αλλά για το ότι σκέφτομαι ότι δεν πρόκειται 
να ξαναζήσω αυτήν την εμπειρία που λέγεται 1ο Λύκειο 
Κερατσινίου. Για να τα λέμε έξω από τα δόντια με τον 
ερχομό μου στο Λύκειο άλλαξε τελείως η νοοτροπία μου 
και η στάση μου απέναντι στο σχολείο. Δηλαδή, 
κατατροπώθηκε η ιδέα της βαρεμάρας και η σκέψη που 
ένοιωθα κάθε πρωί που ξυπνούσα: «Ωχ όχι, πάλι 
σχολείο!» Φυσικά απ’ ό,τι καταλαβαίνετε αυτή η τεράστια 
αλλαγή οφείλεται στους συμμαθητές μου. Εντάξει και ένα 
ποσοστό άντε 20, το πολύ 30% και στους υπέροχους 
καθηγητές. Τι να πρωτοαναφέρω. Αλλά οι πιο δυνατές 
μου εμπειρίες είναι με τους συμμαθητές μου. Είμαι ο 
Σιώρος και μόλις τελείωσα (το σχολείο). Έτσι θέλω να 
πιστεύω δηλαδή. 
Υ.Γ. Βάλτε και κάνα βαθμό, όχι για μένα, για τη 
φουκαριάρα τη μάνα μου, να πούμε!! 
 

Κώστας  Σιώρος  Γ1 

ΣΑΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
Σίγουρα μετά το σχολείο αυτό 
που σου μένει είναι οι καλές 
αναμνήσεις αλλά σίγουρα και 
μια μεγάλη εκδρομή που θα 
μπορούσες να περάσεις 
όμορφα με τους φίλους σου. 
Βέβαια οι αναμνήσεις είναι 
αναμνήσεις ακόμα κι αν αυτή η 
εκδρομή δεν έχει 
πραγματοποιηθεί. Υπάρχει μια 
μικρή θλίψη όταν βλέπω σε 
τοίχους φίλων στο face book 
να λένε πόσο καλά έχουν 
περάσει σε αυτές τις εκδρομές 
και νοιώθω απογοήτευση. 
Ακόμα κι όμως έτσι όπως 
έχουν τα πράγματα θα  μείνουν 
για πάντα αυτές οι ωραίες 
στιγμές με τους φίλους μιας 
ολόκληρης χρονιάς. 
  

Γιώργος Τάτης  Γ1 

 
 
 

ΕΝΑ…  ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
 
Η χρήση του διαδικτύου έχει εισβάλει για τα «καλά» στις ζωές  μας, στη δουλειά, στην 

πληροφόρηση, στην ψυχαγωγία ακόμη και στο σχολείο. Τι μπορεί να κάνει όμως κανείς μια μέρα στο 
διαδίκτυο; Εγώ προσωπικά κάθε μέρα, συνήθως την τελευταία ώρα, μετράω τα δευτερόλεπτα μέχρι να 
χτυπήσει το σωτήριο κουδούνι, να γυρίσω επιτέλους σπίτι και φυσικά να «θρονιαστώ» στο θρόνο μου. 
Τώρα, θ’ αναρωτιέστε ποιος είναι ο θρόνος μου, πολλοί μάλιστα, θα έχετε συνδέσει τη λέξη «θρόνος» με 
έναν άλλο θρόνο που συνήθως απαιτεί εφημερίδα ή κάποιο περιοδικό. Εγώ όμως σε καμιά περίπτωση δεν εννοώ αυτό όταν λέω «θρόνος». 

 Ο θρόνος λοιπόν βρίσκεται μέσα στο βασίλειό μου, που βρίσκεται μέσα στο δωμάτιό μου, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο, που 
βρίσκεται στο σπίτι μου, που βρίσκεται στο βουνό, που βρίσκεται πάνω σε μια τεράστια και απειλητική ανηφόρα που μόνο που την 
σκέφτομαι, κουράζομαι! Αλλά το θέμα μας είναι το πώς περνάω την ώρα μου στο διαδίκτυο και όλο βγαίνω εκτός θέματος! 

Οπότε ο θρόνος μου είναι η μεγάλη, αναπαυτική και στριφογυριστή καρέκλα που μου αγόρασαν οι γονείς μου για να μην πιάνεται η 
μέση μου και…. «καλά» από το διάβασμα.. Τεχνικά όμως, μπορείς να πεις ότι διαβάζω και μάλιστα γράφω, αφού στο διαδίκτυο για να 
επικοινωνήσεις, γράφεις και ταυτόχρονα διαβάζεις. 

Έτσι λοιπόν, μόλις μπω στο σπίτι και προσποιηθώ την αγχωμένη στους γονείς μου, γιατί φυσικά έχω αρκετό διάβασμα για δυο μήνες, 
μπαίνω στο δωμάτιό μου, κλείνω την πόρτα μου και  βάζω την ένδειξη: «ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ. ΥΠΟΨΗΦΙΑ  ΠΑΝΤΕΙΟΥ», μόνο που 
ξεχνιέμαι κάθε φορά και  βάζω την πινακίδα από μέσα… 

Μετά, βγάζω τα βιβλία μου, ανοίγω κι ένα τετράδιο και «κάνω» πως γράφω, γιατί ξέρω πως κάθε φορά η μανούλα μου, μου φέρνει να 
φάω, κι αυτό είναι ευχάριστο τις περισσότερες φορές, μόνο που μου φέρνει κι όταν έχουμε φακή και άλλες «υγιεινές» αηδίες.. Έπειτα αφού 
φάω και πετάξω τα βιβλία μου στο πάτωμα, πατάω το «μαγικό» κουμπί και είμαι έτοιμη να ταξιδέψω στον κυβερνοχώρο. 

Πρώτη στάση, «ΣΕΛΙΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» κοινώς face book. Το λατρεύω το face book, συνήθως λέω πως θα κάτσω το 
πολύ μια ώρα, αλλά πάντα την ξεπερνώ…ειδικά τα Σάββατα που μπορεί να κάτσω όλη τη μέρα! Το face book λοιπόν είναι μια ιστοσελίδα 
όπου μπορείς να κάνεις φίλους απ’ όλο τον κόσμο, αλλά και από τον δικό σου κόσμο! Σου δίνει τη δυνατότητα να μιλάς μαζί τους, να βλέπεις 
τις φωτογραφίες τους, να γίνονται αδέλφια σου, ακόμη και εγγόνια σου πλέον με την αναβάθμισή του.  Επίσης μπορείς να ανεβάσεις 
τραγούδια από το you tube, να παίξεις παιχνίδια με φάρμες, νησιά, βαμπίρ κ.α. Επιπλέον μπορείς να κάνεις like και comments (σχόλια) σε 
διάφορες αναρτήσεις των φίλων σου, ακόμα και στις δικές σου. Τέλος μπορείς να κάνεις test, που δεν θα σε στιγματίσουν τουλάχιστον για 
ένα μήνα και στην τελική σου βαθμολογία και σίγουρα δεν θα φωνάζει η μαμά σου αν «αποτύχεις» σ’ αυτά. 

Έτσι, το face book αποτελεί ένα φθηνό (αν εξαιρέσεις το ρεύμα, την συνδρομή της σύνδεσης και την επίσκεψη στον οφθαλμίατρο) είδος 
διασκέδασης και μέσο επικοινωνίας. Χαίρομαι όταν είμαι στο face book, αλλά καμιά φορά, όταν δεν «είναι μέσα» (μέσα, εννοούμε όταν κάποιος 
έχει εισέλθει στη σελίδα) πολλοί φίλοι μου νοιώθω κάπως μόνη, βέβαια …δεν είμαι μόνη γιατί υπάρχουν άλλοι τρεις άνθρωποι μέσα στο σπίτι κι 
έτσι βγαίνω από το face book για να μπω στο you tube και να ακούσω τραγούδια. Μετά θα μπω να «κατεβάσω» τραγούδια (τώρα αυτό δεν ξέρω 
πώς θα το εξηγήσω επιστημονικά), μόνο που καμιά φορά στέκομαι άτυχη και μπαίνει η μαμά μου ακούγοντας τα τραγούδια και κάθεται στο 
κρεβάτι μου λέγοντας την καταραμένη λέξη «ΩΡΑΙΑ!».. «ΧΑΛΙΑ» σκέφτομαι εγώ, και τότε βγάζει αργά και βασανιστικά απ’ την τσέπη της 
ένα χαρτάκι με  λέξςι;, αν είμαι τυχερή είναι γραμμένο μόνο μπροστά. Αυτό το χαρτάκι λοιπόν, είναι μία λίστα, όχι ψώνιων…είναι μία λίστα με 
τραγούδια. Κι έτσι, λέει (η μαμά) με σηκωμένο το φρύδι, ‘αφού δεν διαβάζεις ας κατεβάσεις μερικά τραγουδάκια στη μανούλα’. Εκείνες τις ώρες 
μου «τη δίνει» η μαμά μου στα νεύρα και πιο πολύ μου «τη δίνει» το γεγονός ότι δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί έχει δίκιο. Εκείνες τις ώρες 
καταπιέζομαι πολύ, γιατί είναι στη φύση μου να αντιδρώ. Λείπει και η αδερφή μου στα Αγγλικά και δεν μπορώ να της φορτώσω την αγγαρεία.. 

Ψάχνω λοιπόν τα «τραγουδάκια». Το κακό είναι πως η μαμά μου βλέπει καλά…και βλέπει και άλλα τραγούδια και τα θέλει και αυτά! 
Εγώ όμως επειδή εκνευρίζομαι πατάω λάθος τίτλους, ώστε να μη βρω κάτι. Είναι ένας μοχθηρός τρόπος εκδίκησης.! 

Ξαφνικά, βλέπω την ώρα. Είναι πέντε παρά τέταρτο κι έχω μάθημα στις έξι. Διώχνω τη μαμά μου που επιμένει να της περάσω τα 
τραγούδια στο i-pod που πήρε για μένα, ώστε να μην ακούω μουσική απ’ το κινητό που έχει ακτινοβολία και τάχα μου το δανείστηκε αλλά 
κάνει κατάχρηση και όποτε της το ζητάω θυμώνει κιόλας, αλλά πάλι βγήκα απ’ το θέμα και αφού επιτέλους καταφέρω να την διώξω μαζεύω 
τα βιβλία μου από το πάτωμα και αρχίζω το διάβασμα. Τελικά προλαβαίνω να τελειώσω εγκαίρως, γιατί είμαι παιδί που λειτουργεί κάτω από 
πίεση, όπως λέει και η μαμά, αλλά το θέμα είναι πως δεν προλαβαίνω να πάω στο φροντιστήριο έγκαιρα, οπότε παρακαλώ τη μαμά μου να 
με πάει. Και κάτι τέτοιες ώρες λέω «ευτυχώς που υπάρχει και το σχολείο» για να με σώζει από τέτοιες καταστάσεις με τα περίεργα 
«κλασικά» τραγουδάκια. Μα είναι τώρα δυνατό να σε ηρεμεί η όπερα; Εμένα μου τεντώνει τα ήδη τεντωμένα νεύρα. 

          Αυτή είναι μια συνηθισμένη  μέρα στο σπίτι  της  διαδικτυακής  εποχής  και  της…  ψηφιακής μαμάς μου.  
Ηρώ Χριστάκη    Β4  
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Τέχνες  

 
Περπατούσα σ’ ένα φωτεινό μονόδρομο με τον ήλιο να καίει ελαφρά το δέρμα μου. Οι 

έντονες μυρωδιές του κόσμου είχαν επιτεθεί στα ρουθούνια μου και οι ενδιαφέρουσες φωνές 
των ανθρώπων περικύκλωναν την ύπαρξή μου. Ένιωθα ικανοποιημένη, χαρούμενη για τον 
τρόπο που λειτουργούσαν οι αισθήσεις μου, ενώ τα βήματά μου πλήθαιναν στο τόσο ομαλό 
και ευκολοδιάβατο μονοπάτι. Πίστευα πως εκεί ανήκα, πως η θέση μου ήταν ανάμεσα σε 
εκείνους τους  ενθουσιώδεις ανθρώπους και την ανεμελιά, πως τα πόδια μου θα συνέχιζαν 
αιώνια να χαράζουν την ευθεία τροχιά τους σε εκείνο το πλακόστρωτο… 

Την επόμενη στιγμή-ή έπειτα από κάμποσα χρόνια, δεν μπορούσα να είμαι σίγουρη εκεί-ο 
ουρανός άρχισε να θολώνει, η φωτεινή σφαίρα να τρέμει και μια απαίσια οχλαγωγία να 
βρυχάται γύρω μου. Κατάφερα να εστιάσω το βλέμμα μου στο βάθος του τόπου που 
τρανταζόταν και είδα να διαγράφεται αχνά η μορφή μιας πανύψηλης, γεροδεμένης πόρτας. 
Φώναξα έντρομη, ακούγοντας το δυνατό συριγμό της γης που κλυδωνιζόταν, ούρλιαξα 
ρωτώντας τι συνέβαινε, μα κανένας δε φάνηκε πρόθυμος να απαντήσει στις κραυγές μου.  

Κι όπως είχε έρθει, έτσι άρχισε να χάνεται. Η βαριά πόρτα φέγγιζε ελαφρά στο φως που 
επανερχόταν και σε λίγο θα ήταν μόνο μία ανάμνηση. Δεν μπορούσα να την αφήσω όμως να 
εξαφανιστεί προτού δω το εσωτερικό της, η μανιασμένη περιέργεια μέσα μου δε το επέτρεπε. 
Συνειδητοποίησα πως έτρεχα, όταν ο βρυχηθμός ήχησε ξανά και η σκοτεινιά γράπωσε το 
πρόσωπό μου. Όσο πλησίαζα την αγέρωχη πόρτα τόσο το τοπίο γύρω μου γκρεμιζόταν.  

Οι γελοίες ομιλίες μετατράπηκαν σε διαολεμένους ψιθύρους, που έκαναν τις τρίχες στο 
σβέρκο μου να ανασηκωθούν, κι έπειτα έπαψαν, λες και κάποιος είχε τραβήξει το καλώδιο από 
την πρίζα, σαν να μην υπήρξαν ποτέ αληθινά. Ωστόσο, η περιέργεια που είχα κατακτήσει τόσο 
καιρό δεν με άφηνε να σταματήσω τον μαραθώνιο. Οι προσποιητές μυρωδιές πήραν μια 
βρωμερή σύσταση το ίδιο δεύτερο που ένας κεραυνός χτύπησε τον μαύρο ουρανό. Οι τεχνητές 
ακτίνες της θερμής πηγής με μαστίγωναν με λουρίδες πάγου και το επόμενο που ήξερα ήταν 
πως ο χάρτινος ήλιος είχε κατεδαφιστεί στα πόδια μου.  

Σταμάτησα τρομοκρατημένη και αμέσως ο κόσμος άρχισε να παίρνει την αγγελική του 
όψη. Μήπως να αγνοούσα την καμαρωτή πόρτα; Μήπως να μη διακινδύνευα τα πάντα για ένα 
άνοιγμα που ίσως να μην οδηγούσε πουθενά; Ένστικτα που δεν είχα ιδέα πως κατείχα 
κραύγασαν «Όχι!» μέσα μου και η κόλαση τριγύρω έκανε την εμφάνισή της ξανά. Φυσικά και 
όχι. Δεν μπορούσα να αμφιβάλλω γι’ αυτό το θείο δώρο και να παραβλέψω απλά τον βούρκο 
μέσα στον οποίο κόντευα να πνιγώ.  

Έβαλα φτερά στα μέλη μου και παρόλα τα εμπόδια των τεράστιων βράχων και των 
αφηνιασμένων θαλασσών που συνάντησα κατάφερα να αγγίξω το πόμολο της διεξόδου μου. Ήταν 
ζεστό, λες και πάντα το θέρμαινα με την παλάμη μου υποσυνείδητα. Πήρα μια βαθιά ανάσα, έστριψα 
το χερούλι και δεν έριξα ούτε μια ανούσια ματιά στα καταραμένα ερείπια πίσω μου. Εκείνος ήταν ο 
κόσμος κάποιας άλλης, κάποιας ξεμυαλισμένης από το ψεύτικο και την υποκρισία, κάποιας που 
αρνούταν να βγάλει τα γυαλιά, που της είχαν φορέσει, ώστε να δει την πραγματική ζωή.  

Μόλις η πόρτα έκλεισε, βρέθηκα να κοιτάζω τον πιο παραμυθένιο πίνακα ζωγραφικής, 
μόνο που δεν ήταν στ’ αλήθεια έργο τέχνης, αλλά μια παράλληλη διάσταση που παλαιότερα 
προσπερνούσα με αδιαφορία. Τα αρώματα εκεί ήταν αληθινά  και ένιωσα την καρδιά μου να 
φτερουγεί από τον εκστασιασμό. Η ζεστασιά του ήλιου χάιδευε το δέρμα μου με τρόπο που 
πρώτη φορά ένιωθα. Το τιτίβισμα των πουλιών έμοιαζε τόσο όμορφο σε συνδυασμό με της 
γαργαλιστικές ομιλίες των ανθρώπων, που τα μάτια μου έκλεισαν στην στιγμή. Ήταν υπέροχα 
εκεί ή μάλλον είναι υπέροχα εδώ. Στον πραγματικό κόσμο, εκείνο τον τεχνών, της ζωγραφικής, 
της μουσικής του θεάτρου, της συγγραφής, της γλυκιάς και τόσο τρυφερής ζωής.  

Θυμάμαι ακόμα το πρώτο χέρι που βρέθηκε στον ώμο μου και προσφέρθηκε να μου δείξει τον 
μακρύ και λατρεμένα περίπλοκο λαβύρινθο αυτής εδώ της ομορφιάς. Ακόμα του είμαι ευγνώμων 
και πάντα θα είμαι. Είναι ένα είδος μέντορα για μένα και είμαι τυχερή που τον έχω μαζί μου.  

Είμαι περήφανη που άνοιξα το μυαλό μου και πάλεψα για να βγω από την μασκαρεμένη 
κόλαση που ζουν οι περισσότεροι. Ακόμα μοχθώ για να φτάσω εκεί που ονειρεύομαι, όμως ξέρω 
πως θα βγω νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στις δύο διαστάσεις και άξια εκπρόσωπος των τεχνών. Δε 
θα τα παρατήσω μέχρι να τα καταφέρω γιατί είναι από τους λίγους λόγους που αξίζει να ζούμε...    

 Μαρία Καρμίρη Β2 

 
Πετώ στον ουρανό 

 
Σ’ αγαπώ 

μόνο αυτό θα σου πω 

Μακριά σου στην καρδιά μου 

επικρατεί ένα απέραντο κενό. 

Τι να κάνω, τι να πω 

για να καταλάβεις ότι είναι αληθινό 

Αυτό που ζω εγώ πως είναι έρωτας 

θαρρώ. 

Κάθε μέρα που περνώ 

μακριά σου νοσταλγώ, τις μέρες που 

έλεγες αν σε χάσω θα χαθώ. 

 

Δεν μπορώ να σε κοιτώ 

Αγκαλιά να σε κρατώ 

Και με το χάδι σου 

να νοιώθω πως πετώ στον ουρανό 

 

Είσαι μακριά μου και εγώ 

μες στα χέρια μου κρατώ 

τις αναμνήσεις μας που άφησες 

μ’ ένα απλό σου …Σ’ αγαπώ!!! 

Β1 

 

 

 

 

 

 

Και να πεθαίνεις αν χρειαστεί 

Για τους ανθρώπους 

Που δεν έχεις δει 

Καν τα πρόσωπά τους 

Κι όταν πεθαίνεις θα ξέρεις 

Πως δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο 

Τίποτα πιο αληθινό απ τη ζωή. 
 

Χ. Μιχαντάς 

 

   Ποίηση  



 Ονειροζούμ  16 

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ  ΒΙΑ 
 
Όταν στο προηγούμενο τεύχος έγινε εκτενής παρουσίαση της θεατρικής παράστασης  που παρακολουθήσαμε 

(καθηγητές και παιδιά του σχολείου)  δε ξέραμε ακόμη ότι το θέμα της ενδοσχολικής βίας είναι τόσο μεγάλο. Εκπομπές στη 
τηλεόραση, συνέδρια, σεμινάρια αναδεικνύουν ένα παλιό πρόβλημα που φαίνεται να διογκώνεται. Μας το επιβεβαίωσε και 
η ψυχολόγος του δήμου μας κ. Κωνσταντινίδου, ότι πράγματι φέτος στην περιοχή μας αυξήθηκε το φαινόμενο και έπεται 
συνέχεια. Βρισκόμαστε ως κοινωνία σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει τον θυμό των εφήβων σε 
ανεξέλεγκτα μονοπάτια.  

 

      Στο επόμενο τεύχος θα έχουμε σχετικό αφιέρωμα. Ας έχουμε όμως στο μυαλό 
μας μερικά καίρια ζητήματα και ας είναι και κοινοτυπίες . 1. Σε αυτή την πολύ 
δύσκολη περίοδο πρέπει οι γονείς να βρουν διαύλους επικοινωνίας με τα παιδιά αλλά 
και να θέτουν σαφή όρια. 2.  Οι εκπαιδευτικοί να μην αντιμετωπίζουν τη βία 
αποσπασματικά, όταν δηλαδή εμφανιστεί ως κάποιο ακραίο περιστατικό, αλλά και να 
μην την ανέχονται ως  απλό ξέσπασμα. 3. Οι ίδιοι οι μαθητές να περάσουν στην…. 
επίθεση με δημιουργικές πρωτοβουλίες εντός του σχολείου αλλά και με καταγγελία 
της βίας, γιατί η βία δεν είναι μια μαθητική πλάκα.  

 

Αυτά ως πρώτες σκέψεις…                                                         Γ.Π. 
 
 

  

 

Εγκύκλιο (Φεβρουάριος 2011) για την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση της βίας και της επιθετικότητας μεταξύ των 

μαθητών, έστειλε το υπουργείο Παιδείας σε όλες τις σχολικές 
μονάδες, καθώς έπειτα από επισκέψεις του Συνηγόρου του 
Παιδιού σε σχολεία, καταγράφηκε ιδιαίτερη ανησυχία στη 
σχολική κοινότητα για την εξάπλωση βίαιων συμπεριφορών. 

Ανάμεσα στα άλλα αναφέρονται: 

1.  Διαμόρφωση καλού 
σχολικού κλίματος 
επικοινωνίας, διαλόγου και 
εμπιστοσύνης, ανάμεσα σε 
εκπαιδευτικούς και μαθητές. 
Το κλίμα επικοινωνίας και 
διαλόγου θα πρέπει να 
υποστηρίζεται έμπρακτα 
τόσο από τον διευθυντή της 
σχολικής μονάδας όσο και 
από τους εκπαιδευτικούς 
μέσα στις τάξεις.  

2. Παρακολούθηση και 
προστασία των μελών της 
σχολικής κοινότητας από 
οποιαδήποτε απειλή ή άσκηση 
βίας σε βάρος τους. Κάθε 
εκπαιδευτικός ή μαθητής θα 
πρέπει να εκφράζει ελεύθερα τις 
απόψεις του ή τα παράπονά του 
και, εφόσον χρειάζεται, να 
λαμβάνει εγγυήσεις για την 
αποτροπή της επανάληψης 
βλαπτικών συμπεριφορών.  

3.  Ενίσχυση του ρόλου 
των μαθητών στη 
διαδικασία επίλυσης 
συγκρούσεων, ενδεχομένως 
μέσα από τη δημιουργία 
ομάδων φιλίας ή 
διαμεσολάβησης, ανάλογα 
με τις δυνατότητες 
υποστήριξης των ομάδων 
αυτών από τους 
εκπαιδευτικούς της 
σχολικής μονάδας. 

4. 
Τακτική επικοινωνία 
με τους γονείς και 
ευαισθητοποίησή 
τους, έτσι ώστε να 
βρίσκονται κοντά στα 
παιδιά τους και στους 
προβληματισμούς 
τους, επικοινωνώντας 
διαλεκτικά μαζί τους. 

 

 
«Τον τελευταίο καιρό αρκετά δημοσιεύματα αλλά και τηλεοπτικές εκπομπές καταπιάνονται με το παλιό αλλά πάντα 

επίκαιρο θέμα της σχολικής βίας. Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΚΚΕ (βλ. «Ελευθεροτυπία», 26/4/2011), 63% των μαθητών 
του Δημοτικού, 51% του Γυμνασίου και 36% του Λυκείου δηλώνουν ότι έχουν υποστεί κάποια μορφή βίας (κυρίως 

λεκτική). Οι παραβατικές συμπεριφορές εντός σχολείου ‐είτε οφείλονται σε οικογενειακά είτε σε ατομικά προβλήματα, 
είτε στρέφονται εναντίον των άλλων είτε εναντίον του εαυτού‐ είναι μια κοινωνική μορφή 

έκφρασης που δηλώνει πως κάτι δεν πάει καλά. Έχουμε δε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι η 
οικονομική κρίση θα εντείνει το πρόβλημα, ενώ η δημιουργία τεράστιων σχολικών 
μονάδων θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τη διαχείρισή του. Αυτή τη διαχείριση 

εναποθέτουν γονείς και πολιτεία στον εκπαιδευτικό…» 

                                                      ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 
ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ  

     
       Καθ. Κοινωνιολογίας στο Πάντειο ( Απόσπασμα) 
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Και ναι, αγαπητέ αναγνώστη, συμμαθητή, 

καθηγητή έλεγα δεν θα γράψω σε αυτό το τεύχος. 
Δεν υπήρχε νόημα να γράψω κάτι, δεν υπήρχε 
επικαιρότητα να σχολιάσω σε αυτό το χρονικό 
διάστημα. Αλλά υποτίμησα την ικανότητα αυτού του 
σχολείου να βγάζει θέματα ακόμα και σε εκδρομές. 
Ναι, που λέτε πήγαμε εκδρομή και τι εκδρομή; 
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ παρακαλώ... 
Και σε ποιο μέρος; Βασικά, να το πω καλύτερα, και 
σε ποιο νησί; Στην ΑΙΓΙΝΑ! 

Η ΑΙΓΙΝΑ  είναι νησί του Σαρωνικού Κόλπου. Με 
αυτό το όνομα φέρεται η πρωτεύουσα και ο κύριος 
λιμένας της νήσου. Η ΑΙΓΙΝΑ βρίσκεται στο κέντρο 
του Σαρωνικού Κόλπου, περιβαλλόμενη από 
το Αγκίστρι, τη Σαλαμίνα, τα Μέθανα, την Τροιζήνα, 
τον Πόρο και τον Πειραιά. Υπήρξε πρωτεύουσα του 
ελληνικού κράτους και  ξεκίνησε τη δράση του ως 
κυβερνήτης ο Ι. Καποδίστριας. Σήμερα, η θέση αυτή 
την έχει αναγάγει σε αναπτυσσόμενη πόλη-προάστιο 
του Πειραιά και των Αθηνών και δημοφιλές 
παραθεριστικό κέντρο. Η ΑΙΓΙΝΑ καλύπτει έκταση 
87.410 στρεμμάτων και παρουσιάζει μεγάλη 
γεωμορφολογική ποικιλία με ξηρό κλίμα και 
πευκόφυτα βουνά. Κυρίως… όμως έχει  φιστικιές. 
Αυτά τα ωραία για το νησί της ΑΙΓΙΝΑΣ.  

Αλλά έχει και τα μειονεκτήματα του...Πώς να το 
κάνουμε; Δεν γίνεται να ζουν μετανάστες-
οικονομικοί μετανάστες-στο νησί. Δεν αρέσει στους… 
«Ελληνάρες».    

Για να δείξουν λοιπόν  τη δράση τους οι 
«Ελληνάρες» έκαναν αισθητή την παρουσία 
τους... δέρνοντας έναν Πακιστανό. Ναι, είναι το 
χόμπι ενός «Ελληνάρα» για το σαββατοκύριακο του. 
«Άσε που λες, δείραμε έναν Πακιστανό το Σάββατο. 
Τρία άτομα τον στείλαμε στο νοσοκομείο». Και εγώ 
πρέπει να του πω συγχαρητήρια! Το αισιόδοξο 
σενάριο λέει: «Ε, τρία, τέσσερα παιδιά στην εφηβική 
τους τρέλα, έγινε και μια μικροπαρεξήγηση, έριξαν 
και καμία ψιλή στο Πακιστανό και τώρα ΣΙΓΟΥΡΑ 
θα έχουν μετανιώσει». Δυστυχώς όμως αυτό το 
αισιόδοξο σενάριο λειτουργεί ελάχιστες φορές. 
Πιο συγκεκριμένα, καταλαβαίνεις ότι μπορεί να τις 
ρίξανε τρεις, τέσσερις, αλλά υπάρχουν και άλλοι 
(δυστυχώς) μη μετρήσιμοι, όχι τόσο θαρραλέοι, 
«Ελληνάρες».Οι οποίοι έχουν την δικιά τους 
νοοτροπία, δρουν με την δική τους λογική και 
(τελικά) ΣΙΓΟΥΡΑ δεν έχουν μετανιώσει. 

Όμως, εγώ τον παραδέχομαι τον «Ελληνάρα». 
Έχει πείσμα, που προσπαθεί να σε πείσει ότι έχει 
δίκιο που έδειρε έναν άνθρωπο! «Κάτσε ρε φίλε, γιατί 
δεν κάθεται στην χώρα του; Εγώ πάω στην δικιά 
του;». Ένας πιο ψαγμένος «Ελληνάρας» θα σου πει: 
«Σίγα μην αφήσω τον κάθε Πακιστάνο να μας τρώει 
τις δουλειές! Τόσοι Έλληνες άνεργοι υπάρχουν». 
Ένας πραγματικά αστείος «Ελληνάρας»: θα σου πει: 

«Γέμισε ο κόσμος με δαύτους, οι οποίοι 
κλέβουν, σκοτώνουν, βιάζουν». Αυτά είναι μερικά 
από τα επιχειρήματα με τα οποία  δικαιολογούνται 
οι «Ελληνάρες» και τα οποία άκουσα τυχαία την 
επόμενη μέρα της εκδρομής. 

Επιπλέον, θα ήθελα να  ενημερώσω τους 
«Ελληνάρες» πως κάθε άνθρωπος που θεωρείται 
ελεύθερος έχει το δικαίωμα να αναζητήσει την τύχη 
του σε μια ξένη χώρα. Επίσης μόνο οι μετανάστες 
δεν φταίνε που υπάρχει ανεργία στην Ελλάδα και 
μακάρι να ήταν μόνο εκείνοι αυτοί που κλέβουν, 
σκοτώνουν και βιάζουν! Τέλος θα ήθελα να σας 
προβληματίσω με μια ερώτηση...Αλήθεια, 
εάν αναγκαζόσασταν να ταξιδέψετε σε μια άλλη χώρα 
για μόνιμη κατοικία θα θέλατε να έχετε την ίδια 
αντιμετώπιση;

 
 

Υ.Γ1:Από ό,τι καταλάβατε, μακάρι να μας χαλάγατε μόνο την εκδρομή. 
 

Υ.Γ2: Το θέμα μπορεί να είναι σοβαρό αλλά το ύφος του κειμένου είναι όσο σοβαρά είναι τα επιχειρήματα, συγχωρέστε με. 
 

 Υ.Γ3: Δύο εικόνες:  Γυρίζοντας από την ΑΙΓΙΝΑ στο λιμάνι του Πειραιά, είδα μαζεμένους μετανάστες και μη να προσπαθούν να 
ζεσταθούν και να κοιμηθούν μες τον χώρο του λιμανιού. Περιμένοντας το λεωφορείο, είδα ένα κοριτσάκι να φοράει ένα πουλόβερ και 
να γελάει στην αγκαλιά του πατέρα του. 
Δυστυχώς, ξεχνάμε συχνά το γεγονός πως ότι βρισκόμαστε εδώ (στη μια εικόνα) και όχι εκεί (στην άλλη εικόνα) είναι καθαρά και 
μόνο θέμα τύχης!  
                                                                Νίκος Μπαλκάμος Β'3 
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ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ… 
 

Αρχές του μήνα. Κίνηση παντού, συνωστισμός στα 
μαγαζιά, άνθρωποι που φωνάζουν, μωρά κλαίνε, σκύλοι 
πηγαινοέρχονται. Αυτοκίνητα παρκαρισμένα παντού. «Θα 
το αφήσω εδώ, μισό λεπτό θα κάνω», σκέφτεται κάποιος. 
«Πάω να πληρώσω το λογαριασμό κι έρχομαι. Δεν θ’ 
αργήσω» λέει κάποιος άλλος. Ένας άνθρωπος σε 
καροτσάκι προσπαθεί να βρει μια ανοιχτή διάβαση για να 
καταφέρει να περάσει. Κανείς δεν έχει σκεφτεί αυτόν, πώς 
θα διασχίσει τον δρόμο, πώς θα περάσει από 
τις ειδικές ράμπες που είναι 
κατασκευασμένες για τα καροτσάκια και 
μόνο. Κανείς. Όλοι σκέφτονται μόνο τον 
εαυτό τους και τίποτε άλλο. Το παραπάνω 
ήταν απλά ένα παράδειγμα της καθημερινότητας 
των ΑΜΕΑ. Κι αυτό είναι από τα πιο συνηθισμένα. 

Όμως τι γίνεται αν το δούμε απ’ την άλλη μεριά; Ποια 
είναι η άποψη αυτών των ανθρώπων που νοιώθουν 
παραγκωνισμένοι; Αυτούς ποιος θα τους σκεφτεί; 
Υποτίθεται πως σε μια κοινωνία, όλοι αντιμετωπίζονται το 
ίδιο. Απ’ ό,τι έχουμε συμπεράνει, γι’ αυτούς τους 
ανθρώπους δεν ισχύει το ίδιο. Ποιος από εμάς προσπαθεί να 
ενσωματώσει στο κοινωνικό σύνολο τα άτομα αυτά που 
δεν μας μοιάζουν, έχουν κάτι λιγότερο από μας αλλά κατά 
βάθος εμείς είμαστε  αυτοί  που τους  λείπει κάτι 
σημαντικό: η ανθρωπιά.  

Όταν ο συνάνθρωπός σου θέλει βοήθεια, δεν το 
βλέπεις. Όταν εσύ χρειάζεσαι βοήθεια κάνεις τα πάντα για 
να ακουστείς. Γιατί ποτέ δεν είδες τα προβλήματά τους, 
ποτέ δεν νοιάστηκες γι’ αυτά και ποτέ δε θα νοιαστείς.  

Και τι κάνει η πολιτεία γι’ αυτούς τους ανθρώπους που το μόνο που 
ζητούν είναι ίση αντιμετώπιση και δικαίωμα στην κοινωνική αναγνώριση; 
Θεωρητικά τους στηρίζει. Φτιάχνει ράμπες, τοποθετεί ηχητικούς 
σηματοδότες στα φανάρια. Πρακτικά όμως, το ενδιαφέρον και η φροντίδα 
της πολιτείας, εξαντλείται στη χορήγηση ενός μικρού επιδόματος. Πιο 
συγκεκριμένα, αδιαφορεί όπως και η κοινωνία και τους αντιμετωπίζει σαν 
ένα επιπλέον «έξοδο» για τις παροχές και τις υποδομές που τους 
προσφέρει. Τα άτομα περιθωριοποιούνται  συνεπώς και η ψυχολογία τους 

πέφτει και δεν έχουν ένα στήριγμα. Η κοινωνία 
τους αντιμετωπίζει σαν κάτι διαφορετικό όπως 
τους μετανάστες. Ένας ρατσισμός, ένας 
καινούργιος ρατσισμός. Ο πιο άσχημος απ’ 
όλους, κατά τη γνώμη μου.  

Κάποιος που δεν έχει χρήματα προσπαθεί, 
αγωνίζεται και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να καταφέρει να τα αποκτήσει. 
Όμως, κάποιος που δεν έχει όραση εκ γενετής, αυτόματα χάνει και τις 
ελπίδες του. Όσο κι αν παλέψει, όσο κι αν προσπαθήσει, ξέρει ότι δεν θα 
δει ποτέ την έκφραση των ματιών του παιδιού του, κάποιος που η ακοή του 
είναι περιορισμένη ξέρει ότι ο ήχος της θάλασσας όταν σουρουπώνει θα 
είναι κάτι άγνωστο γι’ αυτόν. 

 Όμως θα χρησιμοποιήσει την ψυχή του, θα βάλει τα δυνατά του για να 
μας δείξει πως έχει το δικαίωμα στην ευτυχία, στην αγαλλίαση και στη 
ζωή. Είναι αισιόδοξος κι έχει πείσμα.  

Κανονικά πρέπει να παίρνουμε παράδειγμα κι αγάπη απ’ αυτούς τους 
ανθρώπους, όχι να αδιαφορούμε και να μην δείχνουμε σεβασμό. Ας 
μάθουμε τι σημαίνει να έχεις γερή ψυχική δύναμη και σθένος και όλα 
τα άλλα θα έρθουν από μόνα τους. Ζωή πέρα απ’ τα προβλήματα. 
Ξεγνοιασιά και χαρά χωρίς περιορισμούς. 

Ιστορίου Μαριλού Β1
 
 

 
Αυτά που θα πω, ίσως, κάποιοι τα θεωρήσουν χαζά και ανεδαφικά….. Κάποιοι άλλοι παιδικά και αφελή, ή ακόμα και τρελά. Παρόλα 

αυτά, κατά την άποψή μου, μια είναι η λύση. Ένα είναι αυτό που θα επιφέρει την αρμονία και είναι το μοναδικό που δεν υπάρχει στο μυαλό 
των ανθρώπων, η αγάπη! Η αγάπη για το συνάνθρωπο, για το συνάδελφο, για τον αδελφό. Η αγάπη για μουσική, για χορό, για εργασία, για 
ζωή. Η αγάπη για οτιδήποτε με το οποίο καταπιάνεται ένας άνθρωπος. 

 Οι άνθρωποι, λοιπόν, όχι μόνο δεν αγαπούν, αλλά είναι και καχύποπτοι προς την αγάπη. Είναι σίγουροι ότι κανένας δε νοιάζεται 
πραγματικά για οποιονδήποτε, χωρίς ιδιοτέλεια και υστεροβουλία. Ισχύει, όμως, κάτι τέτοιο; Ίσως και να ισχύει για την πλειοψηφία των 
ανθρώπων. Σίγουρα, όμως, πηγάζει από το γεγονός ότι υπάρχει μια μαζική αδιαφορία που οφείλεται στην αδήριτη ανάγκη για επιβίωση 
ακόμα και στις σύγχρονες κι ανεπτυγμένες κοινωνίες! Ίσως η δύναμη του ανθρώπου έχει υπερτιμηθεί σε τέτοιο βαθμό, που δε χωρεί στο 
μυαλό του ότι μπορεί να υπάρχει μια άλλη δύναμη μέσα μας, πολύ βαθύτερη από την καλοπέραση και την κάλυψη των υλικών αγαθών, μια 
δύναμη που ξεπερνά τα πάντα και δεν φοβάται τίποτε, την αγάπη. 

Ας σκεφτούμε μόνο τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για ανθρώπους που αγαπάμε πραγματικά, όπως οι οικογένειές μας και τι θα μπορούσε 
να γίνει, αν αυτή η υπέρμετρη αγάπη δεν περιοριζόταν σε τέσσερις-πέντε ανθρώπους, αλλά αφορούσε ολόκληρη την 
ανθρωπότητα…Ουτοπία ή η μοναδική λύση; 

                                             Χαρά Αναγνωστοπούλου Γ2    
 
 
 

Ο καλύτερος μου σύμβουλος : Το ημερολόγιο… 
 

Ο καλύτερος μου σύμβουλος 
είναι το ημερολόγιο. Άλλοι το 
κρίνουν, πολλοί το κοροϊδεύουν και 

ακόμα περισσότεροι φοβούνται να 
παραδεχτούν ότι «κρατούν» ημερολόγιο. 

Νομίζω θέλει θάρρος για να γράψεις…γι’ αυτό πολλοί το 
υποβαθμίζουν, γιατί κατά βάθος το φοβούνται….. 

Ακούγεται περίεργο πώς ένα φύλλο χαρτί μπορεί να 
αποδειχτεί τόσο «χρήσιμο», πώς ένα φύλλο χαρτί είναι ικανό να 
σε «βοηθήσει», να σου ανοίξει τα μάτια και να σταθεί δίπλα 
σου, όταν όλα τα υπόλοιπα μοιάζουν δήθεν….. 

Βλέπεις, ένα ημερολόγιο δεν θα σε «κοιτάξει» περίεργα ό, τι 
και να γράψεις, ούτε θα σε κρίνει, όπως ασυναίσθητα θα έκαναν 
οι φίλοι σου, στην προσπάθειά τους να σε …βοηθήσουν. 

Όταν γράφεις αφήνεσαι, δε σε νοιάζει να προσέξεις τι θα 
πεις ή πώς θα το πεις, γιατί ξέρεις πως ό, τι γράψεις θα μείνει 
ανάμεσα σε σένα και σε αυτές τις σελίδες. Έτσι, αντιμετωπίζεις 
τον εαυτό σου χωρίς  «μάσκες» και «καλύμματα», έναν εαυτό 
που ίσως αγνοούσες, ίσως πάλι και να γνώριζες την ύπαρξή 

του, αλλά να μην τον έβγαζες προς τα «έξω» φοβούμενος ότι δε θα 
μπορούσες να τον αντιμετωπίσεις…… 

Εσένα, φυσικά ένα ημερολόγιο δεν μπορεί να σου πει τι θα 
κάνεις ή πώς θα χειριστείς μια κατάσταση με τον τρόπο, που θα το 
έκανε ένας φίλος. Έχει, όμως, δικό του τρόπο να σε βοηθήσει, γιατί 
διαβάζοντας ξανά  όσα έγραψες, βλέπεις τον εαυτό σου από 
«μακριά», τον αντιμετωπίζεις ως «τρίτο πρόσωπο». Έτσι, βάζεις 
μπροστά τη λογική και αφήνεις λίγο πίσω το συναίσθημα για να 
μην χρειαστεί πάλι να γεμίσεις σελίδες αναλύοντας 
καταστάσεις….. Σε αφήνει ουσιαστικά να βρεις μόνο/η σου τη 
λύση στο πρόβλημά σου στηριζόμενος στα γραφόμενά σου……..  

Γι’ αυτό, λοιπόν, θέλει «θάρρος» να γράψεις ένα ημερολόγιο, 
γιατί αυτό μπορεί να γίνει ο καλύτερος και ταυτόχρονα ο 
χειρότερος κριτής σου……. Δε θα σου «πει» ποτέ αυτά που θέλεις 
να ακούσεις, ούτε θα σου «δείξει» την αρεστή πλευρά του εαυτού 
σου…… Θα σε κάνει μονάχα να δεις και τη «σκοτεινή» σου 
πλευρά……  

   Πηνελόπη  Αποστόλου Γ2 
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Ο Ραψωδός Φιλόλογος δεν είναι νέο πρόσωπο στην ελληνική hip-hop σκηνή, αλλά παρόλα αυτά 

δεν είναι τόσο γνωστός ειδικά σε άτομα που δεν έχουν εισχωρήσει βαθιά στην ελληνική σκηνή ή είναι νέοι ακροατές, γι 
αυτό θα ξεκινήσω λέγοντας μερικά λόγια για τον καλλιτέχνη. 

Ο Ραψωδός Φιλόλογος λοιπόν ξεκίνησε να ασχολείται με το ραπ κάπου στο 1996 μαζί με το 
γκρουπ του «Διαρρήκτες» και από τότε έχει κυκλοφορήσει πολλά demo, CDs και κασέτες, ενώ το 
2004 γνωρίζει τους Strider (Zoltan Tribe) και Κριτή (Μουσικοί Ισοβίτες) και έως σήμερα 
συνεργάζεται μαζί τους. Σήμερα ο Ραψωδός Φιλόλογος είναι μέλος των Ladose (μαζί με Κριτή, 
Λόγο, Απειλή, Μπούκλα και DJ Wester) και εκπροσωπεί δυναμικά το Underground hip-hop στην 
Ελλάδα. Είναι από τους καλύτερους hip-hop artists  στην Ελλάδα. Μερικά από τα καλύτερα 
τραγούδια του: «Θανατοποινίτης»,  « Σε μια  τόση δα στιγμή», « Καλημέρα», «Ένα τσιγάρο δρόμος», 
«Στις επόμενες γραμμές», «Αυτό που ονειρεύομαι», «Θεός για μία μέρα», «Λένε πως όπου»…  

 

 

Καλαμπάκα: Η πόλη των Μετεώρων 
Ως μία από τις ομορφότερες, γραφικότερες και τις πλέον παραδοσιακές πόλεις θα μπορούσε ο οποιοσδήποτε επισκέπτης να 

χαρακτηρίσει αυτήν την πόλη της Βορειοδυτικής Θεσσαλίας. Φυσικά το μεγαλύτερο «ατού» αυτής της πόλεις είναι οι βράχοι 
των Μετεώρων οι οποίοι αλλάζουν – σαν να το κάνουν μαγικά – τους σχηματισμούς τους ανάλογα με το που βρίσκεσαι μέσα 
σε αυτήν. Ιδιαίτερα όταν οι βράχοι «παίζουν» με την ομίχλη από τη μία κι όταν είναι ηλιόλουστοι από την άλλη(υπήρξαν και 
τα 2 κατά τις ημέρες του Πάσχα), τα Μετέωρα είναι ικανά να κινήσουν το βλέμμα του επισκέπτη και να τον κάνει να χαζέψει 
από τη μοναδική τους θέα. 

Μέσα όμως στην Καλαμπάκα υπάρχουν και γίνονται πράγματα που δυστυχώς (και ευτυχώς συνάμα) προβάλλονται μόνο 
από τα τοπικά Μ.Μ.Ε.. Κατά συνέπεια, ελάχιστα από όλα όσα εκτυλίσσονται σε αυτήν την πόλη φτάνουν στ’ αυτιά μας μέσω 
των μεγάλων καναλιών, τα οποία και συνεχώς παρακολουθούμε.  

Πρώτα-πρώτα θα αναφέρω το «πώς να πάει κάποιος» στην Καλαμπάκα. Ο επισκέπτης, ταξιδεύοντας με το αυτοκίνητο θα 
φτάσει σε τέσσερις ώρες πληρώνοντας τα καύσιμά του και τα αυξημένα διόδια. Απεναντίας, υπάρχει και το Κ.Τ.Ε.Λ. που 
μόνο με 58€ θα πάει και θα γυρίσει κάνοντας 5 ώρες ανά ταξίδι, λαμβάνοντας υπόψη και την ανταπόκριση στο μεγάλο σταθμό 
των Τρικάλων. Το τρένο δεν θα μπορούσε να προταθεί στον ταξιδιώτη λόγω της σημερινής κατάστασης του Ο.Σ.Ε.. Αλλά, 
ενημερωτικά από τον Στ .Λαρίσης (που… δεν είναι στη Λάρισα) αναχωρούν τρένα για Καλαμπάκα στις 8:21 το 
πρωί(φτάνοντας περίπου ΕΞΙ ώρες μετά),ξοδεύοντας 21,7€ για Α’ θέση, και στις 15:53 με το Intercity δρομολόγιο(που 
επαναφέρθηκε πρόσφατα) με το κόστος της Β’ θέσης να κοστίζει 27,8€(στην Καλαμπάκα φτάνει σε περίπου 4,5 – 5 ώρες). 

Περιττό είναι να πω πως η πόλη διαθέτει πολλές ξενοδοχειακές μονάδες των οποίων οι τιμές είναι λογικές. Η πληρότητα 
σε αυτές δεν αγγίζει εύκολα το 100% λόγω του ότι είναι υπερβολικά πολλές(2000-4000 το σύνολο!), πράγμα που σημαίνει ότι 
σίγουρα θα βρείτε δωμάτιο όποτε θέλετε και όπως το θέλετε! 

Μην νομίζετε ότι, επειδή η Καλαμπάκα είναι στην ελληνική ενδοχώρα, θα έχει μόνο ουζερί και ταβέρνες. Έχει και 
καφετέριες, έχει και φαστφουντάδικα, και πιτσαρίες! Η πλατεία Δημουλά, επίσης, είναι ακριβώς όπως το γνωστό σε όλους μας 
«τριγωνάκι» στην Π. Τσαλδάρη! Για τους ιντερνετικούς, τέλος, υπάρχουν στην πόλη και πολλά internet-cafes, όπου όποιος 
θέλει να ξεδώσει λίγο μέσω των RPGs μπορεί να το κάνει εκεί! 

Όμως, η Καλαμπάκα δεν είναι πόλη που πάει κάποιος μόνο για να διασκεδάσει, έχει και αξιοθέατα τα οποία πρέπει όλοι να επισκεφτούν, όπως: 
 Η πλατεία Ρήγα Φεραίου όπου υπάρχουν οι προτομές των δύο τοπικών ηρώων της 

πόλης και τις γύρω περιοχής, του Χριστοδούλου Χατζηπέτρου(στρατηγός 
Θεσσαλικής Επανάστασης του 1854) και του Παπα-Θύμιου Βλαχάβα 
(Αρματολός). 

 Η Πλατεία Δημαρχείου με το πανέμορφο σιντριβάνι. 
 Το ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου(9ος-11οςαι.) με τον μοναδικό στη χώρα(!) 

μαρμάρινο άμβωνα. 
 Το λόγο του Προφήτη Ηλία, όπου ο επισκέπτης μπορεί να φωτογραφήσει την 

πόλη και τα Μετέωρα, και να προσκυνήσει το εκκλησάκι που βρίσκεται στην 
κορυφή του, ιδίως την 19η Ιουλίου όπου πλήθος κόσμου παρευρίσκεται στον 
Μέγα Εσπερινό μετά Αρτοκλασίας. 

 Το παρεκκλήσι του Τιμίου Προδρόμου, όχι για να προσκυνήσει όμως για να δει 
τη ρωμαϊκή επιγραφή και να δροσιστεί από το δροσερό νερό της πηγής που 
υπάρχει από κάτω! 

 Το παρεκκλήσι του Αγίου Δημητρίου, όπου το απόγευμα της Δευτέρας του 
Πάσχα πλήθος κόσμου μαζεύεται και πραγματοποιεί χορό με παραδοσιακά τραγούδια φτιαγμένα στην 

Καλαμπάκα και τα γύρω χωριά! 
 Το μονοπάτι που οδηγεί στα Μετέωρα, το οποίο μαγεύει τον περιπατητή. Μετέωρα και παρθένα φύση 2 σε 1 σε ένα 

καταπληκτικό πέρασμα από την Παλιά πόλη στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος. 
 

Η πόλη της Καλαμπάκας είναι έτοιμη να φιλοξενήσει οποιαδήποτε στιγμή τον επισκέπτη αφού ζει την τουριστική περίοδο 12 μήνες το 
χρόνο, έχει πολύ φιλόξενους ανθρώπους οι οποίοι κάθε στιγμή είναι διαθέσιμοι να εξυπηρετήσουν όποιον ζητήσει τη βοήθειά τους.  

 Κι αν τα βάλουμε όλα μαζί σε μία πρόταση: Μια κατανυκτική μαγεία σας περιμένει!!! .  

       Βασίλης Μπλέτσας  Β3  
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Πολλά αφιερώματα έγιναν για τους δύο φίλους που έφυγαν τόσο κοντά ο ένας από τον άλλο.  
Εμείς  τους αποχαιρετάμε με ένα τραγούδι τους. 

 
Εδώ στη ρωγμή του χρόνου 
Κρύβομαι για να γλυτώσω 
Απ του Ηρώδη το μαχαίρι 
Μισολυωμένος μες τη Χιροσίμα 
σου 
Κάτι προγόνων ξύδι και χολή. 
Σ αυτή την άδεια πόλη 
Εδώ στη ρωγμή του χρόνου 
Θάβομαι για να μεστώσω 
Μες του Διογένη το πιθάρι. 
Στον όγδοο μήνα της είναι η 
ελπίδα μου 

Σχεδόν το βρέφος γύρω 
περπατά 

Καθώς εσύ κουρνιάζεις 
Εδώ στη γιορτή του πόνου 

Ντύνομαι για να μη κρυώνω 
Του Ουλιάνωφ το μειδίαμα 

Σαντάλια του Χριστού φορώ 
στα πόδια μου 

Πραίτορες βράχοι γύρω μου 
σωρό 

Μα εγώ θα αναστηθώ… 

Στίχοι : Μ. Ρασούλης 
Μουσική:Ν. Ξυδάκης – Ερμηνεία: Παπάζογλου 

 
 Ο ‘τρελός και αδέσποτος’ τραγουδιστής που άλλαξε τις κατευθύνσεις του λαϊκού τραγουδιού 
αποστράφηκε την ταυτότητα του σταρ και έζησε προσπαθώντας να είναι ένας από μας. Ούτε με την 
ελίτ ούτε με το εξιδανικευμένο περιθώριο. Η δουλειά ήταν για αυτόν ένας συνεχής αγώνας. Υπήρξε 

παρεμβατικός όχι μόνο μέσα από τα τραγούδια του αλλά και με τις υπόλοιπες επιλογές του. 
 

 

Το είδαμε στην αραβική εξέγερση. 
Μετά στην Ισπανία. Τώρα το facebook 
κινητοποίησε τους 'αγανακτισμένους' 
πολίτες και στην Ελλάδα. Ποιος το 
περίμενε πριν από λίγο καιρό ότι θα 

ζήσουμε αυτό το καταπληκτικό 
γεγονός στις πλατείες της Ελλάδας; Ο 
λαός ξανά στο προσκήνιο λοιπόν, ένα 

κίνημα πολιτικοποιημένο αλλά 
ακομμάτιστο, ασαφές αλλά 

πολύχρωμο, αμεσοδημοκρατικό αλλά 
ανοργάνωτο. Τι ωραία βράδια!  
Από το φέισμπουκ αντιγράφω: 

"Ας  παλέψει λοιπόν ο καθένας από 
εμάς τους φόβους του, τις αδυναμίες 
του, την ιδιοτέλειά του, τις ευκολίες 
του , το «πέρα βρέχει» και το «τι με 

νοιάζει εμένα». Ας δώσει και ας πάρει ο καθένας μας από τον άλλο δύναμη και εμπιστοσύνη. Ας παλέψουμε μαζί 
και τώρα το «δε γίνεται τίποτα», και μέσα από τις πράξεις μας ας πιστέψουμε αδέλφια ότι μπορούμε και να νικήσουμε! 
Είναι καιρός να μάθουν να μας υπολογίζουν, είναι καιρός να μας φοβούνται. Βαθιά μέσα μου πιστεύω, πως 

μέσα από το χάος που μας έριξαν τράπεζες και πολιτικοί, απληστία, ανικανότητα και αδιαφορία, είναι δυνατόν να 
ξεμυτίσει το λαμπερό και όμορφο πρόσωπό μας. Και να βάλλει τη σφραγίδα του στην κοινωνία μας, στην πατρίδα 

μας, πριν μας πάρει όλους ο διάβολος." 
 
 
 
 


