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Τσαντουλής Λάζαρος 
 

   Ονειρο-διαδρομές 

 ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΖΟΥΜ ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ! Κάθε 

τεύχος πιο φρέσκο από το προηγού-

μενο. Αν και τώρα μετά τη διάκριση 

του ΟΝΕΙΡΟΖΟΥΜ,  ο πήχης ανεβαίνει 

ψηλότερα. Με νέα άρθρα, συνεντεύ-

ξεις, καλλιτεχνικές προτάσεις… και το 

κυριότερο με δημιουργίες μαθητών 

που ζουν και κινούνται ανάμεσα μας 

και εκφράζουν τις ανησυχίες της κα-

θημερινότητας πολλές φορές μέσα 

από την ... τέχνη!  

Από την περσινή χρονιά έγινε αντιλη-

πτό ότι το σχολείο μας «έχει καλλιτε-

χνική φλέβα», καθώς διακρίθηκε επα-

νειλημμένα στους λογοτεχνικούς δια-

γωνισμούς του Κερατσινίου και ... της 

Ελλάδας γενικότερα. Και όχι μόνο! Η 

ποιοτική τέχνη δεν φαίνεται μόνο στα 

τρόπαια που φέρει το σχολείο μας, 

αλλά και σε κάθε σχολική δραστηριό-

τητα που δίνει την δυνατότητα στους 

μαθητές να αναπτύξουν τις ιδιαιτερό-

τητες και τις κλίσεις τους. Συχνοί οι 

έπαινοι για την εξαιρετική θεατρική 

μας ομάδα, αλλά και τα ευμενή σχό-

λια για το χορευτικό τμήμα του σχο-

λείου μας. Ταυτόχρονα κάτι ετοιμάζε-

ται από την κινηματογραφική μας 

λέσχη (δε λέμε περισσότερα…), πα-

ράλληλα με τις προβολές που ήδη 

έχουν γίνει. Επίσης, δεν ξεχνούμε την 

περιβαλλοντική  ομάδα, η οποία μας 

εκπλήσσει με τις «μικρές» (για τους 

άλλους) ανακαλύψεις της στην περιο-

χή μας, καθώς και με τις προσπάθειες  

παιδιών και καθηγητών να διατηρούν 

το χώρο του σχολείου περιποιημένο 

και σε αδιάκοπη επαφή με τη φύση. 

Στα αθλητικά τώρα … περιμένουμε 

διάκριση, σας τα ‘πανε;  Όχι, εντάξει.. 

απλά ξέρουμε ότι πάνω από όλα για 

εσάς είναι το παιχνίδι και η ευγενής 

άμιλλα· εξάλλου η νίκη είναι η τελευ-

ταία στη λίστα προτεραιοτήτων. Αυ-

τό, γιατί έχει ξεκάθαρα αποδειχθεί 

από την μαθητική εμπειρία, ότι εμείς 

δεν κυνηγάμε τη δόξα. Δημιουργούμε 

ανιδιοτελώς και με αυτόν τον τρόπο 

κερδίζουμε. Εντυπώσεις, γνώσεις, 

συναισθήματα, αυτοπεποίθηση…. 

Συνθέτουμε ποιήματα, τραγούδια και 

τραγουδάμε με την εφηβική ψυχή 

μας! Ο καθένας από εμάς τοποθετεί 

το λιθαράκι του σε αυτό το περίπλοκο 

οικοδόμημα που ονομάζεται «τέχνη». 

Το σπουδαιότερο, όμως, είναι ότι όλα 

αυτά περιγράφονται με τον πιο ζω-

ντανό και επίκαιρο τρόπο στις επόμε-

νες σελίδες ... έναν τρόπο που μόνο η 

δροσιά των νεανικών ιδεών μπορεί  

να  αποτυπώσει. Εμπνέουμε και ε-

μπνεόμαστε!!! Θέλετε κάτι άλλο; 

 Ανθή Χατζημπίνου, Γ4 

Υπάρχουν –και σε αυτό το τεύχος-  

κάποιοι αφανείς εργάτες της εφη-

μερίδας που πρέπει με αφορμή και 

τη βράβευση της εφημερίδας μας 

να μνημονευθούν ιδιαίτερα. 

             Ευχαριστούμε πολύ… 

Τους μαθητές που  δακτυλογράφη-

σαν  τα κείμενα. Πρόκειται για 

τους: Μαρκέλλα Κυριακουλάκου, 

Μίλτο Ταραμανίδη, Μιχάλη Παχω-

πό, της Γ’ Λυκείου και το  Νίκο Λε-

οντή  από την Α’ Λυκείου. Επίσης  

τον Τσαντουλή Λάζαρο για  τη φι-

λοτέχνηση του εξώφυλλου και οπι-

σθόφυλλου 

Το  Σύλλογο Γονέων του σχολείου 

μας που στηρίζει κάθε τεύχος της 

εφημερίδας μας οικονομικά, το 

σημαντικότερο όμως είναι  πως 

μας στηρίζει ηθικά. Μάλιστα ο Σύλ-

λογος Γονέων προτίθεται  να διορ-

γανώσει  μια τιμητική εκδήλωση 

για το ΟΝΕΙΡΟΖΟΥΜ, με αφορμή 

τη βράβευση του προηγούμενου 

τεύχους.  Το αφήνουμε ανοιχτό… 

Ευχαριστίες . . . 
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    ΖΟΥΜ  στα μικρά . . .  και στα μεγάλα 

Το  15μελές του σχολείου μας που προσέφερε 80 ευρώ 

για την έκδοση αυτού του τεύχους, χειρονομία  που 

μας  συγκίνησε.  Μερικά πράγματα στη ζωή δεν είναι 

πράγματα, που λέει και το διαφημιστικό μήνυμα. Το 

ΟΝΕΙΡΟΖΟΥΜ είναι μαθητική εφημερίδα και όταν αυτό 

αναγνωρίζεται, δίνει ηθική ικανοποίηση. 

Τη Σοφία Μπακολουκά  που βοηθά πάντα στην ηλε-

κτρονική προώθηση του ΟΝΕΙΡΟΖΟΥΜ στο επίσημο 

σάιτ του σχολείου μας  htp//1lyk-kerats.att.sch.gr. Σε 

αυτό το σάιτ μπορούμε να αναζητήσουμε όλα τα πα-

λιά τεύχη του ΟΝΕΙΡΟΖΟΥΜ. Επιπλέον δημιούργησε 

ένα πολύ ωραίο κολάζ με τα εξώφυλλα όλων των τευ-

χών! 

Το 1ο Γενικό Λύκειο Κερατσινίου- Νέα, σελίδα του fa-

cebook, που προβάλλει όλες τις δραστηριότητες του 

σχολείου, μεταξύ αυτών και το ΟΝΕΙΡΟΖΟΥΜ. Οι 

άγνωστοι διαχειριστές-μαθητές του αποτελούν για τη 

συντακτική ομάδα του ΟΝΕΙΡΟΖΟΥΜ πολύτιμους συ-

νεργάτες.  

Το  σάιτ  stagona4u.gr που προβάλλει το ΟΝΕΙΡΟΖΟΥΜ 

κάθε φορά που εκδίδεται ένα τεύχος.  Οι παλιές αγά-

πες δεν κρύβονται! 

Όσους  μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου μας 

στήριξαν και στηρίζουν κάθε τεύχος του ΟΝΕΙΡΟΖΟΥΜ.  

Καλή ανάγνωση!   

 19ο τεύχος του ΟΝΕΙΡΟΖΟΥΜ  και σε αυτό το τεύ-

χος  γίνεται ένα μικρό αφιέρωμα στο ίδιο το ΟΝΕΙ-

ΡΟΖΟΥΜ.  

 Εξάλλου δεν κρύβουμε την περηφάνια μας για τη 

τιμή που μας έγινε με την βράβευσή μας από την 

εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, για το καλύτερο κείμενο εφη-

μερίδας. 

  Ένα σχολείο δεν είναι τα ντουβάρια του, είναι η 

ιστορία του με ό,τι ωραίο κάνουν οι άνθρωποί 

του…. Σε μια συνέντευξη de profundis  o Λ. Ιγνα-

τιάδης  μας εμπνέει και μας ξεσηκώνει, μας διδά-

σκει και μας παιδεύει. 

 Κατά τα άλλα… Σιγά μην κλάψω…. το μότο σε αυτό 

το τεύχος που αποτυπώνεται στα κείμενα των παι-

διών. Κι ακόμη ποίηση (..όπως και πέρσι υπάρχουν 

διαμάντια), θέατρο, κινηματογράφος, μουσική κι 

ό,τι άλλο θέλουμε να το μοιραστούμε με τους 

άλλους… 

 Κι από τα (ενδοοικογενειακά) μας... Χωρίς τον κ. 

Χατζηευγενιάδη που πήρε σύνταξη ξεκίνησε η χρο-

νιά (από το 2010 μετράμε 8 συνταξιοδοτήσεις). Θα 

ακολουθήσουν κι… άλλοι;   

 Και η σχολική βιβλιοθήκη οργανώνεται κι ανοίγει 

σιγά-σιγά… τις πόρτες της. Περιμένουμε επίσημα 

εγκαίνια…  

 Το 15μελές μας εκπλήσσει ευχάριστα. Έκανε οικο-

νομικό απολογισμό που τον ανάρτησε σ΄ όλους 

τους πίνακες  και διοργάνωσε (με τα έσοδα) την 

αποκριάτικη γιορτή. Κρίμα που η Γ’ Λυκείου δεν 

πήγε εκδρομή και …το ‘ριξε στα σουβλάκια!  Αντί-

θετα  η  Β΄ Λυκείου στάθηκε πιο τυχερή και μας 

έφερε την άνοιξη από το Βόλο…   

 Αυλαία για τους τελειόφοιτους μαθητές μας που 

ψηφίζουν για πρώτη φορά… Καλή ψήφο!                 

 Myschool  λέγεται το νέο πρόγραμμα του Υπουρ-

γείου, όπου καταχωρίζονται τα δεδομένα του σχο-

λείου (μαθητών –καθηγητών κλπ).  Αυτό… έλειπε 

από το σχολείο του 21ου αιώνα.  Indeed! 

 Αβεβαιότητα και άγχος διακρίνουμε στα 26μελή 

τμήματα της Α’ Λυκείου… (κάποιοι στο μεταξύ μι-

λούν για νέα αύξηση του αριθμού των παιδιών ανά 

τμήμα). Πρεμιέρα λοιπόν για τις νέου τύπου εξετά-

σεις από τράπεζα θεμάτων  (που θα ανοίξει λίγες 

μέρες πριν!!!) Νέο λύκειο;  New generation!   

 New school στην Α Λυκείου με ύλη υπέρογκη (σε 

κάποια μαθήματα) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη 

οι μαθητές, Το μότο του υπουργείου:  πρέπει να 

βγει η ύλη. Κι όλοι τρέχουν! Πρώτα ο μαθητής ή η 

ύλη; Οh, my school!  

 Οh, my school! Αλλεπάλληλα τα χτυπήματα στην 

εκπαίδευση, (εκτός από αυτά που ήδη έχουν γίνει) 

συγχωνεύσεις σχολείων, απολύσεις εκπαιδευτικών 

και σχολικών φυλάκων (ως περιττοί;) νέα(;) αύξηση 

του ωραρίου των καθηγητών, η επέλαση της δήθεν 

αξιολόγησης,  etc, etc, etc… 

 Κι όμως δεν το βάζουμε κάτω… Ας διαβάσουμε κι 

αυτό το Ονειροζούμ πιο πολύ με την καρδιά μας… 

κι ας ευχηθούμε σε όλες και όλους καλή τύχη στις 

εξετάσεις του σχολείου, στις πανελλαδικές, στις… 

παραλίες της ζωής…  

Γ.ΠΑΠΠΑΣ 

Ευχαριστίες . . . 
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συνέντευξη 

     Ο Λάκης Ιγνατιάδης ήταν ένας από τους καθη-
γητές του 1ου Λυκείου Κερατσινίου έως το 2010 
που πήρε σύνταξη. Ανήσυχο πνεύμα, καθηγητής-
μαθηματικός με όραμα και όχι απλά ένας τυπι-
κός δημόσιος υπάλληλος, με άποψη για τα μικρά 
και μεγάλα του σχολείου και της κοινωνίας. Σή-
μερα ως πολίτης αυτού του κόσμου εξακολουθεί 
να είναι δημιουργικός μέσα από το σάιτ Stago-
na4u. Εξάλλου σε αυτό γράφουν και κάποιοι πα-
λιοί μαθητές του σχολείου μας, που πρωτοέγρα-
ψαν στο Ονειροζούμ. Από αυτόν πήραμε μια μι-
κρή συνέντευξη. Απολαύστε την… 
  
1. Κ. Ιγνατιάδη είστε ο εμπνευστής και ο αρχιεργά-
της  αυτής της εφημερίδας, του ΟΝΕΙΡΟΖΟΥΜ, μέχρι και τη 
συνταξιοδότησή σας το 2010. Μιλήστε μας λίγο για τους 
άξονες, το ‘όραμα' μιας  μαθητικής εφημερίδας, όπως το 
βλέπατε τότε αλλά και τώρα. 

        Το 2006 που ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια με την 
κ.  Σοφία Μπακολουκά, είχαμε στο μυαλό μας μια κατά-
σταση που δεν μας άρεσε, κι αυτή ήταν η έλλειψη διαλό-
γου  μεταξύ  των τριών συνιστωσών της μαθητικής κοινότη-
τας του σχολείου μας. Ήταν ενοχλητικός αυτός ο αυτισμός 
των τριών κοινοτήτων. Στην καλύτερη των περιπτώσεων οι 
καθηγητές συζητούσαν μεταξύ τους για όσα θέματα απα-
σχολούσαν το σχολείο μας, έπαιρναν κάποιες αποφάσεις 
και προσπαθούσαν να τις υλοποιήσουν. Το ίδιο έκαναν και 
όσοι γονείς ενδιαφέρονταν   για όσα συνέβαιναν στο σχο-
λείο μας και παρομοίως οι μαθητές κάθε τμήματος  για τα 
δικά τους θέματα . Τότε σκεφτήκαμε πως ένα έντυπο θα 
μπορούσε να γίνει το βήμα  για να έρθουν σε επαφή αυ-
τοί  οι τρεις παράγοντες της σχολικής κοινότητας. Μισο-
συνειδητά το είδαμε σαν ένα πείραμα για να δοκιμαστούν 
όλοι αυτοί σε έναν  διάλογο  με στόχο να  τολμήσουν να 
συναποφασίσουν κάποια βήματα για μια καλύτερη ζωή 
στο σχολείο. 
     Προσπαθήσαμε λοιπόν, να νιώσουν  την «Ονειροζούμ» 
όλοι οι εμπλεκόμενοι με την καθημερινή σχολική ζωή σαν 
μια ευκαιρία για να διατυπώσουν δημοσίως όσα σκέφτο-
νται, όσα  αισθάνονται κι όσα τους απασχολούν γενικότε-
ρα. Αυτό ως ένα βαθμό έγινε. Καθηγητές και μαθητές κατέ-
θεσαν τις απόψεις τους με άρθρα και σχόλια. Αυτό που δεν 
έπαιξε, ενώ ήταν προσδοκώμενος στόχος, ήταν ο διάλογος 
ανάμεσά τους. Ένας λόγος αυτής της αποτυχίας μπορεί να 
ήταν η απουσία συγκεκριμένων στόχων, πρακτικών ή πνευ-
ματικών, που θα επέλεγαν από κοινού μαθητές, γονείς και 
καθηγητές, για να τους κυνηγήσουν όσοι ενδιαφέρονταν. 
Ένας άλλος λόγος πιστεύω πως  ήταν  η υπαρκτή αδυναμία 
μας να κρίνουμε με στόχο τη βελτίωση της κοινής ζωής μας. 
Να κρίνουμε αυτά που γίνονται, τους τρόπους που αντι-
δρούμε, όπως και τις θέσεις, τις απόψεις και τις δράσεις 
των γύρω μας. Ο διάλογος που έγινε μέσω της εφημερίδας 
ήταν αισθητά περιορισμένος και αυτό την φτώχαινε , την 
αδυνάτιζε . Είναι γεγονός πως σ’ αυτό στο οποίο έχουμε 
εξασκηθεί όλοι μας, είναι μία στάση όπου ο καθένας έχει το 
ελεύθερο ( λέμε τώρα) να κάνει ό,τι θέλει αποφεύγοντας να 

συζητάει τις απόψεις του και  τις 
αποφάσεις του με τους γύρω 
του . Του   αρκεί να μην τον  ενο-
χλεί,.  Ελάχιστοι τολμούν  να κρί-
νουν  δημόσια τις επιλογές, τις 
απόψεις και τις τροχιές των άλλων. Αυτά τα πράγματα ενώ 
δημιουργούν ζήλιες, μνησικακίες, αντιπάθειες, αλληλοϋπονο-
μεύσεις, ομαδοποιήσεις και απομονώσεις, παραμένουν σε 
μια θολή κι ανεπεξέργαστη κατάσταση που δεν βοηθάει στην 
υγεία των ατόμων και στην ουσιαστική καλλιέργεια των σχέ-
σεών τους.   
    Με λίγα λόγια  εμείς είδαμε την «Ονειροζούμ» σαν ένα 
γήπεδο όπου θα εκφραζόταν η ελευθερία του ανυπότακτου 
χέρι με χέρι με την χαρά του παιχνιδιού. Και το πιο δύσκο-
λο,  τη  σύνθεσή τους. Πιστεύω ότι από αυτή τη σκοπιά ως 
ένα βαθμό και κάποιες φορές, πετύχαμε πράγματα που μας 
χαροποίησαν. Εκτιμώ πως κάποιες συνειδήσεις εμπλουτί-
στηκαν, κάποιες σχέσεις έγιναν βαθύτερες και η εκφραστι-
κότητα αρκετών βελτιώθηκε. Ελάχιστα όμως επετεύχθησαν 
στη βελτίωση των όρων λειτουργίας του σχολείου. Νομίζω 
πως και τώρα τα ίδια πάνω κάτω έχει νόημα να είναι οι στό-
χοι ενός σχολικού εντύπου. Φυσικά οι άμεσα εμπλεκόμενοι 
πάντοτε έχουν τον πρώτο λόγο  στο τι θα κάνουν και πώς θα 
κινηθούν. .   
   
2.Τι έμεινε από εκείνα τα χρόνια; Ελευθερία; αυτολογοκρι-
σία; αισθητική; ποιότητα; αυθεντικότητα; ερασιτεχνισμός; 
συλλογικότητα;... 

       Μία καλύτερη συγκρότηση. Ένας τρόπος να μαθαίνεις 
και από τους άλλους, ερχόμενος μέσω των γραπτών τους 
στη θέση τους. Η καλλιέργεια μιας εσωτερικής ξυπόλητης στ’ 
αγκάθια ελευθερίας που είναι πολλαπλά πιο δύσκολο να κερ-
δηθεί από την εξωτερική αντρειωμένη αδελφούλα της. Και η 
αναζήτηση του ποιος είσαι και που πας, που όποτε είναι πη-
γαία και στοχαζόμενη ταυτόχρονα σου χαρίζει το στεφάνι της 
μέρας. Όμως το  άπιαστο  αντικείμενο του πόθου μας εξακο-
λουθεί να είναι η συλλογικότητα. Γιατί;      
  
3. Μετά από 9 χρόνια το 18ο τεύχος του ΟΝΕΙΡΟΖΟΥΜ βρα-
βεύτηκε στον διαγωνισμό μαθητικών εντύπων από την εφη-
μερίδα τα ΝΕΑ. Επιβράβευση μιας παλιάς αγάπης; Ή παρα-
φράζοντας τον Σαββόπουλο « το σχολείο ( εν προκειμένω το 
σχολείο μας) γράφει ιστορία»; 

     Αχ και βεβαίως έτσι γίνεται κι αυτά είναι υπέροχα πρά-
ματα. Ξέρετε αν ένα κάτι ,οτιδήποτε, όπου εμπλέκονται αρ-
κετοί εραστές του, έχει μία σταθερή ανοδική πορεία, αυτό 
δημιουργεί μία παράδοση που αόρατα και υπόγεια σπρώ-
χνει τα άτομα στην κατάκτηση κορυφών. Πάντα συμβαίνει 
αυτό και παντού. Το καλό, το όμορφο, το δίκαιο, το εμπνευ-
σμένο, το έξυπνο,  το ευαίσθητο, το πνευματώδες  επηρεάζει, 
συζητιέται, κρίνεται και εν τέλει αφήνει τα ίχνη του. Τα ίχνη 
αυτά φέγγουν στα μάτια αυτών που σε ουρανούς ονειρεύο-
νται να πετάξουν κι ας ζουν μέσα στο ανούσιο, το αδιέξοδο, 
το βαρετό. Αυτοί οι άνθρωποι κατορθώνουν πολλές φορές 
να γράψουν ως πρόσωπα και ως παρέες ιστορία, φτιάχνο-
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ντας ένα μικρό παράδεισο μέσα από κάτι που αγαπούν 
πολύ. Και εις ανώτερα παιδιά.   
  
 4.Εδώ και τέσσερα χρόνια είστε ο δημιουργός του σάιτ 
stagona4u.gr. Ήδη κι αυτό το σαίτ γράφει τη δική του ιστο-
ρία στην περιοχή μας και όχι μόνον. Σταγόνα στον ωκεανό; 

 
Σταγόνα στον ωκεανό δε λες τίποτα. Διότι γίνεται μία προ-

σπάθεια να εκφραστεί δίχως φόβο, αλλά με πάθος  και μό-
χθο , μία αντίληψη, που ακόμα κι αν χρησιμοποιεί τα κλισέ 
και τις κοινοτοπίες, θέλει να διασώσει το ουσιαστικό. Αυτό 
δηλαδή, που φέρνει πιο κοντά τους ανθρώπους για να ανθί-
σει μέσα τους ότι καλύτερο διαθέτουν . Όχι για να βολευ-
τούν φυσικά, αλλά προπάντων για να ρισκάρουν ένα άλμα 
στο πουθενά και στα πάντα,  γ' αυτά που υπάρχουν 
και  γ' αυτά που δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί. Γιατί; Εγώ λέω 
για να επινοηθεί, προπάντων με πράξεις, ένα νόημα για το 
ευ ζην, αλλά στις μέρες μας και για το ζην. Η κατάσταση σή-
μερα είναι πολύ άσχημη, διότι ζούμε το αποτρόπαιο, όπου 
τα ισχυρά κέντρα εξουσίας, ντόπια και διεθνή, προσπαθούν 
άοκνα να δημιουργήσουν εκείνες τις συνθήκες όπου η ζωή 
μας, η ζωή των πολλών θα είναι περιφρονητέα  ως  μια 
άβουλη πραμάτεια για εκμετάλλευση και στη συνέχεια για 
πέταμα. Κι όποτε έχουμε εκλογές, για κοροϊδία για γλείψιμο 
και για εξαγορά. Ελπίζουμε όμως πως οι σταγόνες στον ω-
κεανό θα πληθαίνουν και θα είναι από τις πανέμορφες 
εκείνες που θα δωρίζουν σε όσους έρχονται σ’ επαφή μαζί 
τους μια εξαιρετική διαύγεια. Για ποιο λόγο; Για μένα ένας 
καλός λόγος είναι για να γίνονται ορατές οι σχέσεις μας, για 
να εντοπίζουμε τις ευκολίες μας, τις εθελοτυφλίες μας, αλλά 
και τα εν δυνάμει ξεπουλήματα που κυοφορούμε. Αυτή η 
συνειδητοποίηση είναι ικανή να μας οδηγεί σε ψαξίματα και 
σε συζητήσεις. Ίσως αυτά μας κάνουν δυνατούς να καταφέ-
ρουμε κάποια στιγμή ως μάγκες κι όχι ως τσάμπα μάγκες, να 
διαχωρίσουμε δημιουργικά, τόσο στη ζωή μας όσο και στην 
κοινωνία, το στάρι από την ήρα. Πολλές φορές γίνεται όταν 
αυτό επιδιώκεται με μόχθο συμβατό με τις αξίες μας, ενώ σε 
άλλα θέματα όταν παλεύεται από κοινού μαζί με άλλους 
ομοιοπαθείς. Όταν μάλιστα αυτός ή αυτοί βρίσκονται στην 
πιο αδύναμη θέση και τολμούν να πουν ναι στη ζωή κάνο-
ντας αυτό που πιστεύουν, τότε ένα κερί ανάβει από μόνο 
του στην μεγάλη του κόσμου σκοτεινιά. Αυτό που πάντοτε 
είναι άγνωστο και μαθαίνεται εκ του αποτελέσματος, εί-
ναι, το σε ποια εικόνα μπροστά ανάβει.  
  
 5  κ. Ιγνατιάδη, τι σημαίνει σήμερα δημόσιος λόγος αφού 
«στην εποχή των sosial media και το ιδιωτικό είναι δημόσι-
ο». Από την άλλη ο δημόσιος δημοσιογραφικός λόγος 
(ακόμη και μιας μαθητικής εφημερίδας) θεωρείται ότι δεν 
λέει την αλήθεια,είναι αναξιόπιστος.  

      Δημόσιος λόγος είναι αυτός που μιλάς δημόσια για πρά-
ματα δημόσιου ενδιαφέροντος. Αυτό που μαθαίνουμε είναι 
ότι η αιωνόβια κι απαραβίαστη διαχωριστική γραμμή ανά-
μεσα στο ιδιωτικό και στο δημόσιο, στην εποχή μας είναι 
υπό διαμόρφωση. Κανείς δε θα διαφωνήσει ότι δημόσια 
υπόθεση είναι το πως η ανεργία θα αρχίσει να μειώνεται, ή 

το  πώς και από ποιους εκπαιδεύονται και επιλέγονται οι 
διαιτητές στην χώρα μας. Αλλά είναι δημόσια υπόθεση η 
ανακοίνωση που έκανε η Αντζελίνα Τζολί για την μαστεκτο-
μή που έκανε εξ αιτίας των αυξημένων πιθανοτήτων που 
είχε για καρκίνο του μαστού; Αυτό που ακολούθησε μας 
έβαλε σε σκέψεις. Μήπως κι αυτό της κας. Τζολί  έγινε  ένα 
νέο θέμα για δημόσιο διάλογο; Γεγονός όμως είναι πως η 
κίνησή της προέτρεψε πολλούς ανθρώπους να σκεφτούν και 
να συζητήσουν δημόσια και με ειλικρίνεια για τις δικές τους 
περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή μαθαίνοντας ένα προσω-
πικό δεδομένο του άλλου, που είναι και σταρ, δεν οδηγηθή-
καμε σε μια παθητική κατάσταση  και   το ρεζουμέ   δεν 
ήταν ένας τύπος  μπανιστηριού. Ενώ στην περίπτωση των 
αισθηματικών περιπετειών, ας πούμε της κας. Μενεγάκη, 
έχουμε μια πληθώρα πληροφοριών, από αυτές που δεν ξε-
περνούν ένα στενά ατομικό επίπεδο, ανίκανες  όμως  να 
προκαλέσουν αισθήματα, σκέψεις ή συζητήσεις και αυτό 
που μας επιτρέπουν είναι να τις καταναλώσουμε ή να τις 
αγνοήσουμε. Το πρόβλημα πάντως υπάρχει. Γιατί υπάρχει η 
βαθύτατη πια ανάγκη μας μέσα στις απρόσωπες, ανταγωνι-
στικές και άξενες πόλεις μας να δημοσιοποιούμε κάθε στιγ-
μή μας, κάθε φάση που περνάμε, κάθε επιτυχία μας και α-
ναγνώρισή μας, κάθε άνοδό μας. Να δημοσιοποιούμε εμείς, 
οι γονείς μας, οι φίλοι μας, οι αγάπες μας, τα παιδιά μας, 
όλοι του κύκλου μας. Η κατάσταση έχει ξεφύγει και φαίνεται 
πως σχεδόν δίχως εξωτερική παρότρυνση και δίχως κάποιο 
κέρδος, κυριαρχεί μία μαζική διάθεση να βγάζουμε στη φό-
ρα τα εν οίκω  και  να τα σερβίρουμε φυσικότατα εν δήμω. 
Γιατί;  
Από την άλλη, ο δημόσιος λόγος όλων μας, κι όχι μόνο των 
δημοσιογράφων, ποτέ δεν είναι δεδομένος. Φυσικά ο τηλε-
οπτικός δημόσιος λόγος διδάσκει και διαμορφώνει το κοινό. 
Κι αυτό δεν είναι ότι το καλύτερο, μιας και ο λόγος αυτός 
στη χώρα μας είναι τόσο υποκριτικός, ιδιοτελής, φτηνός και 
προπαγανδιστικός, που ούτε στους εχθρούς σου δεν εύχε-
σαι να τον έχουν. Όπως σε όλα τα πράματα, έτσι κι εδώ ι-
σχύει πως ως ένα βαθμό μπορούμε να επιλέγουμε τι λόγο 
θα εκφέρουμε, ανάλογα φυσικά με το τι επιδιώκουμε με τις 
δημόσιες παρεμβάσεις μας. Αν αυτό που μεταφέρουν οι 
επιθυμίες μας έχει να κάνει με το κοινό συμφέρον και με το 
καλό όλων που πάνω κάτω βρίσκονται στην ίδια θέση 
μ’εμάς, τότε και ο λόγος μας θα ηχεί όμορφα στα αυτιά των 
άλλων, διότι θα φανερώνει αυτήν την αλήθεια. Και όσο πιο 
έντονα μας βγαίνει η ανάγκη να αυτοπροσδιορίζουμε, πάντα 
στο μέτρο του εφικτού, τις ζωές μας, τόσο πιο αξιόπιστος 
πιστεύω πως θα είναι κι ο λόγος μας. Αυτά.  
6. Ευχαριστούμε πολύ για τις σκέψεις σας που μοιραστήκα-
τε μαζί μας 
 
     Καλή δύναμη παιδιά, καλή συνεργασία να προκύπτει με 
τους καθηγητές σας εκείνους που αυτοβούλως σας προ-
σφέρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν και μια ακόμα καλύτερη 
συνέχεια να έχετε στην εφημερίδα, στο σχολείο, στο σπίτι, 
στους δρόμους και στις  παραλίες  της ζωής σας.     

Φωτεινή Τύρου – Εύα Σκαφτούρου - Γ. Παππάς  
 

συνέντευξη 
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Σιγά μη φοβηθώ! 

Πέρυσι τέτοια εποχή δεν ήμουν σίγουρη. Θα έπρεπε 

να υπάρχει ένα τέτοιο άρθρο σε μια σχολική εφημερίδα;  

Φέτος δε χωράει συζήτηση.  ΔΥΣΤΥΧΩΣ… 

ΦΑΣΙΣΜΟΣ.Η λέξη γνωστή. Η απειλή μάλλον άγνωστη. 

Μόνο αυτή είναι η εξήγηση που μπορώ να δώσω. Πώς 

γίνεται κάποιος (από το ανθρώπινο είδος πάντα)να ξέρει 

και να κλείνει τα μάτια ; Τα πρώτα θύματα μετανάστες.' 

'Εντάξει μωρέ, τι μας νοιάζει ο ξένος; Αδελφός μου είναι; 

Αίμα μου; Ευκαιρία να καθαρίσει ο τόπος. Να βρει τη 

χαμένη της τιμή η Ελλάδα, η πατρίδα. ‘’Πατριώτες που 

δοξάζουν το έθνος. Που ξεχνούν μάλλον κάποια κομμάτι-

α της ιστορίας του. Που ίσως και να μην τα έμαθαν ποτέ. 

Και κάπως έτσι φτάνει ο Σεπτέμβρης  

του 2013.Το θύμα τώρα δεν είναι ο 

ξένος. Είναι Έλληνας. Είναι ο γείτονας. 

Είναι ο Παύλος. Μόνο που δεν ήθελε 

το φασισμό, δεν τον ενοχλούσε το δια-

φορετικό. Κι έπρεπε να πεθάνει. Έγινε 

ήρωας χωρίς να το ξέρει. 

Και ερχόμαστε στο σήμερα. Οι δολοφονίες μάλλον 

δεν ήταν αρκετές, για να καταλάβουμε. Στη γειτονιά μας, 

στον τόπο μας, ''στρατιωτάκια''  παρελαύνουν, κατεβά-

ζουν με θράσος το πανό του Παύλου, εκφοβίζουν και 

κάνουν επιθέσεις υπό την ανοχή  της αστυνομίας. Όλα 

αυτά όσο οι άξιοι βουλευτές μας ετοιμάζονται για μερικά 

ακόμη μέτρα, για το ''καλό'' μας. Ο φασισμός όμως είναι 

το παιδί του καπιταλισμού. Έρχεται να μας κλείσει τα 

μάτια, να μας υποδείξει ότι για την κατάστασή μας  φταί-

ει ό άλλος, ότι η δημοκρατία δεν πολυχρειάζεται, γιατί σ 

αυτήν ευδοκιμούν λαμόγια· να μας απειλήσει, να μας 

εγκλωβίσει στα σπίτια μας, για να δεχθούμε αβασάνιστα 

κάθε πολιτική που στερεί τα δικαιώματά μας. Κι εμείς 

στεκόμαστε ασάλευτοι. Όσο το θύμα δεν είναι ο πατέ-

ρας, ο αδελφός, το παιδί, στεκόμαστε ασάλευτοι. Μα 

επιτέλους! Η εκκλησία ας αφήσει τους ομοφυλόφιλους κι 

ας αφορίσει αυτούς. Τα σχολεία ας  ''παρανομήσουν'', ας 

πάνε κόντρα στο νόμο(!) που δε θέλει πολιτικές συζητή-

σεις στις τάξεις. Η φιλήσυχη μάνα ας πει στο παιδί της ότι 

ο Παύλος ήταν αδελφός.  

Και τότε ο φόβος θα εξαλειφθεί. Και η οργή θα γί-

νει δύναμη. Φασισμός;  ΣΙΓΑ  ΜΗ ΦΟΒΗΘΩ!  

                       Φωτεινή Τύρου, Γ4 

EY ΖΗΝ; ΟΥΤΕ ΛΟΓΟΣ!                         ΖΗΝ; ΑΣ ΓΕΛΑΣΟΥΜΕ! 

 ‘’Και εγώ έχω άποψη και φωνάζω το απόγευμα για δικαιο-

σύνη, ελευθερία, ισότητα… Το πρωί φυσικά πάω στην δου-

λίτσα μου’’. Η σκέψη του μέσου Έλληνα. Μόνο φωνές και 

λόγια , πράξεις όμως; Όχι ,προφανώς όχι! Τι σημασία 

έχουν οι πράξεις εξάλλου! Εκτός αν θεωρούνται αποτελέ-

σματα πράξεων οι σπασμένοι δρόμοι, τα κατεστραμμένα 

μαγαζιά και οι λιθοβολισμοί..  

    Αξιέπαινοι όσοι – όπως οι καθηγητές στην αρχή της χρο-

νιάς -  προσπαθούν παρά τις όποιες δυσκολίες και αντιξοό-

τητες  να δράσουν δημιουργικά, συμμετέχοντας με τους 

αγώνες τους στην προσπάθεια  μεταμόρφωσης  της καθη-

μερινότητάς  μας προς το καλύτερο. 

    Στο μεταξύ όμως άλλοι ρυθμίζουν την χώρα σου , την 

ζωή σου... εσύ  που αύριο θα ψηφίσεις, θα επιτρέψεις να 

σου φορολογήσουν και τον ύπνο; Γιατί το θέμα δεν είναι 

να ζεις απλά σαν άνθρωπος … αλλά σαν αξιοπρεπής 

άνθρωπος με δικαιώματα και όχι σε μια φαινομενική δη-

μοκρατία.  Δυστυχώς τα ευοίωνα όνειρα πώς θα γίνουν 

πραγματικότητα αν υπάρχουν ακρότητες και φανατισμός 

από όλους αυτούς που ζουν με παρωπίδες ; Ίσως τελικά 

μόνο αν φτάσει κι εδώ ένας ‘‘τυφώνας’’ θα ξεκινήσει η χώ-

ρα μας να αναθεωρεί κάποια πράγματα!   

                                                        Φωτεινή Νικολαΐδη, Γ2 

Από την πορεία του σχολείου μας στις   6 Δεκέμβρη 

2013 στην Π. Τσαλδάρη. 

Από τη συγκέντρωση στα δικαστήρια του Πειραιά, όπου οι 
μαθητές του σχολείου μας μαζί με άλλους,   εξέφρασαν 
την αλληλεγγύη τους στους συμμαθητές τους του 2ου Λυ-
κείου Κερατσινίου που απειλήθηκαν με διώξεις. Τελικά 
επικράτησε η λογική. 
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 Οι περισσότεροι γνωρίζουμε  ότι στον 21ο αιώνα στις πε-

ρισσότερες χώρες επικρατεί το δημοκρατικό πολίτευ-

μα .Οι άνθρωποι  διοικούνται, καθοδηγούνται, ελέγχο-

νται,  τιμωρούνται από νόμους, κανόνες και συντάγματα 

βασισμένα στη Δημοκρατική Ιδεολογία.  

      Είσαι δημοκρατικά ελεύθερος  να  μορφωθείς, να 

σπουδάσεις,  να λάβεις πτυχία, (γνώση που οι προασπι-

στές του συστήματος θεωρούν σωστές) να αναζητήσεις 

εργασία  σε κάθε πιθανό τομέα ασχέτως της πολύχρονης 

σπουδής σου, είσαι ελεύθερος να ξυπνάς για την… 

‘δουλεία’  στις επτά, να είσαι εκεί ώρες οκτώ, να πληρώ-

νεσαι επτακόσια (μικτό και αν), να αγοράζεις όμως και 

εισιτήριο για τα Μ.Μ.Μ, (γιατί οι φόροι σου δε ξεπληρώ-

νουν το δάνειο στην τρόικα), και το βράδυ, στον καναπέ 

να ευχαριστείς που έχεις φαγητό, στέγη, και ζέστη, έναν 

Θεό. Δηλώνοντας ότι είσαι ελεύθερος ! ! 

       Βεβαίως δε φταις! Για να θεωρηθείς ελεύθερος (με 

την πρωταρχική έννοια πάντα), πρέπει να είσαι εν μέρει 

συνειδητοποιημένος, μυαλωμένος, υποψιασμένος· να 

έχεις αναρωτηθεί για κάποια πράγματα παραπάνω από το  

επιτρεπτό, φίλτατε! Πώς όμως, όταν η μεταλλαγμένη ε-

λευθερία μας σου στερεί τόσο υποχθόνια την πραγματική 

γνώση κι εσύ τους ευχαριστείς κιόλας. 

      Ασυναγώνιστες ταχύτητες Mbps, free wi-fi, ανεξέλε-

γκτες διαφημίσεις, ταινίες ,video-clips, πρωταθλήματα 

αξίας εκατομμυρίων και διάρκειας κάτι λεπτών, TV(!) , 

ένας κόσμος γεμάτος χρώμα και ένταση. Δύσκολο να συ-

γκεντρωθείς σε ένα ασπρόμαυρο βιβλίο. Και έρχονται με 

την σειρά τους οι 'απεσταλμένοι' του συστήματος 

λέγοντας’’ Σας παρέχουμε τόσα. Ησυχία. Είσαι ελεύθερος 

να μην ζητάς. Έχεις το κάθε δικαίωμα να μην μιλήσεις’’. 

Κάποιες μέρες τάχα βγάζεις ένα παράπονο πως δεν είναι 

ζωή και ελευθερία αυτό, επαρκές για να κριθείς επανα-

στατικό πνεύμα.    

    Πέρασαν δύο αιώνες από τη Βιομηχανική Επανάσταση  

και έχουμε την ευκαιρία να πατάμε σε άλλους πλανήτες, 

σε δύο λεπτά να κουτσομπολεύουμε με την θεία από την 

Αυστραλία- τάχα βρίσκεται στο διπλανό μπαλκόνι- να ενη-

μερωνόμαστε πριν συμβεί κάτι (ούτε ο Όμηρος τέτοια 

προοικονομία). Ραγδαία εξελιχθήκαμε, ραγδαία τρέχει η 

ζωή, ραγδαία αλλάζουν οι εικόνες. Είσαι ελεύθερος να 

βολευτείς όσο επιθυμείς μπροστά από ένα παράθυρο...με 

ίντσες. Είσαι ελεύθερος να παρευρεθείς σε προσωπικές 

στιγμές και να μοιραστείς με ένα 'κλικ'  τις δικές σου. Ε-

λεύθερος να μαλώνεις, να χλευάζεις, να ερωτεύεσαι, να 

νοιάζεσαι..ανώνυμα κι ακόμη ελεύθερος να… φορέσεις 

την μόδα,  να έχεις όλο και πιο γρήγορα αμάξια, ( με προ-

σοχή μη φας κλήση από αυτούς που σε φροντίζουν) είσαι 

ελεύθερος, φίλτατε λοιπόν, να έχεις την τελευταία λέξη 

της τεχνολογίας στην τσέπη σου.. 

   Είσαι, είμαι, είμαστε δούλοι των πλασματικών και υλι-

κών αναγκών που δημιούργησε η μηχανή . 

Θα με προσφωνήσεις οπισθοδρομικό, παλιομοδίτη, κάλλι-

στα και ανόητο με την βαρύτερη έννοια. 

Δε τα ισοπεδώνω όλα· η μηχανή αναμφίβολα κάλυψε τις 

βασικές μας ανάγκες, όμως παράλληλα δημιούργησε και-

νούριες. Πλαστικές, τεχνητές, ανάγκες του 'φαίνεσθαι' να 

κατατροπώνει το 'είναι'. 

Ικανοποιείς την μια, γεννάται μιαν άλλη· σε μεταλλική 

Λερναία Ύδρα παραπέμπει. Και έτσι μετατρεπόμαστε ε-

μείς οι σύγχρονοι πρωτοποριακοί άνθρωποι έχοντας Πλά-

τωνα, Αριστοτέλη, Μάρξ, Κροπότκιν, Che, Madela (…) κυ-

ριολεκτικά στην τσέπη μας (όλοι μας έχουμε internet στο 

κινητό), σε δούλους των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών 

που πηγάζουν από την ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη. 

     Είσαι ελεύθερος να συνεχίσεις το παιχνίδι που έπαιζες 

μικρός κυνηγώντας με δεμένα τα μάτια τους φίλους σου, 

όμως στη θέση των φίλων να βρίσκεται η ζωή σου τώρα. 

Είσαι ελεύθερος να διαλέξεις ποια ανάγκη θα καλύψεις 

αρχικά. Ελεύθερος να αλλάξεις κανάλι, να με κατακρίνεις. 

Αναλογίστηκες όμως ποτέ πόσο ελεύθερο σε κάνει αυτό; 

‘’Η ελευθερία σου τελειώνει στην αναπαυτική πολυθρό-

να, εκεί που αρχίζει ο χρωματιστός νόμος, η πολύμορφη 

διοίκηση, και η αιώνια τιμωρία της α-νοησίας. Θα μου 

πεις , και αυτό ελευθερία είναι!; 

Κατερίνα Ταραμπανκό, Γ4 

Ο ΚΑΝΑΠΕΣ  ΤΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  

Ο κόσμος μας !!! 

Όλοι τρέχουμε, μα γιατί τρέχουμε; Ο ένας προσπερνά τον 
άλλον βιαστικά για να φτάσει στον προορισμό του ,μα 
δεν κοιτά το συνάνθρωπο να δει αν τον έχει ανάγκη, να 
δει τι νιώθει. Όλοι τρέχουμε, μα γιατί τρέχουμε ποτέ δεν 
κατάλαβα! Οι δρόμοι γεμάτοι αυτοκίνητα κι εγώ να κοι-
τάζω που  τρέχουν, τρέχουν , τρέχουν και το αποτέλεσμα 
ποιο; Κανείς δεν ξέρει! Ίσως έτσι φτάσουν πιο γρήγορα 
στον προορισμό τους· μα τι να το κάνεις, αν δεν ενδιαφέ-
ρεσαι για τον συνάνθρωπο; Σπρώχνουμε, σκοντάφτου-

με, σηκωνόμαστε, δεν κοιτάμε γύρω μας όμως τον 
άλλον που πονάει, διψάει, που είναι άρρωστος, που 
αγαπάει. Και η αγάπη μερικές φορές αρρώστια είναι. 
Φώτα ο δρόμος, δέκα ίσως δεκαπέντε αμάξια στο φανά-
ρι. Ε και; Αυτός είναι πια ο κόσμος μας… Αμάξια, δρόμοι 
και άνθρωποι ρομπότ χωρίς αισθήματα, χωρίς λογική 
που κινούνται μηχανικά που μιλούν μα δεν καταλαβαί-
νουν. Αυτοί είμαστε εμείς, αυτός είναι ο κόσμος μας. 
Αυτοί είμαστε και ίσως να μην αλλάξουμε ποτέ… 

Γιώτα Καλογιάννη, Β3 
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Όταν κάνουμε λόγο για πολιτιστική παρακμή 

έχουμε συνήθως στο μυαλό μας μεταξύ άλλων και τα 

λεγόμενα ελαφρά ή… πανάλαφρα… τραγούδια που 
φαίνεται να έχουν την τιμητική τους στην εποχή μας. 
Μπορεί πάντοτε να υπήρχε η  ΄΄καλή΄΄  και η ΄΄κακή΄΄ 
μουσική, όμως σήμερα η απήχηση της τελευταίας 
ολοένα και αυξάνεται. Για την ανατροπή αυτής της 
κατάστασης είναι απαραίτητη η συνειδητοποίηση 
της ανωτερότητας της έντεχνης μουσικής σε σχέση 
με την δήθεν ελαφρολαϊκή (αυτή που άλλοι  ονομά-
ζουν… ‘μπουζούκια’, παντελίδικα κλπ). 

Εάν σκεφτούμε τι σημαίνει τέχνη θα καταλάβου-
με αμέσως ότι το έντεχνο τραγούδι είναι αυτό που 
καταφέρνει να εξευγενίσει το πνεύμα, να καλλιερ-
γήσει τη φαντασία και να διευρύνει τους ορίζοντες 
μας. Είναι αυτό που προάγει τον πολιτισμό διαποτί-
ζοντας το μυαλό και την ψυχή με τα στοιχεία του, 

επιμορφώνοντας τον ακροατή και απογειώνοντας το 
πνεύμα του. Αν και πολλοί λένε πως δεν μπορούν να 
εκφράσουν τον πόνο του χωρισμού, του ανεκπλήρω-
του έρωτα ή της μοναξιάς ακούγοντας έντεχνα, για 
κάποιους η έντεχνη μουσική είναι ικανή να εκφράσει 
τα πιο αγνά και έντονα συναισθήματα. Εξάλλου  το 
μεγαλύτερο ποσοστό των έντεχνων τραγουδιών  α-
φορά τον έρωτα. Υπάρχουν ωστόσο και αρκετά τα 
οποία παράγουν κοινωνικό προβληματισμό, αφού ο 
άνθρωπος στη ζωή του δεν νοιάζεται μόνο για την 
αγάπη αλλά και για το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο 
στο οποίο ζει. 

Από την άλλη πλευρά τα… ‘ελαφρά άσματα’ εκ-
φράζουν με φτηνό τρόπο τα ανθρώπινα πάθη και 
συναισθήματα, με τρόπο ο οποίος τελικά τα υποβι-
βάζει. Σε αυτό συμβάλλει και το υποβαθμισμένο λε-

ξιλόγιο που χρησιμοποιούν. Σε καμία περίπτωση 
πάντως τα τραγούδια αυτής της κατηγορίας δεν υπη-
ρετούν τους σκοπούς της τέχνης. Γι’ αυτό πολλοί υ-
ποστηρίζουν πως τα ακούν μόνο για να… διασκεδά-
σουν, δυνατότητα που δήθεν δεν τους παρέχουν τα 
έντεχνα. Πράγματι η έντεχνη μουσική δεν προσφέρε-
ται για διασκέδαση αλλά για ψυχαγωγία. Από την 
άλλη  τέτοιου είδους τραγούδια δεν αγγίζουν ούτε 
στο ελάχιστο τα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα. Δεν 

είναι επομένως σε θέση να αφυπνίσουν και να οξύ-
νουν την κριτική μας ικανότητα. 

Τελικά, μπορεί πολλές φορές να χρειαζόμαστε 
ακούσματα που να μην καθορίζουν το μυαλό και να 
μην επιβαρύνουν τη σκέψη και γι’ αυτό να αποφεύ-
γουμε την έντεχνη μουσική. Η καταφυγή όμως σε 

κατώτερης ποιότητας τραγούδια υποβαθμίζει τον 

πολιτισμό και την ανώτερη δημιουργία στην οποία 
μπορεί να φτάσει το ανθρώπινο ον. Η αποκατάστα-
ση της καλής μουσικής είναι ένα μεγάλο βήμα προς 
τη διαφυγή από την πολιτισμική παρακμή που βιώ-
νουμε σήμερα. Καλή ακρόαση! 
     Μαριάννα Μπέλκα, Β3 

Έντεχνα ή ... άτεχνα; 

Πέρσι θυμάμαι χαρακτηριστικά το καλωσόρισμα ενός καθη-

γητή: “Καλώς ήρθατε στο Λύκειο”, είπε. Τότε γέλασα, διότι μου 

φάνηκε αστείο· σιγά-σιγά όμως κατάλαβα. Άλλοι συμμαθητές, 

άλλοι καθηγητές, αυστηρή βαθμολογία, και μια πορεία· μια 

πορεία καθοριστική για το <<ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ>>. Αυτές όμως 

ήταν φανερές διαπιστώσεις. Το Λύκειο μετατράπηκε σε ένα 

μεγάλο λούκι που μέσα του στοιβάζονται καθηγητές, μαθητές 

και γονείς. Όλοι πληρώνουν το τίμημα. Άλλοι πνευματικά και 

άλλοι υλικά. Ποιος φταίει για όλα αυτά; Δεν έχει σημασία πια, 

αφού τα καλύτερά μας χρόνια τα περνάμε σε τέσσερις τοίχους 

μπροστά από ένα σωρό βιβλία που αν δεν διαβάσεις όπως λέ-

νε: “Τι θ’ απογίνεις στη ζωή σου;” Χρόνια με ανεμελιά (ως ένα 

σημείο βέβαια), μα όταν έρχεται το Λύκειο, αυτό το μεγάλο 

λούκι, όλα φαίνονται τόσο διαφορετικά πια. 

Μεγάλο λούκι το Λύκειο όμως και  για τους μαθητές της φε-

τινής πρώτης Λυκείου, στους οποίους  καθυστερημένα ανακοι-

νώθηκε επισήμως ότι θα λειτουργήσει τελικά η Τράπεζα Θεμά-

των  για όλα σχεδόν τα μαθήματα. Τι πιο ωραίο από το να μα-

θαίνεις  τρείς μήνες πριν δώσεις εξετάσεις  την τελική ύλη των 

εξεταζόμενων μαθημάτων!  Έχει άραγε σκεφτεί κανείς αυτά τα 

παιδιά που θα αναγκαστούν να δίνουν επί τρία χρόνια τέτοιου 

είδους εξετάσεις; Κι αν φτάσουν στη Γ’ Λυκείου και 

’’κατεβάσουν ρολά’’ ποιος θα φταίει; Εκείνα μήπως; Είναι τελι-

κά τυχαίο που πάντα η παιδεία είναι ο τομέας που δέχεται όλες 

τις επιπτώσεις της κάθε κρίσης που βιώνει η χώρα μας; Και η 

συνέπεια λοιπόν αυτής της απόφασης; Κι άλλο άγχος για τα 

παιδιά αυτά, κι άλλα παιδιά που  θα οδηγηθούν στα φροντιστή-

ρια, τα οποία συνεχώς θα πολλαπλασιάζονται –παρά τις αντίθε-

τες εξαγγελίες των αρμοδίων-, άνθρωποι ρομπότ και εξουθενω-

μένοι, ημιμαθείς κι αδύναμοι να αντιδράσουν και να αντιστα-

θούν σε ό,τι συμβαίνει γύρω τους. Ας μην αναφέρω καλύτερα 

και τον οικογενειακό προϋπολογισμό … 

Γιώτα Καλογιάννη, Β3 

“ΛΥΚΕΙΟ: TO ΜΕΓΑΛΟ ΛΟΥΚΙ’ ’  

Αβασταγή 
Θα  ‘ρθει καιρός που θ’ αλλάξουν τα πράγματα 
 και θα μοιάζουν με τα χρόνια παιδικά 
 που παίζαμε χωρίς προβλήματα και αναστεναγμούς 
 και τότε θα σου πω  ‘’σήκω, σήκω να τρέξουμε, 
 ήρθε η εποχή της ελπίδας’ 
’ και θα σου ψιθυρίσω  
 «τώρα δε θα είμαστε σαν το θυμωμένο ταύρο 
 τώρα δεν θα κυνηγάμε το κόκκινο πανί του ταυρομάχου 
 τώρα θα μπορούμε να αποφασίζουμε ελεύθερα 
 τώρα θα μπορούμε να αποφασίζουμε για εμάς» 
 Ήρθε η στιγμή που δε θα υπάρχουν πια άνθρωποι στους     
δρόμους χωρίς σπίτι, 
 χάρτινες κουβέρτες δε θα σκεπάζουν άστεγους πια 
 οι άνθρωποι θα μιλούν μεταξύ τους χωρίς φθόνο ο ένας  για 
τον άλλον, 
 θα είμαστε ελεύθεροι από σκοτεινούς σκοπούς, 
 θα είμαστε πραγματικά ελεύθεροι . 

Λάζαρος Τσαντουλής 
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«Αναπνοή, η τελευταία» 

Αναπνέω ακόμη τον απαξιωτικό καπνό από τα αποτσίγαρα του τελευταίου φασισμού. 

Αίμα στύβω από τα μαλλιά μου, τα μάτια μου βούρκωσαν από τον πόνο. 

Μας μαχαίρωσε πισώπλατα το όνειδος του ψεύδους. 

Η γεύση στα χείλη μου πικρή, σαν τον αποσταγμένο μούστο μαυροδάφνης. 

Η εξαθλίωση διαγράφεται στο σκουριασμένο μέτωπο. 

Η παραίτηση είναι το ολοκλήρωμα του μαύρου κύκλου της καταπίεσης. 

Το νέφος από τα φουγάρα της Χαλυβουργικής καταπίνει το αμάξι μου. 

Ώρα 6.30 π.μ. Ταξιδεύω… 

Μου έμαθαν ότι το άγνωστο είναι η προέκταση της σπασμένης αλυσίδας της  

πραγματικότητας. 

Ζητάω πολλά. 

Πώς θα υπάρχει καλύτερο σε μια πόλη ντυμένη στο χακί; 

Αρκετά περιπλανιόμουν στα μεθυσμένα μονοπάτια της. 

Ο ήλιος κολυμπάει στο χειμωνιάτικο γαλάζιο της αγουροξυπνημένης θαλάσσης. 

Ξημερώνει… 

Οι ακτίνες του με αγκαλιάζουν πατρικά από τους ώμους, σαν προάγγελμα της άπιαστης  

ελευθερίας. 

Λάθος μου που έφυγα. Πρέπει να γυρίσω. 

Ώρα 6.51 π.μ. 

Να πιω ένα τελευταίο καφέ στην Καλλιθέα, να πάρω θέση. 

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί και ξημερώνει… 

Ανθή Χατζημπίνου 

«Ανδρείκελο της αντανάκλασης» 

Έχοντας στο μυαλό της μπερδεμένες ψευδαισθήσεις. 

Περπατούσε θριαμβικά λες και είχε παραισθήσεις. 

Κατάλευκο το φόρεμά της. 

Λουλούδια χρυσά είχε στα μαλλιά της. 

Αέρα δυναμικό προσέδιδε η ομορφιά της. 

Το είδωλό της κοίταζε στους γυάλινους καθρέφτες. 

Μα, εκείνοι μοιάζουνε για ψεύτες. 

Μελωδίες αγγέλων της φώναζαν πίσω να γυρίσει, 

Μα εκείνη ματιά δεν ήθελε να ρίξει. 

Με το φάρμακο του πλούτου υπνωτισμένη, 

Παραπατούσε στα μονοπάτια μιας χώρας βυθισμένης. 

Χρόνια έρμαιο των παθών της, των άπιαστων επιθυμιών της. 

Το φόρεμά της την λάμψη του έχει χάσει. 

Απεγνωσμένα τα μάτια της ψάχνουνε τους καθρέφτες, 

Μήπως μπορέσει να ξεθάψει τους άγνωστους τους φταίχτες. 

Και θολά, πικρά, αυτοί της απαντάνε: 

«Τα χρόνια πια περάσανε, κυρά, 

Αναλλοίωτη δεν έμεινες τελικά». 

Ανθή Χατζημπίνου- Λάζαρος Τσαντουλής 

''Η διάβαση'' 

 Ερχόμενος από το τίποτα, 

περαστικός μιας μέρας 

Ένα τσιγάρο δρόμος η ζωή 

Τρέξε να προλάβεις: 

καλοκαίρια και χειμώνες, 

παρέες και κρασί, 

χαμόγελα και φιλιά! 

Όσα περισσότερα φιλιά 

κι όσο περισσότερο κρασί! 

Παραδώσου σε ένα ζευγάρι μάτια, 

σε μια ιδέα,στον αγώνα! 

Κι αν κάποια στιγμή σταθείς κι αναρωτηθείς, 

''γιατί όλα αυτά;'',η απάντηση δε θα έρθει! 

Γιατί αν ήξερες,αν γνώριζες πού ήσουν και πού 

πηγαίνεις 

κανένα νόημα δε θα είχε η διάβαση.... 

Φωτεινή Τύρου 
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Δεν πάει λίγος καιρός που χτυπούσα ρυθμικά τα πα-

πούτσια μου στις λασπωμένες λακoύβες της άτσαλης α-

σφάλτου, αφήνοντας ακατάληπτους - για τους περαστι-

κούς- ήχους να ξεφύγουν από τα παιδικά χείλη μου. Δεν 

ήμουν η μόνη, όλα τα παιδιά το ίδιο κάνουν. Λίγο μεγαλύ-

τερη, έφτιαχνα και «πρόστυχα» στιχάκια και γελούσα μαζί 

τους. Χρόνια μετά, κοντεύω πια απόφοιτη Λυκείου, και η 

συνήθεια αυτή δεν έχει κοπεί ακόμη. Κάτι σαν το πιπίλι-

σμα του δακτύλου στα νεογνά. Άλλαξε, όμως, κάτι. Κοιτάω 

πέρα πια από τα λασπωμένα παπούτσια μου… 

Η τέχνη πρέπει να ήταν ένας ενιαίος ολόσωμος κα-

θρέπτης στον οποίο ατένιζε την θωριά του ο Άνθρωπος. 

Μόλις, όμως, άνοιξε το κουτί της Πανδώρας διαλύθηκε και 

τα χιλιάδες θραύσματά του μοιράστηκαν στις κοινωνίες 

όλων των λαών. Αν δεν χαρακτηρίζεσαι από ελιτισμό, ψα-

χουλεύεις μερικά κομμάτια της ακόμη και σε ανύποπτα 

σοκάκια. Είναι μια ιδιόρρυθμη συνήθεια να παρατηρείς τις 

αντιδράσεις των περαστικών μπροστά σε ένα έργο τέχνης. 

Κάθε φορά που το τραίνο για την Κηφισιά κάνει στάση στο 

Παλαιό Φάληρο, εκεί που βρίσκονται τα τραίνα για από-

συρση, αναβλύζουν μυριάδες χρώματα και σχήματα δίπλα 

στα πομπώδη μηνύματα των οπαδών του Ολυμπιακού. 

Γκράφιτι. Οι πιο συντηρητικοί επιβάτες με ξινισμένο ύφος 

αγανακτισμένα λένε: «Ααα! Τα παλιόπαιδα πάλι ζωγραφί-

ζουν». Τα «παλιόπαιδα που ζωγραφίζουν», όμως, μιλούν 

στην κοινωνία με την τέχνη. Το γεγονός ότι η κοινωνία δεν 

είναι ικανή να απορροφά εύκολα κάθε νέα μορφή της εί-

ναι άλλο κεφάλαιο. 

Η μουσικότητα του δρόμου είναι μοναδική. Αν θες να 

ξεφύγεις για λίγα δευτερόλεπτα από τον συρμό της αστι-

κής σου ύπαρξης, άκου. Η κίνηση των περαστικών, οι ανα-

κοινώσεις του ΟΑΣΑ, οι κόρνες των αυτοκινήτων, οι πλανό-

διοι μουσικοί, όλα ακούγονται σαν εναρμονισμένη συγ-

χορδία. Αυτές οι λεπτομέρειες συντελούν στη σύνθεση 

ενός ποιήματος, μιας συμφωνίας, στη δημιουργία ενός 

γλυπτού ή ενός πίνακα. Αν ο καθένας είχε το σθένος να 

ξεπεράσει τον εγωκεντρισμό του, θα καταλάβαινε τη λιτό-

τητα και την ισορροπία ενός κλασσικού γλυπτού, θα παρα-

δεχόταν την παρωδία της υπερβολής που ζει. Το ταξίδι 

στον κόσμο της τέχνης είναι μεγάλο, αλλά λυτρωτικό. 

Εμείς οι ίδιοι ταξιδεύουμε, αλλά γυρνάμε εύκολα πίσω, 

καθώς υποκύπτουμε στην άνεση και την ανωνυμία της 

μαζοποιημένης κοινωνίας. Τραγουδάμε στο δρόμο, ζωγρα-

φίζουμε ένα λουλούδι σε ένα γκρίζο τοίχο, αλλά; Η τέχνη 

συναισθάνεται, παρ’ όλα αυτά, τον πόνο του δύστυχου και 

κατατρεγμένου από τα χρέη μεσοαστού. Έχει φροντίσει με 

κάθε τρόπο να του δίνει πνοή από τα  «μικρά». Όταν πά-

ψουμε να κρυβόμαστε στη μοναξιά μας, θα αγαπήσουμε 

αληθινά την τέχνη. Εξάλλου, όλοι είμαστε ποιητές. Ξεπη-

δάμε από τις ομοιοκαταληξίες του δεκαπεντασύλλαβου 

ποιήματος της κοινωνίας… 

                                                    Ανθή Χατζημπίνου, Γ4 

«Συνθέτοντας  το κοινωνικό μινόρε» 

Αχ και να μπορούσα να ήμουν σαν την θάλασσα! Ποτέ δεν μένει στο ίδιο σημείο. Όλο μεταβολές, όλο εκπλήξεις  και 
νέες γνωριμίες και όλα αυτά που ξέρει και  δεν λέει τίποτα. Μυστικά μυριάδων ανθρώπων. Είναι τόσο καλή η θάλασ-
σα. Σ’ακούει και δε μιλάει. Ή μήπως όχι; Κι αυτός ο ήχος του ελαφρού ή και του άγριου κύματος; Μήπως μας μιλάει; 
Τι θέλει να μας πει; Κι εγώ έτσι νιώθω και πού μιλιά; Τίποτα… Την ίδια γλώσσα μιλάμε και κανείς δεν καταλαβαίνει· 
είναι τόσο καλή η θάλασσα. Οπότε θέλει ηρεμεί και όποτε θελήσει φουρτουνιάζει, δείχνει την οργή της. Όμως και 
τότε είναι όμορφη. Έχει αυτή την άγρια ομορφιά. Αυτή που όλοι ερωτευόμαστε. Γυναίκα, είναι η θάλασσα με όλα τα 
καλά της. Ακόμη και γκρίνια έχει… Γκρινιάζει αλλά δεν την ακούμε… Έχει τον τρόπο της να ηρεμεί και ταυτόχρονα τα 
καταστρέφει. Γυναίκα είναι η θάλασσα με όλα τα θέλγητρά  της. 

Μάρω Πατσοπούλου, Γ3 

Λάζαρος Τσαντουλής  
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“Περί ελευθέρων πνευμάτων” 
Άλλη μια νύχτα με αδιέξοδα στην πλάτη. 

Πάλι μέσα σε ένα σκοτεινό σοκάκι γεμάτο αυταπάτη. 
Υπάρχει ένταση στο δρόμο, αλλά δεν αισθάνονται τον ήχο. 

Προσπαθούν ίσα με το μυαλό να φτιάξουν ένα στίχο. 
Χωρίς ισότητα πού πάνε; Χωρίς ιδανικά, πού ξενυχτάνε; 
“Πταίει η κρίσις” λένε οι παππούδες σε κάτι καφενεία. 

Μα εκείνοι σε αυτά ούτε που δίνουν σημασία. 
Ζουν σε έναν κόσμο δίχως υπόσταση, όπου η ελευθερία είναι κάτι σαν 

όαση. 
Πέρασαν οι καιροί που οι μεγάλοι και οι τρανοί βασίλευαν εδώ. 
Τώρα οι νέοι πολεμούν για την πατρίδα, αψηφώντας τα “εγώ”. 

Ελεύθερα πνεύματα οι νέοι, εμείς, λοιπόν, που μονάχα δυο λέξεις έχουμε 
να ειπούμε. 

“Το χρυσό κλουβί μας εμείς περιφρονούμε… 
και ό,τι αυτό κλείνει. 

Συγγνώμη, αλλά μάθαμε η ζωή να μας ανήκει”. 

Σεληνιακό λουλούδι 

«Μη φοβάσαι» 
Η ζωή είναι απρόβλεπτη. 
Εάν χάσεις το μονοπάτι – που σε οδηγεί στους ονειρεμένους παραδείσους της ευτυχίας – 
μην αφήνεσαι στα τέρατα να σε κατασπαράξουν. 
Μην εγκαταλείπεις. 
Μη σε τρομάζει η οργή των ανθρώπων χωρίς πρόσωπο. 
Η δύναμή τους έχει αξία μονάχα στο σκοτάδι. 
Να εγκαταλείψεις μόνο όταν ο ήλιος χαθεί στα ασημόχρυσα πέπλα του φεγγαριού. 
Για πάντα. 

Λάζαρος Τσαντουλής 

Κοιτάζοντας απ’το παράθυρο 
βλέπω μια πόλη διαφορετική. 

Γεμάτη δέντρα και μπετό 
και ένα δα μικρό βουνό. 
Ο κόσμος όμως εχθρικός 

και μεταξύ του άγνωστος. 
Όμως κάτι αλλάζει  

ο κόσμος, η καθημερινότητα . 
Σιγά-σιγά οι κάτοικοι αλλάζουν 

αρχίζουν να γνωρίζονται. 
Μάλλον το κλίμα, η θάλασσα, 

ο τόπος, οι συνθήκες, 
τους έκαναν να καταλάβουν. 

Ίσως…        
Γιώργος  Κοντζεδάκης  

Η ζωή που ονειρεύτηκα   
 Είναι στιγμές που λες ότι δε μπορείς άλλο! Είναι στιγ-

μές που λες ότι θα τα αφήσεις όλα και θα φύγεις! Είναι 
στιγμές που η πίεση και το άγχος σε σκοτώνουν !Είναι 
στιγμές  που νιώθεις ότι η ζωή σε εγκατέλειψε και φεύγει 
μόνη της! 

Είμαστε έφηβοι και είναι λογικό και απαραίτητο να πη-
γαίνουμε σχολείο! Όχι μόνο για την επαγγελματική μας 
κατάρτιση αλλά και την πνευματική μας εξύψωση, την 
κοινωνικότητα μας, τη διαμόρφωση της προσωπικότητας 
μας, τη μεταβίβαση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, τη 
διαμόρφωση ορθής εθνικής  συνείδησης αλλά και την 
καταπολέμηση της πλήξης, της απαισιοδοξίας, της ανίας 
και γενικότερα για την εξασφάλιση της   ψυχικής  ηρεμίας 
και ισορροπίας μας. Δυστυχώς όμως το σχολείο έχει εξελι-
χθεί σε μια μηχανή μαζικής μετατροπής των παιδιών σε 
παραγωγικά ρομπότ. H καθημερινότητά μας; Σκληρή μό-
νο για εκείνους που αντέχουν, οι υπόλοιποι εγκαταλεί-
πουν. Σχολείο μέχρι τις 2.05μμ , φροντιστήριο από τις 3μμ
-8μμ και μετά διάβασμα των μαθημάτων του σχολείου και 
του φροντιστηρίου, μέχρι όσο πάρει. 

Η ζωή μας πού πάει; Πότε θα ασχοληθούμε με τον εαυ-
τό μας, τους φίλους, την οικογένεια;  Πότε θα γίνουμε 
άνθρωποι; Ζούμε στο ίδιο σπίτι με τους γονείς και τα α-
δέρφια μας και υπάρχουν μέρες που ανταλλάσσουμε μό-
νο τρεις λέξεις: «Καλημέρα», «Ωραία γεμιστά», 
«Καληνύχτα».  Συναντάμε τους φίλους μας κάθε Σάββα-

το απόγευμα  λες και έτσι θα καταπολεμήσουμε τη μονα-
ξιά, θα σπάσουμε τη ρουτίνα , θα γελάσουμε. Όσο αφορά 
τον εαυτό μας, έχουμε γίνει δυο ξένοι  που κατοικούμε στο 
ίδιο σώμα. 

Και όλα αυτά γιατί; Για να μπούμε σε μια σχολή; Για να 
βρούμε μια δουλειά; Για να επιβιώσουμε. Εξάλλου όπως 
λένε είναι μόνο για δύο χρόνια. Μετά θα λυτρωθούμε θα 
κάνουμε ό,τι θέλουμε,  θα διασκεδάζουμε, θα παίζουμε, δε 
θα 'χουμε έννοιες και σκοτούρες  τουλάχιστον για τα επό-
μενα 4 χρόνια. Ύστερα θα ψάξουμε για δουλειά. Οικονομι-
κή κρίση, μειωμένες θέσεις εργασίας, ανεργία, φτώχεια, 
λέξεις που θα εμποδίσουν την πραγματοποίηση των στό-
χων μας. Δεν πειράζει όμως γιατί η ελπίδα ποτέ δεν πεθαί-
νει. 

Κι όμως πρέπει μέσα σε όλη αυτή τη σκληρή και άδικη 
πραγματικότητα να  ζήσουμε τη ζωή μας. Η ζωή είναι πολύ-
τιμη. Πρέπει να ζούμε κάθε της δευτερόλεπτο όπως της 
αξίζει και όπως μας αξίζει. Θα τα καταφέρουμε αρκεί να 
υπάρχει μέτρο, θέληση και κουράγιο. Αυτή τη στιγμή συμ-
μετέχουμε σε έναν αγώνα και δε θα αφήσουμε κανέναν και 
τίποτα να λήξει τον αγώνα μας πριν φθάσουμε σ τη γραμμή 
του τέλους. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι η ζωή πρέπει να 
είναι ένα σύνολο εμπειριών που σε γεμίζουν και όχι μια 
απλή επιβίωση. 

                                                            Ευτυχία Αναστασίου, Β2 
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Είμαστε κάτι ψεύτικες ελπίδες.  
Όσο η γη γυρίζει περιμένουμε 
να επαληθευτούμε προσπαθώντας 
να μην πληγωθούμε. 
 
Είμαστε κάτι στεγνά κύματα. 
Ούτε τους βράχους μπορούμε  
να διαβρώσουμε, γιατί κατά βάθος 
δεν το θέλουμε. Τη ζωή μας 
μόνοι μας μικραίνουμε. 
 
Είμαστε κάτι αταίριαστα ταίρια  
που όμως αγαπιόμαστε  
ή μήπως μέσα μας μισιόμαστε; 
 
Στην ψυχή, στο μυαλό υποφέρουμε. 
Όλοι μας ζητάνε μα τίποτα 
δεν αγαπούμε. 
Όλο φεύγουμε και όλο ξαναγυρνάμε. 

 
Κοτσώνη Δώρα, Β3 

Είμαστε κάτι πρόσωπα χλωμά , 
που προσπαθούν ξύλινα κάδρα να γεμί-

σουν, 
και δεν μπορούν μια λέξη να μιλήσουν . 
Πρόσωπα σκυφτά , ακλόνητα , θολά . 

Είμαστε κάτι τραγούδια θλιβερά . 
Μόνο τη ψυχή σου ξέρουν να τρυπήσουν, 

 κάνουν δάκρυα καυτά να κυλήσουν, 
στα μάγουλα τα ροδαλά . 

Είμαστε κάτι ραδιόφωνα κλειστά. 
Ο κόσμος γίνεται βουβός, 
 χωρίς τον ήχο συντροφιά. 

Είμαστε κάτι ασπρόμαυρες φωτογραφίες.  
 Είμαι καλός ; Είμαι κακός; 

 Αναπάντητες ανησυχίες. 

  Πάμελα Βισνιόβσκα,  Β4  

 ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 1Ο  ΤΕΥΧΟΣ  ΤΟΥ 
ΟΝΕΙΡΟΖΟΥΜ (ερμηνεύοντας τον τίτλο) 

 Από τα δεξιά προς τα αριστερά. ΖΟΥΜ στο όνειρο 
μας. Το πλησιάζουμε για να μεταγγίσουμε το πά-
θος που αιματώνει κάθε όνειρο. Και την ίδια στιγ-
μή πετάμε μακριά του. Για να το δούμε μέσα από 
την πολύτροπη ζωή και να κερδίσουμε έτσι το 
λυτρωτικό μας χιούμορ.  

Από τα αριστερά προς τα δεξιά. Το ΟΝΕΙΡΟ κάνει 
ζουμ σε αυτό που λέμε πραγματικότητα. Την πλη-
σιάζει ηδονικά, γιατί πάντα μας αφήνει το αινιγ-
ματικό του ανικανοποίητου αλλά ταυτόχρονα 
φεύγει μακριά της. 
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 ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ‘TA NEA’ ,  

                 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 

‘ΑΠΛΑ ΣΗΚΩΘΕΙΤΕ’. Αυτός θα είναι ο τίτλος του επόμε-

νου πρωτοσέλιδου της εφημερίδας ‘Ονειροζούμ’ είπε η 

Φωτεινή, μαθήτρια της Γ Λυκείου στο 1ο Γενικό Λύκειο 

Κερατσινίου. Η ενδοσχολική βία δεν είναι φαινόμενο 

που περιορίζεται στο προαύλιο του σχολείου. Η γειτο-

νιά μας, το Κερατσίνι έζησε πριν από λίγους μήνες μια 

πολύ άγρια μορφή βίας’ είπε αναφερόμενη στη δολο-

φονία του Παύλου Φύσσα. ‘ Μέσα από την εφημερίδα 

μας εκφράζουμε την ανησυχία μας’ τόνισε η Δώρα Κο-

τσώνη, το ποίημα της οποίας έδωσε το βραβείο του 

καλύτερου κειμένου στην εφημερίδα ‘ Ονειροζούμ’.  

     Με μεγάλη χαρά παραλάβαμε τα βραβεία που απονεμή-
θηκαν για το ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ στις μαθή-
τριες του σχολείου μας Πάμελα Βισνιόβσκα και Δώρα Κοτσώ-
νη στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθητικών Εντύπων! Ο 
διαγωνισμός διοργανώθηκε για 20η φορά απο την εφημερίδα 
« Τα Νέα » και τα ποιήματα των δύο κοριτσιών κατάφεραν 
να ξεχωρίσουν ανάμεσα σε 300 συμμετοχές. Τα βραβεία πα-
ρέλαβαν οι υπεύθυνοι καθηγητές του περιοδικού κ.Παππάς 
και κ.Μανδοπούλου μαζί με τις αρχισυντάκτριες εκπροσώ-
πους της μαθητικής κοινότητας (Εύα Σκαφτούρου και Φωτει-
νή Τύρου) στην ετήσια εκδήλωση του θεσμού, στο ίδρυμα 
Μιχάλης Κακογιάννης. 
Αυτή ήταν και η πρώτη επίσημη διάκριση της εφημερίδας 
«Ονειροζούμ» μέσα από την οποία αναγνωρίστηκε η αξία 
του πρωτότυπου και μοναδικού που χαρακτηρίζει κάθε 
έντυπο της εφημερίδας μας. 

Ρεπορτάζ: Εύα Σκαφτούρου 

Κι έ τσι απλα  και διακριτικα  ή ρθέ  ή βρα βέυσή. Μαζι   Κι έ τσι απλα  και διακριτικα  ή ρθέ  ή βρα βέυσή. Μαζι   Κι έ τσι απλα  και διακριτικα  ή ρθέ  ή βρα βέυσή. Μαζι   
μ΄ αυτή  κι ή έπιβρα βέυσή μιας προσπα θέιας που μ΄ αυτή  κι ή έπιβρα βέυσή μιας προσπα θέιας που μ΄ αυτή  κι ή έπιβρα βέυσή μιας προσπα θέιας που 
μέτρα  οκτώ  συναπτα   έ τή ͘  ένο ς έγχέιρή ματος που μέτρα  οκτώ  συναπτα   έ τή ͘  ένο ς έγχέιρή ματος που μέτρα  οκτώ  συναπτα   έ τή ͘  ένο ς έγχέιρή ματος που 
ξέκι νήσέ απο  έ να ο ραμα, απέ κτήσέ υλική , πνέυματι-ξέκι νήσέ απο  έ να ο ραμα, απέ κτήσέ υλική , πνέυματι-ξέκι νήσέ απο  έ να ο ραμα, απέ κτήσέ υλική , πνέυματι-
κή  και ψυχική  υπο στασή και σταθέρή  πορέι α μέ σα κή  και ψυχική  υπο στασή και σταθέρή  πορέι α μέ σα κή  και ψυχική  υπο στασή και σταθέρή  πορέι α μέ σα 
στο χρο νο ͘ μιας δρα σής μέ στο χρο νο ͘ μιας δρα σής μέ στο χρο νο ͘ μιας δρα σής μέ δημιουργήματα ψυχής, δημιουργήματα ψυχής, δημιουργήματα ψυχής, 
πνεύματος και αυθεντικότηταςπνεύματος και αυθεντικότηταςπνεύματος και αυθεντικότητας.  Αθο ρυβή, ο σον .  Αθο ρυβή, ο σον .  Αθο ρυβή, ο σον 
αφορα  τήν έπι δέιξή και τήν έπιτή δέυσή, ουσιαστική  αφορα  τήν έπι δέιξή και τήν έπιτή δέυσή, ουσιαστική  αφορα  τήν έπι δέιξή και τήν έπιτή δέυσή, ουσιαστική  
ο μώς και ο μώς και ο μώς και με σταθεράμε σταθεράμε σταθερά   σημεία αναφοράςσημεία αναφοράςσημεία αναφοράς,  ή προ-,  ή προ-,  ή προ-
σώπικο τήτα του πέριοδικου  μας, έ δώσέ και έξακο-σώπικο τήτα του πέριοδικου  μας, έ δώσέ και έξακο-σώπικο τήτα του πέριοδικου  μας, έ δώσέ και έξακο-
λουθέι  να δι νέι το στι γμα μιας μαθήτική ς κοινο τή-λουθέι  να δι νέι το στι γμα μιας μαθήτική ς κοινο τή-λουθέι  να δι νέι το στι γμα μιας μαθήτική ς κοινο τή-
τας που πα λλέται, στοχα ζέται, αισθα νέται και δρα ͘ τας που πα λλέται, στοχα ζέται, αισθα νέται και δρα ͘ τας που πα λλέται, στοχα ζέται, αισθα νέται και δρα ͘ 
τής μαθήτική ς κοινο τήτας του σχολέι ου μας, του τής μαθήτική ς κοινο τήτας του σχολέι ου μας, του τής μαθήτική ς κοινο τήτας του σχολέι ου μας, του 
1ου ΓΕΛ Κέρατσινι ου.1ου ΓΕΛ Κέρατσινι ου.1ου ΓΕΛ Κέρατσινι ου.   
Όχι πώς πέριμέ ναμέ τή βρα βέυσή για να έπιβέβαιώ -Όχι πώς πέριμέ ναμέ τή βρα βέυσή για να έπιβέβαιώ -Όχι πώς πέριμέ ναμέ τή βρα βέυσή για να έπιβέβαιώ -
σουμέ τήν αξι α του μαθήτικου  μας έντυ που ͘ απλα  σουμέ τήν αξι α του μαθήτικου  μας έντυ που ͘ απλα  σουμέ τήν αξι α του μαθήτικου  μας έντυ που ͘ απλα  

το γέγονο ς τής μας προ σφέρέ έ να έπιπλέ ον κι νήτρο το γέγονο ς τής μας προ σφέρέ έ να έπιπλέ ον κι νήτρο το γέγονο ς τής μας προ σφέρέ έ να έπιπλέ ον κι νήτρο 
αλλα  και μας έ δώσέ τή έυκαιρι α να αλλα  και μας έ δώσέ τή έυκαιρι α να αλλα  και μας έ δώσέ τή έυκαιρι α να «««έκταθου μέέκταθου μέέκταθου μέ» » » σ΄ σ΄ σ΄ 
έ να έυρυ τέρο έκπαιδέυτικο  έ να έυρυ τέρο έκπαιδέυτικο  έ να έυρυ τέρο έκπαιδέυτικο  –––   κοινώνικο  χώ ρο και κοινώνικο  χώ ρο και κοινώνικο  χώ ρο και 
να αρθρώ σουμέ λο γο στα έ ντυπα και τήλέοπτικα  να αρθρώ σουμέ λο γο στα έ ντυπα και τήλέοπτικα  να αρθρώ σουμέ λο γο στα έ ντυπα και τήλέοπτικα  
μέ σα ένήμέ ρώσής. Έτσι πιο δυνατοι  ψυχικα , πιο μέ σα ένήμέ ρώσής. Έτσι πιο δυνατοι  ψυχικα , πιο μέ σα ένήμέ ρώσής. Έτσι πιο δυνατοι  ψυχικα , πιο 
ανοικτοι  και έμπλουτισμέ νοι πλέ ον μέ διέυρυμέ νές ανοικτοι  και έμπλουτισμέ νοι πλέ ον μέ διέυρυμέ νές ανοικτοι  και έμπλουτισμέ νοι πλέ ον μέ διέυρυμέ νές 
έμπέιρι ές, πορέυο μαστέ σ΄ αυτή ν τή συλλογική  δου-έμπέιρι ές, πορέυο μαστέ σ΄ αυτή ν τή συλλογική  δου-έμπέιρι ές, πορέυο μαστέ σ΄ αυτή ν τή συλλογική  δου-
λέια  μέ πρώταγώνιστέ ς τους μαθήτέ ς ͘ τα παιδια  λέια  μέ πρώταγώνιστέ ς τους μαθήτέ ς ͘ τα παιδια  λέια  μέ πρώταγώνιστέ ς τους μαθήτέ ς ͘ τα παιδια  
αυτα  που έι τέ έι τέ ώς δήμιουργοι  αυτα  που έι τέ έι τέ ώς δήμιουργοι  αυτα  που έι τέ έι τέ ώς δήμιουργοι  –––   πομποι  έι τέ ώς πομποι  έι τέ ώς πομποι  έι τέ ώς 
αποδέ κτές αποδέ κτές αποδέ κτές βρίσκουν στο περιοδικό ένα καταφύ-βρίσκουν στο περιοδικό ένα καταφύ-βρίσκουν στο περιοδικό ένα καταφύ-
γιο έκφρασης, μια πόρτα επικοινωνίας με την γιο έκφρασης, μια πόρτα επικοινωνίας με την γιο έκφρασης, μια πόρτα επικοινωνίας με την 
κοινωνία, ένα χώρο γόνιμης κριτικής και βιω-κοινωνία, ένα χώρο γόνιμης κριτικής και βιω-κοινωνία, ένα χώρο γόνιμης κριτικής και βιω-
ματικής επαφής με τα πράγματαματικής επαφής με τα πράγματαματικής επαφής με τα πράγματα… … … Απλα , λοιπο ν, Απλα , λοιπο ν, Απλα , λοιπο ν, 
και σταθέρα , καλαι σθήτα και ανθρώπιστικα  ͘ να και σταθέρα , καλαι σθήτα και ανθρώπιστικα  ͘ να και σταθέρα , καλαι σθήτα και ανθρώπιστικα  ͘ να 
πώ ς διαμορφώ νέται το ή θος πώ ς διαμορφώ νέται το ή θος πώ ς διαμορφώ νέται το ή θος ………   
         Αγγελική ΜανδοπούλουΑγγελική ΜανδοπούλουΑγγελική Μανδοπούλου   

Έτσι απλά ...Έτσι απλά ...   

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟZΟΥΜ ΔΙΝΕΙ  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ… ΣΤΑ Μ.Μ.Ε 

Η πρώτη διάκριση ! 
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Είμαστε ποιητές σημαίνει 
ζούμε ελεύθεροι, 
 αποτυπώνουμε 
το πάθος  για τη ζωή 
 μεσ’ στα ποιήματά μας. 
 Αγαπάμε , 
θυμώνουμε, μισούμε,  
γιατί απλά ζούμε. 
Σημαίνει πως αντλούμε 
και την τελευταία σταγόνα 
ενέργειας μας για αυτούς  
που αγαπάμε, 
 και στο τέλος, 
ελεύθεροι  πια 
μπορούμε να πεθάνουμε 
ολοκληρωμένοι.  

Kουιμάνης Γιώργος 

Ἐν ἀρχῇ ἦν ἡ ποίησις  . . . 
Με αφορμή τη διδασκαλία συγκεκριμένων ποιημάτων στα πλαίσια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας  
(“Είμαστε κάτι” Κ. Καρυωτάκης, “Είμαστε ποιητές” Γ. Σαραντάρης και “Ο τόπος μας”Γ. Ρίτσος) οι μα-
θητές της Β΄ Λυκείου δημιουργούν και αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα στο χώρο της ποίησης  και 
της πεζογραφίας. . .  

Είμαστε κάτι χρυσαφικά μέσα στο σεντούκι. 
Κάτι πράγματα πολύτιμα και όμορφα. 
Με πολλές δυνατότητες και αντοχές. 
Μαζί καταφέρνουμε πολλά και χώρια τίποτα. 
Απ’ το τίποτα στα πάντα. Απ’ τα πάντα στο τίποτα. 
Δημιουργημένοι απ’ το μηδέν και σιγά σιγά           
κοντεύουμε στο άπειρο. 
Σαν ένας αγώνας δρόμου χωρίς τελειωμό. 
Kαι το έπαθλο, η ζωή. 
Η ζωή που ζούμε, η ζωή που λαχταρούμε. 

Νίκος Καφούρος 

Είμαστε κάτι άγραφα τετράδια 
Που περιμένουν ανυπόμονα  
Κάποιον να τους αφήσει ένα σημάδι 
Κάτι που θα γεμίσει τις γραμμές τους. 

Είμαστε κάτι παλιά αυτοκίνητα 
Που χρειάζονται έναν οδηγό 
Κάποιον να μας δείξει ένα δρόμο  
Για να τρέξουμε ελεύθεροι. 

Όμως είμαστε κάτι ολοκληρωμένο 
Κάτι στοιχειωμένο και ονειρεμένο. 
Κάτι που η ελπίδα το θεριεύσει 
Κάτι που η χαρά το ανασταίνει. 

Ρεμούνδου Θεοδώρα 

Είμαστε τόσο μικροί  
και τόσο μεγάλοι 
για να ακολουθήσουμε 
την πορεία της ζωής. 
Αναζητούμε την ευτυχία σε λάθος κατευθύνσεις.  
Είμαστε πιόνια που χρησιμοποιούμε 
για να κινήσουμε επικίνδυνα νήματα 
ή για να φέρουμε την ευτυχία. 
Είμαστε αισθήματα 
και ο κάθε ανθρωπος 
αναζητά το δικό του. 

Έφη Γιαννακή 

Είμαστε κάτι παρατημένα ποδήλατα 
που περιμένουν  τα παιδιά να τους δώσουν ζωή, 
να τα  καβαλήσουν και να ταξιδέψουν   
ξεχνώντας τις φθορές του χρόνου. 
Είμαστε κάτι χριστουγεννιάτικα στολίδια 
Παραμένοντας σε μικρά κουτιά 
Περιμένοντας την εποχή που θα   
εντυπωσιάσουμε την μεγαλοπρέπειά μας. 

Νίκος Γαλανός 

Είμαστε κάτι 
Ζούμε για κάτι 
Αγαπάμε κάτι 
Παλεύουμε για κάτι. 
Τι είναι όμως αυτό το κάτι; 

Είμαστε κάτι σημαίνει είμαστε διαφορετικοί. 
Ζούμε για κάτι σημαίνει ότι κάτι μας δίνει ζωή. 
Αγαπάμε κάτι σημαίνει ότι έχουμε αισθήματα. 
Παλεύουμε για κάτι σημαίνει ότι είμαστε αγωνιστές 
Δεν έχει σημασία τι είναι αυτό το κάτι 
Αλλά υπάρχει και γι’ αυτό υπάρχουμε. 

Βασίλης Παναγάκος 

Είμαστε ποιητές σημαίνει ζούμε γελώντας,  
σημαίνει αγωνιζόμαστε 
είμαστε ποιητές σημαίνει  ότι και αν 
κεραυνός μας χτυπήσει 
 σηκωνόμαστε 
είμαστε ποιητές σημαίνει ταξιδεύουμε  
με τα πέταλα του έρωτα. 
Σημαίνει πως η ζωή   
είναι ευτυχία που 
δεν φεύγει με μία ατυχία. 

Eυτυχία  Αναστασίου 



 

- 15 - 

Ξεκίνησε το καράβι, 

ήχησε το φουγάρο 

σα μια γλυκιά μελωδία στα αυτιά μου. 

Χανόμαστε στον ορίζοντα 

και μαζί με εμάς οι σκέψεις μας. 

Μόνο οι αναμνήσεις συχνά-πυκνά ξεπροβάλλουν, 

για να διαταράξουν την ησυχία της θάλασσας. 

Η τρικυμία της θάλασσας συμβαδίζει με αυτή του μυαλού. 

Πράγματα που κάναμε και πράγματα που δεν κάναμε. 

Αναπάντητα ερωτήματα το βασανίζουν. 

Απάντηση καμία. 

Η σιωπή τώρα πια πονάει πιο πολύ και από τις αναμνήσεις. 

Σε καταστρέφει όπως το σαράκι το ξύλο 

από μέσα. 

Διαφυγή καμία. 

Τίποτα που μπορεί να γλυκάνει τον πόνο. 

ΤΙΠΟΤΑ! 

Γιώργος  Κουιμάνης 

Σηκώνεις τοίχους, δεν αφήνεις τον πόνο της να φύγει. 

Τα αυτιά σου κλείνεις στην οργισμένη βοή και εκείνη σηκώνει 

τα χέρια της να σε χτυπήσει. 

Δεν μπορεί να σε αγγίξει… 

Έχεις βάλει δεσμά να την κρατούν. 

Νομίζεις ότι την έχεις αποφύγει. 

Όμως αυτή φυλά μέσα της οργή, μην αυταπατάσαι. 

Μην αυταπατάσαι. 

Θα βρει τη δύναμη να απελευθερωθεί. 

Θα λύσει τα δεσμά. 

Παπαγεωργίου Μαρία 

Όνειρο-οπτασία του πανεπιστημίου τα σκαλιά 
Όνειρο φαντάζει την ακαδημαϊκή την πόρτα έστω λίγο να 
αντικρίσεις 
17 με 18 χρονών καθώς πας  
 
Χειμωνιάζει …έξω παγωνιά 
Αλλά το αίμα ζεστό κυλά με το χέρι συνεχώς εκθέσεις να 
γράψει 
Κάθε πρόγραμμα επιλύεις στο μάθημα του ΑΕΠΠ 
Καθώς μόνο έτσι της καριέρας σου τον αλγόριθμο θα 
φτιάξεις 
Τις σελίδες που το μέλλον σου κρατούν να αποστηθίσεις  
Τα προβλήματά σου έτσι να τα λύσεις  
Κάθε σελίδα που μαθαίνεις ένα σκαλοπάτι  
και κάθε άσκηση που λύνεις ένα βλέμμα μακριά. 
 
Όταν τα λουλούδια χαρούμενα ανθίζουν και ο καιρός 
ελαφρώς γλυκαίνει 
ποιος νοιάζεται για αγάπες και έρωτες όταν η ύλη           
τελειώνει 
πρωινά-απογευματινά-βραδινά εναλλάσσονται οι καφέ-

δες στα δωμάτια 
ύπνος πέντε ώρες το βράδυ, δύο το μεσημέρι 
κι όταν το πρωί ο ήλιος βγαίνει  
στο σχολείο περπατάς 
φιγούρες φεύγουν και γυρνούν  
μια σκέψη όμως κυριαρχεί  
το τετράδιο με τις σημειώσεις που πρέπει να κοιτάξεις  
κι εκείνη η σπουδαία άσκηση που ξέχασες να δεις. 
 
Λιγοστεύει ο χρόνος κι ένα-ένα τα τετράδια τελειώνουν 
Έξω ήλιος- φτιάχνει ο καιρός. Θεού χαρά  
Κι εσύ προβληματίζεσαι για τους τύπους στα μαθηματικά 
Κλείνεις κινητό –faceook-twitter 
μην σ’ αποσπά η παρέα σου που έξω έχει βγει  
γιατί εσύ όλο το βράδυ θα λύνεις φυσική. 
 
Ο ιδρώτας αυξάνεται, η ένταση φουντώνει, τα μάτια          
μαυρίζουν 
κι εσύ ξέρεις ότι μέχρι το τελευταίο μάθημα να δώσεις 
η ακαδημαϊκή η πόρτα είναι μακριά ακόμη.  

Ραχμανίδου Ευγενία 
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΖΑΡ ΣΤΟ GRAN TORINO  

      Πέντε μαγευτικά βράδια με σινεμά…40 έως 60 θεα-

τές (κυρίως μαθητές αλλά και γονείς και καθηγητές) πα-

ρακολούθησαν τις ταινίες της Κινηματογραφικής μας 

Λέσχης . Διάλειμμα με καφέ, αναψυκτικά και ποπ-κορν 

(ευχαριστούμε το Σύλλογο Γονέων που ήταν πάντα πα-

ρών), καλή μουσική κι ο Χάρις εγγύηση για την ποιότητα 

ήχου και εικόνας. Οι ταινίες που επιλέχθηκαν άρεσαν 

πολύ και δίνουμε  υπόσχεση ότι του χρόνου το πρόγραμ-

μα θα εμπλουτισθεί και θα διορθωθούν λάθη. Ο απώτε-

ρος στόχος είναι εξάλλου οι κινηματογραφικές βραδιές 

της Κινηματογραφικής Λέσχης να αποτελέσουν θεσμό 

και να αγκαλιασθούν  από όλη την εκπαιδευτική κοινό-

τητα. .  Έτσι θα ζωντανέψει  ξανά ένα σχολείο που παλιό-

τερα με τις Βραδιές Παιδείας (κάποιο βράδυ είδαμε και 

τον κ. Μητροπέτρο) είχε δείξει  ότι παιδεία είναι  πολι-

τισμός.  

      Η Κινηματογραφική 

Λέσχη έκανε αυλαία  με 

την ταινία «Ο εξαιρετικός 

κύριος Λαζάρ». Σε αυτήν 

νιώσαμε και σκεφτήκαμε 

ποιο είναι το πρωτεύον 

στις ανθρώπινες σχέσεις 

και ειδικά στις σχέσεις 

που αναπτύσσονται σε 

ένα σχολείο.  Σε ένα σχολείο που για να λειτουργεί  δεν 

αρκεί να τηρούνται απλώς οι νόμοι αλλά πολύ πέρα απ’ 

αυτό,  πρέπει να ενθαρρύνεται η  πραγματική επικοινω-

νία και να ενσταλάζεται  η αγάπη. Κι έτσι ένας 

‘παράνομος’ δάσκαλος, ένας μετανάστης που δεν ξέ-

ρει... από νέες παιδαγωγικές μεθόδους και καινοτομίες, 

προσφέρει μια μεγάλη αγκαλιά… από αυτές που λεί-

πουν από τα κριτήρια αξιολόγησης των  μεταμοντέρ-

νων σχολείων. 

   Με τον «Μπίλυ Έλιοτ, 

γεννημένο χορευτή»,  

βρεθήκαμε αντιμέτωποι 

με τα διλήμματα ενός 

παιδιού και της οικογενεί-

ας του στη θατσερική Αγ-

γλία της ανεργίας και της 

φτώχιας. Μπορούμε να 

έχουμε στόχους, να ελπί-

ζουμε, όταν η πραγματικότητα είναι τόσο ζοφερή γύρω 

μας;  Ο μικρός Μπίλυ Έλιοτ μας ψιθύρισε στο αυτί πως 

μπορούμε, πως πρέπει  να ελπίζουμε ότι τα όνειρά μας 

θα γίνουν πραγματικότητα κι ότι δεν  πρέπει να υπο-

κύπτουμε στα στερεότυπα της κοινωνίας και στο φόβο. 

Αντίθετα με την τέχνη μπορούμε να πετάξουμε ψηλά… 

    Η συγκίνησή  μας  

κορυφώθηκε με «Το 

αγόρι με τις ριγέ πι-

τζάμες», όταν στη 

συζήτηση που ακο-

λούθησε αφουγκρα-

στήκαμε το λυγμό 

μαθήτριας που αρνεί-

ται το μίσος που σπέρνει ο φασισμός και ψάχνει την 

ελπίδα στην ελευθερία και στον άνθρωπο…  

      Από το Αουσβιτς  βρε-

θήκαμε σε ένα αυταρχι-

κό αμερικανικό κολλέγιο 

που βασιζόταν στη τάξη 

και την πειθαρχία. Ο κύ-

ριος Κίτινγκ  με βασικό 

εργαλείο την ποίηση και 

με το μη συμβατικό τρό-

πο διδασκαλίας προτρέ-

πει τους μαθητές του 

στον ‘Κύκλο των χαμένων ποιητών’ ‘να αδράξουν τη 

μέρα’, να δημιουργήσουν, να απελευθερωθούν από την 

εξεταστέα ύλη.  ‘Μόρφωση σημαίνει να σκέφτεσαι μό-

νος σου’ λέει ο Κίτινκγ. Η απόλυση του καθηγητή για τις 

επαναστατικές του ιδέες αλλά και η στιγμή του αποχαι-

ρετισμού μας έδειξε  ότι το σχολείο και η ζωή ή θα 

έχουν όραμα ή θα είναι νεκρά…  

 Κι από εκεί στην Αμερι-

κή του σήμερα με την 

ταινία GRAN TORINO 

του πολύ σπουδαίου  

σκηνοθέτη (και ηθοποι-

ού) Κλιντ Ινστγουντ με 

πρωταγωνιστή έναν γε-

ροπαράξενο Αμερικάνο 

να παλεύει με ό,τι είχε 

βαθιά στην ψυχή του, με 

τις αξίες του, αλλά και με το ρατσισμό ή τη μισανθρωπία 

του. Δε συμφωνήσαμε για το ρόλο του ήρωα στη συζή-

τηση που επακολούθησε, πάντως  συμφωνήσαμε πως 

όταν θελήσουμε να συναντήσουμε τον ΑΛΛΟΝ, τότε 

συναντάμε και τον εαυτό μας. 

    Γ. ΠΑΠΠΑΣ 

ΝΥΧΤΕΣ ΜΑΓΙΚΕΣ 
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Διαβάσαμε και αξιολογούμε …  

“Αγαπώ θα πει χάνομαι”   

Ρένα Ρώσση-Ζαίρη 

H Αλεξάνδρα, η Μαρίνα και η Ελίνα μεγα-

λώνουν σε ένα αρχοντικό όπου βασιλεύει 

η αδιαφορία. Έχουν τα πάντα αλλά τους 

λείπει το πιο βασικό: η αγάπη. Ακολου-

θούν το πεπρωμένο τους, ερωτεύονται 

με πάθος, χωρίζουν. Ταξιδεύουν παρέα 

με τα περιστέρια της καρδιάς τους στο 

απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου και στην 

Καλντέρα της Σαντορίνης, πετούν πάνω από τις πλατείες της Φλω-

ρεντίας, χορεύουν με τον ήλιο της ερήμου στη χλιδή των Αραβι-

κών Εμιράτων, προσπαθούν με πείσμα να ανακαλύψουν τι θα πει 

«σ’ αγαπώ». Σε μια παράλληλη διαδρομή, παρών είναι και ο Δη-

μήτρης, που σμίγει μυστικά με αλήθειες τραγικές, μπλεγμένος εν 

αγνοία του στον ίδιο οικογενειακό ιστό. Τέσσερις ήρωες που ερω-

τεύονται, πονούν, χαίρονται, συγκρούονται, αναρωτιούνται ως 

πού μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος που αγαπάει. Ίσως και μέ-

χρι το φόνο; Είναι ποτέ δυνατόν; Έχει, άραγε, όρια η αγάπη; 

Μαρία Μιχαλοπούλου, Β3  

Ο κινηματογράφος, γνωστός και ως έβδομη τέχνη, αποτελεί μέρος της ψυχαγωγίας 
του σύγχρονου ανθρώπου. Απευθύνεται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών και μπο-
ρεί να ικανοποιήσει όλα τα γούστα των θεατών, καθώς διαθέτει μεγάλο εύρος ται-
νιών. Με πρωτοβουλία λοιπόν των καθηγητών του σχολείου μας και  με τη σημαντι-
κή βοήθεια του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων έγινε το πρώτο βήμα για να 
«έρθει» η μαγεία του cinema κοντά στους μαθητές! Το 1ο ΓΕΛ Κερατσινίου «άνοιξε 
τις πόρτες του» στο ευρύ κοινό! Οι ταινίες που προβάλλονται έχουν ψυχαγωγικό αλλά και διδακτικό περιεχόμενο. 
Σκοπός τους είναι να προβληματίσουν τους θεατές και να θίξουν κοινωνικά θέματα που έχουν διαχρονικό χαρακτήρα. 
Μετά από κάθε ταινία ακολουθεί συζήτηση και οι θεατές έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις σκέψεις και τα συναι-
σθήματα που τους προκάλεσε το έργο, καθώς και να συγκρίνουν τις καταστάσεις της καθημερινότητας που βιώνουν, με 
αυτές που προβάλλονται στις ταινίες. Μέσα από τον κινηματογράφο λοιπόν, μπορούμε να ξεφύγουμε για λίγο από τη 
μιζέρια της καθημερινότητας και να μεταφερθούμε στο μαγευτικό   κόσμο των ταινιών!!!  

                                                         Ελένη Μαργέτη. B3 

Πάμε σινεμά!!! 

ΡΙΓΕ ΠΙΤΖΑΜΕΣ  

ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

Το πρόγραμμα “Πάμε σινεμά” του σχολείου μας έκανε 

μεταξύ άλλων προβολή της ταινίας ‘’Το αγόρι με τις 

ριγέ πιτζάμες’’. Πρόκειται για μια πολύ συγκινητική 

ταινία με θέμα τη δυνατή φιλία δύο αγοριών, ενός 

Εβραίου και ενός Γερμανού την εποχή του Ολοκαυτώ-

ματος και των στρατοπέδων συγκέντρωσης στη Γερμα-

νία. Μέσα από τα δυνατά μηνύματα που περνά και τη 

συναισθηματική φόρτιση που προκαλεί, μπορεί να 

μείνει αξέχαστη. Στην ταινία γίνεται φανερή η αντιμε-

τώπιση των Εβραίων από το ναζιστικό καθεστώς του 

Χίτλερ ως σιχαμερά σκουπίδια που πρέπει οπωσδήπο-

τε να καούν για να καθαρίσει ο τόπος. Γιατί άραγε τό-

σο μίσος; 

Όλοι, ανεξαιρέτως χρώματος, φυλής, φρονημάτων 

είμαστε άνθρωποι με ίσα δικαιώματα και την υποχρέ-

ωση να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Η πρόοδος δεν 

έρχεται μέσα από την αλληλοεξόντωση αλλά από τη 

συνεργασία σε έναν κοινό αγώνα για μια αξιοπρεπή 

ζωή χωρίς κοινωνικές ανισότητες. Δεν πρέπει να πέ-

σουμε στην παγίδα θεωριών περί ανωτερότητας της 

φυλής κλπ. Γι’ αυτό και σήμερα που η χώρα μας, όπως 

και πολλές άλλες χώρες, βιώνει συνθήκες φτώχειας 

παρόμοιες με της τότε Γερμανίας δεν πρέπει να αφή-

σουμε το μίσος και το ρατσισμό να κυριαρχήσουν  

ανάμεσά μας.  

Ο τραγικός θάνατος του Παύλου Φύσσα στη γειτονιά 

μας είναι η θλιβερή απόδειξη του σημείου μέχρι το 

οποίο μπορεί να φτάσει ο κοινωνικός και πολιτικός 

ρατσισμός, ο φασισμός, το μίσος. Γιατί στην περίπτω-

ση αυτή δεν υπάρχει χώρος για ελεύθερη έκφραση 

απόψεων, για ισότητα, σεβασμό και αλληλεγγύη. Κι 

όμως το θέμα είναι σε αυτή τη ζωή παρά τις δυσκολίες 

να παραμένουμε ΑΝΘΡΩΠΟΙ. Και  άνθρωπος σημαίνει 

συμπόνια, κατανόηση, φιλία. Ας γίνει λοιπόν η φιλία 

του Σμούελ και του Μπρούνο- των δύο αγοριών πρω-

ταγωνιστών της ταινίας- παράδειγμα για όλους μας. 

Mαριάννα Μπέλκα, Β3 

‘’Το παιδί με τις ριγέ πιτζάμες’’ 

Στην κινηματογραφική λέσχη του σχολείου μας είδαμε μια 

υπέροχη ταινία που μας αφύπνισε. Η ταινία μας δείχνει τη 

σκληρή πραγματικότητα και την αγριότητα του ανθρώπου. Και 

επειδή όσο είμαστε έξω από το χορό, πολλά τραγούδια λέμε, 

μόνο όταν νιώσουμε στο πετσί μας τις συνέπειες των πράξεών 

μας, θα συνειδητοποιήσουμε την κατάσταση. O πόνος μπορεί 

να αλλάξει πολλά. Αν πονέσεις, θα καταλάβεις. Τα δάκρυά 

μου, για όσα είδα, έγιναν μίσος, θυμός και αηδία για τους αν-

θρώπους που σήμερα θεωρούνται οι ‘’κύριοι’’ της Ευρώπης 

αγνοώντας όμως τις φρικαλεότητες του παρελθόντος τους. Στο 

χέρι μας είναι λοιπόν να τους βγάλουμε από τη ζωή μας. 

    Γιώτα Καλογιάννη, Β3 
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«Μικρά  
Αγγλία» 

 
 
 

 

 

Ίσως η πιο αξιόλογη ταινία όλων των επο-

χών , η «Μικρά Αγγλία», διασκευή του βιβλί-

ου της συζύγου του Παντελή  Βούλγαρη Ι-

ωάννας Καρυστιάνη, αντιπροσωπεύει μια 

όμορφα κινηματογραφημένη και συγκινητική 

ταινία. Σε μια εποχή που η ποιότητα και η 

γνήσια ψυχαγωγία θυσιάζονται στον βωμό 

της θεαματικότητας και του κέρδους ,η ταινία 

αυτή κάνει την διαφορά. Ο τόπος, η ιστορία 

και οι άνθρωποι της Άνδρου γίνονται τέχνη 

στα χέρια δύο μεγάλων δημιουργών και δί-

νουν παραδείγματα μητρικής, αδερφικής και 

ερωτικής αγάπης· ένα μάθημα για τον πολι-

τισμό μας αλλά και για την ψυχή μας. 

Μαρία Σωπασουδάκη, Γ4 

ΠΕΜΠΤΗ & 12 
Ο Ευτύχης (Θανάσης Τσαλταμπάσης) είναι 

πραγματικά … άτυχος! Δεν του κάθεται τίπο-

τα. Πάει για το καλό και πάντα, με έναν μαγι-

κό τρόπο, βρίσκεται μπλεγμένος. Επιπροσθέ-

τως δεν μπορεί να βρει γυναίκα και, όπως οι 

περισσότεροι άνθρωποι, δυσκολεύεται να 

βρει δουλειά. Μία ημέρα, πάνω στην από-

γνωσή του, θα συναντήσει έναν άστεγο και 

θα ακολουθήσει τις συμβουλές του. Ως δια 

μαγείας θα βρει δουλειά ,η οποία όμως θα 

τον οδηγήσει πάνω στον επικίνδυνα διαπλε-

κόμενο Δημοσθένη Χατζηνικολή (Βλαδίμηρος Κυριακίδης), η γυναίκα 

του οποίου είναι πρώην συμμαθήτρια του Ευτύχη. Το ζευγάρι θα κά-

νει ένα πάρτυ για την κόρη του, και εκεί οι μάσκες θα πέσουν ... για 

όλους! 

Η ταινία Πέμπτη & 12 είναι μία κωμωδία που αγγίζει μερικούς από 

τους προβληματισμούς του σύγχρονου Έλληνα αλλά και τις φοβίες 

του. Μία πολύ επίκαιρη ταινία με “HAPPY END”. O πρωταγωνιστής 

λόγω των συγκυριών του καταφέρνει να αλλάξει τη ζωή του. Σημαντι-

κό ρόλο παίζει και ο ζητιάνος που συναντά, ο οποίος τον ακολουθεί 

σε όλη του την πορεία και τον βοηθά με τον τρόπο του. Η ταινία δίνει 

ένα τόνο αισιοδοξίας σε όλους τους Έλληνες, αφού ακόμα και ο πιο 

άτυχος (εδώ εννοούμε τον πρωταγωνιστή) καταφέρνει να αλλάξει 

τη ζωή του. 

Μαρία Μιχαλοπούλου, Β3 

Είδαμε και κρίνουμε…. 

ΘΕΑΤΡΟ: ΕΝΑ ΚΑΠΕΛΟ ΓΕΜΑΤΟ ΒΡΟΧΗ 

 Δύο τμήματα του σχολείου μας παρακολουθήσαμε την 

θεατρική παράσταση με τίτλο  «Ένα καπέλο  γεμάτο  βροχή». 

Ο τίτλος  συμβολικός, παραπέμπει στα προβλήματα που σκί-

αζαν τη χαρά της οικογενειακής ατμόσφαιρας των ηρώων 

του έργου.   

Ο πρωταγωνιστής της παράστασης υποδύεται έναν εθι-

σμένο σε ναρκωτικές ουσίες νέο, ο οποίος εθίστηκε στον πό-

λεμο. Ο εθισμός του οφειλόταν σε βασανιστήρια, στα οποία 

υποβλήθηκε ο ήρωας κατά τη διάρκεια ενός πολέμου,  στον 

οποίο συμμετείχε υπερασπιζόμενος την πατρίδα του. Είναι 

αξιοσημείωτο το πώς αντιμετωπίζει η οικογένειά του την 

κατάστασή του. Στην αρχή όπως είναι λογικό, όλοι ξαφνιάζο-

νται. Στην πορεία όμως είναι πρόθυμοι να τον βοηθήσουν να 

απεγκλωβιστεί από το πρόβλημα του. Κι αυτό , επιτεύχθηκε 

μόνο όταν με τη συνδρομή του αδερφού του άντλησε το 

θάρρος να τους το ομολογήσει.  

Αυτό που αξίζει κανείς να επισημάνει  είναι πως το να 

μένεις στο περιθώριο και να μη μοιράζεσαι το πρόβλημά σου 

με κανέναν χειροτερεύει τα πράγματα και οδηγεί σε ένα με-

γάλο αδιέξοδο. Επομένως αυτό είναι και το κοινωνικό μήνυ-

μα που αποκομί-

ζει  όποιος παρα-

κολουθήσει τη 

συγκεκριμένη 

παράσταση. Το 

να εκμυστηρεύε-

σαι το πρόβλημα 

που σε απασχολεί κυρίως στην οικογένειά σου αποτε-

λεί ένα είδος πρόληψης για την καταπολέμηση  των 

ναρκωτικών αλλά και κάθε εξάρτησης. 

Για την πραγματοποίηση αυτής της επίσκεψης 

«θυσιάστηκαν» 7 ώρες μαθήματος. Παρόλα αυτά  θε-

ωρώ πως η παρακολούθηση μιας θεατρικής παράστα-

σης  τέτοιας ποιότητας και περιεχομένου, είναι το πιο 

σπουδαίο «μάθημα» ζωής. Γι΄ αυτό επομένως είναι 

αξιέπαινο και σημαντικό να πραγματοποιούνται τέτοι-

ου είδους εκπαιδευτικές επισκέψεις,  γιατί μας ψυχα-

γωγούν, ενώ  παράλληλα μας διαπαιδαγωγούν και μας 

καταρτίζουν πάνω σε ποικίλα αξιόλογα θέματα.                

Πέτρος Χριστοδουλάκος, B3 
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     Σε ένα μικρό θέατρο στην Αθήνα είδαμε την  παράσταση 
‘’Μορφές από το έργο του Βιζυηνού’’. Η ηθοποιός  Άννα  Κοκκί-
νου ξεδιπλώνει το ταλέντο της και καθηλώνει τους θεατές με τον 
εκπληκτικό τρόπο που εναλλάσσονται η έκφραση και οι κινήσεις 
αναλόγως το πρόσωπο που υποδύεται κάθε φορά. Το έργο απο-
τελείται από σκηνές ποικίλων έργων του ηθογράφου Βιζυηνού 
εκ των οποίων όλες αποδίδονται παραστατικά από ένα μόνο 
πρόσωπο, την ηθοποιό. Το γεγονός ότι όλο το έργο συνιστούσε 
μονολογικά αποσπάσματα, σε άλλους προκαλούσε έκπληξη και 
θαυμασμό ενώ σε άλλους δημιουργούσε το αίσθημα της κούρα-
σης. Κανείς δεν είναι σε θέση να αμφισβητήσει ότι η ηθοποιός 
αγαπούσε αυτό που έκανε κι εργαζόταν με πάθος , αφού θα 
χρειάστηκε να αφιερώσει αρκετό χρόνο προκειμένου να μελετή-
σει το διηγηματογράφο και να ενσωματώσει  στο ρόλο της τα 
διαφορετικά κάθε φορά συναισθήματα που ο Βιζυηνός ήθελε να 
καλλιεργήσει  στον αναγνώστη. Η γλώσσα του Βιζυηνού όμως 
είναι δύσκολη κι η καθαρεύουσα δεν βοηθούσε ιδιαίτερα τον 
θεατή να παρακολουθήσει τα δρώμενα.  
    Για να κατανοήσει επομένως κάποιος το έργο και να εκτιμήσει 
την προσπάθεια της κυρίας Κοκκίνου χρειάζεται να έχει προηγη-
θεί κάποιου είδους ιδιαίτερη μελέτη του διηγηματογράφου Βι-
ζυηνού. Σε αντίθετη περίπτωση είναι έντονο το αίσθημα της 
κόπωσης από το συγκεκριμένο είδος παράστασης. Η παράσταση 
επίσης απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε άτομα  που διαθέτουν 
μία ευρεία πνευματική καλλιέργεια κι είναι εξοικειωμένοι με 
τέτοιου είδους θεατρικές παραστάσεις. Για έναν έφηβο όμως 
που δεν έρχεται συχνά σε επαφή με τέτοιου είδους τέχνη, η πα-
ράσταση δε δημιουργεί τελικά τις αναμενόμενες εντυπώσεις. 
Παρά ταύτα η παρακολούθηση της παράστασης αποτελεί μια 
ενδιαφέρουσα εμπειρία που αξίζει να τη βιώσει κάποιος ως 
θεατής… 

Ζέτα Χώνου, Γ4 
     

Θα παρακολουθήσουμε το θεατρικό: «Μορφές από το έργο 
του Βιζυηνού» μας είπαν και η τάξη γέμισε με ανάμεικτα συναι-
σθήματα. Ίσως κανείς δεν φανταζόταν τότε, τις μετέπειτα εντυ-
πώσεις.  
    Η Αννα Κοκκίνου μας ταξίδεψε σε πρωτόγνωρες εμπειρίες 
θεάτρου μέσω της συγκλονιστικής δίωρης ερμηνείας της. Είναι 
θεωρώ συγκλονιστικό να σου μεταδίδει κανείς τεράστιο πάθος 
για τη δουλειά που κάνει. Από το 1993 παίζει την ίδια παράστα-
ση κι όμως είχε, για μένα, την ίδια αγωνία για τις αντιδράσεις 
του κοινού, την ίδια συγκίνηση να τη διακατέχει.   
    Το γούστο του κάθε ανθρώπου σίγουρα διαφέρει’ είναι δύ-
σκολο να εκτιμηθεί η εκπληκτική παράσταση που παρακολου-
θήσαμε από όλους, θα ήταν άλλωστε παράλογο να ζητάμε κάτι 
τέτοιο. 
    Κατ’ εμέ ύψιστο σημείο της παράστασης ήταν το κομμάτι της 
αναδίπλωσης του Αμαρτήματος της μητρός του Βιζυηνού. Αν και 
υπήρχαν σημεία που δεν καταλάβαμε πλήρως, στοιχεία που μας 
δημιούργησαν ερωτήματα, εντούτοις καταφέραμε να προβλη-
ματιστούμε. Ακόμη,  συγκινηθήκαμε, αισθανθήκαμε τη δύναμη 
της ερμηνείας, «ταξιδέψαμε» ίσως μερικές φορές και σίγουρα 
εμπνευστήκαμε! 
      -Ευχαριστούμε! 

Φανή Βεντούρη, Γ1 

ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΒΙΖΥΗΝΟΥ - 2 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ … ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
Μετά το τέλος της παράστασης  

συναντήσαμε την ηθοποιό Άννα 

Κοκκίνου και ανταλλάξαμε κάποιες 

σκέψεις σε μια μίνι συνέντευξη.  

 

-(Παιδιά και καθηγητές)  Συγχαρητήρια, ήταν πολύ 
καλό! Δεν κουράζεστε  να παίζετε τόση ώρα; 

(Κοκκίνου) Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά! Όχι, εμέ-
να άλλα πράγματα με κουράζουν, όχι το θέατρο. 

-Μελετήσατε λεπτομερώς το Βιζυηνό για να παίξετε 
κάτι τέτοιο; Πρέπει να κάνατε μεγάλη έρευνα! 

-Βέβαια, φυσικά! Πρώτα-πρώτα για να τον καταλά-
βω κι έπειτα για να διαλέξω τα κομμάτια που θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν μια συνέχεια για να 

γίνουν παράσταση. Η γλώσσα ήταν κατανοητή; 

-Μερικές φορές μας ήταν δύσκολη... 

-Δεν πειράζει αν δεν την καταλάβατε, αρκεί να νιώ-
σατε αυτό που έγινε στη σκηνή. 

-Η παράσταση έχει αλλάξει τη δομή της από το 1993 
που πρωτοπαίχτηκε; 

-Όχι, δεν έχει αλλάξει κανένα κομμάτι, είναι ακριβώς  
ίδια με την πρώτη φορά. Απλώς φέτος είναι η πρώτη 
φορά που παίζεται κανονικά σε θέατρο. 

-Προσέξαμε ότι το βλέμμα σας κατευθυνόταν  προς 
το κοινό, υπήρχε αμεσότητα. 

-Αν και δε βλέπω ούτε εστιάζω στο κοινό, ναι, είναι 
αλήθεια ότι πλέον υπάρχει ανάγκη για αμεσότητα, 
όση μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στο κοινό και στον 
ηθοποιό. 

-Ευχαριστούμε πολύ! Και πάλι συγχαρητήρια! 

-Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά! 

 Ρεπορτάζ  Ονειροζούμ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ   
ΗΘΟΠΟΙΟ  Α. ΚΟΚΚΙΝΟΥ  
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Το facebook αφορά πλέον ένα αναπόσπαστο κομμάτι στη 
ζωή των νέων. Βέβαια κι άλλα στρώματα ηλικιών ασχολού-
νται  με αυτό, όμως είναι γεγονός ότι επηρεάζει κυρίως 
τους εφήβους. Είναι απίστευτος πολλές φορές ο χρόνος 
που του αφιερώνουν. Πολλοί τρώνε δίπλα του, διαβάζουν 
κοντά του και το χειρότερο, κοιμούνται πλάι του. Είναι θλι-
βερό να αντικρίζεις άτομα που προτιμούν να μείνουν σπίτι 
προσκολλημένοι στο facebook από το να πάνε μία βόλτα. 
Είναι τρομερό το πώς παρασύρονται από την κάθε είδους 
ασυναρτησία που τους πλασάρει αυτός ο ιστότοπος. Ναι. 
Συμφωνώ. Παρέχει δωρεάν επικοινωνία. Μπορείς να α-
ναρτήσεις όσες και όποιες εικόνες θες. Έχουμε τη δυνατό-
τητα να προσθέσουμε όσους φίλους επιθυμούμε και όταν 
ξεπεράσουμε τους 1.000 νιώθουμε σπουδαίοι. Για να σκε-

φτούμε όμως … Όταν έχουμε ένα πρόβλημα, πόσοι από 
αυτούς θα μας ακούσουν, κατά πόσο αυτή η επικοινωνία 
είναι αυθεντική, πόσο ασφαλείς είναι οι εικόνες που κοινο-
ποιούμε; Δυστυχώς έχουμε οδηγηθεί σε μία κατάσταση 
μέσα στην οποία αυξάνεται η διπροσωπία και η αποξένω-
ση, οι αληθινές διαπροσωπικές σχέσεις φθείρονται. Ο προ-
σωπικός μας χαρακτήρας αλλοιώνεται, ενώ η ευχαρίστηση 
του face to face έχει αντικατασταθεί από ψεύτικα χαμόγε-
λα σε μία οθόνη. Δεν στηλιτεύω το facebook, απλώς πι-
στεύω πως η χρήση του έχει πάρει μεγαλύτερες διαστά-
σεις απ’ ότι θα έπρεπε. Θεωρώ πως πρέπει να αποστασιο-
ποιηθούμε  από αυτό αν δεν θέλουμε να είμαστε ξένοι 
μεταξύ ξένων.   

  Π. Χριστοδουλάκος, Β3 

 . . .  μας χρειάζεται; 

   Δύσκολα μπορεί να περιγράψει ένας μαθητής της Γ΄ Λυκεί-
ου τα συναισθήματά του για αυτό που του συμβαίνει στη 
τελευταία του χρονιά στο Λύκειο. 

Αρχικά, θα ήταν καλύτερο να μην αναφερόμαστε στον 
νέο με τον χαρακτηρισμό του μαθητή. Διότι, από τη στιγμή 
που αποφασίζει ότι θα συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετά-
σεις, δεν είναι μαθητής, αλλά ένας υποψήφιος. Βέβαια 
όμως συνεχίζει την μαθησιακή του διαδικασία, γιατί έχει 
αρκετά πράγματα ακόμη να του διδάξει η τελευταία του 
χρονιά στο σχολείο. Χαρακτηρίζεται όμως ως υποψήφιος, 
γιατί μπαίνει στην διαδικασία του μαραθώνιου. Όπως ακρι-
βώς και ένας αγωνιστής δρόμου, έτσι και ο υποψήφιος αγω-
νίζεται, τρέχει, υπάρχει η πιθανότητα και να αποδυναμωθεί, 
αλλά θα πρέπει να συνεχίσει μέχρι το τέλος. Η κούραση εί-
ναι αναπόφευκτη, αλλά και αναγκαία. Άλλωστε, ‘’Τα καλά 
κόποις κτώνται.’’ 

Η ψυχολογία του υποψήφιου ωστόσο είναι κάτι το α-
πρόβλεπτο, τουλάχιστον από ένα σημείο και μετά. Οι καθη-
γητές συνηθίζουν να χωρίζουν τους μαθητές σε δύο κατηγο-
ρίες. Η πρώτη κατηγορία είναι οι υποψήφιοι που πανικο-
βάλλονται το Νοέμβριο, και η δεύτερη είναι όσοι πανικο-
βάλλονται το Φεβρουάριο. Παρόλα αυτά, θα προσθέσω και 
μια τρίτη κατηγορία, που θεωρώ ότι είναι και η κρισιμότερη· 
πρόκειται για τον πανικό την ώρα της εξεταστικής διαδικασί-
ας. Οι δύο πρώτες όμως είναι και οι κυρίαρχες. Ο υποψήφι-
ος λοιπόν έρχεται αντιμέτωπος με πολλές εναλλασσόμενες 
ψυχολογικές καταστάσεις όπως είναι η αυτοπεποίθηση, το 
άγχος, μετά η απαισιοδοξία, ξανά άγχος και τελικά τα υπαρ-
ξιακά προβλήματα που οδηγούν στην απόγνωση και στο 
χάος.  Φυσικά όμως όλη αυτή η εναλλαγή συναισθημάτων 
μπορεί να περιοριστεί σε φυσιολογικά πλαίσια. 

Η καθημερινότητα του υποψήφιου -και εννοούμε αυτόν 
που έχει πάρει σοβαρά το θέμα των εξετάσεων, γιατί όπως 
όλοι γνωρίζουμε υπάρχουν και μαθητές που δεν επιλέγουν 
να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο- είναι δύσκολη, ειδικά 
αν έχει επιλέξει και τη φροντιστηριακή βοήθεια. Οι μέρες 
του περνάνε με τον ίδιο τρόπο: Σχολείο, φροντιστήριο, σπίτι, 
και ενδεχομένως διάβασμα, εάν ο ίδιος το επιθυμεί και α-

ντέχει. Κάποιοι μπορεί και να ξενυχτάνε, πράγμα που δε 
συμβουλεύω, διότι αυτό εξαντλεί τον υποψήφιο και μπο-
ρεί να του προκαλέσει  διαταραχές στην υγεία του ή ακόμη 
και να επηρεάσει την επίδοση του. Γι αυτό ο ύπνος είναι 
σημαντικός σύμμαχος κατά τη διάρκεια αυτού του αγώνα. 
Από την άλλη  όλοι οι καθηγητές του, κατά τη διάρκεια αυ-
τής της χρονιάς θα έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
καλώς ή κακώς ο υποψήφιος θα πρέπει να ανταποκρίνεται 
σε αυτές, διαμορφώνοντας το ανάλογο πρόγραμμα. Το 
πρόγραμμα είναι κάτι σημαντικό. Διατηρεί τη ζωή του 
υποψήφιου σε τάξη, κάτι πολύ σημαντικό καθώς θα πρέπει 
να διατηρεί και την ψυχολογία του σε ελεγχόμενα πλαίσια. 

Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένας αγώνας που πολ-
λοί  έχουν περάσει, και θα περάσουν ακόμη περισσότεροι. 
Ωστόσο, ακόμη και αν μας είναι γνωστό αυτό το γεγονός, 
όλοι μας, σαν υποψήφιοι, έχουμε την τάση να θεωρούμε 
πως είμαστε οι μοναδικοί που περνάνε τόσο δύσκολες κα-
ταστάσεις, και ακολουθούμε ένα τόσο αυστηρό πρόγραμ-
μα. Κι όμως, κανείς δεν είναι μόνος. Γι'αυτό, συμβουλεύω 
τους μαθητές που πρόκειται να περάσουν από αυτή τη δια-
δικασία να καθησυχάζουν τους εαυτούς τους, όπως κάνου-
με και εμείς ως υποψήφιοι, και να καταλάβουν ότι οι πα-
νελλαδικές εξετάσεις δεν είναι η μοναδική διέξοδος για 
τον κόσμο. Δεν περιφέρεται η ζωή μας γύρω από αυτές 
ούτε πρόκειται να χαθεί το νόημα της ζωής μας εάν δεν 
περάσουμε στη σχολή της προτίμησης μας. Και φυσικά, η 
καθημερινότητα πρέπει να συνεχίζεται με ενδιαφέροντα 
τρόπο και όχι ανιαρά. Ακόμη και η μικρότερη διαφυγή, 
όπως μια βόλτα είναι σημαντικός παράγοντας ηρεμίας για 
τον υποψήφιο. Με τη σωστή οργάνωση του χρόνου, κανείς 
δεν θα παραμένει εσώκλειστος μέσα στους τέσσερις τοί-
χους του σπιτιού του. 

Ακόμη λοιπόν και αν δεν συμφωνούμε με τις παρούσες 
καταστάσεις -πράγμα απόλυτα φυσιολογικό- ούτε με το 
υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα, θα πρέπει να προσαρμο-
στούμε σε αυτό και να ακολουθήσουμε την δύσκολη αυτή 
πορεία. Καλή μας τύχη! 

                                                                        Ελπίδα Τζάκη, Γ4 

ΒΑΣΑΝΙΖΟΜΑΙ…   ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΟ  
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Οι περισσότεροι συνομήλικοί μου, αυτήν τη στιγμή ονει-
ρεύονται την ανεξαρτησία τους, κάνουν σχέδια για την ενή-
λικη ζωή τους, διαλέγουν πανεπιστήμια, καριέρες, ανησυ-
χούν από τώρα για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. 
Αλλά τι γίνεται, όταν το όνειρό σου είναι να παραμείνεις για 
πάντα παιδί; 

Από μικρή μάλλον ήμουν αρκετά ώριμη για την ηλικία 
μου, υπερβολικά ώριμη αν μου επιτρέψετε. Αυτό με γλύτω-
σε πολλές φορές από διάφορες κακοτοπιές, αλλά συγχρό-
νως μου στέρησε κάτι πολύτιμο: την ανέμελη παιδική ηλικί-
α που κάθε παιδί δικαιούται. Δεν εννοώ φυσικά, ότι ήμουν 
το αξιοπερίεργο πεντάχρονο που δεν γελούσε ποτέ. Απλά 
ήμουν το ήσυχο δεκάχρονο, που σκεφτόταν διπλά οτιδήπο-
τε ήθελε να κάνει ή πει, επειδή ακριβώς ήξερε ότι καθετί 
φέρει τις συνέπειές του. Οπότε, από τη μία κάποιος θα μπο-
ρούσε να πει ότι αυτή η άρνησή μου για την ενηλικίωση 
οφείλεται σε παιδικά τραύματα και ψυχολογικούς παράγο-
ντες, ότι τάχα πάσχω από το σύνδρομο του Πήτερ Παν. 

Αλλά από την άλλη, γιατί να μεγαλώσω; Σοβαρολογώ. 
Αν είχατε την δυνατότητα να παραμείνετε για πάντα παιδιά, 
θα θυσιάζατε αυτό το δώρο; Γιατί; Για το όνειρο της επαγ-
γελματικής επιτυχίας, της οικονομικής ανεξαρτησίας, της 
οικογένειας που θα είναι  βγαλμένη από παραμύθι; Λοιπόν, 
έχω νέα για σας. Όλα αυτά, δυστυχώς, θα παραμείνουν 
αυτό που είναι. Όνειρα. Τουλάχιστον η πλειοψηφία τους. 
Οπότε, why bother?  

Θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να σας υπενθυμίσω 
το τι περιμένει τον καθένα από εμάς μετά την αποφοίτησή 
του από το Λύκειο. 

Αν είσαι ένας από τους τυχερούς και καταφέρεις να α-
ντεπεξέλθεις στην αναίτια πίεση στην οποία υποβαλλόμα-
στε όλοι, και περάσεις στην σχολή των ονείρων σου, θα 
ήθελα να σε ενημερώσω that you' re in for a treat, my 
friend: εξαιτίας των καταλήψεων, θα αγωνιάς για το αν θα 
χάσεις ή όχι το εξάμηνο (δες ιατρική Αθηνών), θα απαυδή-
σεις πραγματικά με την κατάσταση ορισμένων πανεπιστημι-
ακών συγκροτημάτων (δες πανεπιστήμιο αρχιτεκτονικής 
Θράκης), και αν νομίζεις πως επειδή πέρασες, δεν θα ξανα-
αγχωθείς ποτέ, well... καλύτερα να το βγάλεις αυτό από το 
μυαλό σου (προϋπόθεση φυσικά είναι να νοιάζεσαι λιγάκι 
και για τo αν θα περάσεις τα μαθήματα). 

Στη συνέχεια αποφοιτώντας από το πανεπιστήμιο και 
αποφασισμένος να μην παρατήσεις τα όνειρά σου, να πας 
κόντρα στο γενικό κλίμα θλίψης που επικρατεί γύρω σου, 
να “γίνεις η αλλαγή που θέλεις να δεις στο κόσμο”, φτιά-

χνεις με προσοχή και αγάπη το πρώτο σου βιογραφικό σημεί-
ωμα, το στέλνεις σε όλες τις εταιρείες που υποθετικά θα μπο-
ρούσαν να τροφοδοτήσουν το πορτοφόλι σου και να ικανο-
ποιήσουν την ακόρεστη επιθυμία σου να αλλάξεις τον κόσμο, 
ή τουλάχιστον θα σου επέτρεπαν να κάνεις κάτι πάνω στο 
αντικείμενό σου ή ,στην τελική, κάτι για να σκοτώνεις την ώρα 
σου και να βγάζεις το χαρτζιλίκι σου (ας μην έχουμε και πολ-
λές απαιτήσεις, σκέφτεσαι). Και από τη στιγμή που θα το στεί-
λεις, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να περιμένεις. Και 
αυτό ακριβώς κάνεις. Περιμένεις. Και περιμένεις. Και περιμέ-
νεις. Περιμένεις τόσο πολύ, που ο δείκτης ανεργίας ανεβαίνει 
κάμποσες μονάδες, και συνειδητοποιείς πως μάλλον ήρθε η 
ώρα να σηκωθείς από την καρέκλα σου, να απομακρυνθείς 
από το laptop σου (αφού έτσι κι αλλιώς δεν θα λάβεις email 
από κάποια εταιρία), και να πας να κάνεις κάνα μπάνιο. 

Όμως, ας πάμε λίγο πίσω για μια στιγμή. Περίπου στο ση-
μείο που είπα <<στην σχολή των ονείρων σου>>. Είναι δυνατόν 
κάποιος, στην τρυφερή ηλικία των 16-17, να γνωρίζει τόσο 
καλά τον εαυτό του, ώστε να είναι ικανός να αποφασίσει πώς 
θα περνάει οχτώ ώρες την ημέρα για τα επόμενα 45+ χρόνια 
της ζωής του; Είναι δυνατόν, κάποιος να έχει τις ίδιες απόψεις 
και να του αρέσουν ακόμα τα ίδια πράγματα που του άρεσαν 
όντας έφηβος, όταν φτάσει 40 χρονών; Πώς είναι δυνατόν, να 
υποβάλλονται οι έφηβοι στην διαδικασία αυτή, όταν ακόμα 
καλά-καλά δεν ξέρουν πλήρως τον εαυτό τους, όταν ακόμα 
διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους, όταν ακόμα δεν 
έχουν δεχθεί όλα τα απαραίτητα ερεθίσματα και δεν έχουν 
υποβληθεί στις απαραίτητες εμπειρίες, έτσι ώστε να μπορούν 
με σιγουριά να υποθέσουν ποιό επάγγελμα θα τους ταίριαζε; 

Καταλαβαίνετε τώρα; Έστω και λίγο; Δεν είναι ότι δεν 

θέλω να μεγαλώσω, επειδή λατρεύω την ελευθερία του να 
είσαι παιδί (την οποία λατρεύω), αλλά κυρίως επειδή πι-
στεύω πως κάπου, κάπως, σε κάποιο σημείο η κοινωνία 
μπερδεύτηκε λίγο και τα 'κανε μαντάρα. Και το θέμα είναι, 
ότι όσο κι αν θέλω να κάνω κάτι για να αλλάξει η κατάστα-
ση, δυστυχώς μόνη μου δεν μπορώ να κάνω πολλά (ή το 
οτιδήποτε, for a matter of fact). Οπότε, θέλω να μου υποσχε-
θείτε ότι όσο κι αν δυσκολέψουν τα πράγματα, όσο δυσοίω-
νο κι αν φαίνεται το μέλλον, εσείς θα παραμείνετε παιδιά. 
Θέλω να μου υποσχεθείτε ότι θα αντιμετωπίζετε κάθε δυ-
σκολία με χαμόγελο, θα μοιράζεστε (την αγάπη σας, στιγ-
μές, το περίσσευμά σας), και ποτέ, μα ποτέ, δεν θα χάσετε 
τις ελπίδες σας (ακόμα κι αν τελικά χάσετε το εξάμηνο). 

So... let's go find Neverland, shall we?? 
Στέλλα Βασσάλου, Β3 

Προς τα πού πέφτει η Neverland;  



 

- 22 - 

Ποια είναι τα συχνότερα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα;  

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. 
Η Tρίτη Λυκείου του σχολείου παρακολούθησε μια ομιλία-
ενημέρωση σχετικά με Σ.Μ.Ν. Αυτά που ακούσαμε ήταν πο-
λύ ενδιαφέροντα. Αρχικά σε ένα ερωτηματολόγιο που συ-
μπληρώσαμε για το κατά πόσο γνωρίζουμε ποιά είναι τα 
Σ.Μ.Ν και πώς μπορούν να μεταδοθούν, πολλοί μαθητές δεν 
ήταν ιδιαίτερα κατατοπισμένοι στο θέμα, ενώ παρατηρήθη-
κε ότι τα αγόρια αναφέρονταν στο θέμα επιπόλαια και επι-
φανειακά, ενώ τα κορίτσια φάνηκαν περισσότερο συγκροτη-
μένα και πιο ενημερωμένα. Από τις σημειώσεις που κρατή-
σαμε επιλέγουμε τα κύρια σημεία: 
Ποια είναι τα συχνότερα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσή-
ματα;  

Έρπης γενετικών οργάνων 
Μετάδοση:  Φιλί, σεξουαλική επαφή, ενοφθαλμισμός 
Πρόληψη: 1. Αποφυγή επαφής με το σημείο της βλάβης  2. 
Καλή απολύμανση μετά από επαφή με το σημείο της βλάβης 
3. Χρήση προφυλακτικού. Μετά από τη μόλυνση ο ιός μπο-
ρεί να εμφανίσει συμπτώματα ή και όχι. Και με τους δύο 
τρόπους, ο ιός θα μεταβεί σε λανθάνουσα, κρυμμένη μορφή 
και θα ενεργοποιηθεί κάποια άλλη στιγμή στο μέλλον είτε 
ξανά είτε για πρώτη φορά. 

Κονδυλώματα 
Ιός HPV  :Είναι παθογόνος μικροοργανισμός που μπορεί να 
οδηγήσει σε καρκινογένεση. 
Μετάδοση:  Απλή επαφή 
50% του πληθυσμού έχει μολυνθεί έστω και μία φορά από 
τον ιό αυτό. Συνήθως αυτά τα άτομα μολύνονται και από 
άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, διότι προφα-
νώς, δεν προσέχουν.  
 Πρόληψη: Χρήση προφυλακτικού, Επιπλέον κάτι πολύ ση-
μαντικό για τα κορίτσια: Εμβόλιο για τον HPV σε κορίτσια 
ηλικιών 11-12 και σε γυναίκες ηλικίας έως 26 ετών, εφόσον 
δεν έχουν μολυνθεί παλαιότερα από τον ιό. Test Παπανι-
κολάου. 

Βλενόρροια 
Μετάδοση: Σεξουαλική επαφή 
Μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τους άντρες  και 
για τις γυναίκες προκαλώντας διαφόρων ειδών νοσήματα.  
Πρόληψη: Χρήση προφυλακτικού 

Σύφιλη 
Μετάδοση: 1. Σεξουαλική επαφή 2. Από τη μητέρα στο 
έμβρυο 
 Προσβάλλει εσωτερικά όργανα, οστά καθώς και το δέρμα. 
Πρόληψη: Χρήση προφυλακτικού 

Ηπατίτιδα B,C. 
Μετάδοση:   1. Σεξουαλική επαφή 2. κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης (μετά τους 6 μήνες κύησης)  3. μητρικό γάλα 4. 
μολυσμένες σύριγγες 5. μετάγγιση αίματος 6. χρήση αντικει-
μένων που έχουν χρησιμοποιηθεί από μολυσμένο άτομο 
(οδοντόβουρτσα, ξυραφάκι, piercing, τατουάζ.) 
Υψηλοί Κίνδυνοι:  α)  Εναλλαγή συντρόφων  β) τυχαίες συ-
νευρέσεις  γ) σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη  δ) επαφή 
υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών. 
Πρόληψη: Χρήση προφυλακτικού  Εμβόλιο (Δύσκολη αν 
παραμεληθεί)  

AIDS =   ιός HIV/ Προσβάλλει το ανοσοποιητικό σύστημα 
Πού βρίσκεται;1. Στο αίμα  2. Στο σπέρμα   3. Στα κολπικά 
υγρά  4. Στο μητρικό γάλα. 

Συμπεριφορές υψηλού κινδύνου 1.συχνή αλλαγή συντρό-
φων 2. κοινή χρήση προσωπικών αντικειμένων ( πχ οδοντό-
βουρτσα) κλπ. 
Πρόληψη:  α) Ενημέρωση  β)  Χρήση προφυλακτικού 
Προσοχή: Θεραπεία: Δεν υπάρχει. Το μόνο που μπορεί να 
βελτιώσει την κατάσταση είναι ένα καλό βιοτικό επίπεδο. 
Συμπερασματικά η ενημέρωση για τα σεξουαλικώς μεταδι-
δόμενα νοσήματα είναι βασικός παράγοντας για την πρό-
ληψη  και εννοείται … το προφυλακτικό. 

  Ε. Τζάκη – Α. Χατζημπίνου, Γ4 

Το ΑIDS μπορεί να χαρακτηριστεί από πολλούς ως η μάστι-
γα του 21ου αιώνα, καθώς  πλήττει όλο και μεγαλύτερο μέρος 
του παγκόσμιου πληθυσμού και δεν έχει εξευρεθεί  ακόμα η 
κατάλληλη θεραπεία για την ολοκληρωτική αντιμετώπισή 
του. Την χρονιά που μας πέρασε μάλιστα τα κρούσματα αυ-
ξήθηκαν κατά 8%! Επιπλέον, το πιο ανησυχητικό χαρακτηρι-
στικό  του ιού είναι η καθυστέρηση (κατά μέσο όρο 7 χρόνια) 
εμφάνισης  των συμπτωμάτων. Έτσι οι φορείς δύνανται να 
μεταδίδουν την ασθένεια χωρίς καν να το γνωρίζουν. 

Ωστόσο, οι σύγχρονες έρευνες έχουν αναδείξει κάποιες 
μεθόδους οι οποίες μπορεί να αποβούν σωτήριες για την 
καταπολέμηση του ιού. Αρχικά λοιπόν, πρότυπο αποτελεί η 
περίπτωση δύο Αμερικανών, φορέων για 30 χρόνια, που 
κάνοντας μεταμόσχευση μυελού των οστών, προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν τον καρκίνο, κατάφεραν να εξαλείψουν και 
τα μολυσμένα με ιό κύτταρα. Ωστόσο οι γιατροί εμφανίζο-
νται επιφυλακτικοί μιας και ο ιός μπορεί να κρύβεται  πα-
ράλληλα στον εγκέφαλο και στο γαστρεντερικό σύστημα και 

να  βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση μην έχοντας εκδη-
λώσει ακόμα συμπτώματα. 

Μια ακόμα αισιόδοξη είδηση αποτελεί η ανακάλυψη ενός 
γονιδίου ,του ΜΧ2, που πιθανολογείται ότι  μπορεί να εμπο-
δίσει την εξάπλωση του ιού και που σύμφωνα με τους επι-
στήμονες φαίνεται να έχει βασικό ρολό στον τρόπο που ο 
ΗΙV ελέγχει τα ανθρώπινα κύτταρα . Έτσι, η ανακάλυψη του 
θα μπορούσε να οδηγήσει στην εφεύρεση νέων φαρμάκων 
με σκοπό την ολοκληρωτική θεραπεία της ασθένειας.  

Τέλος, εξίσου μεγάλη σημασία έχει η ενημέρωση των πολι-
τών για τον συγκεκριμένο ιό. Το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει αναπτύξει μια 
ανθρώπινη αλυσίδα ενημέρωσης που δραστηριοποιείται στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης,  με αποτέλεσμα όλο και περισ-
σότεροι άνθρωποι να ενημερώνονται για το θέμα.  Πολύ 
χρήσιμη  γι αυτό το θέμα αλλά και γενικότερα για τα σε-
ξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ήταν η ενημέρωση που 
έγινε στο σχολείο μας από αρμόδιο για το θέμα φορέα.                                                               

Χριστίνα Μολυβιάτη, Γ2 

Το τέλος του ΑΙDS πλησιάζει…; 
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ΤΑΤΟΥΑΖ!!! 

Αρχικά, η ιστο-
ρία του τα-
τουάζ (στα 
ελληνικά ονο-
μάζεται δερ-
ματοστιξία) 
ξεκινάει από 
τη νεολιθική εποχή, γύρω στο 5000 π.Χ. 
Πιστεύεται ότι το πρώτο τατουάζ 
προήλθε από ατύχημα ,όταν κάποιος 
που είχε μια πληγή, την έτριψε με το 
χέρι και η πληγή ήρθε σε επαφή με 
βρωμιά που είχε στο χέρι του, με αιθά-
λη και με τέφρα από τη φωτιά. Όταν το 
τραύμα επουλώθηκε διαπίστωσε ότι 
ένα σημάδι έμεινε μόνιμα. Για κάποι-
ους το τατουάζ ήταν στιγματισμός, 
όπως για τους δούλους (τατουάζ στο 
πρόσωπο), για κάποιους ήταν δείγμα 
του ευγενούς χαρακτήρα τους, για 
άλλους σύμβολο ενότητας της ομάδας, 
της φυλής ή της συμμορίας, για άλλους 
σύμβολο αναγνωρισιμότητας, δύναμης 
ή πίστης και για κάποιους, όπως αυτούς 
που δούλευαν σε τσίρκο, μέσο επίδει-
ξης.       

Έτσι φτάνουμε στον 20ο αιώνα. Πριν 
μερικές δεκαετίες τατουάζ έκαναν οι 
ναυτικοί και κυρίως  οι τρόφιμοι των 

φυλακών και οι εγκληματίες. Έτσι το 
τατουάζ  δεν ήταν τέχνη· ήταν στίγμα. 
Δεν είχε καλή φήμη και αποτελούσε 
ταμπού.  

…και PIERCING!!! 

Η συνήθεια των 
ανθρώπων να τρυ-
πούν και να στολί-
ζουν τα αυτιά τους 
ξεκινάει από την 
εποχή του Αιγυπτι-
ακού πολιτισμού 
που χρησιμοποιού-
σαν ως σκουλαρίκια δίσκους ή κρίκους. 
Κρίνοντας από ευρήματα οι λαοί που 
αγαπούσαν ιδιαίτερα τα σκουλαρίκια 
ήταν οι Μυκηναίοι, οι Πέρσες, οι Ρω-
μαίοι αλλά και οι Βυζαντινοί. Στη σημε-
ρινή εποχή η νέα γενιά κορίτσια και 
αγόρια, αγαπάνε ιδιαίτερα τα σκουλα-
ρίκια, με αποτέλεσμα να δημιουργή-
σουν τη μόδα του "body piercing'', στο-
λίζοντας με σκουλαρίκια διάφορα μέρη 
του σώματός τους. 

Τα τελευταία όμως χρόνια το τατουάζ  
( αλλά και το  piercing) είναι  πια μόδα. 
Στη σημερινή εποχή εκατομμύρια 
άνθρωποι ανά τον κόσμο έχουν τα-
τουάζ με πρωτότυπα ή συνηθισμένα 
σχέδια, επιδεικνύοντας  πως είναι κάτι 

διαχρονικό και ξεχωριστό,  παρότι που 
για μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων και 
κοινωνιών, η όψη και μόνο του τατουάζ  
(και του piercing) αποτελεί ταμπού. H 
μόδα αυτή   λοιπόν δεν έχει απενοχο-
ποιήσει εντελώς το τατουάζ και το 
piercing, αλλά είναι αλήθεια ότι όλο και 
περισσότεροι το τολμούν… 

Κι όμως όσοι κάνουν  ‘τέχνη’  στο σώμα 
τους είναι  συνήθως νέοι άνθρωποι  με 
ανοιχτά μυαλά. Οι μεγαλύτεροι αντίθε-
τα  τους θεωρούν… κολλημένους, κάνο-
ντας υποτιμητικά σχόλια σε βάρος τους, 
ιδίως σε αυτούς που στολίζουν με 
tattoo το σώμα τους: «Τι θέλουν και 
χαράσσουν το σώμα τους; Δεν τους 
αρέσει όπως τους έπλασε ο Θεός; 
«Είναι παλαβοί. Κάνουν πίνακα ζωγρα-
φικής το κορμί τους», λένε. Πολύς κό-
σμος λοιπόν όλα αυτά τα θεωρεί αντι-
αισθητικά και περιττά. 

Αλλά ας μην επηρεαζόμαστε· η ζωή 
είναι δική μας και κανείς δεν έχει το 
δικαίωμα να μας κρίνει αρνητικά μό-
νον από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά 
μας. Εντούτοις η ωριμότητά μας, που 
θα πρέπει να μας οδηγεί σε όλες τις 
αποφάσεις μας, χρειάζεται και στην 
περίπτωση αυτή. 

                            Ιφιγένεια Δροσινού, Γ1 

ΣΤΥΛ… ΣΤΟ ΣΩΜΑ  ΜΑΣ 

Η εφηβεία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή των αν-
θρώπων, καθώς το άτομο κατά τη διάρκειά της είναι σε θέση 
μεταξύ άλλων να επιλέξει και να κρίνει τον ερωτικό του σύ-
ντροφο. Ποια είναι όμως αυτά τα κριτήρια που μας ωθούν 
στο να επιλέξουμε τον ερωτικό μας σύντροφο; 
Η αλήθεια είναι ότι κάνουμε ό,τι μας κατέβη! Οι επιλογές 
μας τις περισσότερες φορές δεν είναι επιλογές της καρδιάς 
αλλά προσπαθούμε με κάθε τρόπο να ξεφύγουμε απ' τη ρου-
τίνα της καθημερινότητας μέσα από μια κοινότοπη σχέση ! 
Όμως το αποτέλεσμα αυτής της σχέσης καταλήγει σε ένα 
συναισθηματικό λαβύρινθο, με αποτέλεσμα να μπερδεύου-
με τα συναισθήματα μας. Μέσα από αυτό το μπέρδεμα ξε-
φυτρώνουν σκέψεις που γεμίζουν το κεφάλι με ανοησίες και 
έτσι παραμελούμε το διάβασμα μας που είναι τόσο σημαντι-
κό για το μέλλον μας ... γκουχου γκουχου !  
Το πιο ανούσιο και number one, που θα 'λεγε και η Παπαρί-
ζου, κριτήριο συντρόφου είναι φυσικά η εξωτερική εμφάνι-
ση. Όσο πιο αντικειμενικά όμορφο είναι ένα άτομο, τόσο πιο 
δημοφιλές είναι σε ανθρώπους της ηλικίας του. Αυτό είναι 
κάτι αναμενόμενο για τους περισσότερους από εμάς. Όμως 
στον τομέα αυτόν η αυτοπεποίθηση είναι το παν. Αυτός που 
ψάχνουμε είναι αυτός που πιστεύουμε ότι μπορούμε να 
έχουμε: Ανάλογα δηλαδή, με το πόσο πιστεύουμε ότι αξίζου-

με, τόσο θα διεκδικήσου-
με. Το κόμπλεξ το οποίο 
κυλάει στις φλέβες μας και 
η χαμηλή εκτίμηση του 
εαυτού μας από το ίδιο το 
άτομό μας, μας κρατάει 
πίσω στις κοινωνικές μας σχέσεις.  
Ένα κριτήριο ακόμα και πιο σημαντικό από το προηγούμενο 
είναι ως γνωστόν πως ... τα ετερώνυμα έλκονται. Μερικές 
φορές είναι απλά η περιέργεια που έχουμε για να δούμε πώς 
ζει το άλλο μισό του πληθυσμού, που είναι διαφορετικό από 
εμάς, τη ζωή του! Απλά η περιέργεια μας ωθεί να κάνουμε 
βήματα μπροστά πιο γρήγορα! Το να έχεις σχέση με κάποιον 
που έχει εντελώς διαφορετική προοπτική και αντίληψη ζωής 
από εσένα, βγάζει στην επιφάνεια κάποιες φορές άγνωστες 
πλευρές του εαυτού σου. Άλλωστε ας μην ξεχνάμε ότι όταν 
είμαστε με κάποιον που έχει διαφορετική άποψη από εμάς, 
αυτό βοηθά στο να κρατηθεί η σπίθα στη σχέση!  
  Aυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να νιώθουμε σι-
γουριά για εμάς τους ίδιους και να προσπαθούμε να εξερευ-
νήσουμε το διαφορετικό... και ίσως αυτό το ατελές πείραμα 
στη ζωή, μας βγει σε καλό ... ! 

 Δώρα Κοτσώνη Γ1– Ιωάννα Kαμπουρίδου Γ1 

Αναζητώντας το ιδανικό ταίρι… 
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