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Στην πληκτρολόγηςη  

βοήθηςε ο  
Μ. Ταραμανίδησ  

   Ονειρο-διαδρομές 

εφθμερίδασ αλλά και ζκανε εκδθλϊςεισ, προζκυψαν 
ζςοδα και υπιρξε οικονομικόσ απολογιςμόσ. Μακριά 
από εμάσ  θ διαφκορά και οι φποπτεσ ςυναλλαγζσ  που  
είχαν ενςκιψει παλιότερα ςε πολλά ςχολεία.   

  Ασ  καλοδεχτοφμε  το νζο Σφλλογο Γονζων και Κθδεμό-
νων που δείχνει ενδιαφζρον για τα μικρά και τα μεγάλα 
του ςχολείου μασ.   

 Να  απολαφςουμε ςτο τζλοσ (και αυτισ) τθσ ςχολικισ 
χρονιάσ τισ  βραδιζσ πολιτιςμοφ (μουςικι, κζατρο) αλλά 
και  ςυγκίνθςθσ που οργανϊνουμε πυρετωδϊσ.  

 Να  αφουγκραςτοφμε   τον αποχαιρετιςμό των μακθτϊν 
τθσ Γϋ Λυκείου και να  τουσ ευχθκοφμε καλι επιτυχία ςτισ 
εξετάςεισ αλλά περιςςότερο ςτθ ηωι τουσ!  

 Να  οπλιςτοφμε αυτό το καλοκαίρι με δφναμθ για να τα 
καταφζρουμε τον επόμενο κρφο χειμϊνα.  

 Να είμαςτε ζτοιμοι για όλα… Το ςχολείο μασ, το τελευ-
ταίο ίςωσ ςχολείο που παραδόκθκε από τον ΟΣΚ που 
καταργικθκε, ολοκλιρωςε τθ μετακόμιςι του και ακάκε-
κτα προχωρά ςτθ νζα εποχι…  Θ προτροπι του οπιςκό-
φυλλου…. ΛΛΓΟ ΨΘΛΟΤΕΑ!                

 Γ. Ρ.  

Επικοινωνήστε μαζί μας,  στέλνοντας e-mail στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου μας:  

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

Υπόψη   ΟΝΕΙΡΟΖΟΥΜ!!!   

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  

του σχολείου μας 

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

και κατεβάστε  τα φύλλα της 

 ‘Πταν γράφονταν αυτζσ οι γραμμζσ δεν ξζραμε το αποτζ-
λεςμα των εκλογϊν. Κάτι ακοφςτθκε για το τζλοσ τθσ 
μεταπολίτευςθσ και μια νζα ιςτορικι εποχι. Ηϊντασ  
μζςα ςτθν κρίςθ… 

 Ασ διαςκεδάςουμε τθν αμθχανία μασ με το πάντα επί-
καιρο:  ‘Οι  κυβερνιςεισ πζφτουνε μα θ αγάπθ μζνει’ 
όπωσ ζλεγαν οι αςοφλθσ – Ραπάηογλου… Ι ασ ακοφ-
ςουμε τα λόγια του Μθτροπάνου : «πώσ  θ ανάγκθ γίνε-
ται ιςτορία, πώσ θ ιςτορία γίνεται ςιωπι; Σι με κοιτά-
ηεισ Ρόηα μουδιαςμζνο, ςυγχώρα με που δεν καταλα-
βαίνω τι λζνε τα κομπιοφτερσ και οι αρικμοί.» 

 Ασ  δοφμε τισ ρίηεσ μασ ςε προϊςτορικζσ ςπθλιζσ, ςτθν 
ποίθςθ του Ν. Βρεττάκου, ςτο  Κζατρο, ςτο τραγοφδι, 
ςτθν ζκφραςθ των μακθτϊν για ό,τι τουσ απαςχολεί, 
κοντολογίσ ςε ό,τι ωραίο περικλείεται ςε αυτό το τεφ-
χοσ. 

 Ασ ηωγραφίςουμε το ςχολείο μασ  να γίνει πιο όμορφο. 
Μθν  ξεχάςουμε το διαγωνιςμό γκράφιτι  που  κα ςτολί-
ςει τουσ εξωτερικοφσ τοίχουσ του ςχολείου. 

 Βζβαια, θ εφθμερίδα αυτι προςπακεί ζμπρακτα να δεί-
ξει ότι ζνα ςχολείο δεν αποτελείται από ντουβάρια αλλά 
από ανκρϊπουσ που δθμιουργοφν. Χαμογελαςτά αλλά 
κακόλου ανεφκυνα και  με πολλι ςκζψθ προχωράμε 
λοιπόν ςτθ νζα κατάςταςθ…   

 Να ςυγχαροφμε το αυτονόθτο! Το 15μελζσ, όχι μόνον 
πρόςφερε φζτοσ ζνα ςεβαςτό ποςό για τθν ζκδοςθ τθσ 

    ΖΟΥΜ  στα μικρά . . .  και στα μεγάλα 

Η μελαγχολία είναι χειρότερη από 

την κρίση ... 

Είτε ως άλλοθι προσαρμογής στην υπάρ-

χουσα κατάσταση είτε ως διαπίστωση που 
απορρέει μέσα από μια φιλοσοφική ενατέ-

νιση των πραγμάτων, η μελαγχολία είναι 

συνυφασμένη με συναισθήματα που θλί-
βουν και συνθλίβουν τον άνθρωπο και 

ιδιαίτερα το νέο, τον έφηβο…  

Όταν, λοιπόν, η κρίση χρησιμοποιείται ως  
«πρόφαση πολιτισμού» για να διευκολύνο-

νται οι κάθε είδους «αταξίες», οι αυθαιρεσί-
ες, η αδράνεια,  η κατήφεια και η παραίτη-

ση, τότε τα πράγματα πρέπει να επανα-

προσδιοριστούν. Η δράση, η γόνιμη αμ-
φισβήτηση, η αναζήτηση της χαράς, 

της αισιόδοξης προοπτικής και του 

ονείρου πρέπει να αποτελούν ζητού-
μενα κάθε γενιάς και επομένως όλων 

μας  σε όποια θέση κι αν βρισκόμα-
στε, όποια ηλικία κι αν έχουμε. 

Η μέθεξη στην τέχνη και τον πολιτισμό 

μπορεί να λειτουργήσει λυτρωτικά για τον 
καθένα˙ να καθορίσει και να καθαρίσει  την 

ψυχή του, να τον υψώσει πάνω από όσα 

τον εξαχρειώνουν και να τον βοηθήσει να 

αποκτήσει ένα είδος εσωτερικής ζωής, απα-

ραίτητης για την πνευματική αλλά και τη 
φυσική του επιβίωση.  

Ας μη θεωρούμε λοιπόν την ενασχό-
ληση με τα πολιτιστικά αγαθά πολυ-

τέλεια στις μέρες μας ˙  ας ακούσουμε 

μέσα από την τέχνη τη φωνή του πα-
γκόσμιου ανθρώπου  που εκπέμπει  

«ανθρωπιά» και «ευαισθησία»˙ ας αισθαν-

θούμε τη ζεστασιά της επικοινωνίας   και 
ας ανακαλύψουμε το αντίδοτο για τη με-

λαγχολία …  

Κι αν, παρακινημένοι από τον καβαφικό 

προβληματισμό, αναρωτηθούμε ”αυτά πού 

θα τα βρούμε στη σατραπεία και τι ζωή 
χωρίς αυτά θα κάνουμε;”, η απάντηση θα 

έρθει ίσως αβίαστα: “Στο σχολείο”… Στο 

σχολείο μπορούμε να ανακαλύψουμε τη 
δυναμική του πολιτισμού˙ σ’ ένα σχολεί-

ο ζωντανό, δημιουργικό που επιμένει 
να δείχνει στους μαθητές τον τρόπο 

για την πολιτιστική τους αφύπνιση 

και το δρόμο για την πνευματική και 
την κοινωνική τους συνειδητοποίη-

ση. 

A.M. 
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ΠΓΚΕ ΟΠΜΡΟ ΠΜΖΜΡΟ  

1. Είναι τα graffiti τζχνθ;   

Το graffiti ξεκίνθςε ςαν προςωπικι κα-

καρά ζκφραςθ των  ατόμων ςτθ προ-

ςπάκειά τουσ  να βρουν μοντζρ-

νουσ και ξεχωριςτοφσ τρόπουσ για να 

αποτυπϊςουν γραπτά  το όνομα τουσ. 

Στισ μζρεσ μασ πλζον ζχει πάρει δυο 

δρόμουσ. Ο ζνασ είναι αυτόσ τθσ τζχνθσ 

και ο άλλοσ τθσ αντίρρθςθσ και τθσ α-

γανάκτθςθσ. Ρολλοί είναι εκείνοι που 

δεν ενδιαφζρονται για το αποτζλεςμα 

και κατά πόςο αυτό κα είναι καλαίςκθ-

το αλλά επιδιϊκουν να εκφράςουν μό-

νο τον εγωιςμό και το μίςοσ τουσ προσ 

τθν κοινωνία και τουσ κεςμοφσ τθσ. 

Στθν ουςία δεν πιςτεφουν ςτθν αξία τθσ 

τζχνθσ και προτιμοφν τουσ βανδαλι-

ςμοφσ. 

2. Γιϋ αυτό μερικοί τα απαξιϊνουν πι-

ςτεφοντασ πωσ είναι ζκφραςθ βανδα-

λιςμοφ, κακοικειασ και  αλθτείασ...  

Αυτό ζχει να κάνει κακαρά με τθν θλικί-

α και τα ερεκίςματα του κακενόσ. Πλοι 

μασ ζχουμε ανθςυχίεσ και διαφωνίεσ με 

τα γεγονότα που ηοφμε, απλά κάποιοι 

διαλζγουν τον τρόπο αυτό για να δια-

Με τθ ςυμμετοχι του Διμου ζνα πρωτότυπο-αςυνικιςτο γεγονόσ κα πραγματοποιθκεί ςτουσ ΕΞΩΤΕΛΚΟΥΣ χϊρουσ  

του 1ου Λυκείου Κερατςινίου. Ζνασ διαγωνιςμόσ graffiti κα λάβει χϊρα, με ςκοπό να γίνουν πιο καλαίςκθτοι οι εξωτε-

ρικοί τοίχοι του ςχολείου και να καλυφκοφν οι λεκτικοί και «αιςκθτικοί» βανδαλιςμοί. αντεβοφ λοιπόν τθν Κυριακι 

13 Μαΐου για να δοφμε πϊσ ηωγραφίηουν οι γραφίςτεσ όχι ςτο ςκοτάδι τθσ ανωνυμίασ αλλά ςτο φωσ και να απολαφ-

ςουμε το τελικό αποτζλεςμα. Ρρόκειται για ζνα διαγωνιςμό graffiti που οργανϊκθκε από τον παλιό μακθτι μασ, Δθ-

μιτρθ Χριςτοδουλάκο, με τθν υποςτιριξθ του Διμου Κερατςινίου- Δραπετςϊνασ.  

ΟΡΚΓΚΠΓΡΛΕ ΠΜΡ Δ. ΞΖΟΠΜΔΜΡΘΑΗΜΡ ΟΠΜ ΜΚΓΖΞΜΔΜΡΙ 

ΓΚΑ ΙΜΚΑΔΖΗΜ ΓΓΓΜΚΜΟ ΟΠΜ ΟΜΘΓΖΜ ΙΑΟ !  (Ηονηαθή 13 Ιαΐμο) 

μαρτυρθκοφν. Μασ ενοχλεί ςίγουρα 

γιατί μζνει πιο πολφ χαραγμζνο ςτον 

τοίχο μασ και ςυνεχϊσ μασ κυμίηει κάτι, 

όπωσ ζνα ςφνκθμα ι μια φράςθ. Στθν 

πραγματικότθτα όμωσ ζτςι πρζπει να 

είναι. Το graffiti, όταν γίνεται τζχνθ, 

δεν ςθμαίνει ότι πρζπει να είναι μόνο 

λουλουδάκια και καρδοφλεσ. Θ ςάτιρα 

και θ επικαιρότθτα δεν είναι κάτι που 

πρζπει να λείπει από τθν κακθμερινό-

τθτά μασ και ςασ διαβεβαιϊνω πωσ 

είναι πολλοί εκείνοι οι καλλιτζχνεσ που 

ζχουν τθ ςπιρτάδα να «πιάςουν» ζνα 

επίκαιρο κζμα  και να το περάςουν με 

χιοφμορ και  τζχνθ ςε ζνα τοίχο χωρίσ 

να χαλάςουν τθν αιςκθτικι μασ. 

3. Μποροφμε δθλαδι μζςα από τα 

graffiti  να εκφράςουμε και τθν αςχι-

μια μασ; 

Θ οποιαδιποτε τζχνθ δεν απαγορεφει 

ςε κανζναν να τθ χρθςιμοποιιςει λαν-

καςμζνα. Τζχνθ κάνουν όμωσ  ΜΟ-

ΝΟ εκείνοι που πραγματικά μποροφν. 

Εκείνοι που τθ γνωρίηουν και τθ ςζβο-

νται. Άλλωςτε ςτθν κοινωνία μασ «ο 

βανδαλιςμόσ» ςυναντάται πια ςυχνά 

ςτισ τζχνεσ. Δεν κα ζλειπε ςίγουρα 

και από το graffiti  αυτι θ πλευρά των 

πραγμάτων, μια τζχνθ που «παίηουν» 

μαηί τθσ κυρίωσ οι νζοι ςε θλικία 

άνκρωποι. 

4. Επομζνωσ, μποροφν  να ομορφφ-

νουν οι πόλεισ μασ με τα graffiti;  

Ππωσ είπαμε και προθγουμζνωσ το 

graffiti ζχει δυο όψεισ. Εκείνθ που ςχε-

τίηεται με τθν  Τζχνθ, μπορεί όπωσ και 

κάκε άλλθ τζχνθ, να προςφζρει αι-

ςκθτικά ςε ζνα τοίχο, ςε ζνα κτιριο, 

ςε μία περιοχι, ςε μια πόλθ!  

5. Τι νομίηεισ λοιπόν ότι κα προςφζ-

ρει το EVENT- διαγωνιςμόσ που κα 

γίνει ςτο ςχολείο μασ ςτισ 13 Μαΐ-

ου; 

Το Event μπορεί και ελπίηουμε να 

είναι θ αρχι για να δοφμε τα ςχολεί-

α τθσ περιοχισ και πάλι όμορφα. Το 

Graffiti μπορεί να δϊςει χρϊμα ςε 

ζνα κτιριο όςο τίποτε άλλο. Κζλου-

με οι γειτονιζσ μασ να ζχουν και 

πάλι να δείξουν κάτι. 

6. Είςτε παλαιοί μακθτζσ του ςχο-

λείου. Γιατί πιρατε αυτι τθν πρω-

τοβουλία; 

Επειδι ςυνδεόμαςτε ςυναιςκθματι-

κά με το παλιό μασ ςχολείο και κζ-

λουμε να το βλζπουμε καλαίςκθτο 

και όμορφο και εξωτερικά. 

 Άλλωςτε το κτιριό του είναι και-

νοφργιο και αυτόσ είναι ζνασ ακόμθ 

λόγοσ για να ξεκινιςουμε τθν προ-

ςπάκεια από εδϊ. Άλλωςτε πάντα 

ελπίηεισ ςτθν ςτιριξθ των δικϊν ςου 

ανκρϊπων και ζπειτα των υπολοί-

πων. Ζτςι κι εμείσ ςτθριχκικαμε 

ςτουσ παλαιοφσ μασ κακθγθτζσ για 

να κάνουμε τθν αρχι. 
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21 Μαρτίου.  Ραγκόςμια θμζρα τθσ ποίθςθσ και θμζρα τθσ εαρινισ ιςθμερίασ            

Θ ποίθςθ ςυντρόφευε τον άνκρωπο από το αρχζγονο ςτάδιο του κυνθγοφ-ςυλλζκτθ τθσ νεολι-
κικισ εποχισ και ςυνεχίηει να τον ςυντροφεφει μζχρι ςιμερα. Συνυφαςμζνθ με τθν ίδια τθν ανκρϊπινθ φπαρξθ, 
τθν ανκρϊπινθ ανάςα, πορεφεται πότε υπόγεια πότε υπζργεια, πότε αιςκθτά και πότε υπερβατικά ‘’ρίχνοντασ 
ςτα ςκοτάδια φωσ’’, ανοίγοντασ δρόμουσ και αποκαλφπτοντασ όχι μόνο τισ ποικίλεσ πτυχζσ τθσ ηωισ αλλά και τισ 
διαφορετικζσ οπτικζσ τθσ. Υπό τισ παροφςεσ κοινωνικζσ ςυνκικεσ, μάλιςτα, θ ποίθςθ και ο επικαιρικόσ 
χαρακτιρασ των ςτίχων που εκφράηουν τθ γφρω μασ πραγματικότθτα, γίνονται ςυνκιματα και ζκφραςθ  

διαμαρτυρίασ ενάντια ςτθν κρίςθ.  

Μζρεσ ραδιοφϊνου ςτον ανοιξιάτικο Ρειραιά και ςυ-

γκεκριμζνα ςτο ίδρυμα Λαςκαρίδθ. Τρίτθ και 13 Μαρτί-

ου,  παρακάμπτοντασ τθ γρουςουηιά τθσ θμζρασ φτάςα-

με γεμάτοι αιςιοδοξία ςτο ίδρυμα Λαςκαρίδθ. Είχαμε 

ςκοπό τθν παρακολοφκθςθ ενόσ προγράμματοσ με τίτ-

λο «Είμαςτε ςτον αζρα», με τθ ραδιοφωνικι παραγωγό 

Μαργαρίτα Μυτιλθναίου.      

Εκεί πλθροφορθκικαμε ότι το ραδιόφωνο ζηθςε 

τρόπον τινά τον δεφτερο παγκόςμιο πόλεμο και ςυνό-

δευςε τον άνκρωπο ςτισ χαρζσ, ςτισ λφπεσ, ςτισ αγωνίεσ 

του! Θ κυρία Μυτιλθναίου κατάφερε να μασ μεταδϊςει 

απόλυτα τθν εμπειρία που είχε αποκτιςει τα τελευταία 

25 χρόνια και πλζον.. Θ εξαιρετικι τθσ ευφράδεια λό-

γου, κακϊσ και θ  ραδιοφωνικι τθσ φωνι, κατάφερε να 

μασ ταξιδζψει… Τόςο ϊςτε να φανταςτοφμε τισ κεατρι-

κζσ παραςτάςεισ που γίνονταν κατά τθ διάρκεια μιασ 

εκπομπισ, τθν αναπαραγωγι θχθτικϊν εφζ με κάκε λο-

γισ ευφάνταςτα αντικείμενα!!  

Κι ζτςι από τθν ιςτορία, περνάμε ςτθν πράξθ και 

ςτο τελευταίο μζροσ τθσ επιςκζψεωσ μασ… Γιατί φυςι-

κά, αν δεν γευτείσ κάτι, δεν μπορείσ να είςαι ςίγουροσ.. 

Αυτό λοιπόν το τελευταίο μζροσ απαιτοφςε τθ ςυμμε-

τοχι μασ… Αν και θ κυρία Μυτιλθναίου περίμενε τα 

κορίτςια να ςυρρεφςουν … τελικά τα αγόρια μασ εξζ-

πλθξαν. Ζτςι λοιπόν δυο αγόρια κακιςμζνα πίςω από 

το μικρόφωνο, μασ μίλθςαν (για τι άλλο;) για τα ακλθτι-

κά δρϊμενα και ζνα τρίτο καυτθρίαςε το πϊσ τα αγόρια 

μποροφν να κάνουν τθ διαφορά… Τι άλλο μπορεί να 

περιμζνουμε δθλαδι;;  Μιπωσ να τουσ προτείνουμε να 

κάνουν μια δικι τουσ ραδιοφωνικι εκπομπι;; Τίποτα 

δεν είναι δφςκολο… αρκεί να τολμιςουμε! 

ΥΓ : Να μθν ξεχάςουμε να ευχαριςτιςουμε τισ κακθγι-

τριεσ που μασ ςυνόδευςαν, τισ κυρίεσ Τςιϊλθ, Μανδο-

ποφλου και Σίγγελ. 

                                                          ΒΔΜΤΞΥΠΖ ΦΑΜΖ Α1 

 Ιένεξ ναδημθώκμο 

 Παληδεύμκηαξ . . . με ναδημθύμαηα   

Ἀπόκοιρη 

Ὁ ἥλιξπ μξιοάζεςαι ρὲ κξμμάςια 

μέρα ρςξὺπ πξιηςέπ. Εἶμαι ςὸ ἀμςίδχοξ 

πξὺ ὁ Θεὸπ διαμέμει ρςξὺπ ἐμςξλεῖπ ςξσ. 

Σσμμεςέυξσμε ρςὴμ ὑπόθερη ςξῦ τχςόπ. 

Ἐμῶ τςιάυμξσμ ἐκεῖμξι, πξσλξῦμ, διακιμξῦμ 

ὅπξσ γῆπ κι ὅπξσ ἄμθοχπξι ὅπλα 

κι ἀπξθηκεύξσμ αἷμα ρκξςώμξμςαπ ὄμειοα 

ἐμεῖπ ποξρπαθξῦμε: 

Νὰ τςιάνξσμε 
ἕμαμ ξὐοαμὸ μὲ λίγεπ λένειπ. 

2012  Έτος  Νικηφόρου Βρεττάκου 

                                Άλλχρςε, ςι 

θαοοείπ πχπ ρςξ βάθξπ είμαι η πξίηρη; Είμαι η γύοη 

ςχμ ποαγμάςχμ ςξσ ρύμπαμςξπ. Η γύοη ρε ποάνειπ, 

η γύοη ρε ξδύμη, ρε τχπ, ρε υαοά, ρε αλλαγέπ, 

ρε πξοεία, ρε κίμηρη. 
                     Η ζχή κ` η φσυή 

ρ` έμα αιώμιξ καθοέτςιρμα μέρα ρςξ υοόμξ. 

 

Τι μξμίζειπ, λξιπόμ. καςά βάθξπ η πξίηρη 

είμαι μια αμθοώπιμη καοδιά τξοςχμέμη 
              όλξ ςξμ κόρμξ.  

                         Νικηφόρος Βρεττάκος 

Ἐν ἀρχῇ ἦν ἡ ποίησις  . . . 

http://www.21martiou.blogspot.com/
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ΑΝΣΙΛΟΓΟ 

Παρά ταφτα ελπίηω, 

κακότι κα βρεκοφμε  

οι ίδιοι εμείσ 

κάπωσ αλλιώτικα ντυμζνοι 

και αρωματιςμζνοι 

ςε αποςτάςεισ μικρζσ  

μικρότερεσ 

μικρότατεσ  

αςφυκτικζσ. 

                                   Γ. ΚΘΙΑΣ 

   Ζνα  βροχερό απόγευμα  του Δεκζμβρθ από το Κερα-

τςίνι βρεκικαμε ςτο κζατρο  τθσ ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΘΝΛΑΣ 

για τθν παράςταςθ «Θ Φόνιςςα», δραματοποίθςθ του 

γνωςτοφ ψυχογραφικοφ διθγιματοσ του Ραπαδιαμά-

ντθ. Θ μζρα δε φαίνεται ιδιαίτερα προςφιλισ για εξό-

δουσ. Ραρόλα αυτά κανείσ κεατρόφιλοσ δεν είναι α-

πϊν! 

Ραραμερίηοντασ λοιπόν διάφορεσ λεπτομζρειεσ τθσ 

διαδρομισ φτάνουμε ςτο κζατρο και με λίγα λεπτά 

κακυςτζρθςθ μπαίνουμε και κακόμαςτε ςτισ κζςεισ 

μασ. Το ςκθνικό κα ζλεγα αινιγματικό, με τθν πρωτα-

γωνίςτρια Μπζττυ Αρβανίτθ να ςτζκεται ςτθ μζςθ τθσ 

ςκθνισ αγκαλιάηοντασ τα γόνατα τθσ. Το κζατρο δεν 

ζχει τθ ςυνθκιςμζνθ δομι αλλά οι κζςεισ αναπτφςςο-

νταν περιμετρικά γφρω από τθν περιοχι όπου κινοφ-

νται οι θκοποιοί. Και κάπου εδϊ μασ διακόπτει το κου-

δοφνι τθσ ζναρξθσ. Γι αυτό καλφτερα να ςωπάςουμε… 

Με το τζλοσ λοιπόν τθσ παράςταςθσ και τθν «των θμε-

τζρων πακθμάτων κάκαρςιν» μπορϊ να ςασ μιλιςω 

αρχικά για τθν υπόκεςθ του ζργου. Θ Φραγκογιαννοφ 

ι αλλιϊσ κεία Χαδοφλα, μια εξθντάχρονθ γυναίκα, 

ζπεται να γίνει θ Φόνιςςα μικρϊν κοράςιων. Ξεκινϊ-

ντασ από τθ μικρι άρρωςτθ εγγονοφλα τθσ και ςυνεχί-

ηοντασ με κόρεσ άλλων θ Φραγκογιαννοφ πιςτεφει πωσ 

εκτελεί κεάρεςτο ζργο αφοφ απελευκερϊνει τισ οικο-

γζνειεσ από τα βάρθ (προίκα, παντρειά)  που προκαλεί 

θ γζννθςθ μιασ κόρθσ ςε αντίκεςθ με το γιο. Ο παρα-

λογιςμόσ τθσ ωςτόςο, δεν είναι ανεξιγθτοσ. Μζςα ςε 

μια ανδροκρατοφμενθ κοινωνία οι γυναίκεσ ιταν 

«ςκλάβεσ» των ανδρϊν τουσ και ςκλάβεσ των οικογε-

νειϊν. Θ Φραγκογιαννοφ αντιλαμβάνεται αυτι τθ κα-

τάςταςθ και οδθγείται ςτον παραλογιςμό δολοφονϊ-

ντασ τα μικρά κορίτςια για να απαλλάξει τα ίδια και τισ 

οικογζνειεσ τουσ από τισ δυςκολίεσ. Μετά από αρκετζσ 

δολοφονίεσ θ κεία  Χαδοφλα κατά τθ δίωξθ τθσ  από 

τον αςτυφφλακα ςτο Ρζραςμα του Αγίου Σϊςτθ το νερό τθσ 

παλίρροιασ τθν παραςφρει. «Ἡ γραία Χαδοφλα εὗρε τὸν κά-

νατο εἰσ τὸ πζραμα τοῦ Ἁγίου Σώςτθ, εἰσ τὸν λαιμὸν τὸν 

ἐνώνοντα τὸν βράχον τοῦ ἐρθμθτθρίου μὲ τὴν ξθράν, εἰσ τὸ 

ἥμιςυ τοῦ δρόμου, μεταξὺ τῆσ Θείασ καὶ τῆσ ἀνκρωπίνθσ 

δικαιοςφνθσ.» 

Βάηοντασ τα γυαλιά του κριτικοφ κεάτρου κα ζλεγα: 

«Δφςκολοσ ο Ραπαδιαμάντθσ για δραματοποίθςθ». Ωςτόςο, 

θ παράςταςθ ιταν ςωςτά δοςμζνθ και χαρακτθριηόταν από 

μια διαρκι κίνθςθ που πιγαηε από τθν εναλλαγι των ρόλων 

των άλλων τεςςάρων νζων θκοποιϊν και περιγραφικότθτα 

των αφθγιςεων.  Πλοι οι θκοποιοί ερμινευςαν καταπλθκτι-

κά τουσ και κατζφεραν να μασ ειςάγουν ςτο κλίμα τθσ επο-

χισ. Θ κ. Αρβανίτθ ζδωςε ζνα ςυγκλονιςτικό φινάλε ςτθ πα-

ράςταςθ! 

Φςτερα απ’ όλα αυτά, κατευκυνκικαμε ςτα καμαρίνια, ςυγ-

χαρικαμε τουσ νζουσ θκοποιοφσ και ςυηθτιςαμε λίγο με τθ 

πρωταγωνίςτρια. Μιλιςαμε για τθν παράςταςθ και μασ εξι-

γθςε πωσ ςκοπόσ δεν ιταν μόνο θ προβολι τθσ πλοκισ αλλά 

και θ ανάδειξθ του μθνφματοσ του ζργου.   

    ΓΘΩΠΓΞΣ  ΟΑΟΑΔΑΙΖΣ  Β4 

ΝΩΟ  ΙΑΟ ΟΡΓΗΖΚΕΟΓ ΙΖΑ….ΦΜΚΖΟΟΑ 
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Δηαβάζαμε θαη αλημιμγμύμε …  

Το βιβλίο “O Μικρόσ Ρρίγκιπασ” μασ  άρεςε πολφ! Ο 

κφριοσ λόγοσ είναι ότι μασ δείχνει με απλά λόγια πϊσ 

νιϊκει ζνα μικρό παιδί για τουσ μεγάλουσ και πόςο πα-

ράξενεσ φαίνονται κάποιεσ λζξεισ που οι μεγάλοι χρθςι-

μοποιοφν τακτικά ςτο λεξιλόγιο τουσ. Οι επικυμίεσ του 

μασ  ςυγκίνθςαν και μασ  ζκαναν να ξεχάςουμε τθ ςκλθρι 

πραγματικότθτα και το ψζμα και να ςυνειδθτοποιιςουμε 

τα ςθμαντικότερα αγακά: τθν αγάπθ και τθ φιλία. Θ υ-

πόκεςθ και θ πλοκι ιταν ενδιαφζρουςεσ, αλλά με τθν 

βοικεια και τθν τζχνθ του ςυγγραφζα ζγιναν ακόμα πιο 

εντυπωςιακζσ. Ο ςυγγραφζασ άλλοτε αφθγοφταν από τθν 

δικι του οπτικι γωνία, άλλοτε δανειηόταν τθν οπτικι γω-

νία των θρϊων. Ζτςι, ζμοιαηε να βλζπει τον κόςμο μζςα 

από τα μάτια του μικροφ πρίγκιπα, που ιταν αγνά, παι-

δικά, ακϊα και αυτό με παρζςυρε ςτον αγαπθτό του κό-

ςμο. Μασ  άρεςε πολφ και ωσ προσ τθν πλοκι αλλά και 

ωσ προσ τα ςκίτςα που ςυνοδεφουν το κείμενο, που 

ζκαναν πιο ενδιαφζρουςα τθν ανάγνωςθ.  

Βζβαια, θ ιςτορία κα γινό-

ταν καλφτερθ, αν ο ςυγγρα-

φζασ επζλεγε αίςιο τζλοσ, 

αλλά και αυτό το λυπθτερό 

τζλοσ παρουςιάηει μια διαφο-

ρετικι όψθ των πραγμάτων. 

Διότι εάν ο μικρόσ πρίγκιπασ 

δεν πζκαινε, ο πιλότοσ δε κα 

καταλάβαινε το πόςο ςθμα-

ντικόσ ιταν ο μικρόσ πρίγκιπασ για αυτόν! Τα ςτοιχεία που 

μασ  εντυπωςίαςαν πιο πολφ ιταν οι πολλοί χαρακτιρεσ 

του ζργου που παρουςιάηουν τουσ χαρακτιρεσ που μπο-

ρεί να ζχει ζνασ μεγάλοσ  αλλά και θ υπομονι του μικροφ 

πρίγκιπα που φάνθκε ςτθν εξθμζρωςθ τθσ αλεποφσ αλλά 

και ςτισ επίμονεσ ερωτιςεισ που ζκανε. Τζλοσ, μασ  

άρεςαν ιδιαίτερα θ αγάπθ και θ πίςτθ  που είχε για το 

λουλοφδι του κακϊσ και θ μεγάλθ του επιμονι για το ζνα 

από τα τρία ανενεργά θφαίςτειά του. 

ΑΗΑΜΑΣΘΑ ΖΚΘΞΟΞΥΚΞΥ—ΘΦΘΓΔΜΔΘΑ ΔΠΞΣΘΜΞΥ Α1 

  “Μ Ιηθνόξ Ννίγθηπαξ»  ΑΚΠΜΡΑΚ ΚΠΓ ΟΑΖΚΠ-ΓΛΡΝΓΞΡ  

«Πώνα ζα δεηξ»  …   ημο ΔΕΙΕΠΞΕ ΓΗΖΩΚΕ 

Κριτικι και αξιολόγθςθ του ζργου  

      Είναι δφςκολο να μιλιςει κανείσ με λίγα λόγια για το 

αφιγθμα του Δθμιτρθ Γκιϊνθ «Τϊρα κα δεισ». 

Το ίδιο το αφιγθμα αποτελεί ςθμείο αναφοράσ τθσ νεο-

ελλθνικισ λογοτεχνίασ.  Στο ζργο γνωρίηουμε τισ πτυχζσ 

του χαρακτιρα του αφθγθτι. Αυτόσ ανακαλεί μνιμεσ από 

τθν παιδικι του θλικία μζςα ςτο οικογενειακό του περι-

βάλλον αλλά και τισ ςχολικζσ του δραςτθριότθτεσ, με ποι-

κίλα ςυναιςκιματα που κυριεφουν όλουσ μασ, γιατί αφο-

ροφν παιδικζσ ψυχζσ και δείχνουν πόςο αυταρχικοί και 

ςκλθροί ιταν τότε οι μεγάλοι ,ϊςτε άφθναν ςτισ ψυχζσ 

των παιδιϊν αρνθτικζσ εμπειρίεσ και ψυχικά τραφματα. 

      Θ γλϊςςα που χρθςιμοποιείται είναι απλι, πολφ ηω-

ντανι δθμοτικι γλϊςςα και ο ςυγγραφζασ επιτυγχάνει 

ζνα άριςτο αιςκθτικό αποτζλεςμα. Τα φφοσ του αφθγι-

ματοσ είναι ηωντανό και παραςτατικό χάρθ ςτισ εικόνεσ 

που φζρνουν μπροςτά ςτα μάτια μασ θ κακθμερινι ηωι 

και ςυμβίωςθ του αφθγθτι με τα αδζρφια του, οι ςχζςεισ 

με τουσ γονείσ, οι κακθμερινζσ αταξίεσ, ακόμθ και οι διά-

λογοι των παιδιϊν. Οι τελευταίοι ζχουν χιοφμορ και δίνο-

νται με ανάλαφρο και εφκυμο τρόπο, κάνοντασ ζτςι ανά-

λαφρθ και ευχάριςτθ τθ διι-

γθςθ των γεγονότων.  

      Είναι ζνα από τα καλφτερα 

αφθγιματα του είδουσ του. 

Οι εικόνεσ του ςχολείου με 

τον αυςτθρό δάςκαλο κυμί-

ηουν πολφ αποςπάςματα τθσ 

Νζασ Ραιδαγωγικισ του Νί-

κου Καηαντηάκθ. 

      Το χιοφμορ, το πνεφμα και θ παρζλαςθ πολλϊν μικρϊν 

παιδιϊν με τισ αταξίεσ τουσ, τουσ προβλθματιςμοφσ τουσ, 

δίνουν ηωντάνια, χάρθ και δροςιά ςτο ζργο. Γι' αυτό και 

ζγινε αγαπθτό ςτο ελλθνικό κοινό. 

      Γίνεται και κάποια πολφ ζντονθ ψυχολογικι διείςδυςθ 

ςτον εςωτερικό κόςμο των μικρϊν παιδιϊν (που αναφζ-

ρονται) και ιδιαίτερα του αφθγθτι. Τα ςυναιςκιματα εί-

ναι ανάμεικτα για τουσ αναγνϊςτεσ. Αυτό όμωσ που υπε-

ριςχφει είναι οι ςχζςεισ μεταξφ γονιϊν - παιδιϊν και δα-

ςκάλων - παιδιϊν, οι οποίεσ διαφζρουν ςθμαντικά από 

αυτζσ τθσ εποχισ μασ.  

ΒΑΓΓΔΚΑΙΞΣ  ΓΘΩΠΓΞΣ - ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΣ ΓΙΞΥΣΘΜ Α1 
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“Πα πμοιηά ηεξ κύπηαξ”   ΑΜΡΓΗΓΚ ΠΜΞΙΜΚΠ 

 Ο πρωταγωνιςτισ τθσ ιςτορίασ εί-

ναι ο οκτάχρονοσ Γιόακιμ, ο οποίοσ 

είναι μοναχοπαίδι και ηει και με 

τουσ δυο γονείσ του. Πμωσ ςτθν 

οικογζνεια του υπάρχουν προβλι-

ματα  που αφοροφν τον πατζρα 

του, ο οποίοσ ςυναντά ςοβαρά ε-

μπόδια ςτθ δουλειά του ωσ εκπαι-

δευτικόσ, αφοφ οι μακθτζσ του τον 

αντιμετωπίηουν χλευαςτικά. Ρρο-

φανϊσ ο ίδιοσ αντιμετωπίηει ψυχο-

λογικά προβλιματα, για αυτό και θ 

γυναίκα του τον πιζηει να επιςκζ-

πτεται τον ψυχολόγο και να παίρνει 

τα απαραίτθτα φάρμακα. Αυτό 

όμωσ ζχει επθρεάςει ιδιαίτερα τον 

Γιόακιμ, που ανθςυχεί για τον πα-

τζρα του ιδιαίτερα όταν φεφγει από 

το ςπίτι και εξαφανίηεται για ϊρεσ 

κάνοντασ τθν οικογζνεια να ανθςυ-

χεί μιπωσ και τελικά δεν ξαναγυρί-

ςει.  

 Το παιδί κακϊσ είναι ιδιαίτερα ευ-

αίςκθτο και με πολλι φανταςία, 

φαντάηεται πωσ μζςα ςτθ ντουλά-

πα του δωματίου του κρφβεται ζνα 

ςμινοσ από πουλιά, τα οποία ςυν-

δζονται με τα ςυναιςκιματα του. 

Πταν ο Γιόακιμ ζπεφτε να κοιμθκεί, 

όποτε ανθςυχοφςε, γίνονταν και τα 

ποφλια ανιςυχα, αγρίευαν και 

προςπακοφςαν να βγουν από τθν 

ντουλάπα γρατηουνϊντασ τθν. Λό-

γω του φόβου του, οι γονείσ του, 

του είχαν δϊςει ζνα κλειδί με το 

όποιο κλείδωνε τθν ντουλάπα για 

να κοιμάται ιςυχοσ. 

  Θ αφιγθςθ τελειϊνει αφινοντασ 

μασ μια κετικι νότα για τθν ιςτορία 

του αγοριοφ αλλά και για το πικανό 

μζλλον του, αφοφ μετά από άλλθ 

μια γεμάτθ μζρα ο Γιόακιμ φαίνε-

ται  πιο χαροφμενοσ από άλλεσ φο-

ρζσ, αφοφ ο πατζρασ του είναι ςτο 

ςπίτι και απολαμβάνει τθν οικογε-

νειακι ευτυχία. Ζτςι ο Γιόακιμ πζ-

φτει για φπνο ελπίηοντασ πωσ ςτο 

μζλλον  κα είναι τα πράγματα κα-

λφτερα, ενϊ ταυτόχρονα τα πουλιά 

τθσ νφχτασ φαίνεται να είναι και 

αυτά  ιςυχα ςτθν ντουλάπα 

Κριτικι  

“Τα πουλιά τθσ νφχτασ” είναι ζνα 

λογοτεχνικό βιβλίο, που απευκφνε-

ται ςε ανκρϊπουσ όλων των θλι-

κιϊν, αλλά κυρίωσ ςε παιδιά και 

νζουσ… Σε γενικζσ γραμμζσ, μπο-

ροφμε να ποφμε πωσ είναι δθμι-

ουργθμζνο από ζναν ευαίςκθτο 

άνκρωπο που προςπακεί να ευαι-

ςκθτοποιιςει μζςω τθσ ιςτορίασ 

του, τουσ αναγνϊςτεσ. 

 Κατά τθ γνϊμθ μασ το λογοτεχνικό 

αυτό ζργο περνάει πολλά μθνφμα-

τα και αυτό το κάνει ιδιαίτερα ποι-

οτικό. Ραρόλο που δείχνει ότι θ 

ηωι είναι δφςκολθ και πολλζσ 

φoρζσ τα προβλιματα μασ περικυ-

κλϊνουν  και μασ καταβάλλουν, 

κακϊσ είμαςτε απελπιςμζνοι ι 

προςπακοφμε απεγνωςμζνα να 

βροφμε μια λφςθ, πάντα υπάρχει θ 

ελπίδα για κάτι καλφτερο… Αυτό 

μάλιςτα είναι και το πιο ωραίο και 

ςθμαντικό κομμάτι αυτοφ του βι-

βλίου. 

 Επίςθσ κάτι ακόμα όμορφο από 

αυτό το βιβλίο είναι θ φανταςία 

που περιζχει. Και ςυγκεκριμζνα τα 

πουλιά τθσ νφχτασ, που είναι φα-

νερό πωσ ςυνδζονται άμεςα με τα 

ςυναιςκιματα του ιρωα. Επιπλζ-

ον, ο Γιόακιμ είναι ζνα πολφ ευ-

φυζσ και διαφορετικό παιδί ςε 

ςχζςθ με τα παιδιά τθσ γειτονιάσ 

και του ςχολείου του, γιατί αντι-

λαμβάνεται ςωςτά τθν κατάςταςθ 

ςτο ςπίτι, δείχνοντασ κατανόθςθ 

ςτθ μθτζρα του. Επίςθσ είναι και 

διπλωμάτθσ, γιατί προςπακεί να 

τα ζχει καλά με τα ιςχυρά παιδιά 

τθσ γειτονιάσ, ζτςι ϊςτε να τα ζχει 

με το μζροσ του και να μθν υπάρ-

ξει κφμα βίαιθσ  ςυμπεριφοράσ 

όπωσ τα υπόλοιπα παιδιά. Τελευ-

ταίο αλλά όχι λιγότερο ςθμαντικό 

είναι το γεγονόσ ότι το βιβλίο αυτό 

είναι απλά διατυπωμζνο και ευκο-

λοδιάβαςτο για κάκε θλικία ενϊ 

ταυτόχρονα κρατάει αμείωτο το 

ενδιαφζρον του αναγνϊςτθ. 

 Αυτό όμωσ που δεν μασ άρεςε και 

κεωριςαμε άδικο είναι θ κατά-

ςταςθ τθν οποία ζηθςε και βίωςε 

αυτό το παιδί, διότι ακόμα και ωσ 

προϊόν φανταςίασ είναι αρκετά 

ςκλθρό για ζνα παιδί να ηει μζςα 

ςε μια οικογζνεια με τζτοιου εί-

δουσ προβλιματα αλλά και γενικά 

ςε μια τόςο ςκλθρι κοινωνία, 

όπου υπάρχει βία ακόμα και μετα-

ξφ των παιδιϊν. Τζτοια βιϊματα  

ζχουν αντίκτυπο ςτον ψυχικό και 

ςυναιςκθματικό του κόςμο γεμίηο-

ντασ τον με αναςφάλειεσ και φοβί-

εσ… 

 ΒΥΣΣΖ ΙΑΠΑΜΘΙΞΚΑ  
 ΛΑΠΘΑΜΜΑ ΙΑΚΘΜ                     

ΣΤΔΚΘΞΣ ΒΑΘΚΑΣ   Α1 

…  Ρεριμζνουμε κι άλλεσ κριτικζσ και ςχόλια για ταινίεσ,  κεατρικζσ παραςτάςεισ και βιβλία  

ι άλλα πολιτιςτικά δρϊμενα. 
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         Στθ ςθμερινι εποχι το διαδίκτυο ι αλλιϊσ Internet, όπωσ είναι πλζ-

ον γνωςτό, ζχει μπει για τα καλά ςτθ ηωι των εφιβων. Με τθ χριςθ του 

εμείσ οι ζφθβοι μποροφμε να επικοινωνοφμε με τουσ φίλουσ μασ μζςω 

των ςελίδων κοινωνικισ δικτφωςθσ   όπωσ π.χ. το facebook και το  msn. 

Ακόμθ  όλεσ οι πλθροφορίεσ που μπορεί να χρειαςτοφμε βρίςκονται ςτο 

Internet.  

Πμωσ οι κίνδυνοι για μασ καραδοκοφν και είναι πάρα πολλοί. Κα πρζπει 

λοιπόν να γίνουμε πιο προςεκτικοί και πιο επιφυλακτικοί όςον αφορά 

τθ χριςθ του -και ειδικά τη χρήση του facebook και του  msn- που ςτισ 

μζρεσ μασ είναι πάρα πολφ ςυχνι. 

ΣΔΛΔΠΤΕΞΓΚΞΥ ΔΘΠΖΜΖ,  Β5 

«Πμ δηαδίθηομ ζηε δςή μαξ»  

 Στισ μζρεσ μασ πολλά παιδιά, κακϊσ και ενιλικοι, χρθ-

ςιμοποιοφν κακθμερινά  το facebook, αν και δε γνωρί-

ηουν τι πραγματικά είναι και τι κινδφνουσ κρφβει.  

Το facebook  κάποιεσ φορζσ διαςτρζφει τουσ ανκρϊ-

πουσ και αλλοτριϊνει τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ. Μζςω 

αυτοφ του θλεκτρονικοφ λογαριαςμοφ «πλαςά-

ρονται» ψεφτικεσ επικυμίεσ κακϊσ και ψεφτικα πρότυ-

πα. Ακόμθ δεν είναι υπερβολικό να αναφζρω ότι μζςω 

του facebook, όχι όλεσ τισ φορζσ αλλά τισ περιςςότε-

ρεσ, δθμιουργοφνται ψεφτικεσ φιλίεσ. Ρολλά άτομα 

οδθγοφνται μζςω τθσ παραπλάνθςθσ ςτο μονόδρομο 

του κανάτου. Χωρίσ πολλι ςκζψθ μπορεί να καταλά-

βει κανείσ ότι ο κακζνασ μασ εκκζτει τα προςωπικά 

του δεδομζνα, ζχοντασ αυτό το λογαριαςμό. Το να 

ζχω 2000+++ φίλουσ δε ςθμαίνει ότι είμαι διάςθμοσ 

οφτε ότι είμαι ςπουδαίοσ. Σκοπόσ του facebook δεν 

είναι να ζχεισ όλουσ τουσ άγνωςτουσ για φίλουσ, αλλά 

να ζχεισ τουσ φίλουσ ςου και τα αγαπθμζνα ςου πρό-

ςωπα, ϊςτε να ςυνομιλείτε. 

Τζλοσ πρζπει να καταλάβουμε ότι θ ηωι μασ ουςια-

ςτικά ελζγχεται μζςω αυτοφ. Ιρκε θ ϊρα να βάλουμε 

ωσ ςτόχο τθν αποδυνάμωςι του. Δεν πρζπει να ςυμ-

βιβαηόμαςτε μϋ αυτι τθν ψεφτικθ εικονικι πραγμα-

τικότθτα. 

«Μια παιδεία ςαν τθ δικι μασ δεν μπορεί να ςυμβι-

βάηεται με τθν ευκολία και τθ χειραγώγθςθ».   

                                                            ΣΔΒΑΣΤΞΥ ΑΜΑΤΞΚΖ,  Β5 

 

«Ειεθηνμκηθή ελμοζία»  
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Επίςθσ, εξαιτίασ αυτοφ, οδθγείται κάποιεσ φορζσ ςε χρι-

ςθ ευτελϊν και ακζμιτων μζςων, όπωσ ανάρτθςθ πολυ-

μζςων περιεχομζνου αμφίβολθσ ποιότθτασ, για να κινι-

ςει το ενδιαφζρον των άλλων χρθςτϊν που αποκαλεί 

‘φίλουσ’ του. 

        Πμωσ αυτά είναι μόνο τρόποι για να αυξιςει κά-

ποιοσ τθ δθμοτικότθτά του μζςω μιασ οκόνθσ. Σε αρκετζσ 

από τισ  περιπτϊςεισ, αυτά που εμφανίηονται ςτθν αρχι-

κι ςελίδα του facebook δεν ‘αγγίηουν’ οφτε ςτο ελάχιςτο 

τθν πραγματικι ταυτότθτα του ατόμου. Δυςτυχϊσ, όμωσ  

δε γίνεται να μιλάμε για προςωπικότθτα, από τθ ςτιγμι 

που αυτι ζχει αλλοιωκεί ςε κάποιο βακμό. Κλείνοντασ το 

κζμα των χαρακτθριςτικϊν που ζχουν αλλάξει από τθν 

εκτεταμζνθ χριςθ του facebook, κα ικελα πολφ να ανα-

φερκϊ ςε ζνα πρόβλθμα που αντιμετωπίηουν οι διαπρο-

ςωπικζσ ςχζςεισ των νζων, το λεγόμενο ‘κρυφτό πίςω 

από τθν οκόνθ’. Εδϊ, θ επικοινωνία μζςω chat room εί-

ναι ευκολότερθ από αυτι τθσ άμεςθσ επαφισ, διότι τα 

άτομα δεν μποροφν να κοιτάξουν κατάματα τα προβλι-

ματα τθσ ηωισ ςτθν πραγματικι τουσ διάςταςθ, λόγω τθσ 

ςυνικειασ του κρυφτοφ πίςω από μία οκόνθ. 

  Μα αυτό που κάνει πλζον το facebook ζνα φκθνό μζςο 

για τον ‘πόλεμο εντυπϊςεων’ είναι θ εμπλοκι των μζςων 

μαηικισ επικοινωνίασ που πάντα τα κάνουν ‘ςαλάτα’, να 

το πω λαϊκιςτί. Αφοφ κατάλαβαν πωσ το facebook ενιςχφ-

εται από ολοζνα και περιςςότερουσ οπαδοφσ, αποφάςι-

ςαν να το εντάξουν ςτθν πολιτικι τουσ για να αποκομί-

ςουν περιςςότερα κζρδθ. Για αυτό μθν ανθςυχείσ για τισ 

καινοφριεσ διαφθμίςεισ που ηθτοφν ‘προαιρετικά’ like 

ςτθν ιςτοςελίδα τουσ ςτο facebook. Απλά προςπακοφν 

να ςου αποςπάςουν το ενδιαφζρον εκμεταλλευόμενοι 

τθν αδυναμία ςου για αυτό. Οπότε, ξζχνα το like, ακόμθ 

κι αν ςε πλθγϊνει αυτό.  

           Χωρίσ να ςε κουράηω άλλο με αυτό το κζμα, κα 

ικελα να ξζρω αν διαπίςτωςεσ κατά πόςο ο τίτλοσ που 

επζλεξα ταιριάηει με το κείμενο. Αν όχι, μπορεί να ταιριά-

ηει ςτο τελευταίο ερϊτθμα που κα ικελα να κάνω. Μπο-

ροφμε να παρακολουκοφμε ωσ νζα γενιά ανενόχλθτοι 

αυτό το υποκριτικό κάποιεσ φορζσ μζςο να διαπερνάει 

εμάσ και τισ διαπροςωπικζσ μασ ςχζςεισ και άβουλα να 

επεκτείνουμε τθ χριςθ του; Για τζλοσ του τζλουσ, ομολο-

γϊ πωσ κι εγϊ είμαι μία ακόμθ χριςτθσ… 

 
ΑΜΗΖ ΧΑΤΕΖΛΟΘΜΞΥ Α4 

 

Υ .Γ.  ( Σ.Σ) Υπάρχουν ςελίδεσ και του δικοφ μασ ςχολεί-

ου με διάφορα ονόματα που τα δθμιοφργθςαν τωρινοί 

μακθτζσ αλλά και παλαιότεροι ( απόφοιτοι τϊρα). Εκεί-

νο πάντωσ που ξεχωρίηει από τθν περιδιάβαςι  μασ ςτο 

face είναι το 1ο Geniko Lykeio Keratsiniou . Επιςκεφτείτε 

το...!  

Α 

      Ζχεισ ενεργοποιιςει τον υπολογιςτι και ζχεισ ανοίξει 

το router που ςε ςυνδζει ςτο διαδίκτυο. Ρεριμζνεισ λίγο 

ακόμθ. Επιτζλουσ, μπορείσ να πλθκτρολογιςεισ τθ χιλιο-

πλθκτρολογθμζνθ λζξθ, θ οποία εμφανίηεται πλζον μόνο 

με το αρχικό γράμμα f. 

     Facebook. Αν είςαι κακθμερινόσ χριςτθσ, μθν αρνθκείσ 

αυτιν τθν ανεπαίςκθτθ κίνθςθ, κι αν ςου πω τα παρακά-

τω, είναι ςίγουρο πωσ τα ξζρεισ. Ειςαγωγικά, για όςουσ 

ζχουν τθν τφχθ να μθ γνωρίηουν αρκετά για αυτοφ του 

είδουσ τθ ςελίδα κοινωνικισ δικτφωςθσ, το facebook ςυ-

γκριτικά με άλλεσ ςελίδεσ, όπωσ το twitter, το g-mail και 

άλλα, προτιμάται με διαφορά από τθν πλειονότθτα χρθ-

ςτϊν υπολογιςτϊν παγκοςμίωσ. Οι βαςικοί λόγοι είναι θ 

πλθκϊρα εφαρμογϊν και παιχνιδιϊν που ςου προςφζ-

ρει ωσ ψυχαγωγικό μζςο, κακϊσ και ο χϊροσ επικοινωνί-

ασ μεταξφ των χρθςτϊν ι αλλιϊσ chat room, όπου μιλάσ 

με όλο τον κόςμο χωρίσ να χρεϊνεςαι οφτε ζνα ευρϊ . 

     Επιπλζον, θ ευρεία διάδοςθ του facebook διευκόλυνε 

τθν οργάνωςθ κοινωνικοπολιτικϊν δράςεων, όπωσ αυ-

τισ των αγανακτιςμζνων πολιτϊν τον περαςμζνο Μάιο, 

θ οποία είχε πανελλινιο χαρακτιρα. 

     Μα το ωραιότερο από όλα, αυτό που ενκουςιάηει ζνα 

μζςο χριςτθ του facebook, είναι θ δθμιουργία μιασ δικισ 

του ςελίδασ, όπου οι άλλοι μποροφν να ‘καυμάηουν’ τθν 

προςωπικότθτα και κυρίωσ τθν εμφάνιςι του και να το 

δείχνουν με κζρμθ κιόλασ! Comments και likes!  

    Κι εδϊ ζρχεται το φλζγον ηιτθμα. Με ποιουσ τρόπουσ 

το facebook επιδρά ςτθν προςωπικότθτα ενόσ ατόμου 

που ζχει εκιςτεί λίγο ζωσ πολφ ςε αυτό; Βαςικά χαρακτθ-

ριςτικά τθσ ταυτότθτασ του χριςτθ, που αλλάηουν λόγω 

τθσ εκτεταμζνθσ χριςθσ του facebook, ςχετίηονται κυρίωσ 

με το κζμα τθσ κοινωνικότθτασ, κακϊσ και με τθ ςχζςθ του 

ατόμου με τον εαυτό του και τουσ άλλουσ γφρω του. Ζτςι, 

ςε όποιον ζχει εκιςτεί από αυτιν τθ ςελίδα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ, παρουςιάηεται επίταςθ τθσ ανάγκθσ για δθμο-

τικότθτα, τθν οποία ο χριςτθσ «καταλαβαίνει» μόνο μζςω 

του αρικμοφ των likes και comments ςτθν ιςτοςελίδα του. 

       Facebook ή Fakebook; 
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ΓΚΑ ΜΔΜΖΝΜΞΖΗΜ  ΟΠΕΚ ΝΞΜΖΟΠΜΞΖΗΕ ΟΝΕΘΖΑ ΠΜΡ ΟΖΟΠΜΡ 

Μη ζεζαονμί ημο Ηεναηζηκίμο 

   Στισ 28-3-2012 οι υπεφκυνοι κακθγθτζσ τθσ περι-

βαλλοντικισ ομάδασ ο κ. Σαραντίδθσ,  θ  κ. Μαροφ-

δθ, οι μακθτζσ τθσ περιβαλλοντικισ ομάδασ  και ο 

Σφλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων ςυνδιοργάνωςαν 

μια εκπαιδευτικι εκδρομι ςτο προϊςτορικό Σπιλαιο 

του Σχιςτοφ. Ιταν θ πρϊτθ φορά που μακθτζσ επι-

ςκζφκθκαν το Σπιλαιο αυτό κι αυτό μασ ζκανε ι-

διαίτερα υπεριφανουσ. 

    Θ διαδρομι ιταν περίφθμθ και κακϊσ ανεβαίναμε 

τθν πλαγιά για να φκάςουμε ςτον προοριςμό μασ, ο 

περίπατοσ αποκτοφςε ολοζνα και μεγαλφτερο ενδια-

φζρον. Ππωσ βαδίηαμε, μπροςτά μασ απλϊνονταν ο 

Σαρωνικόσ με το πρϊτο λιμάνι τθσ Μεςογείου, τον 

Ρειραιά, τα νθςιά Αίγινα, Σαλαμίνα, το ξερονιςι Ρά-

τροκλοσ. Δυτικά μασ ο κρόνοσ του Ξζρξθ, λίγο πιο 

κάτω το Μοναςτιρι των Αγίων Ρατζρων ςτθν Χωρά-

φα και ο κόλποσ τθσ Ελευςίνασ.  

Μετά από μια ϊρα κι ζνα τζταρτο φκάςαμε ςτο κιό-

ςκι του κυνθγετικοφ ςυλλόγου Ρειραιά και εκεί μασ 

περίμενε ο κ.  Φωτεινάκθσ, ο οποίοσ κα μασ ξεναγοφ-

ςε ςτο ςπιλαιο αλλά και ο κοσ Βαςίλθσ που ετοίμαηε 

τθ φωτιά… για να μασ ψιςει τα ςουβλάκια όταν κα 

γυρίηαμε από το ςπιλαιο. Είδαμε όλο το Λεκανοπζδι-

ο Αττικισ από ψθλά! Ξζρετε τι είναι να ζχεισ κζα ολό-

κλθρθσ τθσ περιοχισ ςου από ζνα ψθλό ςθμείο που 

βρίςκεται εκεί και που δεν γνϊριηεσ τθν φπαρξι του 

πριν; Οι δυόμιςι ϊρεσ περπάτθμα για να φκάςουμε 

ςτον προοριςμό μασ άξιηαν τον κόπο τελικά! 

 Πταν φκάςαμε ςτο ςπιλαιο, κατεβικαμε ςτο εςω-

τερικό του και καυμάςαμε αυτόν τον ςπουδαίο κθ-

ςαυρό που ζχουμε δίπλα μασ  και για τον οποίο μζ-

χρι ςιμερα, όλεσ οι κυβερνιςεισ και οι Δθμοτικζσ 

αρχζσ ςιωποφν ι … δεν τον ξζρουν . Γιατί άραγε; Ζνα 

μικρό ζργο τθσ φφςθσ κρυμμζνο καλά μζςα ςτθν 

ομορφιά τθσ. Ζνα ςπιλαιο λίγεσ εκατοντάδεσ μζτρα 

από το ςχολείο μασ ςε μια πλαγιά με ςυνθκιςμζνθ για 

το Αττικό περιβάλλον όψθ και ακζατο πίςω από μια 

τεράςτια ςυκιά. Κακϊσ αρχίςαμε να βαδίηουμε προσ τα 

μζςα θ περιζργειά μασ μεγάλωνε, το ενδιαφζρον μασ 

φοφντωνε και θ επικυμία μασ να πάμε όςο πιο βακιά 

γίνεται, γινόταν μεγαλφτερθ. Ζνα ςπιλαιο που  φανε-

ρϊνει τθν προϊςτορία μασ. Αρχικά, οι κάτοικοι του ςπθ-

λαίου ιταν τροφοςυλλζκτεσ  κυνθγοί και ψαράδεσ. 

Αργότερα το  ςπιλαιο  αποτζλεςε ςθμαντικό χϊρο 

άςκθςθσ λατρείασ κατά τθν υςτεροαρχαϊκι και κυρίωσ 

τθν κλαςικι περίοδο.  Πλα τα παραπάνω μασ δείχνουν 

ότι το Κερατςίνι του ςιμερα δεν ξεκίνθςε από το που-

κενά, ζχει μια ιςτορία που ΡΕΡΕΛ όλοι μασ να μάκου-

με. Το ςπιλαιο που επιςκεφκικαμε είναι μια άγνωςτθ 

κλθρονομιά χιλιάδων χρόνων για το Κερατςίνι και  εί-

ναι εκπλθκτικό το πϊσ αυτοφσ τουσ κθςαυροφσ τουσ 

τίμθςε ο αρχαίοσ άνκρωποσ και πϊσ τουσ ταπεινϊνει ο 

ςφγχρονοσ. Στουσ τοίχουσ του ςπθλαίου φαινόταν «θ 

ανκρϊπινθ βλακεία», όπωσ χαρακτιριςε ο ξεναγόσ μασ 

τα ςυνκιματα και τισ ηωγραφιζσ που υπιρχαν ςε μερι-

κζσ γωνίεσ.   

      Συνοψίηοντασ , μασ εντυπωςίαςε το γεγονόσ ότι ζνα 

τόςο ωραίο μζροσ υπιρχε κρυμμζνο κάπου εδϊ κοντά 

μασ, ςτο Κερατςίνι και οι περιςςότεροι από εμάσ δεν το 

γνϊριηαν καν.  

Ακόμθ   μάκαμε  να αγαπάμε τον τόπο μασ και να ςκε-

φτόμαςτε ότι τίποτα δεν είναι ζτςι όπωσ φαίνεται. Το 

ςπιλαιο είναι ζνα παράδειγμα των κρυμμζνων κθςαυ-

ρϊν που υπάρχουν κοντά μασ κι ελπίηουμε να γίνουν πιο 

γνωςτοί ,ζτςι ϊςτε να μποροφμε να λζμε: «Γνωρίηουμε 

καλά τον τόπο μασ»!  Μςωσ του χρόνου ςε μια εκδιλωςθ 

ςτο ςχολείο μασ , μιλιςουν για το ςπιλαιο ειδικοί αρχαι-

ολόγοι.  

ΛΘΧΑΚΖΣ ΟΑΧΩΟΞΣ -  ΔΥΓΔΜΘΑ ΠΑΧΛΑΜΘΔΖ, Α3 
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περιόδουσ αυτζσ. Αντίκετα θ μεγάλθ αίκουςα παρείχε 

άφκονα ίχνθ χριςθσ προϊςτορικϊν περιόδων από το 

τζλοσ τθσ 11θσ μζχρι και τισ αρχζσ τθσ 7θσ χιλιετίασ 

π.Χ. με ευριματα που περιλαμβάνουν λίκινα εργαλεία 

από πυριτόλικο, οςτζινα αντικείμενα, οςτά ηϊων και 

φυτικά κατάλοιπα, όλα ςθμαντικά για τθν κατανόθςθ 

τθσ μετάβαςθσ ςτο νεολικικό παραγωγικό ςτάδιο ςτο 

Αιγαίο. Ριο ςυγκεκριμζνα: Οι άνκρωποι των περιόδων 

αυτϊν «καταςκεφαηαν εργαλεία από πρϊτεσ φλεσ όπωσ 

ο ραδιολαρίτθσ και διάφορεσ ποικιλίεσ πυριτόλικου. 

Ζνα οςτζινο αντικείμενο, που κυμίηει αγκίςτρι και μπο-

ρεί να χρονολογείται τόςο ςτθ Μεςολικικι όςο και ςτθ 

Νεολικικι φάςθ χριςθσ του ςπθλαίου», εντοπίςτθκε 

κατά τισ αναςκαφζσ. Τα κφρια είδθ διατροφισ, λζ-

νε,  ιταν ο λαγόσ, ζνα είδοσ ελαφιοφ και ζνα εξαφανι-

ςμζνο ςιμερα είδοσ αλόγου. Τα φυτικά κατάλοιπα πε-

ριελάμβαναν, μεταξφ άλλων, δθμθτριακά και όςπρια 

ςε άγρια μορφι, ςθμαντικά για τθν κατανόθςθ τθσ με-

τάβαςθσ ςτο νεολικικό παραγωγικό ςτάδιο ςτο Αιγαί-

ο».  

Κφρια πθγι:  site του υπουργείου Ρολιτιςμοφ 

Το ςπιλαιο Σχιςτοφ βρίςκεται ςτισ νοτιοδυτικζσ παρυφζσ 

του όρουσ Αιγάλεω, πάνω από το ςφγχρονο νεκροταφείο 

του Σχιςτοφ. Οι αναςκαφείσ Φάνθσ Μαυρίδθσ - Λίνα Κορ-

μαηοποφλου και θ ομάδα τουσ χρονολογοφν τθν πρϊτθ κα-

τοίκθςθ του ςπθλαίου από τθν 11θ ζωσ και τθν 7θ χιλιετία 

π.Χ., ανεβάηοντασ κατά περίπου μία χιλιετία τισ μζχρι τϊρα 

γνωςτζσ περιπτϊςεισ πρϊιμθσ κατοίκθςθσ τθσ Αττικισ. Σθ-

μειϊνουν πωσ είναι μοναδικι για τθν Αττικι θ ςχετικι ανα-

κάλυψθ. 

Αποτελείται από μια ευρφχωρθ κφρια αίκουςα και από 

ζναν υπόγειο ςτενό χαμθλό χϊρο που ζχει ςχθματιςκεί μετά 

από κατάπτωςθ ογκολίκων. Στθν κφρια αίκουςα υπάρχουν 

τεχνικζσ επεμβάςεισ παλαιοτζρων περιόδων με ςθμαντικό-

τερθ μια ςειρά βακμίδων λαξευμζνων ςτθν κάκοδο. Θ ςω-

ςτικι αναςκαφι που διενεργικθκε από τθν Εφορεία Ραλαι-

οντολογίασ - Σπθλαιολογίασ (Δ. Χατηθλαηάρου και Α. Ηαμπί-

τθ) ςτον υπόγειο κάλαμο ζφερε ςτο φωσ ευριματα τθσ 

φςτερθσ Αρχαϊκισ, Κλαςικισ και πρϊιμθσ Ελλθνιςτικισ Επο-

χισ (κεραμικι, ειδϊλια, οςτά ηϊων) από τα οποία ςυνάγεται 

ότι το ςπιλαιο αποτζλεςε ςθμαντικό χϊρο λατρείασ κατά τισ 

Οπήιαημ Οπηζημύ: Ιηα άγκςζηε θιενμκμμηά πηιηάδςκ πνόκςκ  

Μη πνώημη θάημηθμη ηεξ Αηηηθήξ... δμύζακ ζημ όνμξ Αηγάιες, ημ 10.000 π.! 

Από τθν αξζχαςτθ εκδρομι του ςχολείου μασ ςτο Ναφπλιο 
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ΟΜΘΖΗΕ ΒΖΑ: Πμ θαηκόμεκμ ηεξ επμπήξ 

Θ βία είναι μια ζκφραςθ του κυμοφ ι του φόβου και αποτελεί μια ςυχνι ανκρϊπινθ αντίδραςθ. Συναντάται μάλιςτα ςε μι-

κρζσ θλικίεσ, γεγονόσ που δείχνει ότι μπορεί να αποφευχκεί μζςα από πρϊιμεσ κετικζσ εμπειρίεσ. 

Θ ςχολικι βία εμφανίηεται κυρίωσ, με τθ μορφι του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ (bulling), ο οποίοσ περιλαμβάνει τθ λεκτικι, τθ 

ςωματικι, τθν ψυχολογικι βία κακϊσ και το βανδαλιςμό. Αποτελεί εςκεμμζνθ πράξθ, που αποςκοπεί ςτθν πρόκλθςθ ςωμα-

τικοφ και ψυχικοφ πόνου και ςτθν υποταγι του κφματοσ. Ο εκφοβιςμόσ είναι ςφνκετο φαινόμενο και μπορεί να αναφζρεται 

ςε ςωματικι, ςυναιςκθματικι ι και λεκτικι επίκεςθ αλλά και θλεκτρονικό εκφοβιςμό. 

 ΣΔΛΔΠΤΕΞΓΚΞΥ Β5 

«Άζηεγμη, έκα θμηκςκηθό θαηκόμεκμ» 

Θ ζκρθξθ του αρικμοφ των αςτζγων ςτα αςτικά κζντρα 
ζχει προ πολλοφ ξεπεράςει ακόμα και τισ πιο απαιςιό-
δοξεσ προβλζψεισ. Ρολλζσ οι αιτίεσ: ανεργία, υποαπα-
ςχόλθςθ, χαμθλζσ ςυντάξεισ, απϊλεια ιδιοκτθςίασ λό-
γω κατάςχεςθσ. Θ φτϊχεια πλζον πλιττει και κάποιουσ 
που ςτο παρελκόν είχαν ικανοποιθτικό βιοτικό επίπε-
δο. Εν ζτει 2012 λοιπόν, μιςόν αιϊνα μετά από τότε 
που ο άνκρωποσ πάτθςε ςτο Φεγγάρι, ςτθν 
«πολιτιςμζνθ χϊρα μασ» οι άνκρωποι κοιμοφνται ςτα 
πεηοδρόμια εξακλιωμζνοι. Οι άςτεγοι και οι ςυμπολί-
τεσ μασ που είχαν ανάγκθ τα βαςικά ςτοιχεία επιβίω-
ςθσ, δθμιουργοφν μια κοινωνικι τάξθ που πλθκαίνει 
κακθμερινά. Το περίεργο είναι ότι ςτθν Ελλάδα ςιμε-
ρα το κοινωνικό κράτοσ καταρρζει. Μασ βομβαρδίηουν 
με φτϊχεια εκβιάηοντασ ςυνειδιςεισ. Ασ μθν επιτρζ-
ψουμε να μασ ΛΣΟΡΕΔΩΣΟΥΝ. 

Ζχουμε ςυνείδθςθ, ζχουμε μεγαλϊςει με αρχζσ και 
αξίεσ˙ τουλάχιςτον μθ χάςουμε και αυτζσ. 

ΟΑΟΑΓΔΩΠΓΘΞΥ ΑΚΔΝΑΜΔΠΑ, Γ΄3 

Ιηα ζηέγε γηα ημοξ άζηεγμοξ 

Τισ προάλλεσ κακϊσ ενθμερωνόμουν μζςω internet 
από ζνα site, διάβαςα μια ςυγκλονιςτικι είδθςθ για 
ζνα τραγικό ςυμβάν. Ζνασ άνκρωποσ είχε πεκάνει ςε 
ζνα παγκάκι από το κρφο και ο κφριοσ λόγοσ είναι ότι 
ιταν άςτεγοσ .Θ τοπικι κοινότθτα ςχολίαςε με οργι 
και κλίψθ το ςυμβάν . 
Ακριβϊσ αυτό ζνιωςα και εγϊ κατά τθν ανάγνωςθ του 
άρκρου. Ρρϊτα μια κλίψθ για τον το νεκρό και κατόπιν 
προβλθματιςμό, κακϊσ αναρωτιόμουν για τισ άκλιεσ 
ςυνκικεσ διαβίωςθσ που αντιμετϊπιηε.  
Ζπειτα ζνιωςα οργι και κυμό κακϊσ ςκεπτόμουν πόςο 
άπλθςτοι και εγωιςτζσ μπορεί να ζχουμε γίνει.  Μόνο 
ο εαυτόσ μασ μασ  ενδιαφζρει ..και αν εμείσ βριςκόμα-
ςταν ςτθ κζςθ των αςτζγων τι κα κζλαμε άραγε; Τα 
χριματα; ΟΧΛ, δεν το νομίηω! Εγϊ προςωπικά κα 
ικελα απλά μια ηεςτι αγκαλιά ακόμα και από ζναν 
ξζνο. Αυτό τουλάχιςτον μπορεί να μου ζδινε κάρροσ, 
ϊςτε να αντιμετϊπιηα το κρφο και να είχα κάποιο λόγο 
που να με κρατάει ηωντανό ωσ άνκρωπο. 
Άραγε ςε πόςουσ νεκροφσ κα πρζπει να ςταματιςει θ 

αδιαφορία μασ; Μιπωσ πρζπει να αντιμετωπίςουμε το 
πρόβλθμα πριν ζρκουν και άλλοι κάνατοι; ΛΥΣΕΛΣ Υ-
ΡΑΧΟΥΝ όπωσ το να δθμιουργιςουμε χϊρουσ ςτουσ 

ο-

ποίουσ οι άςτεγοι κα βρίςκουν ζνα ηεςτό κρεβάτι και 
ζνα πιάτο φαγθτό. ΕΡΛΤΕΛΟΥΣ ασ δειξουμε ζςτω και 
λίγο ενδιαφζρον για το ςυνάνκρωπο, πριν χρειαςτεί 
να δείξει αυτόσ για εμάσ. Αυτό τουλάχιςτον μπορεί 
να μειϊςει τισ τφψεισ μασ. 

ΖΚΘΞΟΞΥΚΞΥ ΑΗΑΜΑΣΘΑ, Α1 
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  ΟΡΓ-… ΩΞΜΡΚ  ΜΘΜΖ ΟΠΜ ΟΜΘΓΖΜ;  

Το προαφλιο δεν είναι απλά ζνασ χϊροσ για παιχνί-
δι. Είναι μια μικρι κοινωνία. Κι εκεί τα παιδιά, μακριά 
από τα όρια τθσ οικογζνειασ και το αυςτθρό πλαίςιο 
τθσ τάξθσ, μπορεί να δείξουν το πιο ςκλθρό πρόςωπό 
τουσ. Πχι όμωσ επειδι  τα παιδιά είναι ςκλθρά, αλλά 
επειδι δεν ζχουν ακόμα ξεκάκαρθ αντίλθψθ του τι 
είναι ςωςτό και τι λάκοσ ι γιατί, πολφ απλά, κζλουν να 
δοκιμάςουν τθ δφναμι τουσ. Και γι' αυτό θ κακοδιγθ-
ςθ από γονείσ και εκπαιδευτικοφσ κεωρείται πολφτιμθ. 

 Από τισ πρϊτεσ κιόλασ τάξεισ του δθμοτικοφ ζνα 
ςτα πζντε παιδιά περίπου (κυρίωσ αγόρια) παρουςιά-
ηουν επικετικότθτα, κακϊσ προςπακοφν να επιβάλ-
λουν τα «κζλω» τουσ. Κάκε παιδί λοιπόν μπορεί κά-
ποια ςτιγμι να εκφράςει, για τον ζναν ι τον άλλο λό-
γο, επικετικότθτα. Πχι μόνο για λόγουσ κυριαρχίασ 
αλλά και για λόγουσ άμυνασ. Θ ανθςυχία, ωςτόςο, δεν 
πρζπει ν' αφορά μόνο τουσ γονείσ των παιδιϊν που 
πζφτουν κφματα βίασ ι εκφοβιςμοφ. Ρρζπει ν' αφορά 
και τουσ γονείσ των παιδιϊν που επιδεικνφουν επικετι-
κι ςυμπεριφορά. 

Τα κυριότερα αίτια επικετικισ ςυμπεριφοράσ κατά 
τθ γνϊμθ μου είναι θ χαμθλι αυτοεκτίμθςθ  και θ α-
ναςφάλεια του κφτθ!!! Άλλο αίτιο είναι θ πνευματικι 
και ςωματικι ανάπτυξθ που είναι ςυνεχισ ςτθν περίο-
δο τθσ εφθβείασ!! Αυτι θ ςυνεχισ όμωσ ανάπτυξθ δε 
δικαιολογεί τθν απαράδεκτα βίαιθ ςυμπεριφορά που 
μπορεί να προζρχεται από εξωγενείσ παράγοντεσ 
όπωσ οικογενειακά προβλιματα θ από ενδογενείσ  
όπωσ οι ψυχολογικζσ διαταραχζσ και τα ατομικά χαρα-
κτθριςτικά. 

Θ αιτία μιασ τζτοιασ  καταςτροφικισ ςυμπεριφοράσ 
είναι κυρίωσ ενδογενισ. Δθλαδι πθγάηει μζςα από το 
κφτθ και είναι κυρίωσ ψυχολογικι όπωσ θ  ΑΝΑΓΚΘ 
ΓΛΑ ΕΝΔΛΑΦΕΟΝ... Το να δείχνει κάποιοσ ιςχυ-
ρόσ  ίςωσ τον βοθκά  να "προςτατεφεται" ϊςτε να μθν 
υπάρξει κφμα μιασ τζτοιασ ςυμπεριφοράσ. Πμωσ όλα 

αυτά δεν είναι λόγοσ για να επικρατιςει ο φόβοσ και θ 
τρομοκρατία ςτα ςχολεία εξαιτίασ κάποιων ανϊριμων 
παιδιϊν.  

H ςχολικι βία ςτθ χώρα μασ περιλαμβάνει κατα-

ςτροφζσ ςχολικοφ εξοπλιςμοφ, βανδαλιςμοφσ, λεκτικι 
και ςωματικι βία (ξυλοδαρμοφσ), εκφοβιςμοφσ και 
αποκλειςμοφσ από τισ παρζεσ. Στα αςτικά κζντρα εμ-
φανίηεται το μεγαλφτερο ποςοςτό. Μακθτζσ ανεξαρτι-
τωσ επίδοςθσ εμπλζκονται ςε παρόμοια περιςτατικά, 
είτε ωσ κφτεσ είτε ωσ κφματα. Τα αγόρια είναι ςυχνό-

τερα δράςτεσ και κφματα ςχολικοφ εκφοβιςμοφ, με 
εξαίρεςθ τθ περίπτωςθ ςεξουαλικισ προςβολισ όπου 
κφματα είναι κυρίωσ τα κορίτςια.  

Θ ςχολικι βία ωσ βία χρειάηεται πάνω απ’ όλα μία 
απάντθςθ ανοχισ, διαλόγου, ςτιριξθσ και διακεςιμό-
τθτασ και όχι εφκολεσ λφςεισ. Στόχοσ του κάκε ςχολεί-
ου και τθσ εκπαίδευςθσ είναι θ κοινωνικοποίθςθ των 
μακθτϊν και θ ανάδειξθ τθσ ατομικότθτασ μζςα από 
τθν ςυλλογικότθτα, τθ ςυνεργαςία τθσ ομάδασ, τθν 
αποδοχι του διαφορετικοφ.   

Θ  κρίςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ μπορεί επί-
ςθσ να οδθγιςει ςε διάφορα επειςόδια (βίαιεσ ςυμπε-
ριφορζσ και ςυγκροφςεισ). 
Ζνα ςυνεργατικό ςφςτθμα εκπαίδευςθσ μπορεί να κι-
νθτοποιιςει το μακθτι με τθν  ςυμμετοχι του ςτα 
πλαίςια τθσ ομάδασ με ςτόχο τθν κατανόθςθ, παρου-
ςίαςθ και αφομοίωςθ τθσ διδακτζασ φλθσ. Ο ρόλοσ 
του κακθγθτι παραμζνει το ίδιο αναγκαίοσ και ςθμα-
ντικόσ κακϊσ κατευκφνει  τισ μακθτικζσ ομάδεσ και 
αξιολογεί το ζργο τουσ. 

Ρροκειμζνου να μειωκεί ι ακόμα και να εξαλειφκεί 
θ ενδοςχολικι βία, το εκπαιδευτικό ςφςτθμα καλείται 
να χρθςιμοποιιςει κατάλλθλεσ μεκόδουσ και τεχνικζσ 
που κα αποβλζπουν ςτθν ομαδικότθτα, ςτθ ςυνεργα-
ςία, ςτθν ανάδειξθ τθσ προςωπικότθτασ. Επιπροςκζ-
τωσ, οι γονείσ κα διαδραματίςουν κακοριςτικό ρόλο 
βοθκϊντασ το παιδί να καταλάβει ότι  όλα τα κζματα 
λφνονται με το  διάλογο και όχι με τθν άςκθςθ βίασ.  
   

  ΙΑΛΟΞΥΠΘΔΞΥ IΩΑΜΜΑ, Α’1 
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  Στισ μζρεσ μασ, ακοφγονται πολλά πράγματα ςχετικά με 

τουσ νζουσ. Ζνα από αυτά όπωσ ξζρεισ, είναι και το γεγο-

νόσ ότι κεωροφνται ανϊριμοι. Ππωσ το βλζπω εγϊ, οι 

νζοι που ηουν ςε αυτι τθν κοινωνία, είναι φυςιολογικό 

να μθν ζχουν ωριμάςει αρκετά. Ραρόλα αυτά φαίνεται 

να ζρχονται αλλαγζσ. 

  Και με ρωτάσ γιατί το πιςτεφω αυτό. Το πιςτεφω αυτό, 

διότι πολλοί νζοι μζχρι ςιμερα τουλάχιςτον, δεν βίωναν 

κάποιεσ δυςκολίεσ ι καταςτάςεισ και δοκιμαςίεσ, που 

να τουσ ςκλθρφνουν. Λζγοντασ αυτό εννοϊ πωσ πλζον 

ςτθν υλιςτικι  κοινωνία που ηοφμε, τα ζχουν όλα ζτοιμα 

και για αυτό το λόγο γίνονται και πιο απαιτθτικοί από τθ 

ηωι, χωρίσ όμωσ να ζχουν τθ κζλθςθ να παλζψουν για 

αυτά που επικυμοφν να αποκτιςουν, αφοφ γνωρίηουν 

πωσ κα φροντίςουν οι γονείσ τουσ για αυτά. Άλλωςτε 

μθν ξεχνάμε πωσ πολλζσ φορζσ μόνο μζςα από τα λάκθ 

μασ μακαίνουμε και ωριμάηουμε. Πμωσ, όπωσ φαίνεται, 

οφτε διάκεςθ για λάκθ δεν ζχουν οι νζοι. Και αυτό οφεί-

λεται ςτον τρόπο με τον οποίο ηουν και μεγαλϊνουν, όχι 

μόνο εκείνοι, αλλά και ζνα ευρφτερο ςφνολο ανκρϊπων, 

που διςτάηει να αντιμετωπίςει κάποια προβλιματα. Θ 

απραξία λοιπόν, θ άγνοια και θ αδιαφορία είναι παρά-

γοντεσ που δθμιουργοφν ανϊριμουσ ανκρϊπουσ. 

  Από τθν άλλθ μεριά όμωσ, μου αναφζρεισ πωσ τα δεδο-

μζνα ζχουν αρχίςει να αλλάηουν. Λοιπόν ςυμφωνϊ. Τα 

χρόνια που ηοφμε και δυςτυχϊσ και τα χρόνια που 

ζρχονται, κα είναι πολφ πιο δφςκολα. Αρκετοί νζοι πλζ-

ον, ζχουν αρχίςει να ςυνειδθτοποιοφν τθ ςοβαρότθτα 

τθσ κατάςταςθσ, είτε μζςα από προςωπικά βιϊματα 

όπωσ οι ςτεριςεισ ςε βαςικζσ ανάγκεσ  και θ ανεργία, 

είτε παρατθρϊντασ αυτά που ςυμβαίνουν γφρω τουσ. 

Κακϊσ προςπακοφν να αντεπεξζλκουν όςο περιςςότερο 

μποροφν, αυτό τουσ κάνει αρκετά πιο ϊριμουσ και υπεφ-

κυνουσ, με αποτζλεςμα να διαφοροποιείται θ ςυμπερι-

φορά τουσ ςε ςχζςθ με τουσ  «ξζγνοιαςτουσ» νζουσ που 

υπιρχαν κάποτε.  

Επομζνωσ, ςε γενικζσ γραμμζσ, όπωσ καταλαβαίνεισ, οι 

νζοι ςιγά-ςιγά ξυπνοφν  από τον «φπνο του δικαίου» 

και πλζον φαίνονται αρκετά πιο ϊριμοι και ζτοιμοι να 

αντιμετωπίςουν το κοντινό μζλλον. Εγϊ πάντωσ πιςτεφ-

ω πϊσ πολλά μποροφν να καταφζρουν, απλά πολλζσ 

φορζσ οφτε εμείσ , αλλά οφτε και εκείνοι το ζχουν ςυνει-

δθτοποιιςει.  

ΒΥΣΣΖ ΙΑΠΑΜΘΙΞΚΑ Α1 

  Ε αβάζηαπηε … ςνημόηεηα ημο είκαη  

Γδώ ή αιιμύ; Πμ δίιεμμα ηεξ επηιμγήξ 

Στισ μζρεσ μασ  αρκετοί νζοι φεφγουν ςτο εξωτερικό 

είτε για να ςπουδάςουν είτε για να  εργαςτοφν. Πςον 

αφορά τον πρϊτο λόγο επικρατεί θ αντίλθψθ ότι οι 

ςπουδζσ και ιδιαίτερα τα μεταπτυχιακά ςτο εξωτερικό 

είναι καλφτερθσ ποιότθτασ ςε ςχζςθ με αυτά του εςω-

τερικοφ και προςφζρονται ςε μεγαλφτερθ ποικιλία. Το 

ερϊτθμα βζβαια που προκφπτει είναι: ’’Μιπωσ θ φυ-

γι ςτο εξωτερικό εξελίςςεται ςε ζνα νζο αδιζξοδο; 

Ραραμζνει επιλογι ανοιχτι και φωτεινι ι αναγκα-

ςτικι προοπτικι;’’  

Υπάρχουν βζβαια και άλλοι ςθμαντικοί λόγοι όπωσ 

είναι θ επικυμία των νζων, και όχι μόνο, να μάκουν 

για τον κόςμο, θ περιζργεια, θ ευπρόςδεκτθ κινθτικό-

τθτα, θ κζλθςθ να ηιςουν νζεσ εμπειρίεσ και να διευ-

ρφνουν τουσ ορίηοντζσ τουσ, να γίνουν "πολίτεσ του 

κόςμου" και να επιςτρζψουν κάποια ςτιγμι ςτθ χϊρα 

τουσ για να ςυμβάλουν ςτθν ανάπτυξι τθσ. Αλλά και 

άλλοσ ζνασ λόγοσ είναι  θ αναηιτθςθ εργαςίασ,  που 

ςτθ ςθμερινι εποχι είναι πια κάτι ςυνθκιςμζ-

νο. Βζβαια από τθν άλλθ υπάρχουν και αυτοί που δεν 

μποροφν να καταφφγουν αλλοφ για περαιτζρω ςπου-

δζσ λόγω τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ, που με τθν κρί-

ςθ ςτισ μζρεσ μασ, βαραίνει τον κακζνα ςτο να πάρει 

αυτιν τθν απόφαςθ.  

Διαπιςτϊνουμε λοιπόν ότι ςτθν πραγματικότθτα δεν 

υπάρχει απάντθςθ για το αρχικό ερϊτθμα . Θ απάντθ-

ςθ βρίςκεται ςτο μυαλό του κακενόσ, που κάποια ςτιγ-

μι ίςωσ είναι εξαναγκαςμζνοσ να τθ βρει. Γιϋ αυτό το 

λόγο ασ μθν παραςυρόμαςτε από άλλουσ παράγοντεσ, 

αλλά ασ λαμβάνουμε υπόψθ μασ κυρίωσ τον ίδιο μασ 

τον εαυτό, τισ ανάγκεσ και τισ δυνατότθτζσ μασ. 

ΟΑΛΔΚΑ ΒΘΣΜΘΞΒΣΙΑ, Α1 
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  Ηη έκαξ… απμ- ιμγηζμόξ 

θ Βϋ Λυκείου να είναι θ πιο δφςκο-

λθ τάξθ. 

    Πμωσ ασ  μθ μείνουμε μόνο ςτο 

ενδοςχολικό πρόγραμμα˙ ασ πάμε 

και ςτα πολιτιςτικά δρϊμενα που 

ζλαβαν μζροσ ςτο ςχολείο μασ.  Οι 

εκδθλϊςεισ – γιορτζσ  με τθ ςυμμε-

τοχι πολλϊν μακθτϊν και των 

τριϊν τάξεων ιταν πολφ επιτυχθμζ-

νεσ. Επιπλζον, θ  φπαρξθ  περιβαλ-

λοντικισ ομάδασ αλλά και των κεα-

τρικϊν ομάδων ζδωςαν μια ευχάρι-

Φτάςαμε   ςτο τζλοσ  κι αυτισ 

τθσ ςχολικισ χρονιάσ˙  μιασ  χρονιάσ  

γεμάτθ άγχθ, δυςκολίεσ, αγωνίεσ, 

νζεσ εμπειρίεσ και νζουσ φίλουσ.  

Ωσ  μακιτρια τθσ Β Λυκείου κζλω 

να τονίςω ότι τα παιδιά τθσ β Λυ-

κείου προςαρμοςτικαμε και βιϊ-

ςαμε νζεσ εμπειρίεσ μζςα από τα 

μακιματα και τα τμιματα κατεφ-

κυνςθσ. Αυτι θ εμπειρία είχε πολ-

λζσ δυςκολίεσ και αγωνίεσ, αφοφ το 

πρόγραμμα ιταν απαιτθτικό.  Μςωσ 

ςτθ νότα ςτουσ μακθτζσ που ςυμ-

μετείχαν. Με τθν επιδίωξθ ενόσ 

κοινοφ ςτόχου και  τθν ομαδικι 

δουλειά  όλοι μασ περνάμε καλά 

και ξεφεφγουμε από το απαιτθτικό 

πρόγραμμα του ςχολείου.   

    Τϊρα  λοιπόν φτάνουμε ςτο τζ-

λοσ, οι εξετάςεισ πλθςιάηουν κι 

όλοι πρζπει να προςπακιςουμε 

για το καλφτερο.  Καλι επιτυχία ςε 

όλουσ μασ και κυρίωσ ςτα παιδιά 

τθσ Γ Λυκείου. 

 ΔΖΛΖΤΠΑ ΟΘΤΣΘΙΑΚΖ Β3  

    ‘Ράμε και όπου μασ βγάλει’ ςλόγκαν τθσ εποχισ μασ. 

Δεν ξζρουμε τι μασ γίνεται και προσ τα ποφ βαδίηουμε. Θ 

γενιά του 1996, ‘τα πειραματόηωα’ που λζνε πολλοί. Και 

τι να τουσ πεισ; Άδικο ζχουν; Ζτςι είναι! Ρειραματόηωα 

είμαςτε! Διανφουμε ιδθ το δεφτερο τετράμθνο και το 

‘νζο λφκειο’, που καλοφμαςτε εμείσ πρϊτοι να βγάλουμε 

εισ πζρασ, είναι υπό επεξεργαςία. Ασ μθν τουσ αδικοφμε 

όμωσ, τρζχουν και αυτοί οι καθμζνοι, αφοφ τουσ κυνθγά-

νε από παντοφ. Ράλι καλά που ανακοινϊςανε και κάποια 

‘βαςικά’ μζτρα ςχετικά με τθν πρόςβαςθ ςτθν ‘Ανωτζρα 

Εκπαίδευςθ’. Και εκεί που φτάνεισ ςτο αμιν είναι όταν 

ρωτάσ κακθγθτζσ ςου ςυγκεκριμζνα πράγματα ςχετικά 

με το ‘νζο λφκειο’: «Κα μετράει ο βακμόσ τθσ Α’ Λυκεί-

ου;», «Τι κα γίνει με τισ κατευκφνςεισ;»,   και ςου δίνουν 

κάποιεσ απαντιςεισ του τφπου: «Δεν ξζρω·  οφτε οι αρ-

μόδιοι ξζρουν άλλωςτε ακριβϊσ.» Και ποιοσ ξζρει; Δεν 

τουσ κατθγορϊ τουσ κακθγθτζσ.  Ρροφανϊσ και δεν ξζ-

ρουν, αφοφ δεν ζχει αποφαςιςτεί κάτι. Αλλά δεν πρζπει 

και εμείσ κάποιον να ρωτιςουμε; 

    Εγϊ πάλι ζνα ξζρω. Του χρόνου (αν και εφόςον ηοφμε 

μζχρι τότε, γιατί ζχουμε και 2012), κα καλοφμαςτε να 

πάρουμε αποφάςεισ! Και γριγορα μάλιςτα! Κα πρζπει 

να διαλζξουμε ανάμεςα ςε κατευκφνςεισ που οφτε καν 

ξζρουμε ποιεσ κα είναι! ‘Να αποφαςίςουμε για το μζλ-

λον μασ!’ Δεν ξζρω για τουσ υπόλοιπουσ, εγϊ πάντωσ το 

βρίςκω ιδιαίτερα ςοβαρό. Ρϊσ να μθν εκνευρίηομαι; Και 

ζχουν και το κράςοσ μετά να ςου λζνε: « Δϊςτε μασ ζνα 

καλό λόγο που κάνετε κατάλθψθ· ζχετε αιτιματα; » Τι 

αιτιματα κζλουν δθλαδι; Τι περιςςότερο από το γεγονόσ 

ότι πάμε και όπου μασ βγάλει. Ζτςι είναι αυτά; Ξαφνικά 

εκεί που δεν ξζρουν τι να κάνουν ςε υποχρεϊνουν να 

πάρεισ αποφάςεισ; Ζλεοσ! Γελάει ο κόςμοσ πια!!! Και 

εκεί που ςκασ ςτα γζλια είναι όταν ςου λζνε οι αρμόδιοι: 

«Στθν Ραιδεία υπάρχει ανάγκθ μεταρρφκμιςθσ ςε όλα τα 

επίπεδα και κάκε μζρα που χάνεται, τθν ‘πλθρϊνουμε’ 

με χρόνια. ». Και ςε ρωτϊ ‘Εμείσ τι φταίμε;’ Πςα ζπρεπε 

να κάνουν και δεν ζκαναν τόςα χρόνια, κα τα κάνουν μζ-

ςα ςε Ζνα χρόνο; Είναι δυνατόν; Μετά ςου λζει: «Είναι 

κατανοθτό ςε όλουσ μασ, πλζον, ότι για τισ αλλαγζσ ςτθν 

Ραιδεία απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ εκνικι ςυνεν-

νόθςθ!» Άρα δεν πάμε πουκενά, γιατί εκνικι ςυνεννόθ-

ςθ δεν υπάρχει! Αυτό μασ λεσ! Βαςικά αυτό μασ επιβε-

βαιϊνεισ, γιατί το ζχουμε εμπεδϊςει για τα καλά. Και 

ςυγγνϊμθ για ποια ςυνεννόθςθ εκνικοφ επιπζδου μιλά-

με; ωτικθκε κάποιοσ μακθτισ ποιεσ κζλει να είναι οι 

εξελίξεισ ςτθν Ραιδεία και δεν το ξζρουμε; Ζλεοσ δθλαδι.  

    Μασ παραμυκιάηουν μπροςτά ςτα μάτια μασ. Στόχοσ 

τουσ μου φαίνεται είναι να μασ τρελάνουν, για να κάνουν 

ό,τι κζλουν πιο άνετα. Πχι βζβαια ότι τϊρα τουσ αποτρζ-

πει κάτι· και πάλι ότι κζλουν κάνουν, αλλά τελοςπάντων. 

Βαςικά δεν είναι τελοςπάντων αλλά είναι άλλο κζμα αυ-

τό, οπότε … τελοςπάντων.  Αυτά! Τίποτα περιςςότερο. 

Συμπζραςμα ζνα! Άλλθ επιλογι δεν ζχουμε, πάμε και 

όπου μασ βγάλει…  

ΔΥΑ ΣΙΑΦΤΞΥΠΞΥ  Α4  

Υ. Γ.  Τελικά λίγο πριν το Ράςχα ανακοινϊκθκε από το 

Υπουργείο Ραιδείασ ότι θ φετινι πρϊτθ Λυκείου κα δϊ-

ςει με το παλιό ςφςτθμα.  Κάλλιο αργά παρά ποτζ κα 

μποροφςε να πει κάποιοσ, αλλά το ςίγουρο είναι ότι τα 

παιδιά τθσ φετινισ Α Λυκείου  είναι ολίγον πειραματό-

ηωα, αφοφ πιραν μια γεφςθ του Νζου Σχολείου που 

….αναβλικθκε. Κανείσ όμωσ δε μπορεί να εγγυθκεί τί-

ποτε για το μζλλον… Καλό καλοκαίρι! 

    Κμηάδεηαη Ηακείξ ;  
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  Φίιμξ είκαη… 

καλά. Στισ δφςκολεσ ςτιγμζσ δεν 

ςυμπαραςτζκονται ο ζνασ ςτον 

άλλον, ενϊ ςτισ χαρζσ του άλλου 

είναι πρϊτοι. Οι φίλοι είναι οι πιο 

κοντινοί άνκρωποι, αυτοί που κα-

ταλαβαίνουν τι ςθμαίνει για μασ θ 

ηωι, αυτοί που είναι δεμζνοι μαηί 

μασ και ςτο κρίαμβο και ςτθν κατα-

ςτροφι. Φίλοσ είναι αυτόσ που 

ζρχεται όταν όλοσ ο κόςμοσ ζχει 

φφγει. Είναι αυτόσ που νοιάηεται 

πραγματικά για ςζνα, που ενδιαφζ-

ρεται για το καλό ςου, που ςε προ-

ςτατεφει από κακετί κακό που πάει 

να ςε πλθγϊςει. Φίλοσ είναι αυτόσ 

που ςε επζλεξε ανάμεςα ςε τόςα 

άλλα άτομα μόνο και μόνο επειδι 

ενδιαφζρκθκε για ςζνα και τον ψυ-

χικό ςου κόςμο. Φίλοσ είναι αυτόσ 

που κα ςου ςυμπαραςτακεί ςτθ 

λφπθ. Φίλοσ είναι αυτόσ που κάνει 

μαηί ςου όνειρα για το μζλλον.            

Οι πραγματικά ευτυχιςμζνοι 

Θ φιλία.. Θ παρθγοριά που προ-

ςφζρει θ φιλία δεν είναι κάτι που 

μπορεί να κεωρθκεί ωσ δεδομζνο: 

εκτόσ από τθν αναπνοι, τθν τροφι, 

τον φπνο.. και θ φιλία είναι ςθμα-

ντικι για τθν επιβίωςθ μασ.  

Άραγε ςτισ μζρεσ μασ ξζρει κα-

νείσ τι ςθμαίνει φιλία; Οι ςχζςεισ 

μεταξφ των παιδιϊν ζχουν παγϊςει. 

Κάνουν φιλίεσ χωρίσ να ξζρουν το 

γιατί. Χωρίσ να ζχουν πρϊτα επιλζ-

ξει τα άτομα με τα οποία κζλουν να 

αναπτφξουν μια πιο ςτενι ςχζςθ 

που λζγεται φιλία. Αντίκετα, διαλζ-

γουν τθν εμφάνιςθ, γιατί νομίηουν 

πωσ αν διαλζξουν μια όμορφθ φίλθ 

κα μποροφν να είναι πιο δθμοφι-

λείσ, πιο cool.. Δεν τουσ ενδιαφζρει 

ο ψυχικόσ κόςμοσ του άλλου. Δεν 

υπάρχουν πλζον πραγματικζσ φιλί-

εσ, απλϊσ κοινωνικζσ ςχζςεισ ανά-

γκθσ. Απρόςωπεσ ςχζςεισ που τα 

άτομα απλϊσ κζλουν να περνοφν 

άνκρωποι είναι αυτοί που ζχουν 

πραγματικοφσ φίλουσ. Είναι αυτοί 

που μποροφν να πουν ότι μζςα από 

το φίλο τουσ βρικαν το δεφτερο 

εαυτό τουσ. Αν είςαι δυςτυχιςμζ-

νοσ, ίςωσ είναι επειδι δεν ζχεισ κά-

ποιον φίλο να ςε παρθγοριςει και 

να ςου ςυμπαραςτακεί. Γι' αυτό μθ 

φοβάςαι να κάνεισ φίλουσ..! 

ΙΑΚΚΘΑ  ΙΞΥΜΔ Α2  

Νμηεηηθά γομκάζμαηα 

Πετάξαν  τα πουλιά 

Καζόκνπλ εθεί ζηνπ ζπηηηνύ κνπ ην παξαζύξη 

παξαηεξνύζα  πνπ ηώξα πηα δελ ππήξρε ην γεθύξη 

πνπ νδεγνύζε απέλαληη, πνπ νδεγνύζε θνληά ζνπ, 

πνπ κε έθαλε θαη έηξερα κέζα ζηελ αγθαιηά ζνπ. 

Άλνημε…θη όκσο βξέρεη.. 

θαη κηα ζιίςε ε θαξδηά κνπ ηελ έρεη.. 

ηώξα πηα πνπ είκαη  εδώ θάπνηα άιιε ζε πξνζέρεη. 

Σπλλεθηαζκέλνο ν νπξαλόο, λεθξή ε αθξνγηαιηά 

ε  γέθπξά καο δελ ππάξρεη πηα. 

Τώξα πηα δελ ηνπο αθνύγεηαη ε ιαιηά.. 

Πάεη θύγαλε,  πεηάμαλ ηα πνπιηά. 

Τν παηρλίδη απηό ην ράζακε,  κελ πξνζπνηείζαη! 

Η απόζηαζή καο άιιαμε απηό πνπ εζύ είζαη. 

Καη ηώξα είζαη ζαλ λα πέζαλεο, είζαη καθξηά 

θαη ηώξα μέξσ  πσο θύγαλε, πεηάμαλ ηα πνπιηά. 

   ΠΑΧΛΑΜΘΔΖ ΔΥΓΔΜΘΑ , Α3 

Τα ρξόληα πηα πεξάζαλε 

Τειεηώλεη ην ζρνιείν 

Καη λα πνπ εκείο αθήλνπκε 

Τα ζρνιηθά ζξαλία. 

Σαλ θύγακε από εδώ 

Κάπνπ αιινύ ζα πάκε 

Όκσο δελ ζα μεράζνπκε 

Απηά πνπ αγαπάκε. 

Γηαηί εγώ ζαο αγαπώ 

Καη πάληα ζα ζαο ζπκάκαη 

Σα κηα γιπθηά αλάκλεζε 

Πνπ όινη ζα θξαηάκε. 

Κη αλ δε ζαο μαλαδώ – λα μέξεηε 

Πσο δελ ζα ζαο μεράζσ 

Γηαηί απηά πνπ δήζακε καδί 

Δελ ζα μαλαπεξάζσ. 

   ΧΑΠΑΛΖ  ΣΞΦΘΑ , Γ4 
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Θ άρνθςθ  αποδοχισ του εαυτοφ μασ και κυρίωσ τθσ 

διαφορετικότθτάσ μασ από τον κοινωνικό περίγυρο α-

ποτελεί αίτιο ςμίκρυνςθσ του ‘εγϊ’ . Τα άτομα ςυχνά  

αδυνατοφν να αποδεχκοφν  τισ ςωματικζσ και πνευμα-

τικζσ διαφορζσ που υπάρχουν μεταξφ τουσ, ενϊ κυνθ-

γοφν μανιωδϊσ απρόςιτα πρότυπα ςυμπεριφοράσ, τα 

οποία δεν κρίνουν μα αποδζχονται με μιασ. Πλα τα πα-

ραπάνω καλλιεργοφν πακογόνεσ κοινωνίεσ, όπου γνω-

ςτοί και άγνωςτοι μοιράηονται αμοιβαία μειωτικά ςυ-

ναιςκιματα καταργϊντασ το αίςκθμα τθσ αλλθλεγγφθσ.  

Συγκεκριμζνα όμωσ όλα τα παραπάνω αναπτφςςονται 

κατά τθν περίοδο τθσ εφθβείασ. Τότε είναι που οι 

άνκρωποι βιϊνουν μία μεταβατικι περίοδο τόςο ςω-

ματικά όςο και ψυχολογικά. Γνωρίηουμε πωσ το εφθβι-

κό ςϊμα μζςα ςτθ διάρκεια 3-5 χρόνων αποκτά από 

παιδικι ενιλικθ μορφι. Αυτό ςυνδζεται άμεςα με το 

ςχθματιςμό καμπυλϊν και τθν αφξθςθ βάρουσ ςτθν 

γυναίκα, ενϊ ςτον άνδρα με  τθν ενίςχυςθ του μυϊκοφ 

ςυςτιματοσ. Τι ςυμβαίνει όμωσ όταν τα πρότυπα ςω-

ματότυπων προβάλλουν ιςχνά και κοκαλιάρικα για τισ 

γυναίκεσ, ενϊ μυϊδθ ςε ςθμείο υπερβολισ για τουσ 

άνδρεσ; Μιπωσ είναι εκείνθ θ ςτιγμι που κατακλυηό-

μαςτε  από εικόνεσ «διάςθμων ςωμάτων» με τα οποία 

πρζπει το δικό μασ να ταυτιςτεί πλιρωσ; Ζτςι οι κοπζ-

λεσ φτάνουν ςε ακραία ςθμεία όπωσ εκείνο τθσ ανορε-

ξίασ ι  όςον αφορά τα αγόρια, ωκοφνται ακόμα και ςτθ  

χριςθ αναβολικϊν! Από τθν άλλθ αρκετοί γίνονται δα-

κτυλοδεικτοφμενοι, αφοφ θ προςπάκειά τουσ να αφο-

μοιϊςουν τα πρότυπα τθσ εποχισ κρίνεται ανεπιτυχισ. 

Το άτομο γίνεται ςτόχοσ κουτςομπολιϊν και αρνθτικϊν 

ςχολίων, ενϊ θ αίςκθςθ βλεμμάτων ςτραμμζνων ςυνε-

χϊσ επάνω του προκαλεί πάντοτε ζλλειψθ αυτοπεποί-

κθςθσ.  

Δεν είναι όμωσ αποκλειςτικά ο ςωματότυποσ που επθ-

ρεάηει τθν ψυχολογία του ανκρϊπου και ςυγκεκριμζνα 

του εφιβου , κάνοντασ τον να μθν αποδζχεται τον εαυ-

τό του,  αλλά και ο ίδιοσ του ο χαρακτιρασ. Πλοι γνωρί-

ηουμε πωσ μζςω τθσ τθλεόραςθσ, του Internet και γενι-

κότερα των ΜΜΕ προβάλλεται το πρότυπο ενόσ αψεγά-

διαςτου χαρακτιρα.. Ακόμα προωκείται ζνα είδοσ ομο-

γενοποίθςθσ, ςφμφωνα με τθν οποία όλοι απαιτείται 

να μιλοφν, να κινοφνται ακόμα και να ςυμπεριφζρονται 

με ζνα ςυγκεκριμζνο τρόπο αλλιϊσ «αποβάλλονται» 

από τθν κοινωνία. 

  Πςο τα χρόνια περνοφν και θ τεχνολογία εξελίςςεται 

τόςο περιςςότερο οι άνκρωποι κα επθρεάηονται και 

αρνθτικά από αυτιν. Τα κοινωνικά προβλιματα αυξά-

νονται, αρκετοί άνκρωποι αδυνατοφν ςυμφιλιωκοφν με 

το εαυτό τουσ και οδθγοφνται  ςτθν απϊλεια τθσ ψυχι-

κισ τουσ ιςορροπίασ. Λατρεφουν τον υπολογιςτι και 

μιςοφν τον εαυτό τουσ, ςυναίςκθμα που διαχζεται και 

ςτον κοινωνικό περίγυρο.  

Ασ μθν είμαςτε όμωσ απόλυτοι  ςτισ απόψεισ μασ. 

Πποια ηθμιά και αν ζχει προκλθκεί ςτθν ψυχολογία ε-

νόσ ατόμου, κα υπάρχουν περικϊρια βελτίωςθσ τθσ 

κατάςταςισ του, εάν φυςικά φίλοι και κοντινοί 

άνκρωποι βρίςκονται ςτο πλάι του. Μα πάνω από όλα, 

για να αποφφγουμε όλα τα δυςάρεςτα ενδεχόμενα, 

πρζπει να κλείςουμε τθν πόρτα ςε όλα τα πρότυπα 

που μασ δθλθτθριάηουν αφινοντασ τον απόθχο ενόσ 

ιςχυροφ βρόντου να θχεί ςτθν ατμόςφαιρα. 

ΣΤΠΘΓΙΩΜΖ ΔΔΣΟΞΘΜΑ  A4 

τά και ζντονα. Θ μουςικι απελευκερϊνει τουσ ανκρϊ-

πουσ. Τουσ ενϊνει, τουσ φζρνει κοντά. Τουσ βοθκά να 

αγγίξουν με τθ φανταςία το άπιαςτο. Αν ο μόνοσ τθσ 

ςκοπόσ ιταν να μασ τζρψει, τότε δεν κα είχε νόθμα. Θ 

ταφτιςθ με τθ χαρά, τον ζρωτα, τθ λφπθ, τθν απογοι-

τευςθ του καλλιτζχνθ μασ φζρνει πιο κοντά ςε 

άγνωςτα μζρθ. Μζρθ που θ κακθμερινι ρουτίνα δεν 

αγγίηει. Μζρθ που μόνο οι ταξιδιάρικεσ ψυχζσ πλθ-

ςιάηουν…… 

ΤΥΠΞΥ ΦΩΤΔΘΜΖ A4 

   ουτίνα. Σχολείο, φροντιςτιριο, διάβαςμα. Και πάλι 

από τθν αρχι. Ηοφμε τθν κακθμερινότθτα περιμζνο-

ντασ ζνα Σάββατο. Λίγοι ξεφεφγουν μζςα ςτθ μζρα και 

ο καλφτεροσ τρόποσ; ΜΟΥΣΛΚΘ!!!! Το να μπορείσ να 

εκφραςτείσ, να αποδράςεισ, να ονειρευτείσ ι και να 

ερωτευτείσ μζςα από τθ μουςικι, είναι ζνασ τρόποσ να 

καταπολεμιςεισ τθ ρουτίνα, Τόςα είδθ, τόςοι καλλιτζ-

χνεσ, τόςοι ςτίχοι και τόςεσ νότεσ. Αυτι είναι θ ομορ-

φιά. Θ ποικιλία. Κάκε λεπτό τθσ θμζρασ να ςυνδζεται 

και με άλλθ μουςικι, που ςε κάνει να το ηεισ πιο δυνα-

Όμμνθε ζοκήζεηα… 

 Απμδεπόμεκμη ημκ εαοηό μαξ 
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      Μία κοινωνία κρίνεται και από τον τρόπο που φζ-

ρεται ςτα ηϊα. Θ Ελλάδα είναι γνωςτι για τον πολιτι-

ςμό τθσ, που όμωσ δεν φαίνεται να περιλαμβάνει τουσ 

αδζςποτουσ ςκφλουσ και γάτεσ που ηουν ςε κάκε γω-

νιά τθσ χϊρασ. Ρολλοί τουρίςτεσ που ζρχονται ςτθ χϊ-

ρα μασ αλλά και Ζλλθνεσ φιλόηωοι αγανακτοφν ςτθ 

κζα πειναςμζνων, διψαςμζνων και άρρωςτων  ηϊων.  

       Ωςτόςο οι κυβερνιςεισ δεν ζχουν αντιδράςει με 

αποτελεςματικό τρόπο. Θ φροντίδα των ηϊων ζχει α-

φεκεί ςτα χζρια λίγων οργανϊςεων που ςυχνά δου-

λεφουν χωρίσ χρθματοδότθςθ και χωρίσ υποςτιριξθ 

από τθν τοπικι κοινωνία. Ρολλζσ από αυτζσ τισ ομάδεσ 

καταφεφγουν ςε ςτειρϊςεισ ηϊων.  Άλλοτε βρίςκουν 

ηϊα δθλθτθριαςμζνα από κάποιον ιδιοκτιτθ κατοικίασ 

ι οποιονδιποτε που κζλει να ξεφορτωκεί «το πρόβλθ-

μα». 

      Ζνα επίςθσ μεγάλο κζμα είναι θ κακοποίθςθ των 

ηϊων από εφιβουσ. Ολοζνα και αυξάνονται τα κροφ-

ςματα βίαιθσ ςχεδόν εγκλθματικισ ςυμπεριφοράσ των 

εφιβων. Θ βία εισ βάροσ ηϊων αποτελεί ίςωσ τθν πρϊ-

τθ ζνδειξθ για μελλοντικι επικετικι ςυμπεριφορά. 

      Αν,λοιπόν,κζλουμε να υιοκετιςουμε κάποιο ηϊο, 

ασ το ςκεφτοφμε διπλά, διότι πρόκειται για μεγάλθ 

ευκφνθ. Αν όμωσ το κάνουμε, να υποςχεκοφμε ς' αυ-

τό και ςτον εαυτό μασ ότι δε κα το παρατιςουμε ςτο 

δρόμο αν το βαρεκοφμε. Τα ηϊα δεν είναι παιχνίδι. 

Ζχουν αιςκιματα όπωσ εμείσ. Ασ τα ςεβαςτοφμε και 

καλό κα ιταν όταν γινόμαςτε μάρτυρεσ τζτοιων απο-

τρόπαιων πράξεων ςε βάροσ των ηϊων, να τισ καταγ-

γζλλουμε ςε κάποια φιλοηωικι οργάνωςθ και εμείσ οι 

ίδιοι να ςταματάμε τουσ βαςανιςμοφσ αυτϊν των 

άμοιρων πλαςμάτων.                                                                                                   

ΒΑΓΓΔΚΑΙΞΣ  ΓΘΩΠΓΞΣ Α1  

 Ηαθμπμηεμέκα δώα, θαθμπμηεμέκεξ ροπέξ 

 Λεπςνηζημί θίιμη ... 

                Θ πίςτθ και θ αγάπθ πολλϊν ηϊων, μασ κά-

νει να αναρωτιόμαςτε, αν πραγματικά μπορεί ζνασ 

άνκρωποσ να αγαπιςει τόςο… Θ αγάπθ που ςου δίνουν 

τα ηϊα είναι ατζλειωτθ, χωρίσ εγωιςμοφσ, χωρίσ 

"κζλω", χωρίσ ςυμφζροντα…  Πποιοσ πάντωσ βιϊςει 

τθν αγάπθ ενόσ ηϊου και μάλιςτα ςε τζτοιο βακμό είναι 

τυχερόσ! Ασ το βλζπουν αυτοί που ςυμπεριφζρονται 

απάνκρωπα ςτα ηϊα ... που τα αφινουν αβοικθτα να 

πεκαίνουν ςτουσ δρόμουσ! Ζχουν κι αυτά ψυχι...και 

πιςτεφω ότι ξζρουν να αγαποφν με ζνα μοναδικό τρό-

πο. Θ αγάπθ μου αυτι για τα ηϊα με φτάνει ςτο ςθμείο 

να κρίνω αρνθτικά κάποιουσ ανκρϊπουσ που προςπα-

κοφν με δολοφονικζσ πράξεισ να ςκοτϊςουν τα ηϊα. 

Τζτοιεσ αποτρόπαιεσ πράξεισ από αςυνειδιτουσ και 

αναίςκθτουσ ανκρϊπουσ πρζπει να τιμωροφνται αυ-

ςτθρά. Στθ ηωι μου ζχω μάκει να ςζβομαι τα ηϊα όςο 

και τουσ ανκρϊπουσ. Για εμζνα είναι κλιβερό τόςεσ 

ακϊεσ και ανυπεράςπιςτεσ ψυχζσ να δολοφονοφνται 

με τζτοιο βαςανιςτικό τρόπο! Από τθν πλευρά μου, μου 

αρζςει να βοθκϊ τα αδζςποτα ηϊα, όπωσ επίςθσ μου 

αρζςει να τα χαρακτθρίηω  ωσ "ΡΛΣΤΟΥΣ ΦΛΛΟΥΣ"  

                 ΘΦΘΓΔΜΔΘΑ ΔΠΞΣΘΜΞΥ  Α1  
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Από τα μεγάλα και μικρά τθσ ηωισ ο λαόσ ζκλειςε, με ςοφία και 

εκφραςτικι λιτότθτα, αλικειεσ και ςυμπεράςματα ςτισ παροιμί-

εσ. Συχνά- ενϊ τισ χρθςιμοποιοφμε – δεν γνωρίηουμε τθν ιςτορι-

κι τουσ προζλευςθ. Ζτςι παρακζτουμε τισ πιο ωραίεσ και τισ 

ςερβίρουμε με ζνα μοναδικό πιάτο από το κθςαυρό του λαϊκοφ 

πολιτιςμοφ μασ. 

«Αυγά ςου κακαρίηουνε;» 

Μια φορά το χρόνο οι ωμαίοι τιμοφςαν τθν Αφροδίτθ και το 

Διόνυςο με ζναν τρελό και παράξενο τρόπο: κάκε 15 Μαΐου 

ζβγαιναν ςτισ πλατείεσ και ςτουσ δρόμουσ και άρχιηαν τον 

«πετροπόλεμο» με αυγά μελάτα. Χιλιάδεσ αυγά εκτοξεφονταν 

εκείνθ τθν θμζρα και ο κόςμοσ γελοφςε ξζφρενα για βδομάδεσ. 

Ζμεινε λοιπόν αυτι θ φράςθ, όταν βλζπουμε κάποιον να γελά 

χωρίσ λόγο. 

«Από τθν Πόλθ ζρχομαι και ςτθν κορφι κανζλα» 

Μςωσ θ χαρακτθριςτικότερθ πρόταςθ για τθν περιγραφι τθσ αςυ-

ναρτθςίασ. Σφμφωνα με ιςτορικζσ μαρτυρίεσ, θ πραγματικι μορ-

φι τθσ φράςθσ είναι: «Από τθν Ρόλθ ζρχομαι και ςτθν κορφι 

καν’ ζλα», που ςθμαίνει ζρχομαι από τθ Κωνςταντινοφπολθ και 

ςε προςκαλϊ να ζρκεισ ςτθν κορυφι. Αποτελοφςε μινυμα των 

Σταυροφόρων όταν επζςτρεψαν από τθν κατακτθμζνθ πλζον 

Κωνςταντινοφπολθ και κακόριηαν ωσ ςθμείο ςυνάντθςισ τουσ 

τθν κορυφι κάποιου λόφου. Πςο για τθ ςυνζχεια τθσ φράςθσ  … 

«και βγάηω το καπζλο μου να μθ βραχεί θ ομπρζλα», φαίνεται 

ότι αποτελεί νεότερθ προςκικθ όςων δεν μποροφςαν να κατα-

λάβουν τι ςχζςθ είχε θ Ρόλθ με τθν κανζλα. 

«Πωσ το τρίβουν το πιπζρι» 

Τα μπαχαρικά και το πιπζρι ζρχονταν από τα βάκθ τθσ Αςίασ ςε 

κόκκουσ και τα μοναςτιρια αναλάμβαναν να το τρίβουν και να 

το πουλάνε ςε ςκόνθ για να βγάηουν κζρδοσ. Αυτι τθ δφςκολθ 

δουλειά τθν ζκαναν οι τιμωρθμζνοι καλόγεροι. Ζτςι όταν κανείσ 

πζφτει ςε παράπτωμα οι άλλοι του λζνε : «Σώρα κα μάκεισ πωσ 

το τρίβουν το πιπζρι» 

«Έφαγε τον αγλζουρα» 

Ζτςι χαρακτθρίηουμε τθ δυςφορία από το πολφ φαγθτό, γιατί ο 

αγλζουρασ είναι ζνα φυτό με κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ, το οποίο 

ωςτόςο δθμιουργεί δυςφορία ςϋ αυτοφσ που το χρθςιμοποιοφν. 

«Έφαγε το καταπζταςμα» 

Τθ φράςθ αυτι τθ λζμε γιϋ αυτοφσ που τρϊνε πάρα πολφ ι για 

τουσ άρπαγεσ. Αυτόσ που ζφαγε το καταπζταςμα, ζφαγε από τθν 

πολλι πείνα του και το τραπεηομάντιλο. Καταπζταςμα ςθμαίνει 

κάκε είδουσ κάλυμμα. 

                                                             ΑΜΑΤΞΚΖ ΣΔΒΑΣΤΞΥ Β5 

 Γιατί ο Καίςαρασ φοροφςε ςανδάλια; -Γιατί ιταν Λοφλιοσ ! 

 Γιατί τα Μακθματικά είναι λυπθμζνα; -Γιατί ζχουν πολλά προβλιματα ! 

 Τι βρικε ζνασ τράγοσ που ζπεςε μζςα ςε ζνα πθγάδι; -Τραγικό κάνατο ! 

 Οι γονείσ κζλουν ςχολείο, το ςχολείο κζλει διάβαςμα, το διάβαςμα κζλει χρόνο, ο χρόνοσ είναι χριμα, κι εμείσ 
δεν ζχουμε καιρό για τζτοια ζξοδα ! 

ΑΚΔΝΑΜΔΠΑ ΟΑΟΑΓΔΩΠΓΘΞΥ  Γ3 

ΦΑΓ ΠΕ … ΓΘΩΟΟΑ ΟΜΡ  

  Ακέθδμηα 

 Αν και ο πλθκυςμόσ τθσ Κίνασ ξεπερνά το 1 διςεκα-

τομμφριο, τα επϊνυμά των Κινζηων είναι λίγο περις-

ςότερα απο διακόςια (200) ! 

 Το αράπικο φυςτίκι είναι ζνα από τα ςυςτατικά του 

δυναμίτθ ! 

 Θ καρδιά τθσ γαρίδασ βρίςκεται ςτο κεφάλι τθσ ! 

 Θ μνιμθ του χρυςόψαρου διαρκεί περίπου 3 δευτε-

ρόλεπτα ! 

 Θ Ραραςκευι και 13 κεωρείται άτυχθ μζρα, γιατί τθν 

Ραραςκευι 13 Οκτωβρίου του 1307 ο Ράπασ, ςε ςυ-

νεννόθςθ με τον Βαςιλιά τθσ Γαλλίασ, εξζδωςε μυςτι-

κι διαταγι κανάτωςθσ των Ναϊτϊν Λπποτϊν. 

 Θ χαμθλότερθ κερμοκραςία που ςθμειϊκθκε ποτζ 

ςτθ γθ είναι -89,2 βακμοφσ Κελςίου (Ανταρκτικι 1983) 

 Θ χειραψία παλιά γινόταν για να δείξει κανείσ πωσ 

είναι άοπλοσ ! 

 Θ ψθλότερθ γυναίκα που μετρικθκε ποτζ είναι μια 

Κινζηα με φψοσ 2,47 μζτρα! 

 Ο τελευταίοσ κανατοποινίτθσ που εκτελζςτθκε ςτθν 

Ελλάδα ιταν ο Βαςίλθσ Λυμπζρθσ ςτισ 25/8/72 

 Οι αρχαίοι Αιγφπτιοι πζκαιναν πριν τα 30 ! 

 Σε ολόκλθρθ τθ ηωι μασ περπατάμε ςυνολικά 3 φορζσ 

το γφρο του κόςμου ! 

 Στα νθςιά του Σολομϊντα, μζχρι τον 20ο αι. χρθςιμο-

ποιοφςαν τα δόντια των ςκφλων ςαν νομίςματα. 

 Τα μιλα είναι αποτελεςματικότερα από τθν καφεΐνθ 

ςτο να κρατοφν τουσ ανκρϊπουσ ξφπνιουσ. 

  Γκςνίδεηε όηη... 
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