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πεται σε ένα «μέσο επιβίωσης» σ΄ ένα ε-
φόδιο αντιμετώπισης της σημερινής 
δύσκολης πραγματικότητας που μαθη-
τές, γονείς και εκπαιδευτικοί βιώνουμε 
καθημερινά. Άλλωστε η επαφή με την 
τέχνη, η γνήσια ελεύθερη έκφραση, η 
δημιουργική γραφή και γενικότερα το 
άνοιγμα στο χώρο του πολιτισμού αλλά 
και της κοινωνικής ζωής που προωθού-
νται μέσα από την εφημερίδα, αποτελούν 
στοιχεία ζωογόνα που μπορούν να φέρουν 
ξανά στη σχολική και εξωσχολική κοινό-
τητα το όνειρο, το όραμα, την ανάταση, 
την αισιοδοξία. 

Η τόλμη της δημόσιας έκθεσης, η 
υπέρβαση του κοινότοπου, η τεκμη-
ριωμένη κριτική αλλά και η αναζήτη-
ση της χαράς μέσα σε σχολικές δρά-
σεις με ουσιαστική προσφορά αποτε-
λούν ζητούμενα που βρίσκουν αντί-
κρισμα στη συμμετοχική διαδικασία 
της έκδοσης περιοδικού. 

Κι αν ακόμα κάποια πράγματα φαντά-
ζουν ακατόρθωτα ή ανέφικτα ως προς την 
υλοποίησή τους, ας «είμαστε ρεαλιστές 
κι ας ζητάμε το αδύνατο»!   

A.M. 

Ονειροζούμ! «Ζουμ» στη δημιουργι-
κή και ελεύθερη έκφραση των μαθητών, 
στη γόνιμη κριτική και αμφισβήτηση των 
«κακώς κειμένων» της εκπαίδευσης, της 
κοινωνίας και κάθε χώρου που σχετίζεται 
με τη ζωή των εφήβων. 

Η εφημερίδα μας συνεχίζει για 7η χρο-
νιά τη «δια-δράση» της αγκαλιάζοντας τα 
νέα μέλη της και ανανεώνοντας το 
«συμβόλαιο» με τους παλιούς μαθητές. 
Αναζητώντας και φιλοξενώντας φρέσκιες 
ιδέες με διεισδυτική διάθεση, ειλικρινή και 
εύστοχα σχόλια για γεγονότα της επικαι-
ρότητας ή διαχρονικά θέματα, πρωτόβου-
λες σκέψεις και εφηβικούς προβληματι-
σμούς, το έντυπό μας διεκδικεί μια 
θέση στα εκπαιδευτικά και κοινωνι-
κά δρώμενα ως αυταξία δυναμική, ως 
μια διαφορετική προσέγγιση του κόσμου. 

Ιδιαίτερα σήμερα, σε μια περίοδο πολλα-
πλής κρίσης της ελληνικής κοινωνίας, 
της ευρωπαϊκής αλλά και της παγκόσμιας 
κοινότητας, τέτοιες δραστηριότητες, όπως 
η έκδοση μιας μαθητικής εφημερίδας, 
ανοίγουν δρόμους και διεξόδους από τη 
γενικότερη κατάθλιψη που πλανιέται γύ-
ρω μας. Έτσι το «Ονειροζούμ» μετατρέ-

   Ονειρο-διαδρομέσ 

παρακολοφκθςθ μιασ κεατρικισ παράςταςθσ και θ ςυνζντευ-
ξθ-ςυηιτθςθ με τον θκοποιό Ηλία Λογοκζτθ κακϊσ και οι 
ποιθτικζσ δθμιουργίεσ των μακθτϊν, ίςωσ απαντοφν ςτο ςυ-
γκεκριμζνο ερϊτθμα και κυρίωσ ςτο  ποιοσ είναι ο ρόλοσ του 
πολιτιςμοφ και τθσ τζχνθσ ςτουσ χαλεποφσ καιροφσ.  

 Σε αυτό το φφλλο κυριαρχεί  ζντονοσ ο απόθχοσ όλων των 
δραματικϊν πολιτικϊν αλλαγϊν του τελευταίου διαςτιματοσ 
αλλά κυρίωσ ο απόθχοσ τθσ ΚΛΣΘΣ. Φαίνεται πωσ το 2012 κα 
είναι ζνα δφςκολο ζτοσ και  το νιϊκουμε όλοι. 

 Στο μεταξφ ασ καταγράψουμε ζναν ιδθ αρκετά μεγάλο αρικ-
μό μακθτϊν που λόγω οικονομικισ δυςχζρειασ, ζχουν περιο-
ρίςει αιςκθτά τισ εξωςχολικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ ι 
ζρχονται αντιμζτωποι  με το φάςμα τθσ  υπάρχουςασ ι ενδε-
χόμενθσ ανεργίασ των γονιϊν τουσ. Ασ επαινζςουμε λοιπόν  
τθ ςυλλογι τροφίμων και χρθμάτων για τουσ απεργοφσ τθσ 
Χαλυβουργίασ με πρωτοβουλία του δεκαπενταμελοφσ.  

 Πςον αφορά ςτουσ μακθτζσ τθσ Α’ Λυκείου, ακόμθ δεν ζχει 
ξεκακαριςτεί με ποιο τρόπο κα δϊςουν εξετάςεισ  για τθν 
ειςαγωγι τουσ ςε κάποιο ανϊτατο ίδρυμα. Τθν ίδια ςτιγμι 
καλοφνται  να ανταποκρικοφν με επιτυχία ςε όλεσ τισ αλλαγζσ 
που ςχετίηονται με το “Νζο Λφκειο”.Ασ περιμζνουμε…  

Γ . Ρ. – Α. Μ. 

Επικοινωνήστε μαζί μας, στέλνοντας e-mail στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου μας:  

mail@1lyk-kerats.att.sch.gr  

Τπόψη   ΟΝΕΙΡΟΖΟΤΜ!!!   

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  

του σχολείου μας 

http://1lyk-kerats.att.sch.gr 

και κατεβάστε  τα φύλλα της 

 16ο τεφχοσ – 7οσ χρόνοσ και θ εφθμερίδα μασ γράφει ιςτορία. 
Γενιζσ μακθτϊν ζχουν εκφραςτεί μζςω αυτισ , οι υπεφκυνοι 
κακθγθτζσ εναλλάςςονται (προςετζκθ φζτοσ θ κ. Μανδοποφ-
λου), και το ταξίδι ςυνεχίηεται… με κάποια κακυςτζρθςθ φζ-
τοσ.  

 Καλι επιτυχία ςτθ νζα Δ/ντρια του ςχολείου μασ κ. Χ. Βαςι-
λειάδου και ςτουσ δφο νζουσ υποδιευκυντζσ κ. Κοφινά και κ. 
Σοφλιο. 

 Ρολλζσ αποχωριςεισ – ςυνταξιοδοτιςεισ και αυτι τθ χρονιά. 
Ευχόμαςτε ό,τι καλφτερο  ςτισ κυρίεσ Αλεξοποφλου,  Βαρκα-
λίτου, Καταλακτάκθ  και ςτον κφριο Τςαγκαράκθ. Υπιρξαν 
μαηί με τουσ (περςινοφσ) Ιγνατιάδθ και Μαρτι, εμβλθματικοί 
κακθγθτζσ για το 1ο Λφκειο Κερατςινίου. 

 Στα κακ’ θμάσ, προςπακοφμε κάκε φφλλο να είναι καλφτερο 
από το προθγοφμενο παρ όλεσ τισ αντικειμενικζσ δυςκολίεσ.   

 Το “Ονειροηοφμ” χαίρεται που ςτθν τοπικι ιςτοςελίδα τθσ 
πόλθσ μασ stagona4u  γράφουν παλιζσ μακιτριεσ  του ςχο-
λείου μασ όπωσ οι Λ. Ραπαδοποφλου, θ T. Τφρου, θ Φ. Βορ-
γιά, θ Ρ. Αποςτόλου και θ Μ. Μποηινάκθ.  Άξιηε λοιπόν θ ςχε-
τικι ςυηιτθςθ  για το ρόλο τθσ δθμοςιογραφίασ και των   
ΜΜΕ που πραγματοποιικθκε ςτο ςχολείο μασ για να ανεβά-
ςουμε τον πιχθ ψθλότερα.  

 Ευχαριςτοφμε το δεκαπενταμελζσ του ςχολείου μασ που 
ενίςχυςε οικονομικά και κυρίωσ θκικά τθν εφθμερίδα μασ.  

 Είναι άραγε είδθςθ θ ματαίωςθ εκδιλωςθσ  μακθτϊν του 
ςχολείου μασ ςε “μπουηοφκια” για πρϊτθ φορά φζτοσ;  Θ 

    ΖΟΥΜ  ςτα μικρά . . .  και ςτα μεγάλα 
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Αναδημοσίευση άρθρου της Έρσης Βατού από την εφημερίδα “Ελευθεροτυπία”  

Από τα ... μικρά γεννιούνται τα σπουδαία 

και ορμϊμενθ από τθν ανάγκθ να δω με 
τα μάτια μου αν ζχει βάςθ θ αγωνία 
κάποιων φίλων ότι τα παιδιά και δθ οι 
ζφθβοι είναι πια φευγάτοι, κολλθμζνοι 
με τθν τεχνολογία και ουςιαςτικά ξερι-
ηωμζνοι από όςα «καλά» ζχτιςαν για 
κείνα οι προθγοφμενεσ γενιζσ, πιγα 
ςτο 1ο Γενικό Λφκειο Κερατςινίου να 
παρακολουκιςω τθν εκδιλωςθ για το 
Ρολυτεχνείο.  
Στα πρόςωπα των αγοριϊν με τα κοκα-
λωμζνα από το ηελζ μαλλιά και των 
κοριτςιϊν με το άψογο μακιγιάη, είδα 
μάτια προςθλωμζνα ςτουσ ςυμμακθτζσ
-πρωταγωνιςτέσ που ήταν ςτη ςκηνή, 
αλλά και απορθμζνα βλζμματα ςτθν 
απαρίκμθςθ των δεινϊν που προκάλε-
ςε θ δικτατορία. Άκουςα ψικυριςτζσ 
ερωτιςεισ για τα κφματα του Ρολυτε-
χνείου που το πρόςωπό τουσ προβαλ-
λόταν ςτισ οκόνεσ αλλά και ρυκμικό 

Ρερνάνε ςτα ψιλά, ςτα μικρά, εκείνα 
που κα ζπρεπε να είναι μεγάλα. Ρου 
τουσ αξίηει μια κζςθ πλάι ςτισ ςυλλογι-
κζσ κινθτοποιιςεισ, τθν αμφιςβιτθςθ, 
τα «όχι», ό,τι ορίηει τθν αντίςταςθ. Μι-
κρό αλλά ςτθν πραγματικότθτα τόςο 
μεγάλο για τα ςυναιςκιματα που κα 
γεννιςει ςτον κακζνα, ζςτω και για 
λίγο, αλλά και το αφριο που κυοφορεί 
είναι το επετειακό αφιζρωμα που κάκε 
χρόνο οργανϊνουν τα παιδιά ςτα ςχο-
λεία τουσ.  
Στον απόθχο των καταλιψεων και απο-
καμωμζνα από τθν αντάρα παντοφ, 
ςτθν οικογζνεια, τθν εκπαίδευςθ, ςε 
όλθ τθν κοινωνία, βρικαν λίγο χρόνο να 
προετοιμαςτοφν για τθ «γιορτι» με τθ 
βοικεια των δαςκάλων τουσ, που πα-
ςχίηουν κι αυτοί να ξαναβροφν τθν υπό-
ςταςθ και το ρόλο τουσ.  
Χάρθ ςτθν φπαρξθ ενόσ 16χρονου γιου 

ςυγχρονιςμό με τα τραγοφδια του Αγϊ-
να. Οι απειροελάχιςτεσ απόπειρεσ για 
«πλάκα» δεν είχαν απιχθςθ και θ οπα-
δικοφ τφπου αποκζωςθ κάποιων πρω-
ταγωνιςτϊν τθσ εκδιλωςθσ ζγιναν με 
χαμόγελο κατανόθςθσ αποδεκτά. Αυτό 
είναι τα παιδιά μασ. Κιάμο ςτο κινθτό 
και Ξυλοφρθ -ζςτω και για λίγο- όταν το 
απαιτεί θ περίςταςθ. Σιωπθλά ακοφνε 
το «νανοφριςμα του νεκροφ ςυντρό-
φου» και με ιαχζσ το «Wind of change» 
από το ςυγκρότθμα του ςχολείου.  
Αυτό το... ετερόκλθτο πράγμα, το περί-
εργο, το δφςκολο να ερμθνευτεί, δεν 
είναι τίποτα περιςςότερο από μια δια-
δικαςία κφθςθσ του αφριο. Αγγζλλει 
μια γζννα για τα μεγάλα, τα ςπουδαία. 
Εκεί, ςτθν αίκουςα τελετϊν ενόσ ςχο-
λείου.  

ΜΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ ΜΕ ΣΗ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΟ ΕΡΗ ΒΑΣΟΤ 

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΙΑ … ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ 

Αρχικά θ  Ζρςθ Βατοφ ζκανε 

μια ςφντομθ ειςιγθςθ και 

ζκεςε  ερεκίςματα για προ-

βλθματιςμό. 

Με τθ ςειρά τουσ οι μακθτζσ 

απάντθςαν ςτο κεντρικό 

ερϊτθμα ‘για ποιο λόγο 

γράφουμε δθμόςια,  π.χ. ςε 

μια ςχολικι εφθμερίδα;’ , μίλθςαν για τθ 

κεματολογία των άρκρων τουσ και ρϊτθςαν 

τθ δθμοςιογράφο αν υπάρχουν όρια ςτθ 

δθμοςιογραφία και ποια είναι αυτά. Ζπειτα, 

θ ςκυτάλθ τθσ κεματολογίασ δόκθκε ςτο 

“ρόλο του κεατι’’, ϊςτε να απαρικμθκοφν 

τα κετικά και τα αρνθτικά των ΜΜΕ. Επιπλζ-

ον, ζγινε λόγοσ για τθ ςτρατευμζνθ και κα-

τευκυνόμενθ δθμοςιογραφία, αλλά και τθ 

διαφκορά και τθ διαπλοκι που χαρακτθρί-

ηουν κάποιουσ δθμοςιογράφουσ που υποτί-

κεται  πωσ  υπθρετοφν τθν  υγιι    δθμοςιο-

γραφία.  Τζλοσ ετζκθ το ‘’φιλοςοφικό 

ερϊτθμα’’: υπάρχει μια μόνον αλικεια ι 

περιςςότερεσ; 

Καταλιγοντασ, κζλω να υπογραμμίςω ότι 

Σιμερα που πολλοί κατθγοροφν τθν εκπαί-

δευςθ για τον  τεχνοκρατικό τθσ χαρακτιρα  

και τθν αδυναμία τθσ να ανταποκρικεί ςτο 

ρόλο τθσ ωσ ουςιαςτικόσ φορζασ κοινωνικο-

ποίθςθσ, αποδεικνφεται περίτρανα ςτο ςχο-

λείο μασ πωσ όλα αυτά μπορεί να είναι ζνασ 

μφκοσ που καταρρίπτεται με ευκολία, μόλισ 

ενδιαφερκοφν πραγματικά οι μακθτζσ. 

Ειδικότερα, αναφζρομαι ςτθ ςυνάντθςθ 

που ζλαβε χϊρα ςτο χϊρο του ςχολείου μασ 

μεταξφ των μακθτϊν που γράφουν ςτθ 

ςχολικι εφθμερίδα και τθσ δθμοςιογράφου 

Ζρςθσ Βατοφ φςτερα από ςυνεννόθςι τθσ 

με τουσ υπεφκυνουσ κακθγθτζσ τθσ εφθμε-

ρίδασ. Θ αφορμι δόκθκε από τθ ςτιγμι που 

θ ίδια ζγραψε ζνα άρκρο εμπνευςμζνθ από 

τθν επετειακι εκδιλωςθ που διοργανϊκθκε 

ςτο ςχολείο μασ για τθ 17θ Νοζμβρθ 

(παρατίκεται παρακάτω το ςχετικό κείμενο 

από τθν εφθμερίδα “Ελευκεροτυπία”).  

Ζτςι λοιπόν πραγματοποιικθκε μια ςυηιτθ-

ςθ με κεντρικό κζμα τα μζςα μαηικισ ενθμζ-

ρωςθσ και το ρόλο του δθμοςιογράφου 

ςιμερα. 

όςοι ζλαβαν μζροσ ςε αυτι τθ ςυηιτθςθ είτε 

εκφράηοντασ τουσ προβλθματιςμοφσ τουσ 

είτε ακοφγοντασ τθ ςυηιτθςθ, κατάφεραν 

όχι μόνο να μάκουν ςθμαντικά πράγματα 

για το χϊρο των ΜΜΕ, αλλά και να διαπι-

ςτϊςουν πωσ ο γόνιμοσ διάλογοσ μπορεί να 

διεξαχκεί μζςα ςτα ςχολικά πλαίςια, αρκεί 

να το κελιςουμε όλοι. Και κάτι ακόμθ: Τα 

ερωτιματα  που κζτουμε ςτον εαυτό μασ 

και ςτουσ άλλουσ είναι πολλζσ φορζσ ςθμα-

ντικότερα και από τισ απαντιςεισ, γιατί τα 

ερωτιματα είναι αυτά που μασ ωριμάηουν. 

Εκείνο το μεςθμζρι λοιπόν φφγαμε όλοι… 

πειναςμζνοι- πότε πζραςαν δφο ϊρεσ;- και 

κυρίωσ πιο ϊριμοι… 

Ρανταηι Βυρωνία Γ3 
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Τθν Ραραςκευι -2 Δεκεμβρίου 2011- 

οριςμζνοι μακθτζσ του ςχολείου μασ 

με τθ ςυνοδεία εκπαιδευτικϊν 

βρεκικαμε ςτον πολυχϊρο 

«Ακθναΐσ» για τθν παρακολοφκθςθ 

τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Το 

αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου, θ οποία 

βαςιηόταν ςτο ομϊνυμο διιγθμα του 

Γεϊργιου Βιηυθνοφ. 

     Το γεγονόσ ότι οι ςυγκεκριμζνοι 

μακθτζσ γνωρίηαμε ιδθ το ζργο από 

τθ διδαςκαλία του ςτο ςχολείο, 

μεγάλωςε τισ προςδοκίεσ μασ όςον 

αφορά τθν παράςταςθ. Τελικά όμωσ 

όλοι ανταμειφκικαμε χάρθ ςτισ 

εξαιρετικζσ ερμθνείεσ των θκοποιϊν. 

κθνοκεςία: Θλίασ Λογοκζτθσ 

Θκοποιοί: Θλίασ Λογοκζτθσ, Μαρία 

Ηαχαρι, Ελζνθ Υφαντι, Σάββασ 

Σουρμελίδθσ  και ο μουςικόσ Νίκοσ 

Ψαριανόσ 

κθνογραφία:  Μαρία Ηαχαρι 

Μουςικι:  Mιχάλθσ Γλυνιαδάκθσ 

Για μια ταινία . . . 

  23 χρόνια μετά τθν επιτυχία  

Wall Street(Γουόλ Στριτ), ο 

Πλιβερ Στόουν ξαναχτυπά με τθν 

ταινία Wall Street: money never 

sleeps (Γουόλ Στριτ: το χριμα πο-

τζ δεν κοιμάται). Αρκετά ενδια-

φζρουςα ταινία κα λζγαμε, αφοφ 

θ υπόκεςθ ζχει να κάνει με το 

Αμερικανικό οικονομικό « κραχ» 

του 2008,  κακώσ ζνασ νεαρόσ 

χρθματιςτισ Τηζικομπ Μουρ (Σία 

Λαμποφφ) πζφτει ςτο κενό, γιατί 

εξυφαίνονται τα «οικονομικά 

παιχνίδια» μετόχων που ωφε-

λοφνται από τθν κατάρρευςθ τθσ 

επενδυτικισ τράπεηασ ΚΖΙ . Ο νεα-

ρόσ Τηζικομπ διατθρεί ςχζςθ με 

τθν Γουίνι {Κάρι Μοφλιγκαν) κόρθ 

ενόσ τρομακτικά πανζξυπνου κερ-

δοςκόπου, του Γκόρντον Γκζκο 

(Μάικλ Ντάγκλασ), ο οποίοσ βρζ-

κθκε ςτθ φυλακι για ξζπλυμα 

μαφρου χριματοσ. Η αποφυ-

λάκιςθ του κα τον ξαναβάλει 

δυναμικά ςτο παιχνίδι τθσ ε-

ξουςίασ, και κα χρθςιμοποιι-

ςει όποιο όπλο διακζτει. Η 

ταινία μάλιςτα δεν ζχει να κά-

νει μόνο με τθν πολιτικι και τα 

οικονομικά τθσ ςκάνδαλα αλλά 

και με τθ ςχζςθ πατζρα με 

κόρθ, αφοφ  θ Γουίνι “μιςεί” 

τον πατζρα τθσ για τθν αδια-

φορία που είχε για εκείνθ τό-

ςα χρόνια. Ραράλλθλα όμωσ 

εκφράηει και ζνα καυμαςμό 

προσ αυτόν, γιατί θ ίδια πρό-

κειται να παντρευτεί ζναν επί-

ςθσ αρκετά φιλόδοξο χρθματι-

ςτι ςαν τον πατζρα τθσ. 

Η ταινία ζχει αρκετά ενδι-

αφζρουςεσ ερμθνείεσ από 

νζουσ θκοποιοφσ που μασ υπό-

ςχονται πολλά ςτο μζλλον τθσ 

ζβδομθσ τζχνθσ. 

Πποιοσ ενδιαφζρεται πά-

ντωσ  δεν ζχει παρά να πάει 

ςτο βίντεο κλαμπ τθσ γειτονιάσ 

του και να ηθτιςει τθν ταινί-

α ... πιςτεφω ότι κα ςασ προ-

βλθματίςει… είναι και επίκαι-

ρθ  ςχετικά με αυτά που ηοφμε 

ςιμερα κατά τθν περίοδο τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ… ςασ τθ 

ςυνιςτώ ανεπιφφλακτα….!!!! 

Καλι διαςκζδαςθ!!!! 

                                                                                              

Βαλδίρθ Ζφθ   Γ1 

…  Ρεριμζνουμε κι άλλεσ κριτικζσ και ςχόλια για ταινίεσ,                  

κεατρικζσ παραςτάςεισ και βιβλία ι άλλα πολιτιςτικά 

δρϊμενα. 

Επιστροφή στο … “οικονομικό έγκλημα” 

ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ…  

ΣΗΝ «ΑΘΗΝΑΪΔΑ» 
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         Μετά το τζλοσ του ζργου εί-

χαμε τθν ευκαιρία να ςυνομιλι-

ςουμε με κάποιουσ από τουσ ςυ-

ντελεςτζσ τθσ παράςταςθσ, το 

ςκθνοκζτθ και πρωταγωνιςτι 

Θλία Λογοκζτθ και τθν θκοποιό  

Μαρία Ηαχαρι. Ραρακζτουμε 

οριςμζνα αποςπάςματα από τθ 

διεξοδικι και ενδιαφζρουςα ςυ-

ηιτθςθ που κάναμε.  

Για τθν αμαρτία 

«….Θ αμαρτία είναι μια κατε-

ςτραμμζνθ δυνατότθτα. Το πραγ-

ματικό αμάρτθμα τθσ μθτζρασ 

ιταν το ότι ςτζρθςε τθν αγάπθ 

τθσ από τα υπόλοιπα παιδιά τθσ – 

εκτόσ των κοριτςιϊν….» 

Για τθ μάνα 

«….Υιοκετθμζνο παιδί θ ίδια, δεν 

ειςζπραξε αγάπθ και ςτο τζλοσ 

όλθ θ οικογζνειά τθσ αποδεκατί-

ςτθκε. Θ ίδια φοροφςε πάντα 

μαφρα και μόνο όταν πζκανε ηι-

τθςε να φορζςει ζνα άςπρο φα-

κιόλι. Ρζκανε ςε βακιά γεράμα-

τα, τυφλι από το πολφ κλάμα 

ζχοντασ χάςει όλα τθσ τα παι-

διά...» 

Για το Βιηυθνό 

«…Ο Γεϊργιοσ  Βιηυθνόσ υπιρξε 

πρωτοπόροσ  για τθν εποχι του, 

κακϊσ αμφιςβιτθςε τθ κρθςκεί-

α, παρόλο που ςτο ζργο του ενζ-

ταξε πολλά κρθςκευτικά ςτοιχεί-

α. Μζςα από τα ζργα του φαίνε-

ται να αρνείται τθ κρθςκευτικι 

παραμυκία, πράγμα πρωτοπορι-

ακό για τθν εποχι.  

 Άλλωςτε ο Βιηυθνόσ επιςτρζφο-

ντασ από το εξωτερικό ςτθν τότε 

τουρκοκρατοφμενθ Ελλάδα 

ζφερε μαηί του ςπουδαίεσ πνευ-

ματικζσ αποςκευζσ, κακϊσ είχε 

επθρεαςτεί από ςυγγραφικζσ 

φυςιογνωμίεσ, όπωσ ο Φιοντόρ 

Ντοςτογιζφςκι  και είχε τελειϊςει 

ςπουδζσ ψυχολογίασ, οι οποίεσ 

τον βοικθςαν να διειςδφει ςτουσ 

χαρακτιρεσ των θρϊων του…».  

Για τθ γλϊςςα 

«…Ζνα ζργο επιτυγχάνει το ςκοπό 

του, αν οι κεατζσ ειςπράξουν τισ 

εικόνεσ και το ςυναίςκθμα που 

το ζργο κζλει να μεταδϊςει. Θ 

όλθ δομι του ζργου και θ γλϊς-

ςα -  θ μαγεία του γλωςςικοφ 

οργάνου του Βιηυθνοφ- προςδί-

δουν μια μουςικότθτα ςτθν αφι-

γθςθ και γι’ αυτό το λόγο κρατι-

ςαμε ατόφιο το κείμενο.  Θ γρα-

φι του Βιηυθνοφ   είναι τόςο αρ-

μονικι, όπου ο ίδιοσ μπορεί να 

περιγράψει ολόκλθρα περιςτατι-

κά με απλότθτα και οικονομία 

λζξεων….». 

Για το κοινό 

«…Θ πλειονότθτα των κεατϊν 

που πζραςαν από τθν παράςτα-

ςθ αυτά τα ζξι χρόνια, αποφάν-

κθκε πωσ θ μάνα είναι όντωσ 

ζνοχθ και δεν εξιλεϊνεται, ενϊ 

ανάλογεσ καταςτάςεισ-μυςτικά-

‘αμαρτίεσ’ διζπουν πλικοσ οικο-

γενειϊν ςιμερα. Επομζνωσ αυτό 

το διιγθμα, μιασ άλλθσ εποχισ, 

καταλιγει να εκφράηει και τθ 

ςφγχρονθ εποχι, κάτι που το κά-

νει διαχρονικό…» 

Στο τζλοσ αποχαιρετιςαμε τουσ 

θκοποιοφσ που ςυνομίλθςαν μαηί 

μασ και φφγαμε ζχοντασ αποκομί-

ςει πολλά κετικά ςτοιχεία όχι 

μόνο από τθν παράςταςθ αλλά 

και από τθ ςυνομιλία με τουσ ςυ-

ντελεςτζσ τθσ. 

ΥΓ: Αξίηει να ςθμειωκεί θ 

ζκφραςθ αγάπθσ από τθν πλευρά 

του Ηλία  Λογοκζτθ ςτθν περιοχι 

μασ, το Κερατςίνι  και ειδικότερα 

ςτο ςχολείο μασ που από τθν επο-

χι του κ. Μθτροπζτρου μζχρι και 

ςιμερα προάγει τον πολιτιςμό.   

Η. Χριςτάκθ  Γ4 

Γ. Τομαδάκθσ Γ4  

. . . και μια συζήτηση περί αμαρτίας . . . 



 

- 6 - 

Είμαςτε ποιθτζσ 
Σθμαίνει ζχουμε αυτοπεποίκθςθ 
Κζλουμε να κατακτιςουμε τθ ηωι 
Ζχουμε πίςτθ ςε αυτά που μασ εμπνζουν 
Ρροςπακοφμε να φτάςουμε τουσ ςτόχουσ μασ 
Αναηθτοφμε τθ χαρά 
Και τθ γαλινθ μζςα μασ 
Αγαπάμε τθ ηωι μασ 
                                       Μπαγκάκθσ Θρακλισ Α2 

Είμαςτε ποιθτζσ 
Σθμαίνει ςυνεχίηουμε τθ μάχθ 
Κατακτάμε τθ χαρά τθσ ζκφραςθσ 
Ερωτευόμαςτε με όλο μασ το είναι 
Σθμαίνει πωσ είμαςτε καρραλζοι 
Και θ ηωι μασ είναι γνϊριμθ 
Ο κάνατοσ αποκροφεται 
                                 Κοφνε Κάλλια Α2 

Δεν είμαςτε ποιητέσ                                      
 

Γιώργοσ αραντάρησ  

(Ἀ πὸ  τὴ  ςυλλὸγὴ   

«Σὰ ν Πνὸὴ  τὸυ  Ἀ έ ρὰ») 

Με αφορμή το ποίημα  «Δεν είμαςτε ποιητέσ» του Γ. Σαραντάρη,  
οι μαθητέσ δημιουργούν 

Είμαςτε ποιθτζσ 
Μικροί μεγάλοι ςτοχαςτζσ 
Ζχουμε φλόγα ςτθ καρδιά 
Το διαλαλοφμε δυνατά 
Ραλεφουμε για τον αγϊνα 
Ψωμί, Ραιδεία, Ελευκερία 
Για όλουσ ίςθ ευκαιρία 

                   Κοτςολάκθσ  άκθσ Α2 

Είμαςτε ποιθτζσ 
Σθμαίνει δεν απογοθτευόμαςτε 
Ραλεφουμε τισ φοβίεσ μασ 
Δε φοβόμαςτε το κάνατο 
Ψάχνουμε το κλειδί για τθ χαρά 
Θ ηωι μασ γίνεται ενδιαφζρουςα 
Και θ καλλιζργειά μασ γίνεται ηθτοφμενο 

Κατςιϊλθσ Άρθσ Α2 

Δὲν εἴμαςτε ποιητὲσ ςημαίνει φεύγουμε  

ημαίνει ἐγκαταλείπουμε τὸν ἀγῶνα  

Παρατᾶμε τὴ χαρὰ ςτοὺσ ἀνίδεουσ  

Σὶσ γυναῖκεσ ςτὰ φιλιὰ τοῦ ἀνέμου  

Καὶ ςτὴ ςκόνη τοῦ καιροῦ  

ημαίνει πὼσ φοβούμαςτε  

Καὶ ἡ ζωή μᾶσ ἔγινε ξένη  

Ὁ θάνατοσ βραχνὰσ 

Είμαςτε ποιθτζσ 
Σθμαίνει μαχόμαςτε μζχρι το τζλοσ για το καλφτερο 
Απολαμβάνουμε όλεσ μασ τισ ςτιγμζσ ςα να είναι οι τελευταίεσ 
Κάνουμε δικό μασ ό,τι μασ ανικει 
Και μζςα ςτο χρόνο 
Μζνουμε άφκαρτοι και καρραλζοι 
Πλα γφρω μασ είναι ζμπνευςθ 
Και ο κάνατοσ κάτι πρόςκαιρο 

   Κοντάκοσ  Γιϊργοσ  Α2 

Είμαςτε ποιθτζσ 
Σθμαίνει καλυτερεφουμε τον κόςμο 
Υιοκετοφμε το χαμόγελο των γφρω μασ 
Βαφτίηουμε τον εαυτό μασ αιςιόδοξο 
Και τρομερά ονειροπόλο 
Σθμαίνει πωσ ο παράδειςοσ μοιάηει κοντινόσ 
Και ο κάνατοσ οικείοσ 

Κοτςϊνθ Δϊρα Α2 

Είμαςτε ποιθτζσ 
Σθμαίνει δίνουμε ηωι ςτο κρινο 
Ελπίηουμε το ακατόρκωτο 
Σϋ αυτό κάποιοι που απζρριψαν 
Και ςτθ λιακάδα τθσ αυγισ 
Σθμαίνει πωσ αντζχουμε 
Τουσ πόνουσ υπομζνουμε 
Και ςα γλυκειά παρθγοριά 
Στθν ποίθςθ προςτρζχουμε 
    Μολυβιάτθ Χριςτίνα  Α2 
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         Θ Εκκεςθ είναι ίςωσ ζνα από τα 

πιο παράξενα μακιματα του Λυκείου. 

Στθν Α’   Λυκείου είναι από τα πιο 

«εφκολα» μακιματα, αφοφ κατά κοινι 

παραδοχι δε χρειάηεται πολφ διάβα-

ςμα ςε ςχζςθ με τα άλλα μακιματα. 

Στθ Βϋ Λυκείου αρχίηει να γίνεται λίγο 

πιο ςφνκετο, κακϊσ οι μακθτζσ προε-

τοιμάηονται για τθ Γϋ Λυκείου, όπου 

γίνεται  πια ζνα «επικίνδυνο» μάκθ-

μα… Στθ Γϋ Λυκείου είναι υποχρεωτικό 

για όλουσ, ανικει δθλαδι ςτα μακιμα-

τα γενικισ παιδείασ, ςτα οποία δε δίνε-

ται ιδιαίτερθ βαρφτθτα Αυτό όμωσ 

μπορεί να λειτουργιςει αρνθτικά. Θ 

πλειοψθφία των μζτριων και καλϊν 

μακθτϊν μπορεί εφκολα να φτάςει ςτο 

15 αλλά πολφ δφςκολα να το ξεπερά-

ςει.  

     Αυτι  θ ιδιαιτερότθτα του μακιμα-

τοσ οφείλεται κυρίωσ ςτον τρόπο που 

διδάςκεται. Το βιβλίο είναι κακογραμ-

μζνο και οι περιςςότερεσ αςκιςεισ  δεν 

ζχουν ουςιαςτικό νόθμα, ενϊ το μάκθ-

μα ζχει τυποποιθκεί ςε πολφ μεγάλο 

βακμό, αφοφ οι μακθτζσ αναγκάηονται 

εκ των πραγμάτων να αποςτθκίςουν 

τθν ανάλυςθ όλων των πικανϊν κεμά-

των, ϊςτε να μπορζςουν  να αναπτφ-

ξουν ό,τι τουσ  ηθτθκεί. Ο εξαναγκα-

ςμόσ αυτόσ, δθλαδι θ αποςτικιςθ 

ςθμειϊςεων του ςχολείου και του 

φροντιςτθρίου είναι κακαρά εκβιαςτι-

κόσ: «ι τα μακαίνεισ και περνάσ ι όχι 

και δεν περνάσ ςτθ ςχολι που κζλεισ». 

Ρολφ ςφντομα και… δθμοκρατικά ο 

μακθτισ ςυνειδθτοποιεί πωσ θ γνϊμθ 

του απλά δεν ενδιαφζρει κανζναν και 

πωσ ο διορκωτισ κζλει να διαβάηει 

εκκζςεισ με φράςεισ κλιςζ, κατά το 

πρότυπο τθσ «ξφλινθσ γλϊςςασ» των 

δθμοςιογράφων. 

     Ευτυχϊσ θ πλειοψθφία των κακθγθ-

τϊν δεν ακολουκεί αυτι τθ ςχεδόν 

ςτερεοτυπικι διδαςκαλία του μακιμα-

τοσ, αλλά προςπακεί να ξεφφγει από 

τα ςτενά πλαίςια που τίκενται, επιδιϊ-

κοντασ τον αντικειμενικό ςκοπό του 

μακιματοσ, το διάλογο και τθ πολυ-

φωνία.  Αυτά τα δφο εξάλλου αποτε-

λοφν και τα ερείςματα και τθν ουςία 

τθσ δθμοκρατίασ. 

     Μποροφμε λοιπόν να αναρωτθκοφ-

με: μιπωσ  ςκόπιμα ςυμβαδίηει θ 

διδαςκαλία τθσ Ζκκεςθσ και γενικότε-

ρα θ εκπαίδευςθ με τθ ςθμερινι 

ποιότθτα τθσ δθμοκρατίασ; Ή μιπωσ 

πάλι  αυτό το εκπαιδευτικό ςφςτθμα  

αποτελεί  ζνα από τα αίτια για τθ δθ-

μοκρατία που ζχουμε;  

Υ.Γ.  Για όςουσ …κετικοφσ και τεχνολο-

γικοφσ αγανακτοφν με το ςυγκεκριμζνο  

μάκθμα, ασ ςκεφτοφν ότι ςτθ κεωρθτι-

κι τα περιςςότερα μακιματα είναι 

ζτςι και ακόμθ πιο απροκάλυπτα, α-

φοφ ηθτείται πιςτι αναπαραγωγι κει-

μζνων (πάντα υπάρχουν και τα χειρό-

τερα). 

Λευτζρθσ  Μανουςάκθσ  Γ3 

     Έκθεση: ένα παράξενο μάθημα δημοκρατίας; 

         Ελεφκερεσ ςκζψεισ αποτυπωμζνεσ με το μελάνι τθσ καρδιάσ μου 

ςτο χαρτί τθσ ηωισ. 

Γράφω για να ξεχάςω όλα αυτά που βλζπω τριγφρω μου. 

Aυτιν  τθν αςχιμια που ζχει περικυκλϊςει τον κόςμο μου. 

Και με κάνει να πλθγϊνομαι βακιά και ζτςι φυλακίηομαι ςε ςκζψεισ  

και γίνομαι ΛΣΟΒΛΤΘΣ ςτο ίδιο μου το μυαλό. 

Ριρα τθν απόφαςθ να γράψω, για να ξεχάςω για λίγο ότι ηω. 

Να ταξιδζψω ςτον παράδειςο τθσ ψυχισ μου, για να δω επιτζλουσ τθν ομορφιά του. 

Πχι όμωσ με τα μάτια μου αλλά με τθν ΚΑΔΛΑ μου! 

Να ξεφφγω από τθν κακθμερινότθτα και από τθν τρζλα τθσ ρουτίνασ.! 

Γιατί τα χρόνια κυλοφν όπωσ οι δείκτεσ ςε ζνα ρολόι. 

Και ξαφνιάηεςαι με το πόςο γριγορα τελειϊνουν οι μπαταρίεσ από αυτό το ρολόι 

που ςυμβολίηει τθ ηωι μασ! 

Και κάκεςαι και κυμάςαι πάλι τισ ςτιγμζσ που ζηθςεσ. 

και οι ςκθνζσ περνοφν μπροςτά από τα μάτια ςου ςα μια δίωρθ ταινία 

που κα ικελεσ πολφ να ξαναδείσ! 

 Πμωσ θ ηωι ποτζ δε γυρνά πίςω. Γι’ αυτό προςπακϊ πάντα να τθ ηω ςτα άκρα και να ςκζ-

φτομαι μόνο το ςιμερα και να μθν αφινω χϊρο ςτο μυαλό μου για το μζλλον! 

Και όταν κα φτάςει θ ϊρα να φφγω από τθν ηωι, να μπορϊ να πω ςτον εαυτό μου 

ΕΗΘΣΑΑΑΑ, ΔΕ ΜΟΥ ΛΕΛΡΕΛ ΤΛΡΟΤΑ!!! 

      Βαςίλθσ Γιετμιρ Γ1 

Εφηβικές εξομολογήσεις . . . 
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ΜΡΕΤΟΛΝΤ ΜΡΕΧΤ  

Πταν ιρκαν να πάρουν τουσ Εβραίουσ, 

Δε διαμαρτυρικθκα, γιατί δεν ιμουν Εβραίοσ. 

Πταν ιρκαν για τουσ κομμουνιςτζσ δε φώναξα, 

γιατί δεν ιμουν κομμουνιςτισ. 

Πταν κατεδίωξαν τουσ τςιγγάνουσ, 

οφτε τότε φώναξα, γιατί δεν ιμουν τςιγγάνοσ. 

Πταν ζκλειςαν το ςτόμα των ωμαιοκακολικών  

που αντιτάςςονταν ςτο φαςιςμό, 

δεν ζκανα τίποτα γιατί δεν ιμουν κακολικόσ. 

Μετά ιρκαν να ςυλλάβουν εμζνα, 

αλλά δεν υπιρχε πια κανείσ να αντιςτακεί μαηί μου. 

 

 

 

 

 

 

Εγκϊμιο ςτθ μάκθςθ 

Μάκαινε και τ' απλοφςτερα! Γι' αυτοφσ  

που ο καιρόσ τουσ ιρκε 

ποτζ δεν είναι πολφ αργά! 

Μάκαινε το αβγ, δε ςε φτάνει, μα ςυ  

να το μακαίνεισ! Μθ ςου κακοφανεί!  

Ξεκίνα! Ρρζπει όλα να τα ξζρεισ!  

Εςφ να πάρεισ πρζπει τθν εξουςία.  

 Μάκαινε, άνκρωπε ςτο άςυλο!  

Μάκαινε, άνκρωπε ςτθ φυλακι! 

Μάκαινε, γυναίκα ςτθν κουηίνα!  

Μάκαινε, εξθντάχρονε!  

Εςφ να πάρεισ πρζπει τθν εξουςία. 

Ψάξε για ςχολείο, άςτεγε!  

Ρρομθκεφςου γνώςθ, παγωμζνε!  

Ρειναςμζνε, άρπαξε το βιβλίο: είν' ζνα όπλο.  

Εςφ να πάρεισ πρζπει τθν εξουςία. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ κατάλθψθσ οι μακθτζσ εξζδωςαν ζνα κείμενο που κατζγραφε τισ κζςεισ τουσ όςον αφορά τθν 

κινθτοποίθςι τουσ, το οποίο  αναρτικθκε και ςτο διαδίκτυο (alfavita και stagona4u) και είχε μεγάλθ 

αναγνωςιμότθτα. υνοδευόταν μάλιςτα από δφο κείμενα του Μ. Μπρεχτ. Αποςπάςματα αυτϊν παρακζτουμε 

Το δικό μας “ΟΧΙ” 

   Ππωσ ιταν αναμενόμενο, θ φετινι παρζλαςθ διζφερε 

πολφ από τισ ςυνθκιςμζνεσ. Το πολιτικό ςκθνικό προκά-

λεςε οργι και αγανάκτθςθ ακόμθ και ςτουσ νζουσ. Το νζο 

αίμα ξεχφκθκε ςτουσ δρόμουσ ηθτϊντασ… «ΣΘΝ ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΠΟΤ ΜΑ ΑΞΙΗΕΙ».  

   Τρία λφκεια τθσ περιοχισ μασ ζκαναν τθ διαφορά οργα-

νϊνοντασ μια ειρθνικι και ςυνάμα ςυμβολικι πορεία. 

Κατεβαίνοντασ με πανό, μακθτζσ και κακθγθτζσ ζδειξαν 

πωσ δε ςυμβιβάηονται απλϊσ, αλλά αναηθτοφν ζνα καλφ-

τερο αφριο. Σθμείο ςυνάντθςθσ θ Ρλατεία Λαοφ, απ’ 

όπου και ξεκινιςαμε. 1ο, 2ο και 3ο λφκειο Κερατςινιοφ 

ζγιναν ζνα με τθν παρζλαςθ φωνάηοντασ διαχρονικά ςυν-

κιματα. Και όχι μόνο εμείσ, ςυμπολίτεσ μασ ςτιριξαν 

αυτι μασ τθν πρωτοβουλία επιδοκιμάηοντασ μασ. Θ δια-

διλωςθ κατευκφνκθκε και κατζλθξε ςτο δθμαρχείο, όπου 

αναρτϊντασ τα πανό, μείναμε ςτθν είςοδο του ςυνεχίηο-

ντασ τθ διαμαρτυρία.  

   Αυτι ιταν λοιπόν θ απάντθςθ μασ ςε όςουσ μασ ικελαν 

άπραγουσ. Ζνα μινυμα γεμάτο ελπίδεσ για ζναν κόςμο 

που κα τιμάει ΑΛΘΚΛΝΑ αυτοφσ που πίςτεψαν και κυςιά-

ςτθκαν για τθν Ελλάδα.  

 Βεντοφρθ Φανι A1    
Σκαφτοφρου Εφα   Α4 

                                      Τφρου Φωτεινι      Α4 
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ΠΑΡΙΕ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

         Από ό,τι φαίνεται το ςθμερινό 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα κζλει τουσ 

μακθτζσ ‘παρίεσ’, άτομα δθλαδι χω-

ρίσ κοινωνικά και πολιτικά δικαιϊμα-

τα. Φζτοσ λοιπόν μασ ςτερικθκε το 

δικαίωμα των εφοδίων ςτο ςχολείο. 

Βιβλία λζγονται τα αυτονόθτα… και 

υποτίκεται ότι χρθςιμοποιοφνται 

από τουσ μακθτζσ και για τισ πανελ-

λινιεσ ,όπου εκεί κρίνεται το μζλλον 

τουσ. Αλλά ςιγά, δε χάκθκε και πολφσ 

καιρόσ. 12 Δεκεμβρίου ζχουμε (τθ 

ςτιγμι που γράφεται αυτό το άρκρο) 

και… ζρχονται ακόμθ.  Υπόψθ ότι 

ςφμφωνα με όςα γνωρίηαμε 

’άνωκεν’ όλα τα βιβλία… είχαν ζλκει 

πριν 2 μινεσ περίπου, όταν κάναμε 

κατάλθψθ. 

      Κάναμε κατάλθψθ για να διαδθ-

λϊςουμε για το μζλλον μασ που ζχει 

κρικεί από άλλουσ, να ςυηθτιςουμε 

με τον πρόεδρο τθσ δευτεροβάκμιασ, 

ο οποίοσ ευτυχϊσ μασ διαβεβαίωςε 

ότι διανφουμε πολφ δφςκολα χρόνια. 

Γιατί μζχρι τότε εμείσ … δεν είχαμε 

εκλάβει κάτι τζτοιο. Ακόμθ κάποιοι 

μακθτζσ από το ςχολείο ςυντονιςμζ-

νοι με άλλα ςχολεία του Κερατςινίου, 

ςυμμετείχαμε μαηί με τθν Ο.Λ.Μ.Ε. 

και χιλιάδεσ πολίτεσ ςτθ μεγαλειϊδθ 

πορεία ςτισ 19 Οκτωβρίου ςτο Σφ-

νταγμα, μζρα γενικισ απεργίασ. 

     Κορφφωςθ όλων αυτϊν υπιρξε θ 

πορεία ςτθν παρζλαςθ τθσ 28θσ Ο-

κτωβρίου. Ραρά τθν ‘απαγόρευςθ’ 

ςυμμετοχισ των κατειλθμμζνων ςχο-

λείων ςτθν παρζλαςθ, εμείσ πιγα-

με... Φυςικά κάποιοι από εμάσ χαρα-

κτθρίςτθκαν κομματικοποιθμζνοι, 

αναρχικοί, υποκινθτζσ κα. Πμωσ το 

χειροκρότθμα όλων των παρευριςκο-

μζνων διζψευδε αυτοφσ τουσ χαρα-

κτθριςμοφσ. Οι παρευριςκόμενοι 

επευφθμοφςαν εμάσ και το πανό μασ 

που ζγραφε ‘ΔΩΣΤΕ  ΤΘΝ ΡΑΛΔΕΛΑ 

ΡΟΥ ΜΑΣ ΑΞΛΗΕΛ’ κακϊσ και το πανό 

του 3ου Λυκείου Κερατςινίου 

“ΔΩΕΑΝ ΕΛΕΥΚΕΘ ΡΑΛΔΕΛΑ”.  

     Ζτςι πορευτικαμε φζτοσ και φτά-

νουμε ςτθν επζτειο του Ρολυτεχνείου. 

Τι κάναμε ςτο ςχολείο μασ εκείνθ τθν 

θμζρα;… Βάςει νόμου  και εγκυκλίου 

δεν ιταν δυνατόν να χακεί άλλο μάκθ-

μα, ζπρεπε να καλυφκοφν οι ϊρεσ  

λόγω κατάλθψθσ. Οι πιο πολλοί  όμωσ 

κάναμε αποχι ζχοντασ το … παράλογο  

αίτθμα να μθ μποφμε ςτισ τάξεισ τθν 

θμζρα που ςυμπλθρϊκθκαν 38 χρόνια 

από τότε που οι άνκρωποι πζκαναν και 

βαςανίςτθκαν για να είμαςτε εμείσ 

ελεφκεροι. ΨΩΜΛ- ΡΑΛΔΕΛΑ- ΕΛΕΥΚΕΛ-

Α! 

     Άλλθ θμερομθνία ςτακμόσ  θ 6θ Δε-

κεμβρίου. Ακριβϊσ 3 χρόνια πριν ο 

Αλζξανδροσ Γρθγορόπουλοσ ζχαςε τθ 

ηωι του από μια ςφαίρα ενόσ αςτυνο-

μικοφ πυροδοτϊντασ μια εξζγερςθ, «τα 

Δεκεμβριανά». Θ αποτρόπαιθ πράξθ 

δεν ζχει ξεχαςτεί και ςυγχωρεκεί. Το 

δικό μασ ςχολείο λοιπόν ζκανε αποχι-

κατάλθψθ και  ςτθ ςυνζχεια ςυμμετεί-

χαμε ςτθν πορεία και τθ ςυγκζντρωςθ 

ζξω από τθν Αςτυνομία του Ρειραιά 

μαηί με παιδιά από άλλα ςχολεία. Α-

κοφςτθκαν αρκετά υβριςτικά ςχόλια 

προσ αςτυνομικοφσ,  (δεν μπορεί βζ-

βαια  να ιςχφει ο γενικόσ κανόνασ τθσ   

υπεραπλοφςτευςθσ  για όλουσ τουσ 

αςτυνομικοφσ, δεν είναι όλοι 

«γουροφνια» και «δολοφόνοι») και 

ςυνκιματα για τον αδικοχαμζνο 

15χρονο μακθτι. Δεν ξεχνάει λοιπόν 

θ μακθτικι κοινότθτα τθ δολοφονία 

ενόσ μζλουσ τθσ και κυρίωσ επιδιϊ-

κει να μθ «δολοφονθκεί» και θ ίδια. 

Απαιτεί καλφτερθ παιδεία, απαιτεί 

και δεν ικετεφει για ζνα καλφτερο 

μζλλον, απαιτεί τθν ευκαιρία για 

όνειρα, που τθσ ζκλεψαν οι δικεν 

ςωτιρεσ τθσ χϊρασ… 

       Μζςα από όλα αυτά λοιπόν 

χρειάηεται να γίνει μια αποτίμθςθ. 

Οι νζοι διαδθλϊνουν, αντιδροφν,  

απαιτοφν, δε κζλουν πλζον να είναι 

παρίεσ ενόσ χρεωκοπθμζνου ςυςτι-

ματοσ. Μπορεί να μθν κερδίςαμε 

βιβλία ( κάποτε κα πάρω και το βι-

βλίο τθσ Λογοτεχνίασ) και το τζλειο 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα, αλλά κάναμε 

αιςκθτι τθν παρουςία μασ και κερδί-

ςαμε τουλάχιςτον κατανόθςθ. Δείξα-

με ςε όλουσ ότι δεν είμαςτε 

άνκρωποι του καναπζ, μαηοποιθμζ-

νοι και επαναςτάτεσ… χωρίσ αιτία.  

Ζτςι μασ ακολοφκθςαν και άλλοι ςε 

ό,τι κάναμε. Αρκετοί γονείσ και κακθ-

γθτζσ είναι πλζον μαηί μασ. Ράνω 

από όλα όμωσ δείξαμε πωσ το 1ο ΓΕΛ 

Κερατςινίου είναι πολιτικοποιθμζνο, 

ζχει άτομα που καταλαβαίνουν τθν 

κατάςταςθ και επιηθτοφν αλλαγζσ. 

Τα άτομα αυτά ζχουν πολιτικζσ από-

ψεισ (και όχι οπωςδιποτε κομματι-

κοποιθμζνεσ) που τισ εκφράηουν με 

παρρθςία και ςτουσ μεγαλφτερουσ οι 

οποίοι τισ κατανοοφν (όςοι τουλάχι-

ςτον κζλουν να ακοφςουν). Το ςχο-

λείο μασ λοιπόν για πρϊτθ φορά 

ζδραςε με τζτοιο τρόπο και κατά-

φερε να κερδίςει πολλά “μπράβο”.  

          Δε χρειαηόμαςτε λοιπόν άλλεσ 

φανφάρεσ από ζνα ςφςτθμα που 

αναδεικνφει υπθκόουσ. Κζλουμε και 

εμείσ μια κζςθ ςτον ιλιο τθσ αξιόλο-

γθσ ΡΑΛΔΕΛΑΣ και όχι τθσ ΡΕΔΘΑΣ 

που μασ παρζχουν τϊρα… Το ερϊτθ-

μα παραμζνει: Μιπωσ πρζπει να 

αφιςουμε το ρόλο του παρία του 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ;  

Μάνοσ Βοςτάνθσ  Γ1 
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ΟΣΑΝ …ΑΛΛΑΖΟΤΝ ΟΛΑ 

Θ ηωι ςου… ζτςι όπωσ τθν ξζρεισ, ζτςι όπωσ τθν 

ζχεισ ςυνθκίςει…ςου χαμογελάει και ςε προωκεί να κά-

νεισ όνειρα, πολλά όνειρα. Να διψάσ για ζνα μζλλον που 

κζλεισ να δθμιουργιςεισ. Τι γίνεται όμωσ όταν αυτό δεν 

κρίνεται από ςζνα; Πταν θ τθλεόραςθ προβάλλει ζνα 

μζλλον, το μζλλον ςου, ζτςι όπωσ το ζχουν προγραμμα-

τίςει άλλοι; Πταν οι γονείσ ςου αλλάηουν προοριςμό και 

ςε παραπζμπουν ςε αντίκετο δρόμο από αυτόν που εί-

χεσ επιλζξει; (όχι επειδι το κζλουν, αλλά επειδι ζτςι 

διαμορφϊκθκαν οι καιροί). Πταν τα χαρτηιλίκια των κεί-

ων και των παπποφδων λιγοςτεφουν; Τι γίνεται τότε; 

Αυτό δεν ςθμαίνει απλά ζνα ι δφο ςαββατοκφριακα 

μζςα ςτο ςπίτι αλλά ςχετίηεται με το μζλλον ςου ολόκλθ-

ρο. Ζνα μζλλον χωρίσ ουςία, χωρίσ δικαιϊματα. Δικαιϊ-

ματα; Τι είναι αυτό; Δεν υπάρχουν πια! Στα ζχουν πάρει 

μαηί με τισ επιλογζσ. Σου ςτεροφν τα όνειρα, τισ ελπίδεσ, 

τθν πρόοδο και ςε αφινουν να μεγαλϊνεισ με τθν λαχτά-

ρα ςε ζναν κόςμο που είναι διαμορφωμζνοσ από αυ-

τοφσ. Σε κάνουν ό,τι κζλουν. Σου αλλάηουν ςυνικειεσ και 

ηωι.  

Κι εςφ; Δεν μπορείσ να κάνεισ τίποτα! Μόνο να ακο-

λουκιςεισ. Υπάρχουν ςτιγμζσ που νιϊκεισ μόνοσ, αβοικθ-

τοσ. Βγάηεισ μια κραυγι, κανείσ δεν τθν ακοφει! Ι μάλλον 

τθν ακοφει αλλά ι κα είναι από αυτοφσ που ζχουν άλλα 

προβλιματα και δεν μπορεί να βοθκιςει ι από αυτοφσ 

που τουσ αρζςει να ςε βλζπουν να υποφζρεισ. Κάνεισ 

προςπάκειεσ, παλεφεισ να ςυμβιβαςτείσ … μα δεν ςου 

αφινουν περικϊρια. Κάκε μζρα ζνασ καινοφργιοσ φόροσ, 

ζνα καινοφργιο μαχαίρι ςτισ ςυνικειζσ ςου κι ζνα και-

νοφργιο εμπόδιο ςτο μζλλον ςου. Ακλιματα, χοροί, φρο-

ντιςτιρια, ξζνεσ γλϊςςεσ ςταματοφν και φτάνει θ μζρα 

που γελάσ με το μυαλό ςου, το οποίο δεν μπορεί να ςκε-

φτεί όπωσ παλιά. Μζςα ςτο ςπίτι ςκζφτεςαι: Ροια θ 

αξία μου; Ροια θ ουςία τθσ ηωισ μου; Ροιο το μζλλον 

μου; Δεν μπορεί να ςε ακοφςει κανείσ. Χάνεται το φωσ…

Τι γίνεται μετά;;; 

   Ευγενία αχμανίδου Α’3  

Σε τζτοιεσ περιόδουσ κρίςθσ, όλοι παςχίηουμε να επι-
βιϊςουμε… Υπάρχουν, όμωσ, άνκρωποι που δεν μποροφν 
να εξαςφαλίςουν τα προσ το ηθν, για να ηιςουν εκείνοι 
και οι οικογζνειεσ τουσ. Γιϋ αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ δθμι-
ουργικθκε θ "Τράπεηα Τροφίμων". Ρρόκειται για ζνα 
πρωτοποριακό ίδρυμα, το οποίο ςυλλζγει προϊόντα που 
είναι κατάλλθλα για κατανάλωςθ αλλά όχι για πϊλθςθ. 
Αυτό ςυμβαίνει γιατί κάτι προζκυψε ςτθν παραγωγι του 
προϊόντοσ ι γιατί θ εταιρεία παραγωγισ του αποφάςιςε 
να αλλάξει κάτι ςτθ ςυςκευαςία.  

Διαβάηοντασ ζνα ςχετικό κείμενο με τθν "Τράπεηα Τρο-
φίμων" μου δθμιουργικθκαν διάφορα ςυναιςκιματα, 
ςκζψεισ, αλλά και προβλθματιςμοί. Αρχικά, μου προκαλεί 
μεγάλθ εντφπωςθ το ότι ζνα τόςο μεγάλο μζροσ προϊό-
ντων και κυρίωσ τροφίμων κα πιγαινε χαμζνο αν δεν υ-
πιρχε θ Τράπεηα αυτι, αλλά και το πόςοι άνκρωποι κα 

ςτεροφνταν όλα αυτά που άλλοι κεωροφν δεδομζνα. 
Επιπλζον, προβλθματίςτθκα αρκετά όςον αφορά το γε-
γονόσ ότι πριν δθμιουργθκεί αυτι θ Τράπεηα, όλα αυτά 
ιταν άχρθςτα και πωσ οι εταιρείεσ που τα παράγουν δεν 
είχαν ςκεφτεί να τα δίνουν ςε ανκρϊπουσ με πραγματι-
κι ανάγκθ. Ζπειτα, εκπλιςςομαι από τθν ανταπόκριςθ 
που ζχει βρει αυτι θ προςπάκεια τόςο ςε επίπεδο α-
πλϊν ανκρϊπων όςο και ςε επίπεδο επιχειριςεων.  

Τζλοσ, είναι ςθμαντικό να αντιλθφκοφμε μζςα από 
αυτι τθν κίνθςθ ότι οι άνκρωποι ζχουν μζςα τουσ ακόμθ 
ανκρωπιά και καλι κζλθςθ, ότι ακόμα και ςε αυτζσ τισ 
δφςκολεσ εποχζσ, δεν ζχουμε χάςει ό,τι καλό υπάρχει 
μζςα μασ, αλλά προςπακοφμε να προςφζρουμε ςε 
όςουσ χρειάηονται τθ ηεςταςιά και τθ φροντίδα μασ με 
όποιο τρόπο μποροφμε! 

 Κάλλια Κοφνε Α2  

Τράπεζα … ανθρωπιάς 



 

- 11 - 

    Πταν ακοφμε τθ  λζξθ ''κατοχι'' ςυνικωσ ζρχονται ςτο 

μυαλό μασ εικόνεσ αςπρόμαυρεσ με παιδιά και ενιλικεσ 

ςκελετωμζνουσ, ξαπλωμζνουσ ςτα πεηοδρόμια, κφματα 

τθν αςιτίασ από το Δεφτερο Ραγκόςμιο πόλεμο και τουσ 

Γερμανοφσ, παρμζνεσ από τα βιβλία τθσ ιςτορίασ. Κι 

όμωσ, όταν διαβάηω ι ακοφω ςιμερα  για τζτοιου είδουσ 

ιςτορίεσ ςτο ςχολείο,  δεν ςκζφτομαι τίποτα ανάλογο. 

   Σιμερα, όςο απίκανο κι αν φαίνεται και όςο εξωπραγ-

ματικό κι αν ακοφγεται, υπάρχουν παρόμοια κροφςματα 

παιδικισ (κυρίωσ) αςιτίασ ςτα ελλθνικά ςχολεία. Μία 

είδθςθ που κοινοποιικθκε πρόςφατα ςτο διαδίκτυο, 

αναφζρει ζνα περιςτατικό ςε ζνα δθμοτικό ςχολείο του 

Μεςολογγίου. Ζνασ  μακθτισ λιποκφμθςε και οι δάςκα-

λοί του τον μετζφεραν ςτο νοςοκομείο, όπου φςτερα από 

τισ απαραίτθτεσ εξετάςεισ οι γιατροί ανζφεραν τθν λζξθ  

«υποςιτιςμόσ». Τουσ πλθροφόρθςαν ότι δεν είχε φάει 

για τουλάχιςτον τρεισ μζρεσ  και ότι ηοφςε μόνο με νερό. 

Οι γονείσ του είχαν πεκάνει πρόςφατα. Το άρκρο ωςτό-

ςο, δεν ανζφερε άλλεσ λεπτομζρειεσ, όπωσ π.χ. πϊσ ηοφ-

ςε το παιδί μετά τον κάνατο των γονιϊν του ι πϊσ πζκα-

ναν. 

   Το περιςτατικό κοινοποιικθκε από το διμαρχο και δι-

ευκυντι του ςχολείου, αφοφ πρϊτα τον είχε πλθροφορι-

ςει ο γιοσ του (μακθτισ επίςθσ του ςχολείου αυτοφ) και 

για άλλα παιδιά, ςυμμακθτζσ του, τα οποία τισ τελευταί-

εσ μζρεσ ζδειχναν κίτρινα ςτο πρόςωπο, με μαφρουσ κφ-

κλουσ κάτω από τα μάτια και πολφ αδφναμα. Μετά από 

πρωτοβουλία του διευκυντι, τθσ τοπικισ ενορίασ και 

κάποιων γονζων, δθμιουργικθκε μία τράπεηα ςτθν οποί-

α προςζφεραν χριματα όςοι είχαν δυνατότθτα και κζλθ-

ςθ, για προςωρινι φροντίδα αυτϊν των μακθτϊν κακϊσ 

επίςθσ και του παιδιοφ ςτο νοςοκομείο. Πμωσ, ςτθ ςυνζ-

ντευξθ που ζδωςε ο διευκυντισ, ξεκακάριςε ότι μια λφςθ, 

μόνιμθ αυτι τθν φορά, πρζπει να βρεκεί και το υπουργεί-

ο παιδείασ οφείλει να αναγνωρίςει αυτά τα περιςτατικά, 

εφόςον εμφανίηονται ςε κρατικοφσ χϊρουσ. 

     Ραρόλα αυτά κανείσ ςτθν Ακινα δε δείχνει να ενδια-

φζρεται, γιατί απλϊσ δεν ζχουν ςυμβεί εμφανι περιςτατι-

κά ςε ςχολεία τθσ Αττικισ. Και κεωρϊ εφλογο το ερϊτθμα 

αν είναι ςτθν πραγματικότθτα αναγκαίο να λιποκυμιςουν 

ι ακόμθ και να αρρωςτιςουν παιδιά από ελλιπι λιψθ 

τροφισ για να ςυνειδθτοποιιςουμε όλοι -πραγματικά 

όλοι- τι κα γίνει παρακάτω. 

    Στθν ζγκυρθ ιςτοςελίδα των εκπαιδευτικϊν 

www.alfavita.gr αναφζρονται κι άλλα περιςτατικά με 

μακθτζσ που είτε δεν ζχουν χριματα να αγοράςουν κολα-

τςιό από το κυλικείο και φζρνουν από το ςπίτι είτε δεν 

ζχουν οφτε ςτο ςπίτι τρόφιμα κι ζτςι μζνουν νθςτικά. Και 

πάλι, οι κακθγθτζσ κι οι δάςκαλοι βοθκοφν όςο μποροφν 

παρζχοντασ κατά κφριο λόγο ψυχολογικι ςυμπαράςταςθ 

και φροντίδα. Φαίνεται ότι θ οργάνωςθ ςυςςιτίων και θ 

δθμιουργία κοινωνικϊν παντοπωλείων ζχουν αρχίςει να 

απαςχολοφν ςοβαρά τουσ ςυνδικαλιςτικοφσ φορείσ. 

Ππωσ ςθμειϊνει ο Νίκοσ Ηοφτςοσ, τζωσ πρόεδροσ τθσ Α' 

ΕΛΜΕ Δυτικισ Αττικισ, «θ αρχι του αγϊνα ςτθν γερμανι-

κι Κατοχι, θ πρϊτθ μζριμνα του ΕΑΜ ιταν τα ςυςςίτια. 

Δυςτυχϊσ μασ ζφεραν ςτο ςθμείο να κάνουμε τζτοιουσ 

ςυνειρμοφσ. «Τθσ μόρφωςθσ  προθγείται θ επιβίωςθ» . 

                Τηανετάκου Μάνια  Γ4 

ΚΑΣΟΦΗ  . . .  21ου ΑΙΩΝΑ 

http://www.alfavita.gr/
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Μ.Μ.Ε. Κι όμωσ το κζμα είναι  ςοβαρό 

για όλουσ. Αν περάςουν αυτά τα μζτρα  

ςτθ Χαλυβουργία  με πεντάωρθ εργαςί-

α και μιςκό 400- 500 ευρϊ, κα περά-

ςουν ςε όλθ τθν Ελλάδα ανεξαρτιτωσ 

επιχείρθςθσ. Αυτό που κάνουν ςιμερα 

οι Χαλυβουργοί ςχετίηεται και με το 

μζλλον το δικό μασ. Δεν αντιςτζκονται 

μόνο για τισ οικογζνειζσ τουσ αλλά και 

για εμάσ. Ρολεμάνε με ικοσ και αξιο-

πρζπεια τθν αδικία.   

     Γι αυτό εξάλλου και παρόλθ τθ ςιω-

πι από τα Μ.Μ.Ε., ζνα μεγάλο κίνθμα 

αλλθλεγγφθσ ζχει αναπτυχκεί.  Κάποια 

Χωρίσ προλόγουσ κα ςασ μιλιςω για 

ζνα γεγονόσ που ςυμβαίνει 2 χιλιόμε-

τρα από το ςχολείο μασ. Οι εργάτεσ τθσ 

Ελλθνικισ Χαλυβουργίασ απεργοφν 50 

μζρεσ ( τθ ςτιγμι που γράφεται αυτό το 

άρκρο) και κανείσ δεν ξζρει πϊσ  κα 

λιξει αυτι θ απεργία. Οι απεργοί ηθ-

τοφν: α) να ξαναγυρίςουν ςτθ δουλειά 

τουσ οι 50 απολυμζνοι και β) να μθν 

καταργθκεί θ οκτάωρθ εργαςία με πα-

ράλλθλθ μείωςθ του μιςκοφ τουσ. 

     Ρολλά παιδιά (αλλά και μεγάλοι) δε 

γνωρίηουν γι` αυτό το κζμα, γιατί δεν 

υπάρχει θ ανάλογθ προβολι από τα 

παιδιά και από το ςχολείο μασ πιγαμε  

εκεί, για να δθλϊςουμε τθ ςυμπαρά-

ςταςι μασ. Ο υποφαινόμενοσ μάλιςτα 

μίλθςε ςτθ ςυνζλευςθ που πραγματο-

ποιοφςαν εκείνθ τθν ϊρα οι εργάτεσ. 

Επιπλζον, το ςχολείο μασ με τθν υπο-

ςτιριξθ και του Συλλόγου των κακθγθ-

τϊν μάηεψε τρόφιμα και χριματα και 

τα πιγαμε ςτθν Ελλθνικι Χαλυβουργία. 

Οι απεργοί χρειάηονται τθ ςυμπαρά-

ςταςι μασ, δφναμθ και κουράγιο και το 

ζχουν από εμάσ, γιατί αυτοί αξίηουν να 

λζγονται ιρωεσ…  

 Χριςτοσ Μιχαντάσ  Γ3 

Ο  ΑΓΩΝΑ… “ΦΑΛΤΒΔΩΝΕΙ” ΣΟ ΗΘΟ 

Στισ 12 Σεπτεμβρίου άρχιςε μια 

νζα ςχολικι χρονιά. Μπορεί το κου-

δοφνι να χτφπθςε καλϊντασ τουσ 

μακθτζσ και τισ μακιτριεσ να μπουν 

ςτισ τάξεισ, όμωσ θ οικονομικι κατά-

ςταςθ του κράτουσ και οι 

«προβλζψεισ» για τθν κακιερωμζνθ 

ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ ιταν 

δυςοίωνεσ….  

Ζτςι τθν πρϊτθ μζρα ςτο 1ο ΓΕΛ 

Κερατςινίου, όπωσ και ςε όλα τα 

ςχολεία τθσ χϊρασ, πραγματοποιι-

κθκε ο αγιαςμόσ χωρίσ να δοκοφν 

ςτουσ μακθτζσ όλα τα απαραίτθτα 

βιβλία. Ραρϋ όλα αυτά το πρόβλθμα 

αυτό δεν ζχει διευκετθκεί, (1-12-

2011) αφοφ ακόμα δεν ζχουν διανε-

μθκεί όλα τα βιβλία παρά μόνο ζνα 

μικρό ποςοςτό που δεν είναι ικανό 

να ικανοποιιςει τισ διδακτικζσ ανά-

γκεσ των μακθτϊν και αντίςτοιχα 

των κακθγθτϊν!  Αυτό το ηιτθμα 

απαςχολεί κυρίωσ τουσ μακθτζσ τθσ  

Βϋ και Γϋ  Λυκείου, που πρζπει να 

καλφψουν τθν απαιτοφμενθ διδακτι-

κι φλθ ςτισ κατευκφνςεισ τουσ μόνο 

με φωτοτυπίεσ. Θ Γϋ Λυκείου πρζπει 

να προλάβει ςτο χρονικό διάςτθμα 

των 9 μθνϊν να καλφψει τθν απα-

ραίτθτθ διδακτζα φλθ, ϊςτε οι υπο-

ψιφιοι των πανελλαδικϊν να αντε-

πεξζλκουν ςτισ εξετάςεισ Μαΐου- 

Λουνίου! Για τρεισ περίπου εβδομάδεσ 

το 1ο ΓΕΛ Κερατςινίου ιταν κλειςτό με 

πρωτοβουλία των μακθτϊν, που δια-

μαρτφρονταν για τθν «αμζλεια» του 

κράτουσ και του Υπουργείου Ραιδείασ 

να προςφζρουν ςε όλα τα ςχολεία τθσ 

χϊρασ τα απαραίτθτα εφόδια και 

«εργαλεία» για τθν εκπαίδευςθ των 

μακθτϊν/τριϊν τουσ. Αψθφϊντασ τισ 

ςυνζπειεσ και τισ χαμζνεσ διδακτικζσ 

ϊρεσ όλοι «παλζψαμε» για μια καλφ-

τερθ παιδεία, «ελεφκερθ» και όχι 

ιδιωτικι εκπαίδευςθ, αφοφ θ δθμόςια 

καλφπτει πλιρωσ ζνα μακθτι/τρια και 

τισ ανάγκεσ του.  

Ρζρα όμωσ από τθν ενδοςχολικι 

κινθτοποίθςθ με τθν κατάλθψθ του 

ςχολείου πραγματοποιικθκαν και 

κάποιεσ πορείεσ, όπου και εκεί το ςχο-

λείο μασ ιταν παρόν, όπωσ ςτθν παρζ-

λαςθ τθσ 28θσ Οκτωβρίου απϋ όπου 

αποκλειςτικαμε να ςυμμετζχουμε 

λόγω τθσ πολυιμερθσ κατάλθψθσ. 

Τότε ιμαςτε και πάλι εκεί με πανό 

και ςυνκιματα διαδθλϊνοντασ μαηί 

με το 2ο και 3ο Λφκειο Κερατςινίου, 

τα οποία αντίςτοιχα και αυτά απο-

κλείςτθκαν λόγω τθσ κατάλθψθσ. 

Εκεί παρελαφνοντασ μπροςτά από 

τουσ επιςιμουσ και το δθμαρχείο, 

δείξαμε πωσ οι μακθτζσ και οι μα-

κιτριεσ είναι πολιτικοποιθμζνα και 

ενθμερωμζνα άτομα και όχι πακθ-

τικοί δζκτεσ, όπωσ κζλουν και νομί-

ηουν πολλοί….  

Ζτςι λοιπόν άρχιςε θ ςχολικι 

χρονιά 2011-2012, με δυςκολίεσ και 

ελλείψεισ… Ασ ελπίςουμε πωσ όλα 

αυτά τα προβλιματα κα είναι πα-

ρελκόν από εδϊ και ςτο εξισ και 

πωσ όλοι εμείσ οι μακθτζσ/τριεσ     

κα είμαςτε πάντα ζτςι 

«κινθτοποιθμζνοι» 

Πιτςικάλθ Διμθτρα Β3 

“ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΕΝΟΙ’’  ΜΑΘΗΣΕ … 
χολείο … μετ΄ εμποδίων 



 

- 13 - 

λφτερουσ τουσ ςτον τρόπο ηωισ και ςτα πρότυπα που ςυνζχει-

α αλλάηουν. Αυτό ςυμβαίνει, επειδι οι δεφτεροι ζχουν παγιϊ-

ςει τα «πιςτεφω» τουσ και διαμορφϊςει ζναν απαράλλαχτο 

τρόπο ηωισ ςτθν πάροδο του χρόνου. Πμωσ, παρουςιάηουν 

αδυναμία ςτο να αποδεχτοφν εφκολα καινοτόμεσ ιδζεσ και 

επιτεφγματα, με αποτζλεςμα να μζνουν πίςω ςε κζματα που 

ςχετίηονται με τον εκςυγχρονιςμό και να κατθγοροφν τουσ 

νζουσ για πνευματικι και θκικι παρακμι ι αλλιϊσ αμοραλι-

ςμό. Μπορεί αυτζσ οι μομφζσ τισ περιςςότερεσ φορζσ να είναι 

αβάςιμεσ, ωςτόςο ςυςτινεται οι νζοι να είναι ιδιαιτζρωσ προ-

ςεκτικοί, γιατί πολλοί κίνδυνοι παραμονεφουν, όπωσ για πα-

ράδειγμα θ λιψθ ναρκωτικϊν, ο αλκοολιςμόσ, θ ζνταξθ ςε 

ςυμμορίεσ και άλλα, τα οποία χαρακτθρίηονται ωσ φαινόμενα 

κοινωνικισ πακογζνειασ. 

Ρζρα από αυτά, και οι νζοι από τθν πλευρά τουσ ρίχνουν 

τισ ευκφνεσ για τα άλυτα προβλιματα που αντιμετωπίηει ο 

περίγυρόσ τουσ ςτουσ θλικιωμζνουσ. Εννοείται πωσ θ οικονο-

μικι κρίςθ και θ αναςφάλεια για το μζλλον και τθν επαγγελ-

ματικι αποκατάςταςθ είναι κζματα που απαςχολοφν ςοβα-

ρά τουσ νζουσ και τα βάρθ που καλοφνται να αναλάβουν είναι 

αςικωτα. Πμωσ αν κατθγοροφν ςε υπερβολικό βακμό τθν 

παλαιότερθ γενιά για τθ ςθμερινι μορφι τθσ κοινωνίασ, κατα-

λιγουν να κεωροφνται αχάριςτοι κι ανυπόμονοι από αυτιν. 

Ζτςι εξαπολφονται ςχόλια και κατθγορίεσ κι από τισ δφο πλευ-

ρζσ, οι οποίεσ οδθγοφν ςτθν ψυχρότθτα και ςτθν αποξζνωςθ.  

Μπορεί όμωσ αυτό το αιϊνια αγεφφρωτο χάςμα να κλεί-

ςει; Φυςικά, αν βζβαια υπάρχει αμοιβαία προςπάκεια κι από 

τουσ δφο. Το πρϊτο βιμα γίνεται πάντα μζςω του διαλόγου, ο 

οποίοσ προχποκζτει ειλικρίνεια κι όχι κολακεία, θ οποία αθ-

διάηει τουσ νζουσ και γεννά υποψίεσ. Στθ ςυνζχεια μζςω τθσ 

ςυνεχοφσ επικοινωνίασ οι τοίχοι που ορκϊνονταν άλλοτε 

μεταξφ τουσ κα πζςουν και κα μπορζςουν να λφςουν κοινά 

προβλιματα και να αλλθλοςτθριχκοφν. Οι ςυγκροφςεισ κα 

μετριαςτοφν ςτο ελάχιςτο και το πνεφμα ςυνεργαςίασ κα 

κυριαρχιςει˙  θ κοινωνία κα πάψει να είναι διχαςμζνθ και 

τότε κα πάει μπροςτά. Πλα ξεκινοφν από ζνα μόνο βιμα… 

  Ανκι Χατηθμπίνου Α4 

  Ζχετε διαπιςτϊςει ποτζ ότι πολλζσ φορζσ οι απόψεισ ςασ 

για ζνα κζμα διαφζρουν από αυτζσ ατόμων μεγαλφτερθσ ι 

μικρότερθσ θλικίασ από ςασ και οδθγείςτε ςε ςφγκρουςθ; 

Συνικωσ αυτζσ οι διαφωνίεσ προκφπτουν από ζνα διαχρονι-

κό κοινωνικό ηιτθμα που αφορά τθν αντινομία τθσ παλαιότε-

ρθσ γενιάσ με τθν νεότερθ, δθλαδι το χάςμα των γενεϊν.  

Βαςικό αίτιο αυτισ τθσ ριξθσ είναι θ βιολογικι διαφορά 

των γενεϊν , θ οποία από τθ μία κζλει τουσ νζουσ να είναι 

εφρωςτοι και ενεργθτικοί κι από τθν άλλθ τουσ θλικιωμζνουσ 

να κρατοφν ςυντθρθτικι ςτάςθ περιμζνοντασ τθν αναπόφευ-

κτθ φκορά του ςϊματοσ αλλά και τθσ πνευματικισ τουσ δφ-

ναμθσ. Ο αυκορμθτιςμόσ και θ ηωντάνια των νεότερων προ-

καλοφν ςφγχυςθ και εν μζρει ηιλεια ςτουσ δεφτερουσ. Γιϋ 

αυτό το λόγο εκείνοι περικωριοποιοφν  τισ  απόψεισ των 

νζων και γίνονται αυταρχικοί. «Ειςπράττοντασ» αυτιν τθν 

ςυμπεριφορά οι νζοι κεωροφν τουσ θλικιωμζνουσ ςκλθροφσ 

και υποκριτζσ και ψάχνουν αφορμζσ για να εξαπολφςουν 

ςχόλια εναντίον τουσ.  

Ζνασ ακόμθ βαςικόσ λόγοσ για αυτιν τθν ζνταςθ είναι θ 

διαφορετικότθτα όςον αφορά τισ κοινωνικζσ αντιλιψεισ. Οι 

νζοι, οι οποίοι διακατζχονται από φιλελεφκερο ικοσ κι ανι-

διοτζλεια, ενδιαφζρονται ςε μεγάλο βακμό για τα προβλι-

ματα που γεννά θ κοινωνία τουσ και κζλουν να τα εξαλεί-

ψουν το ςυντομότερο δυνατό. Νοιάηονται για το κοινό ςυμ-

φζρον και αντιςτζκονται ςτθν αδικία με περιςςό ςκζνοσ, 

προςπερνϊντασ ιδθ υπάρχοντεσ θκικοφσ φραγμοφσ και ςτε-

ρεότυπα. Πμωσ, οι μεγαλφτεροι ζχοντασ πείρα από τθ ηωι 

είναι περιςςότερο επιφυλακτικοί με τουσ ςυμπολίτεσ τουσ κι 

αγωνίηονται για να παρζχουν τα απαραίτθτα ςε αυτοφσ και 

τθν οικογζνειά τουσ. Διατθροφν ακόμθ τα ικθ και τουσ φραγ-

μοφσ που διδάχτθκαν παλαιότερα και κατακρίνουν τουσ νζ-

ουσ για τθν αδιαφορία τουσ γιϋ αυτά. 

 Σιμερα, όμωσ, οι διαφορζσ μεταξφ των γενεϊν ζχουν 

οξυνκεί λόγω των ιλιγγιωδϊν αλλαγϊν που ζχει υποςτεί θ 

κοινωνία ςε πολιτικό, τεχνολογικό, οικονομικό, εκπαιδευτι-

κό και θκικό επίπεδο. Οι νζοι, οι οποίοι ζχουν ακόμθ ρευ-

ςτζσ αντιλιψεισ, προςαρμόηονται πιο εφκολα από τουσ μεγα-

ΦΑΜΑ ΓΕΝΕΩΝ:  Εντονότερο στη σύγχρονη εποχή; 
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ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ: Μια απειλή 

τθ δόςθ ςου. Ηεισ καλά για ολόκλθρο 

το απόγευμα. Το βράδυ πζφτεισ να 

κοιμθκείσ με θρωίνθ. Και ηεισ μόνο γιϋ 

αυτό. Είςαι ςε μια φυλακι. Χτυπάσ το 

κεφάλι ςου ςτον τοίχο αςταμάτθτα 

αλλά δεν καταλιγεισ πουκενά. Στο 

τζλοσ θ φυλακι ςου μετατρζπεται ςε 

τάφο. 

Ριςτεφω πωσ πολλοί άνκρωποι 

παίρνουν ναρκωτικά γιατί κζλουν να 

αλλάξουν κάτι ςτθ ηωι τουσ. Άλλοι 

πάλι παίρνουν ναρκωτικά για να 

μοιάςουν ςτουσ υπόλοιπουσ, γιατί 

νιϊκουν μειονεκτικά και περικωριο-

Τι ςθμαίνει για ςασ ο όροσ ναρκωτικά; 

Τα ναρκωτικά ςθμαίνουν κάνατο. 

Εάν δεν κάνεισ κάτι για να ξεφφγεισ, 

καταλιγεισ ςτο μοιραίο τζλοσ.Ο εκι-

ςμόσ ςτα ναρκωτικά είναι ςαν τθ φυ-

λακι.  Αρχικά νομίηεισ ότι οι ουςίεσ 

αυτζσ είναι φίλοι ςου (φαίνεται ςα να 

ςε βοθκοφν να ξεφφγεισ από τα πράγ-

ματα ι τα ςυναιςκιματα που ςε ενο-

χλοφν). Αλλά ςφντομα ανακαλφπτεισ 

ότι ξυπνάσ το πρωί και το μόνο που 

ςκζπτεςαι είναι τα ναρκωτικά.  

«Ολόκλθρθ» θ μζρα καταναλϊνεται 

ςτο να βρεισ ναρκωτικά και να πάρεισ 

ποιθμζνοι από το κοινωνικό τουσ πε-

ριβάλλον. Ρολλοί δοκιμάηουν από 

περιζργεια ι επειδι δεν ζχουν ενδια-

φζροντα ςτθ ηωι τουσ. Άλλοι πιςτεφ-

ουν  πωσ τα  ναρκωτικά  τουσ κάνουν 

να μοιάηουν πιο ϊριμοι, τουσ βοθ-

κοφν να ξεφφγουν ι να χαλαρϊςουν. 

Οι περιςςότεροι όμωσ ζφθβοι ξεκι-

νοφν τα ναρκωτικά, για να αντιδρά-

ςουν και να κάνουν τθν επανάςταςι 

τουσ. Νομίηουν ότι τα  ναρκωτικά εί-

ναι θ λφςθ. Αλλά τελικά τα ναρκωτι-

κά γίνονται το πρόβλθμα. 
 Παπαγεωργίου  Μαρία   Α3 

  Παχαντιρόγλου μαράγδα   Α3 

πόδια τουσ, που ζχουν κάποιεσ ςκιζσ ςτθν ψυχι τουσ.  

3) Θ οικογζνεια πρζπει να κζτει όρια ςτθν εφθβεία, 

αρκεί τα όρια α) να μθν είναι άκαμπτα και β) να τθ-

ροφνται.  

4) Θ απεξάρτθςθ είναι ζνα πάρα πολφ δφςκολο ταξίδι 

προσ τθν αυτογνωςία, που, όςοι το καταφζρνουν, όχι 

απλά αλλάηουν, αλλά ξαναγεννιοφνται.  

5) Το ςχολείο - οι κακθγθτζσ - πρζπει (όπωσ και οι γο-

νείσ) να προςεγγίηουν τα παιδιά, ϊςτε να διαγιγνϊ-

ςκουν όχι μόνον τθν επίδοςι τουσ αλλά και τθν ψυχι 

τουσ.  

6) Θ “εφκολθ” λφςθ -ειδικά ςε περιόδουσ κρίςθσ- είναι 

θ υποκατάςταςθ (πχ. μεκαδόνθ)  γιατί θ απεξάρτθςθ 

είναι ο δφςκολοσ δρόμοσ και ςτισ μζρεσ μασ -που 

καταρρζει θ κοινωνικι πρόνοια- …  κοςτίηει.  

     Γ. Ρ.  

       Στθν αίκουςα εκδθλϊςεων του ςχολείου μασ πραγμα-

τοποιικθκε ζνα απόγευμα του Νοεμβρίου μια πολφ ενδια-

φζρουςα ςυνάντθςθ που οργάνωςε ο Σφλλογοσ Γονζων 

και Κθδεμόνων. Καλεςμζνοι ιταν ζνασ ψυχολόγοσ του 

ΚΕΘΕΑ, τζςςερισ νζοι πρϊθν χριςτεσ που παρακολουκοφν 

τϊρα το πρόγραμμα Νόςτοσ και δφο γονείσ πρϊθν χρθ-

ςτϊν. Κζμα τθσ ςυηιτθςθσ θ εξάρτθςθ ( και δευτερόντωσ 

τα ναρκωτικά) και θ απεξάρτθςθ. Είναι δφςκολο να δοκεί 

δθμοςιογραφικά θ τόςο βιωματικι ςυηιτθςθ που ζγινε με 

τουσ γονείσ που παρευρζκθκαν.  

 Σταχυολογϊ οριςμζνεσ καίριεσ επιςθμάνςεισ:  

1) θ εξάρτθςθ είναι ο βαςικόσ μασ εχκρόσ, αν κζλουμε 

να είμαςτε ελεφκεροι άνκρωποι,    

2) είναι δφςκολο να βροφμε με ςαφινεια τα αίτια τθσ 

εξάρτθςθσ από τα ναρκωτικά, όμωσ ο δρόμοσ των 

ναρκωτικϊν ‘προςκαλεί’ εκείνουσ που δεν ζχουν ε-

μπιςτοςφνθ ςτον εαυτό τουσ, που δε ςτζκονται ςτα 

                   ΕΞΑΡΣΗΕΙ:  ΜΙΑ ΤΖΗΣΗΗ, ΠΟΛΛΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ 
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τα ναρκωτικά, κα πρζπει να μάκουν οι νζοι για τα ενδιαφζ-
ροντα  που υπάρχουν ςτθ ηωι, να καλλιεργιςουν μια κετικι 
ςτάςθ απζναντί τθσ, να προβλθκοφν αξίεσ και πρότυπα, ϊςτε 
να τθν αγαπιςουν. Αλλά για να γίνει αυτό, κα πρζπει οι ίδιοι 
οι γονείσ να πιςτεφουν ςτα καλά τθσ ηωισ για να μπορζςουν 
οι ίδιοι να τα μεταδϊςουν. 

Σε περίπτωςθ που οι γονείσ υποπτευτοφν ότι το παιδί 
τουσ κάνει χριςθ των απαγορευμζνων ουςιϊν, κα πρζπει: 
 να αποφεφγουν τον πανικό 
 να ςτακοφν δίπλα ςτα παιδιά τουσ ψφχραιμα και να τα 

ςτθρίξουν 
  να ςυηθτιςουν μαηί τουσ με τρόπο ιρεμο και αντικειμε-

νικό 
 να μθ ςυγκροφονται με τα παιδιά, όταν βρίςκονται υπό 

τθν επίδραςθ ουςιϊν 
 να ζρκουν ςε επαφι με τουσ εκπαιδευτικοφσ και άλλουσ 

γονείσ 
 να απευκυνκοφν ςε επαγγελματίεσ ειδικοφσ ςτθν πρό-

λθψθ και απεξάρτθςθ από εκιςτικζσ ουςίεσ 
Ρρζπει λοιπόν οι γονείσ, ςαν αναντικατάςτατοι παιδα-

γωγοί που είναι, να ζχουν γνϊςεισ που δεν κα περιορίηονται 
μόνο ςτθ ςωματικι υγεία του παιδιοφ τουσ (παιδίατροι εμ-
βόλια, βιταμίνεσ κλπ) αλλά κα επεκτείνονται και ςτον τομζα 
τθσ ψυχικισ υγείασ, θ οποία παίηει ςπουδαίο ρόλο ςτο αν 
ζνα παιδί ςτραφεί ςτον κόςμο των ναρκωτικϊν. Άλλωςτε δεν 
πρζπει να ξεχνοφμε ότι οι αρχαίοι Ζλλθνεσ ζκλειναν ςτον όρο 
υγεία και τθν ψυχικι κατάςταςθ του ατόμου. 

Ανατολι Σεβαςτοφ  Β5 

   Ρρζπει να επιςθμανκεί το γεγονόσ ότι θ εξάρτθςθ 
του ανκρϊπου από τθν εφθβικι θλικία ζχει ςυχνά ωσ 
αιτία  ψυχολογικζσ ι ςυναιςκθματικζσ διαταραχζσ. 
Πμωσ, δεν μπορεί κανείσ να παραβλζψει το γεγονόσ ότι θ 
κακι οικογενειακι κατάςταςθ ενόσ νζου ανκρϊπου και 
το ακατάλλθλο φιλικό περιβάλλον, είναι ςθμαντικοί λό-
γοι για να ςτραφεί ο νζοσ ςτθ μάςτιγα των ναρκωτικϊν. 

Άμεςθ επιρροι ςτο μακθτι ζχουν οι γονείσ, οι δά-
ςκαλοι και το ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον. Τι κι αν οι 
δάςκαλοι ζχουν τον τίτλο του παιδαγωγοφ και κατϋ επζ-
κταςθ ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ ςυμπεριφοράσ του 
παιδιοφ˙ αυτό από μόνο του δεν απαλλάςςει τθν οικογζ-
νεια από τισ τεράςτιεσ ευκφνεσ τθσ. Ζτςι λοιπόν εκείνο 
που κα πρζπει να χαρακτθρίηει τθ ςχζςθ, κυρίωσ των 
γονιϊν με τα παιδιά, είναι πρϊτα απϋ όλα θ ςυνεχισ εκ-
διλωςθ τθσ αγάπθσ τουσ και το διαρκζσ ενδιαφζρον για 
τισ δραςτθριότθτζσ τουσ. Η κατανόθςθ, θ ςυηιτθςθ με 
το παιδί, επιβάλλονται ςτα κρίςιμα χρόνια που ςχθμα-
τίηεται θ προςωπικότθτα και θ κζςθ του απζναντι ςτθν 
οικογζνεια και τθν κοινωνία. Ο ζφθβοσ βρίςκεται χρονι-
κά ανάμεςα ςτο παιδί και τον ενιλικα˙ γιϋ αυτό και θ 
εφθβικι είναι μια πολφ δφςκολθ θλικία. 

Θ πλθροφόρθςθ για τα ναρκωτικά πρζπει να γίνεται 
προςεκτικά, με μζτρο και να αποφεφγεται θ υπερβολι 
και ο εκφοβιςμόσ των εφιβων. Κάτι τζτοιο κα μποροφςε 
να επιφζρει το αντίκετο αποτζλεςμα, αφοφ θ περιζργειά 
τουσ να δοκιμάςουν το κακετί που είναι απαγορευμζνο, 
είναι μεγάλθ. Ραράλλθλα όμωσ με τθν πλθροφόρθςθ για 

ΕΦΘΒΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ:   Μία δφςκολθ υπόκεςθ 

                     Ο ρόλοσ τθσ οικογζνειασ  

μπλθρωματικά, οφείλουν να τουσ διδάξουν αρετζσ όπωσ  θ 

ειλικρίνεια κι ο ςεβαςμόσ και να κυριαρχιςει ο διάλογοσ 

μεταξφ των μελϊν τθσ οικογζνειασ, ϊςτε να μθ δθμιουργθ-

κεί χάςμα.  

Αν παρατθροφν οι γονείσ ότι θ ςυμπεριφορά των παιδιϊν 

τουσ αλλάηει προσ το χειρότερο, καλό κα είναι να ηθτιςουν 

τθ βοικεια κάποιου ειδικοφ, ϊςτε να δϊςει τθν αποτελε-

ςματικότερθ και κατάλλθλθ λφςθ ςτο πρόβλθμα τουσ. Τζ-

λοσ, πρζπει να ςυνειδθτοποιιςουν πϊσ για να βοθκιςουν 

το παιδί τουσ, οφείλουν  να ςτακοφν πλάι του πρόκυμοι 

να το ακοφςουν ανά πάςα ςτιγμι χωρίσ να κυριαρχιςουν 

πάνω του. Ζτςι ο γονιόσ κα παραμείνει ζνασ πολφτιμοσ 

ςφμβουλοσ ςτισ αναηθτιςεισ και ςτα προβλιματα του εφι-

βου! 

Ιωάννα  Καμπουρίδου Α1  

Θ εφθβεία είναι μια δφςκολθ περίοδοσ που αντιμετωπί-

ηουμε εμείσ τα παιδιά τθσ θλικίασ από 13-18 ετϊν. Ρρό-

κειται για μια περίοδο με ςτοιχεία ςυγκινθςιακά και ευ-

μετάβλθτα τόςο για τα παιδιά όςο και για τουσ γονείσ 

τουσ. 

Από τθν πλευρά των δεφτερων απαιτοφνται ςωςτοί χειρι-

ςμοί και αρκετι υπομονι κατά το ςυγκεκριμζνο διάςτθ-

μα. Ραρόλα αυτά υπάρχον κάποιεσ λφςεισ που μποροφν 

να μετατρζψουν αυτι τθν περίοδο ςε λιγότερο οδυνθρι. 

Αρχικά πρζπει να δείξουν αγάπθ και ςτοργι με ςκοπό να 

γνωρίηει ο ζφθβοσ ότι βρίςκονται ςτο πλευρό του. Ακόμα, 

καλό κα είναι να τουσ κζςουν όρια και απαιτιςεισ, επι-

τρζποντάσ τουσ όμωσ να διατθροφν τθν ελευκερία τουσ˙ 

να ανακζςουν κακικοντα και να παραχωριςουν προνό-

μια  ανάλογα με τθν θλικία που διανφει ο ζφθβοσ. Συ-

ΕΦΗΒΕΙΑ: O εφιάλτησ των γονιών ή ένα πρόβλημα με εύκολη λύςη; 
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ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ» μάκαμε πϊσ λειτουργεί 
το μάτι, το αυτί και ακοφςαμε και 
άλλεσ πλθροφορίεσ από τα ςφγχρονα 
μθχανιματα που υπιρχαν ςτουσ διά-
φορουσ «ςτακμοφσ» τθσ ξενάγθςισ 
μασ. Επιπλζον, εκεί υπιρχε και αίκου-
ςα με δραςτθριότθτεσ ςχετικά με τον 
ιχο και το φωσ. Στο δεφτερο και τελευ-
ταίο όροφο «ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» , ενθ-
μερωκικαμε για διάφορα κζματα ςχε-
τικά με τθ βιολογία, όπωσ για το γενεα-
λογικό δζντρο και τισ γενετικζσ τροπο-
ποιιςεισ προϊόντων  (μεταλλαγμζνα 
κ.α).   
Στο τζλοσ του προγράμματοσ, ο υπεφ-
κυνοσ φυςικόσ-ξεναγόσ πραγματοποίθ-
ςε κάποια πειράματα, τα οποία και μασ 
εξιγθςε αναλυτικά. Ζδωςε, μάλιςτα, 
τθν ευκαιρία ςε μερικοφσ από εμάσ να 
ςυμμετζχουμε ςε αυτά, κάνοντασ τθ 
διαδικαςία ακόμα πιο ενδιαφζρουςα. 
    Τζτοιεσ εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ 
είναι απαραίτθτεσ, κακϊσ δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να ερευ-
νοφν και να ανακαλφπτουν τισ χιλιάδεσ 

   Τθ Δευτζρα 21 Νοεμβρίου το τμιμα 
κετικισ κατεφκυνςθσ και τα δφο τμι-
ματα τεχνολογικισ τθσ γ’ λυκείου του 
ςχολείου μασ, επιςκεφκικαμε το γνω-
ςτό ίδρυμα Ευγενίου Ευγενίδθ, ςτα 
πλαίςια του μακιματοσ Φυςικι κατεφ-
κυνςθσ. 
      Μετά από το πζρασ του πρϊτου 
δίωρου ςχολικϊν μακθμάτων αναχω-
ριςαμε από το ςχολείο και ςφντομα 
φτάςαμε ςτο εκκεςιακό τμιμα του 
ιδρφματοσ με τίτλο Διαδραςτικι  
Ζκκεςθ Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ. 
Φςτερα από μία ςφντομθ πρϊτθ ξενά-
γθςθ, ενθμερωκικαμε από τον υπεφ-
κυνο  μασ για τουσ διάφορουσ χϊρουσ-
ορόφουσ του κτιρίου κακϊσ επίςθσ και 
για το περιεχόμενό τουσ. 
      Κάκε όροφοσ ιταν γεμάτοσ αντικεί-
μενα και ποικίλεσ καταςκευζσ ςχετικά 
με το κζμα που «διαπραγματευόταν». 
Ριο ςυγκεκριμζνα : ςτο ιςόγειο  με 
τίτλο «ΥΛΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ» υπιρχε πλικοσ 
καταςκευϊν με ποικίλα υλικά. Στον 
πρϊτο όροφο «ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΗΧΟΣ 

εφαρμογζσ τθσ φυςικισ ςτθν κακθμερι-
νι ηωι, οι περιςςότερεσ από τισ οποίεσ 
είναι αδφνατο να  ςυνδυαςτοφν μεταξφ 
τουσ   

Συνοψίηοντασ, κζλουμε να ευχαριςτι-
ςουμε τον κ. Μπογιατηόγλου και τθν κ. 
Κουμαρά, γι’ αυτι τουσ τθν πρωτοβου-
λία. Θ ενζργειά τουσ αυτι δείχνει  πωσ 
παρά τισ διάφορεσ αντιξοότθτεσ που 
υπάρχουν γφρω μασ, θ κζλθςθ είναι 
που μπορεί να χαράξει μια διαφορετικι 
πορεία. Ασ ακολουκιςουμε κι εμείσ οι 
μακθτζσ το παράδειγμά τουσ.      
        Κιαμίλθ Δζςποινα, Γ1  

ΕΞΕΣΑΕΙ…  Α ΓΙΟΡΣΗ  

κατάλλθλα διαλφματα και αφοφ τα 
παρατθριςαμε ςτο μικροςκόπιο, κατα-
γράψαμε τισ μετριςεισ μασ. Πταν  α-
φιςαμε το εργαςτιριο τθσ βιολογίασ 
ιμαςτε αρκετά αιςιόδοξεσ για το απο-
τζλεςμα.  
       Φςτερα, κι αφοφ ξεκουραςτικαμε, 
φτάςαμε ςτο εργαςτιριο τθσ φυςικισ. 
ίξαμε μια ματιά ςτα κζματα. Και τότε 
ιταν που ςυνζβθ...  Τρόμοσ και παγω-
νιά μασ διαπζραςε, ενϊ τα βλζμματα 
μασ φϊναηαν "δεν κα μποροφςε να 
μασ τφχει χειρότερο κζμα" . Βζβαια 
εδϊ που τα λζμε τα πράγματα δεν ιταν 
και τόςο τραγικά, αρκεί… να κυμόςουν 
τθ φυςικι που διδάχτθκεσ ςτθ γ' γυ-
μναςίου (που ςτθ δικι μασ περίπτωςθ 
δε ςυνζβθ, όςο και αν προςπακοφςα-
με). Τελικά κάτι γράψαμε…και ςτθ φυ-
ςικι.  
     Ζτςι «άδοξα» τζλειωςε και ο φετινόσ 
διαγωνιςμόσ. Αυτό που μου ζμεινε πιο 
πολφ ιταν το όλο κλίμα και θ διαδικα-
ςία, μιασ και εγϊ δεν είχα ξαναπάρει 
μζροσ ςε τζτοιο διαγωνιςμό. Μου δό-
κθκε θ ευκαιρία να γνωρίςω καινοφρ-

      Το ςχολείο μασ φζτοσ , όπωσ και 
πζρςι, ζλαβε μζροσ ςτο διαγωνιςμό 
φυςικισ, χθμείασ και βιολογίασ που 
πραγματοποιικθκε το Σάββατο 
21/11/11 ςτα πλαίςια τθσ euso. Τα 
ςυναιςκιματα ιταν ανάμεικτα. Από τθ 
μια άγχοσ για τθ επίδοςθ ςτο διαγωνι-
ςμό και από τθν άλλθ αγωνία και περι-
ζργεια για το τι κα ςυναντοφςαμε. 
Ξεκινιςαμε κατά τισ 10 με το διαγωνι-
ςμό τθσ χθμείασ. Αφοφ μασ εξιγθςαν τι 
πρζπει να κάνουμε,… πιάςαμε δου-
λειά. Οι υπεφκυνοι του εργαςτθρίου 
ιταν ιδιαίτερα ευγενικοί, ενϊ δε δίςτα-
ηαν να δίνουν ςυμβουλζσ αλλά και να 
απαντοφν δίχωσ διςταγμό ςε οποιαδι-
ποτε απορία μασ.  Κατά τισ 11, και α-
φοφ παραδϊςαμε τα φφλλα εργαςίασ. 
μασ επιτράπθκε ζνα δεκάλεπτο διά-
λειμμα μζςα ςτο οποίο απολαφςαμε τα 
τςουρζκια και τα κουλοφρια που μασ 
ζδωςαν οι υπεφκυνοι.  
         Μετά περάςαμε ςτο δεφτερο ερ-
γαςτιριο, αυτό τθσ βιολογίασ.  Το αντι-
κείμενο που μασ δόκθκε να εξετάςου-
με είχε κζμα το κραςί. Φτιάξαμε τα 

γιουσ ανκρϊπουσ  αλλά και να ξαναςυ-
ναντιςω παλιοφσ φίλουσ. Ιταν μια 
εμπειρία που δε κα ςβθςτεί ποτζ από 
το μυαλό μου. Ρζραςα φανταςτικά και 
το ςίγουρο είναι ότι, αν μου δοκεί ξανά 
θ ευκαιρία, κα το επαναλάβω.  
Ευχαριςτοφμε τον κ. Μπογιατηόγλου 
και τθν κ. Ευαγγζλου που μασ βοικθ-
ςαν ςτο να εξαςκθκοφμε όςο το δυνα-
τόν καλφτερα. 
       Οι μακιτριεσ  που πιραν μζροσ ςτο 

διαγωνιςμό είναι: Αντφπα Τόνια, Στε-

φάνου αφαζλα, Σωφρονά Άννα.  Σ.Α. 

Εξερευνώντας τον κόσμο… της Φυσικής! 
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από τθν ζνταςθ του ρυκμοφ, απελευκερϊνουν τθν ίςωσ ξε-

χαςμζνθ εςωτερικι τουσ ενζργεια και δφναμθ!  

Ιωάννα Καμπουρίδου  Α1  

Ο χορόσ από τα πανάρχαια ακόμθ χρόνια αποτελοφςε 

τρόπο ζκφραςθσ ςυναιςκθμάτων. Από τότε που οι 

άνκρωποι δεν είχαν ακόμα αναδείξει το χορό ωσ τζ-

χνθ, χρθςιμοποιοφςαν το ςϊμα τουσ για να εξωτερι-

κεφςουν τθ χαρά, το κυμό, τθν απογοιτευςθ, το 

άγχοσ. Δικαίωσ λοιπόν ο χορόσ ζχει κεωρθκεί μια από 

τισ αρχαιότερεσ μορφζσ τζχνθσ. Ο χορόσ είναι μζςο 

ψυχαγωγίασ και απελευκζρωςθσ από το άγχοσ και τα 

προβλιματα. Χορεφοντασ ο άνκρωποσ απομακρφνεται 

από το άγχοσ και ψυχαγωγείται με το δικό του τρόπο. 

Μζςα ςϋ αυτόν τον τρόπο ζκφραςθσ οι ιδιαιτερότθτεσ 

του ατόμου εξακολουκοφν να διαδραματίηουν κακορι-

ςτικό ρόλο. Θ προςωπικότθτα του κάκε ανκρϊπου τον 

ακολουκεί. Ακόμθ και ςε ομάδεσ που υποτίκεται ότι 

χορεφουν τον ίδιο χορό, οι διαφορζσ είναι αιςκθτζσ. 

Μπορεί τα γενικά βιματα να είναι ίδια, ο τρόποσ 

όμωσ, με τον οποίο τα εκτελεί το κάκε άτομο διαφζ-

ρει. Το πιο αντικειμενικό κριτιριο για να ποφμε ότι 

κάποιοσ χορεφει όμορφα ι όχι είναι πϊσ αιςκάνεται. 

Πταν χορεφουμε πρζπει πρϊτα να αιςκανόμαςτε ε-

μείσ όμορφα. Να χορεφουμε για τον εαυτό μασ και όχι 

για   τουσ άλλουσ. Αν χορεφουμε για μασ, τότε οι πικα-

νότθτεσ ο χορόσ μασ να αρζςει και ςτουσ άλλουσ πολ-

λαπλαςιάηονται. Οι χορευτζσ, κακϊσ παραςφρονται 

 

Πλοι οι άνκρωποι μικροί και μεγάλοι, κζλουμε 

να ζχουμε μια υγιι και ιςορροπθμζνθ ηωι. 

Ζχουμε ανάγκθ να απολαμβάνουμε κάκε ςτιγμι 

τθσ ηωισ μασ. Θ άςκθςθ αποτελεί ζνα ςθμαντικό 

παράγοντα για τθν υγεία του ςϊματοσ μασ, τθ 

κετικι ςκζψθ, τον κακαρό νου. Θ γυμναςτικι 

ςυντελεί ςε μεγάλο βακμό ςτθν αντιμετϊπιςθ 

προβλθμάτων υγείασ είτε αυτά ςχετίηονται με 

τθν ψυχικι μασ κατάςταςθ είτε με προβλιματα 

που ζχουν ςχζςθ με το ςϊμα μασ. Είναι γνωςτό 

ότι θ ιατρικι ζχει αποδεχκεί τθν ευεργετικι 

επίδραςθ τθσ γυμναςτικισ και τθ κεωρεί ζναν 

από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ που 

ςυντελοφν ςτθν βελτίωςθ τθσ υγείασ μασ και 

ςτθν αντιμετϊπιςθ πολλϊν  αςκενειϊν. Πταν 

αςχολοφμαςτε με κάποιο άκλθμα νιϊκουμε 

ευεξία. Εξωτερικεφουμε τθν εγκλωβιςμζνθ 

ενζργεια, που βρίςκεται μζςα μασ, λόγω του 

ξζφρενου ρυκμοφ τθσ ηωισ μασ και των πολ-

λϊν υποχρεϊςεων, νιϊκουμε απελευκερω-

μζνοι από το άγχοσ και ‘ξεκοφραςτοι’. Αποτζ-

λεςμα τθσ άςκθςθσ είναι να αιςκανόμαςτε 

πιο δραςτιριοι, δθμιουργικοί και αποτελε-

ςματικοί κυρίωσ ςτθν επαγγελματικι μασ 

ηωι και χαροφμενοι και γεμάτοι ηωντάνια 

ςτισ προςωπικζσ μασ ςχζςεισ. Ρρζπει επίςθσ 

να επιςθμάνουμε ότι, όταν γυμνάηουμε το 

ςϊμα μασ ,γινόμαςτε πιο καλλίγραμμοι, 

γεγονόσ που λειτουργεί ευεργετικά ςτον 

ψυχικό μασ κόςμο. Θ άςκθςθ αποτελεί 

μζςο ψυχαγωγίασ για τον άνκρωπο. Οι  

ϊρεσ  που αφιερϊνουμε ςτθν γυμναςτικι 

γίνονται ϊρεσ ψυχαγωγίασ και ευχαρί-

ςτθςθσ. Γίνονται ςτιγμζσ διαςκζδαςθσ και 

δθμιουργίασ κακϊσ αξιοποιοφμε τον ε-

λεφκερο χρόνο ο οποίοσ είναι ευεργετικόσ 

για τθν ψυχικι μασ υγεία!  

Ιωάννα Καμπουρίδου  Α1  

ιςχυροποιεί τα οςτά, 

ενδυναμώνει  τουσ 

μυσ

 και τονώνει  το 

ςώμα ςυνολικά

δίνει ευκαιρίεσ 

κοινωνικοποίηςησ  

και αποτρέπει από 

αςθένειεσ όπωσ 

διαβήτη, υπερταςη, 

καρδιοπάθεια, 

οςτεοπόρωςη

αυξάνει   την αντοχή 

και την ευλυγιςία, 

μειώνει την ένταςη 

και το άγχοσ και 

παράλληλα αυξάνει 

την αυτοπεποίθηςη

ιςχυροποιεί τα 

οςτά, ενδυνα-

μϊνει τουσ μυσ 

και τονϊνει το 

ςϊμα ςυνολικά 

αυξάνει τθν αντοχι 
και τθν ευλυγιςία, 
μειϊνει τθν ζνταςθ 

και το άγχοσ  και 
παράλλθλα αυξάνει 
τθν αυτοπεποίκθςθ 

δίνει ευκαιρίεσ κοινωνικοποίθ-

ςθσ και αποτρζπει από αςκζ-

νειεσ όπωσ διαβιτθ, υπζρταςθ, 

καρδιοπάκεια, οςτεοπόρωςθ 

Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΣΟ ΦΟΡΟ 

ΑΝ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑ ΛΑΝΘΑΜΕΝΟ ΒΗΜΑ ΑΠΛΑ ΤΝΕΦΙΖΕΙ 
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 Μεσ ςτο καταχείμωνο ασ επιςκεφτοφμε 

ζνα μαγευτικό νθςί. Για κάποιουσ είναι 

ζνα ακόμθ όμορφο νθςί τθσ Ελλάδασ. 

Για κάποιουσ άλλουσ όμωσ είναι ο τόποσ 

τθσ καταγωγισ τουσ. Στθν περιοχι του 

Αγίου Μθνά ζχουν εγκαταςτακεί πολλοί 

Καρπακιϊτεσ (υπάρχει και πολιτιςτικόσ 

Σφλλογοσ) και ποφ και ποφ ςυναντάμε 

ςτο δρόμο Καρπακιϊτιςςεσ γιαγιάδεσ 

φορϊντασ τθν παραδοςιακι ςτολι. 

Φιγοφρεσ από το παρελκόν ι από το 

παρόν μασ;  

      Ρθγαίνοντασ διακοπζσ ςτθν Κάρπακο 

είναι ςαν να κάνετε ζνα "ταξίδι ςτον 

χρόνο". Θ Κάρπακοσ, μεγαλόπρεπθ και 

ορεινι, βρίςκεται ςτο Καρπάκιο πζλα-

γοσ μεταξφ Κριτθσ και όδου. Μετά από 

ζνα αρκετά μεγάλο ταξίδι, κα βρεκείτε 

ς' αυτό το ορεινό νθςί, δφςκολο ςτθν 

πρόςβαςθ αλλά ομολογουμζνωσ ζνα από 

τα ομορφότερα των Δωδεκανιςων. Είναι 

ζνα νθςί με πολφ ζντονεσ παραδόςεισ τισ 

οποίεσ οι κάτοικοι διατθροφν - γι' αυτό 

είναι ίςωσ από τα ελάχιςτα πλζον νθςιά 

όπου κα αιςκανκείτε τθν φιλοξενία τθσ 

Ελλάδασ όπωσ ιταν πριν από 50 χρόνια! Αν 

και θ πόλθ τθσ Καρπάκου είναι πολυςφ-

χναςτθ, με πάρα πολλά καφενεία, ηαχαρο-

πλαςτεία και εςτιατόρια, το νθςί δεν ζχει 

ακόμα παραδοκεί ςτον μαηικό τουριςμό 

και ζτςι μπορείτε να ανακαλφψετε μικρζσ 

ερθμικζσ παραλίεσ όπου κα είςτε πραγμα-

τικά μόνοι ςασ.  

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ να επιςκεφκείτε το χωριό 

'Πλυμποσ", όπου οι γυναίκεσ κυκλοφοροφν 

μζχρι και ςιμερα φορϊντασ τισ τοπικζσ 

παραδοςιακζσ φορεςιζσ τουσ. 

αναφζρουμε ότι θ Βρυκοφντα άκμαςε τθν κλαςικι 

εποχι και υπιρξε μια από τισ μεγαλφτερεσ και 

ιςχυρότερεσ πόλεισ τθσ Καρπάκου. 

Τα τελευταία χρόνια το χωριό επιςκζπτονται ολοζ-

να και περιςςότεροι τουρίςτεσ, Ζλλθνεσ και αλλο-

δαποί, οι οποίοι γοθτευμζνοι από τθ μοναδικότθ-

τά του ςπεφδουν να το γνωρίςουν, να περπατι-

ςουν ςτα ςοκάκια του, να μιλιςουν με τουσ φιλό-

ξενουσ κατοίκουσ και να ηιςουν για λίγο ςτθ μυ-

ςτθριϊδθ ατμόςφαιρα που αποπνζει αυτόσ ο ξε-

χωριςτόσ τόποσ.  

Εκτόσ από τα παλιά καλοδιατθρθμζνα ςπίτια, κα 

ςασ εντυπωςιάςουν οι γραφικοί πζτρινοι ανεμό-

μυλοι και οι παλιζσ εκκλθςίεσ, όπωσ τθσ Ραναγίασ 

που χρονολογείται από τον 16ο αιϊνα, του Αγίου 

Ονοφφριου και τθσ Ραναγίασ τθσ Χρυςοβαλάντου. 

Καμπουρίδου Ιωάννα Α1 

 

 

Θ επίςκεψθ ςτο χωριό Πλυμποσ ι Ζλυμποσ, όπωσ το αποκαλοφν οι 

ντόπιοι αποτελεί μια πραγματικά ξεχωριςτι εμπειρία. Εδϊ ο αδθφάγοσ 

χρόνοσ δεν άγγιξε τίποτα. Αιϊνεσ τϊρα ζχει ςεβαςτεί αυτι τθν απί-

ςτευτθ ομορφιά του τόπου και τα ανεπανάλθπτα δθμιουργιματα τθσ 

νθςιϊτικθσ αρχιτεκτονικισ, που ζχουν μετατρζψει το χωριό ςε ζνα 

ηωντανό λαογραφικό μουςείο.  

Θ Πλυμποσ βρίςκεται ςτο βορειότερο ςθμείο του νθςιοφ. Το χωριό 

είναι κτιςμζνο ςε μια ορεινι και απομακρυςμζνθ τοποκεςία. Ζτςι, λό-

γω τθσ γεωγραφικισ του κζςθσ και τθσ απομόνωςισ του από τα υπό-

λοιπα χωριά του νθςιοφ οι κάτοικοι τθσ Ολφμπου διατιρθςαν  τόςο τθ 

φυςιογνωμία του χωριοφ τουσ, όςο και τισ παραδόςεισ τουσ. Είναι χα-

ρακτθριςτικό ότι ακόμθ και ςιμερα οι περιςςότεροι από τουσ κατοί-

κουσ ντφνονται με τισ τοπικζσ ενδυμαςίεσ τουσ και μιλάνε τθ τοπικι 

τουσ διάλεκτο – αρκετά δυςνόθτθ για τουσ επιςκζπτεσ τθσ περιοχισ – θ 

οποία διατθρεί πολλά δωρικά ςτοιχεία.  

Το χωριό αυτό ιδρφκθκε πριν από 5 περίπου αιϊνεσ, όταν ζνα ιςχυρόσ 

ςειςμόσ κατζςτρεψε τθν παραλιακι πόλθ Βρυκοφντα. Για τθν ιςτορία 

ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΑΡΠΑΘΟ ΣΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙ  
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Αναμφίβολα το 2011 αποτζλεςε μία 

''ςατανικι'' χρονιά, με πολλζσ, ςυ-

νταρακτικζσ αλλαγζσ! Ασ αρχίςου-

με ,λοιπόν, με τα ''ςθμαντικά''. 

   Θ βαςίλιςςα Ελζνθ, άλλαξε ''ηϊνθ'' 

ςτο τθλεοπτικό πρόγραμμα και με-

ταφζρκθκε ςτισ 13:00 (wow!) απζνα-

ντι απ' το κρυλικό ''Κωνςταντίνου κι 

Ελζνθσ''. Ζτςι κι εγϊ με βακιά εκτί-

μθςθ τθσ απονζμω, το ''λαδί 

παςοφμι'' (ασ ''πζςει'' θ χαρακτθρι-

ςτικι μουςικι υπόκρουςθ!). Εμζνα 

πάντωσ επιτρζψτε μου να προτιμι-

ςω το κλαςικό πλζον ''τα μάλα''.  

   Αλλά οι αλλαγζσ δεν ζμειναν εκεί… 

Θ ''απόλυτθ'' ελλθνίδα star (Βίςςθ), 

εξζκεςε τθ ηωι τθσ ςτο τθλεοπτικό 

κοινό, μζςω του αμφιλεγόμενου 

reality ''Πςο ζχω φωνι''. Συγκίνθςθ 

κι ενκουςιαςμό  περιμζνουν τουσ 

πιςτοφσ και πολυάρικμουσ οπαδοφσ 

τθσ (fanatics) αλλά και τουσ 

''ειδικοφσ'' πανελίςτεσ, μερικοί εκ 

των οποίων ζςπευςαν να δθλϊςουν 

το λαϊκότατο :''Είναι μαγκιά τθσ που 

εκτίκεται ςε τζτοιο βακμό και χριηει 

απείρου καυμαςμοφ''(...) Εγϊ, τϊρα, 

εφλογα κα αναρωτθκϊ γιατί τόςα 

χρόνια εκτεκειμζνθ δεν ιταν; Και 

κυριολεκτικά και μεταφορικά! 

(Κωνςταντίνα μου, ςου ηθτϊ ταπεινά 

ςυγνϊμθ και ςου χρωςτϊ ζνα πακζ-

το τςίχλεσ). Αλλά να μου πεισ, θ 

πρϊτθ ι θ τελευταία είναι; 

  Κεωρϊ λοιπόν, πωσ κα ιτο μεγάλθ 

παράλειψθ από μζρουσ μου και 

''ιεροςυλία'', να μθν αναφερκϊ ςτθν 

κυρία Ντοφβλθ, κυρά Μαριάννα για 

τουσ πολλοφσ, θ οποία αμάρτθςε για 

το παιδί τθσ δισ, κι ζτςι 

''εκτεκειμζνθ'', γφριςε μία ταινία, 

''μεγάλων μθκϊν'' … Το μόνο που 

ζχω να αναφζρω ωσ ςχόλιο είναι: 

Ιμαρτον Κεζ μου, ι Αλλάχ. Ασ μθν 

ξεχνάμε το ''τζωσ'' κφμα- καινοτομί-

α ,νυν κεςμόσ ''Τοφρκικα'' τα οποία 

''ζγραψαν'' ιςτορία ςτθ πορεία τθσ 

τθλεόραςθσ και μασ ζφεραν πιο κοντά 

με τθ γείτονα χϊρα. Μehraba, λοιπόν ςε 

όλουσ ςασ. 

  Φυςικά, υπάρχουν κι οι εναλλακτικζσ 

''να μείνουμε ςπίτι'' και να μασ ''λζνε 

Βαγγζλθ''... Κι ενϊ ο κόςμοσ πλιττεται 

από τα εν λόγω, βαρυςιμαντα νζα, ςυ-

νζβθςαν και κάποια «ελάςςονοσ ςθμα-

ςίασ» πάντα περιςτατικά… Ο ςυμπακισ 

ςε όλουσ μασ Καντάφι απεβίωςε ι μάλ-

λον, δολοφονικθκε! 

   Το δθμοψιφιςμα (Ναι, ιταν ιδζα του 

τότε πρωκυπουργοφ) ''φρζναρε'' τθν 

ζκτθ δόςθ... Θ ''Άγγζλα'' τα πιρε και 

προσ επίδειξiν ιςχφοσ, αποφάςιςε πωσ 

κα μασ πει εκείνθ το πότε κα διεξα-

χκοφν οι εκλογζσ. 

  Κι αφοφ αναφζρκθκαν οι εκλογζσ, πολ-

λζσ φορζσ θ κυβζρνθςθ περιιλκεν εισ 

τον κίνδυνον να χάςει τθν ''αρχι τθσ 

δεδθλωμζνθσ'' (αν δεν πζςει ςτισ Ρα-

νελλινιεσ, κα κάψω όλα τα υπουργεία , 

φςτερα από τισ ςτακερζσ - εκνευριςτι-

κζσ επαναλιψεισ του κφριου Ραππά!) 

πράγμα που δε ςυνζβθ ,αφοφ 

ΑΛΛΑΞAΜΕ πρωκυπουργό, και από το 

Γιωργάκθ, «περιπζςαμεν» (κα δείξει) 

ςτον κ. Ραπαδιμο… Αλλά ποιόσ νοιάηε-

ται, όταν για υφυπουργό Ναυτιλίασ 

ζχουμε τον μπουμποφκο (Ζνασ είναι ο 

Άδωνθσ! Μπράβο ςτο παλικάρι!) 

   Και τϊρα κα ςασ παρακαλζςω να κά-

νουμε ενόσ λεπτοφ ςιγι, αφοφ θ αγαπθ-

μζνθ όλων Αννοφλα, δεν ''κουνιζται'' 

από τθν κζςθ τθσ οφτε με γερανό! Οπό-

τε, καταλαβαίνετε πωσ από του χρό-

νου, όςοι περάςουμε (ΜΑΚΑΛ Ο-

ΛΟΛ), κα βιϊςουμε τον νόμο ν+2. 

Νόμοσ, ζνα όνομα, μία ιςτορία… 

Τάδε ζφθ, Αριςτοτζλθσ: ουδζν δια-

φζρει ει μθ κειςκαι (τον νόμον) θ 

μθ χρθςκαι. Αριςτοτελικοί λοιπόν, 

και οι νεοζλλθνεσ, αφοφ όλα φζτοσ 

γίνονται με ευλαβικι νομοτζλεια, 

πράγμα πρωτοφανζσ για τθν Ελλάδα 

του ςιμερα... 

Και ναι ο νόμοσ χτφπθςε και το δικό 

μασ μικρόκοςμο (ςχολείο)! Οι αλλα-

γζσ ςθμαντικζσ, οι οποίεσ δε κα ςχο-

λιαςτοφν περαιτζρω… βάςει νόμου, 

ο οποίοσ  επιβάλλει το αίςκθμα τθσ 

επιβίωςθσ που κατζχει κάκε λογικό 

ον, αλλά κι επειδι ζχω τθν ευγενι 

καλοςφνθ και δε κζλω ''φυςικά'' να 

χαρακτθριςτϊ ''μπαμπουίνοσ''... 

Το γεγονόσ όμωσ, που πραγματικά 

αξίηει να χειροκροτθκεί, είναι θ 

''μαφρθ διαμαρτυρία'' τθσ παρζλα-

ςθσ, ςτθν οποία όμωσ δεν κα ανα-

φερκϊ εγϊ διεξοδικά, διότι γνωρίηω 

πωσ κα το κάνουν άλλοι. Ουφ!!!! Το 

2011 ,ιταν επειςοδιακό ,και κατά 

τθν γνϊμθ μου αποτζλεςε προεόρτι-

ο προετοιμαςίασ για το κατά τ' άλλα 

ευοίωνο 2012! 

    Εξάλλου το τζλοσ του κόςμου πλθ-

ςιάηει! Βλζποντασ όμωσ, όλα αυτά, 

δε μου μζνει τίποτα παρά να αναρω-

τθκϊ - μιπωσ οι Μάγια, με το τζλοσ 

του κόςμου, δεν εννοοφςαν το δογ-

ματικό -κυριολεκτικό τζλοσ, αλλά το 

τζλοσ του κόςμου που ξζραμε ανά 

τουσ αιϊνεσ; 

   Θ ςακρι πραγματικότθτα που ηοφ-

με, ίςωσ είναι μία ζνδειξθ… Τζλοσ, 

κα ικελα να ςασ ρωτιςω: Εςείσ τι 

προτιμάτε; Δραχμι ι Ευρϊ; Αυςτρα-

λία ι Ελλάδα; Εγϊ μζνω Ελλάδα, 

'cause we're bold and beautiful, 

όπωσ είπε κι θ αξιότιμθ κυρία Κανζλ-

λθ... 

 Ηρϊ Χριςτάκθ Γ4 

  Ένα ''γύρω'' απ' όλα 
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