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Σ χ ο λ ι κ ή  Ε φ η µ ε ρ ί δ α  

ΟΟ νν εε ιι ρρ οο ΖΖ οο ύύ µµ   
Η  ε φ η µ ε ρ ί δ α  τ ο υ  1 ο υ  Γ ε ν ι κ ο ύ  Λ υ κ ε ί ο υ  Κ ε ρ α τ σ ι ν ί ο υ  

Απρίλιος 2008 
Έτος 2ο – φύλλο 5ο 

Ξαναγεννιέμαι? 

 
Δύσκολη η περίοδος 

είναι της εφηβείας, 

οι αλλαγές παρά πολλές 

αυτής της ηλικίας. 

 

Το σώμα αλλάζει εντελώς, 

γίνομαι πια γυναίκα, 

κι όλοι το χαρακτήρα μου  

βαθμολογούν με δέκα. 

 

Οι προβληματισμοί πολλοί 

μπερδεύουν το μυαλό μου, 

μιλιούνια ερωτηματικά 

κάθονται στο πλευρό μου. 

 

Να τα εξηγήσω προσπαθώ 

Μα πια δεν βγάζω άκρη, 

Και όταν δε τα παρατώ 

Με πιάνει μαύρο δάκρυ. 

 

Από μεγάλους προσοχή 

Και σεβασμό γυρεύω, 

Μα νιώθω τόση μοναξιά 

Όταν δε τα κατέχω. 

 

Τα πρότυπα μου διαλεχτά 

Με λογική και ήθος 

Περήφανη νιώθω γι’  αυτά, 

Το διαλαλώ στο πλήθος. 

 

Υποχρεώσεις σχολικές  

πνίγουν το πρόγραμμα μου, 

και χρόνο για χαλάρωση  

γυρεύει η καρδιά μου. 

 

ΒΙΒΗ ΜΑΡΑΝΤΙΝΟΥ, Α4 

Αγάπη 
Σελ. 10 

Λες να µας… 

ενώνουν ? 
Σελ. 13 

Ας χτίσουµε τη ζωή µας 

στο ύψος των ονείρων µας… 
 

Έ χ ε τ ε  ν ι ώ σ ε ι  π ο τ έ  τ ό σ α  π ο λ λ ά  σ υ ν α ι σ θ ή µ α τ α  π ο υ  ν ο µ ί ζ ε τ ε  ό τ ι  σ α ς  π ν ί γ ο υ ν  ;  

Π ι σ τ έ ψ α τ ε  π ο τ έ  σ ε  κ ά τ ι  π ο υ  δ ε ν  ή τ α ν  π ρ α γ µ α τ ι κ ό ;  

Ν ι ώ σ α τ ε  κ ά π ο ι α  σ τ ι γ µ ή  α π ’  τ α  ο υ ρ ά ν ι α  ν α  π έ φ τ ε τ ε  σ τ η ν  π ρ α γ µ α τ ι κ ό τ η τ α  κ α ι  

π ο λ λ έ ς  φ ο ρ έ ς  σ τ η ν  α π ο γ ο ή τ ε υ σ η ;  

Ό λ ο ι  τ ο  έ χ ο υ µ ε  ν ι ώ σ ε ι  α υ τ ό . . . Ά λ λ ο ι  ί σ ω ς  φ ο β ή θ η κ α ν  ν α  τ ο  ν ι ώ σ ο υ ν  ή  α κ ό µ α  

χ ε ι ρ ό τ ε ρ α ,  τ ο  α γ ν ό η σ α ν … Α π ’  τ α  λ ά θ η  µ α ς  µ α θ α ί ν ο υ µ ε … Έ τ σ ι  δ ε ν  λ έ ν ε ;  Κ α τ ά  π ό σ ο  

ό µ ω ς  ε µ ε ί ς  ο ι  ί δ ι ο ι  ε ί µ α σ τ ε  έ τ ο ι µ ο ι  ν α  α π ο δ ε χ τ ο ύ µ ε  ό τ ι  κ ά ν ο υ µ ε  λ ά θ η ; . . . Γ ι α τ ί  

φ ο β ό µ α σ τ ε ,  γ ι α τ ί  δ ε ν  θ έ λ ο υ µ ε  ν α  δ ε χ τ ο ύ µ ε  τ α  λ ά θ η  µ α ς … ;  Σ τ ο  2 0 0 8 ,  σ τ ο  

σ ή µ ε ρ α ,  δ ε ν  µ π ο ρ ώ  ν α  κ α τ α λ ά β ω  τ ο υ ς  α ν θ ρ ώ π ο υ ς … ή  µ ά λ λ ο ν  δ ε ν  µ π ό ρ ε σ α  ν α  

τ ο υ ς  µ ά θ ω … Κ α τ ά  τ η  γ ν ώ µ η  µ ο υ , … ο ι  « µ ά γ κ ε ς »  τ η ς  ζ ω ή ς  

ε ί ν α ι  α υ τ ο ί  π ο υ  δ ε ν  φ ο β ο ύ ν τ α ι  ν α  δ ε ί ξ ο υ ν  ό , τ ι  

α ι σ θ ά ν ο ν τ α ι ,  α υ τ ο ί  π ο υ  δ ε ν  φ ο β ο ύ ν τ α ι  τ ο  ά γ ν ω σ τ ο ,  α υ τ ο ί  

π ο υ  ρ ι σ κ ά ρ ο υ ν  κ ά θ ε  σ τ ι γ µ ή … α υ τ ο ί  π ο υ  δ ε ν  δ ε ι λ ι ά ζ ο υ ν  ν α  

« τ σ α λ α κ ω θ ο ύ ν » … Κ ά θ ε  λ ε π τ ό  π ο υ  π ε ρ ν ά ε ι  δ ε ν  γ υ ρ ν ά ε ι  

π ί σ ω … Κ ά θ ε  σ τ ι γ µ ή  π ο υ  ζ ε ι ς  µ π ο ρ ε ί  ν α  ε ί ν α ι  η  

τ ε λ ε υ τ α ί α … Π ο τ έ  δ ε ν   ξ έ ρ ε ι ς  α ν  τ α  ά τ ο µ α  π ο υ  α γ α π ά ς  θ α  

’ ν α ι  π ά ν τ α  δ ί π λ α  σ ο υ … Σ κ ε φ τ ε ί τ ε  λ ί γ ο … Θ ε λ ή σ α τ ε  π ο τ έ  ν α  

π ε ί τ ε  τ ό σ α  π ρ ά γ µ α τ α  σ ε  α ν θ ρ ώ π ο υ ς  π ο υ  α γ α π ά τ ε  α λ λ ά  

δ ε ι λ ι ά σ α τ ε ;  Α π ο µ α κ ρ υ ν θ ή κ α τ ε  π ο τ έ  ε π ε ι δ ή  φ ο β η θ ή κ α τ ε ;  

Μ α κ ά ρ ι  ν α  µ η ν  ά ν η κ α  σ ’  α υ τ ο ύ ς  τ ο υ ς  α ν θ ρ ώ π ο υ ς ,  µ α κ ά ρ ι  

ν α  ε ί χ α  τ η  δ ύ ν α µ η  ν α  τ α  κ ά ν ω  π ρ ά ξ η … µ α κ ά ρ ι  ν α  µ η ν  

δ ε ί λ ι α ζ α … ά λ λ ε ς  φ ο ρ έ ς  µ ο υ  β γ ή κ ε  σ ε  κ α λ ό .  . ά λ λ ε ς  π ά λ ι  

ό χ ι … ά λ λ ε ς  θ α  δ ε ί ξ ε ι  τ ο  µ έ λ λ ο ν …  

Ό µ ω ς  τ ι ,  α λ ή θ ε ι α ,  ε ί ν α ι  η  ζ ω ή ; ;  έ ν α  κ α τ α κ ό κ κ ι ν ο  τ ρ ι α ν τ ά φ υ λ λ ο … κ α ι  ξ έ ρ ε τ ε  τ ι  

ε ί µ α σ τ ε  ε µ ε ί ς ;  α υ τ ο ί  π ο υ  β ι α σ τ ή κ α µ ε  ν α  µ ε γ α λ ώ σ ο υ µ ε … Ε κ ε ί ν ο ι  π ο υ  α ρ π ά ξ α µ ε  τ ο  

π λ έ γ µ α  τ η ς  ζ ω ή ς ,  ν ο µ ί ζ ο ν τ α ς  π ω ς  έ ν α  τ ρ ι α ν τ ά φ υ λ λ ο  δ ε ν  π λ η γ ώ ν ε ι ,  κ α ι  έ τ σ ι  

γ ε µ ί σ α µ ε  τ α  ν ι ά τ α  µ α ς  π λ η γ έ ς …  

Ό ν τ ω ς  η  ζ ω ή  ε ί ν α ι  έ ν α  τ ρ ι α ν τ ά φ υ λ λ ο  µ ε  τ ’  α γ κ α θ ά κ ι α  τ ο υ … Μ ε  τ η ν  κ α τ ά λ λ η λ η  

φ ρ ο ν τ ί δ α  η  ό ψ η  τ ο υ  ο µ ο ρ φ α ί ν ε ι … µ ε  τ ’  α γ κ α θ ά κ ι α  τ ο υ  ό µ ω ς  π λ η γ ώ ν ε ι … Ε π ι λ ο γ ή  

µ α ς  ε ί ν α ι  α ν  θ α  γ ι α τ ρ έ ψ ο υ µ ε  τ α  σ η µ ά δ ι α  α υ τ ά  ή  θ α  τ α  κ ρ α τ ή σ ο υ µ ε  γ ι α  ν α  

θ υ µ ό µ α σ τ ε …  

Χ τ ί σ ε  τ η  ζ ω ή  σ ο υ  σ τ ο  ύ ψ ο ς  τ ω ν  ο ν ε ί ρ ω ν  σ ο υ … α υ τ ό  µ ο υ  έ λ ε γ ε  κ ά π ο ι ο ς  π ο υ  τ ώ ρ α  

π ι α  έ χ ε ι  φ ύ γ ε ι … κ α ι  ξ έ ρ ε τ ε  κ ά τ ι ;  Ν ο µ ί ζ ω  η  π ρ ο σ π ά θ ε ι α  α ξ ί ζ ε ι …   

ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ, Β1 

Ένας καβγάς µέσα στη τάξη 
Σελ. 6 

Σχέσεις 
µαθητών – βαθµών 

Σελ. 9 



Ο ν ε ι ρ ο ζ ο ύ μ  2  

Ο “Αριστοτέλης” ξεκινά 
Υπεύθυνοι καθηγητές: 

ΙΓΝΑΤΙΑ∆ΗΣ Θ. 

ΜΠΑΚΟΛΟΥΚΑ Σ. 

 

Σε αυτό το φύλλο βοήθησαν οι 

καθηγήτριες Αντωνία Βαρθαλίτου, 

Μαρία Ζερβουδάκη, Νικολέτα 

∆ιαµαντίδου, Κωνσταντίνα 

Ζερβογιώργη και ο καθηγητής Παύλος 

Τζαµαλής του Σχολείου µας. 

Λίγοι ήταν τελικά οι γονείς που αποφάσισαν, μια Τετάρτη απόγευμα, να 
έλθουν στο σχολείο μας και να ψηφίσουν για την εκλογή του συμβουλίου του 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Είναι αλήθεια πως όλα αυτά τα σχήματα 
περνούν μια κρίση, και ως εκ τούτου ήταν αναμενόμενο. Αλλά, σε πρώτη φάση, 
δεν πειράζει και πολύ. Το θέμα είναι αυτοί που εκλέχτηκαν να έχουν όρεξη και 

διάθεση να υλοποιήσουν τις ιδέες τους. Γιατί, όπως λέει και το τραγούδι -…και 
οι παρέες γράφουνε ιστορία…- λίγοι μπορεί να πετύχουν πολλά και μετά θα 

πλησιάσουν και οι άλλοι. Αρκεί να προσπαθήσουν σιγά -σιγά να ξεφύγουν από 
τις τυπικές –διεκπεραιωτικές δραστηριότητες, που αποτελούν την ταφόπλακα 

όλων αυτών των σχημάτων μαζικής δράσης. 

Ευχαριστούµε τους µαθητές του 

τµήµατος Α4 και του τµήµατος επιλογής 

Βπληροφορικής για τη βοήθειά τους στη 

ψηφιοποίηση των κειµένων τόσο σε αυτό 

το φύλλο όσο και στο προηγούµενο.  

Επικοινωνήστε µαζί µας! 

Στέλνοντας e-mail στην δ/νση του 
Σχολείου µας: 

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

υπόψη ΟΝΕΙΡΟΖΟΥΜ! 

 

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

ιστοσελίδα του σχολείου : 

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

 

…και του χρόνου καλύτερα. 

Έτσι κι αλλιώς προβλήματα 
και θέματα πάντα υπάρχουν. 
Εμείς διατυπώνουμε κάποιες μας 
σκέψεις μας για κάποια απ’ αυτά, 

θεωρούμε  δε αυτονόητο πως οι 
γονείς θα κάνουν τις δικές τους 

εκτιμήσεις και επεξεργασίες. Ένας 
τομέας, στον οποίο η ενεργοποίηση 

του συλλόγου θα μπορεί να αποβεί 
ουσιαστικός, είναι – σε συνεργασία 
με τους καθηγητές - οι παρεμβάσεις 

για παιδαγωγικού τύπου 
προβλήματα, με στόχο τη βελτίωση 

της απόδοσης των μαθητών μας  και 
της ενίσχυσης των δεσμών τους με 

το σχολείο. Με προϋπόθεση ότι το 
συμβούλιο θα έχει τεντωμένες τις 

κεραίες του και θα αφουγκράζεται 
τους προβληματισμούς μαθητών και 

γονέων, όλα μπορούν να γίνουν πιο 
συγκεκριμένα και πιο 

αποτελεσματικά. Σε τελική ανάλυση, 
οι γονείς και ως φορολογούμενοι 

πολίτες, δικαιούνται να έχουν 
απαιτήσεις για την ποιότητα των 
παρεχομένων υπηρεσιών του όποιου 

σχολείου, όπως εξάλλου και της 
κάθε δημόσιας ή ιδιωτικής 

υπηρεσίας. Επίσης, πρωτοβουλίες 
για σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ 

όλων των μελών της σχολικής μας 
κοινότητας  μπορούν να αποδώσουν, 

μιας και είμαστε ‘σχολείο γειτονιάς’. 
Η σύσφιξη αυτή βοηθάει και στο να 

γίνονται πιο εύκολες οι ψυχικές 
ανταλλαγές μεταξύ μας κάτι που 

συχνά δημιουργεί εύκρατο κλίμα 
στο σχολείο.  

Δύο άλλα θέματα, που κατά τη 
γνώμη μας επείγουν, σχετίζονται 
με το νέο κτίριο του σχολείου μας. 
Το πρώτο έχει να κάνει με τον αριθμό 

των αιθουσών. Δώδεκα(12) αίθουσες 
προβλέπονται στα σχέδια και εμείς, 

χρόνια τώρα, όταν αναπτύσσουμε τα 
τμήματα των κατευθύνσεων, 

χρειαζόμαστε δεκατέσσερις(14) 
αίθουσες. Αν τώρα, που είναι στην 
αρχή, δεν γίνει κάποια παρέμβαση, θα 

αναγκασθούμε -για να λειτουργούμε 
κανονικά- να «κάψουμε» κάποιες 

αίθουσες που προορίζονται για άλλη 
χρήση και αυτό καλό είναι να μη 

συμβεί. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει 
με τα 1233 καινούργια πράσινα ή 

βιοκλιματικά σχολεία που έχει 
αναγγείλει το ΥΠΕΠΘ. Δίπλα στο 

Σχιστό είναι το καινούργιο κτίριο και 
είναι προφανές ότι έχουμε ανάγκη 

από εκείνα τα στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν τα «πράσινα σχολεία». 

Η συνεργασία με το σχολείο και τη 
Δημοτική Αρχή, γι΄ αυτούς τους 
στόχους, θεωρείται απαραίτητη. 

Απλώς, κάποιος πρέπει να πάρει την 
πρωτοβουλία. 

Οι γονείς που εκλέχτηκαν στο 
συμβούλιο του Συλλόγου είναι οι εξής: 

κ. Βουγιουκλάκη, κ. Βρεττού, κ. 
Γιαννουλίδης, κ. Μπιλίνης, κ. 

Παχωπός, κ. Σκορδίλη και κ. 
Τσιγγούνη.  

Εμείς ως εφημερίδα, τους 
ευχόμαστε καλή δύναμη για ένα 

δημιουργικό έργο και θα είμαστε 
πάντα ανοιχτοί σε ό,τι μας ζητήσουν. 

Ε̟ιτέλους, την Τρίτη 18 Μαρτίου ̟ραγµατο̟οιήσαµε ̟ερί̟ατο. Μ̟ορεί η 
α̟εργία του ΗΣΑΠ να µας ανέτρεψε τα σχέδια την τελευταία στιγµή, αλλά 
µαθητές και καθηγητές ̟ήγαµε µε τα ̟όδια α̟ό το Σταθµό στη Μαρίνα 
Ζέας κι εκεί χαρήκαµε τον ήλιο, τη θάλασσα, την κουβέντα και το ̟αιχνίδι. 
Καλό µας έκανε αφού βγήκαµε για λίγο α̟ό τις σχολικές αίθουσες και 
αφήσαµε ̟ίσω το άγχος µας.  
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Σάββατο 22 Μαρτίου 2008, ώρα 12.00 
ΓΡΑΦΟΥΝ: 

ΛΙΛΙΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, Β3 

ΣΟΥΛΤΑΝΑ – ΤΑΤΙΑΝΗ ΤΥΡΟΥ, Β3 

Για µία ακόµη φορά κατευθυνόµαστε προς την πλατεία Συντάγµατος προκειµένου 
να ενισχύσουµε µε την παρουσία µας το πανελλαδικό αντιπολεµικό 
συλλαλητήριο. Βγαίνοντας από το µετρό ακούγαµε φωνές από µεγάφωνα να καλούν 
όλους στο Σύνταγµα, ενώ κοπέλες και αγόρια µοίραζαν φυλλάδια, αυτοκόλλητα και 
πλακάτ µε µηνύµατα. Αφού εξοπλιστήκαµε καταλλήλως προχωρήσαµε µε το πλήθος. 
Μέσα σε λίγα λεπτά η κυκλοφορία είχε διακοπεί και ο δρόµος είχε γεµίσει µε 
µαθητές, φοιτητές και εργάτες Έλληνες αλλά και αλλοδαπούς. Ιδιαίτερη εντύπωση 
µας προξένησε ένας ηλικιωµένος κύριος που κρατούσε στο ένα χέρι της φωτογραφία 

του προέδρου των Η.Π.Α. και στο άλλο µία αυτοσχέδια κρεµάλα ‘ όταν 
του ζητήσαµε να φωτογραφηθεί για εµάς δεν µας αρνήθηκε. Η λαϊκή 
ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης καθώς και γνωστοί τραγουδιστές έδιναν 
ιδιαίτερο ηχόχρωµα στη διαδήλωση. 

Τα 5 χρόνια από την εισβολή στο Ιράκ, τα 9 χρόνια από τον 
βοµβαρδισµό της Γιουγκοσλαβίας, η εξάπλωση του πολέµου του Μπους 
στη Μέση Ανατολή και η επιστροφή στα Βαλκάνια, οι εκατοµµύρια 
νεκροί στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, οι εικόνες φρίκης στη Γάζα έδωσαν 
ώθηση για τις µαζικές κινητοποιήσεις ανά τον πλανήτη. Ακτιβιστές 
φοιτητές που πρωτοστάτησαν στο πρόσφατο κύµα καταλήψεων στα 
πανεπιστήµια της Σερβίας ήταν εκεί για να µεταφέρουν το µήνυµα της 
ειρήνης στα Βαλκάνια, της αντίστασης στο ΝΑΤΟ και για να µιλήσουν 
για τη λύση από τη µεριά των λαών και όχι των κυβερνήσεων. 

Μετά τη συναυλία και τις οµιλίες ακολούθησε πορεία προς την πρεσβεία των Η.Π.Α. Τα συνθήµατα που 
ακούγονταν ήταν πολυάριθµα και καυστικά, όπως: “Λευτεριά στην Παλαιστίνη”, «Θέλουµε χρήµατα για τα σχολεία 
και όχι για εξοπλισµούς στην Αραβία”, “Όσο σκοτώνονται εργάτες στη Βαγδάτη εµείς θα διαδηλώνουµε στον κόσµο 
απ’ άκρη σ’ άκρη”. Τα συνδικάτα που συµµετείχαν ήταν η ΓΣΕΕ, η Α∆Ε∆Υ, το ΕΚΑ, η ΟΛΜΕ, η ∆ΟΕ, η ΟΜΥΛΕ, η 
ΠΟΕ∆ΧΒ, η ΠΟΕ∆ΗΝ, η Συµµαχία Σταµατήστε τον Πόλεµο, η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος, η Μουσουλµανική 
Ένωση, Φοιτητικοί Σύλλογοι, η ΑΚΕ, η ΚΕΑ∆ΕΑ κ.α. Η προσέλευση του κόσµου ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική και 
ευτυχώς αποφεύχθηκαν επεισόδια. 

 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ, Α3 

Ο πλανήτης Γη. Το ομορφότερο και το καλύτερο δώρο 
που μπορούσε να δώσει ο Θεός στην ανθρωπότητα! Το 
θέμα είναι, τι κάνουμε εμείς; Τη φροντίζουμε ή όχι; 

Βλέπουμε καθημερινά να λένε στις ειδήσεις: 
«Ανεβαίνει η θερμοκρασία της γης», «Οι πάγοι λιώνουν», 
«Το φαινόμενο του θερμοκηπίου γιγαντώνεται», «Από την 
πηγή οξυγόνου μας, τον Αμαζόνιο, αρχίζουν και κόβουν 
δέντρα». Μα τι γίνεται; Κανείς δεν ασχολείται με τη Γη και 
την καταστροφή της, που κοντοζυγώνει εξαιτίας μας; 

Ας δούμε το θέμα: απλοί άνθρωποι, όπως εσείς και 
εγώ, προσπαθούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι στη διάσωση 
της γης μας – καλό αυτό! Υπάρχουν διάφορες οργανώσεις, 
όπως η Greenpeace, ο Αρκτούρος και άλλες μικρότερες, 
που βοηθάνε. Ως τώρα, απ’ ό,τι βλέπουμε, προσπαθούν 
πολλοί. Άραγε, τι γίνεται; Οι μεγάλες δυνάμεις βοηθάνε; 

Ναι, με τον τρόπο τους... Μας καταστρέφουν τον 
πύργο που πάμε να φτιάξουμε. Με το να κάνουν πολέμους  

(κι έτσι σκοτώνονται χιλιάδες άνθρωποι), να κυνηγάνε 
το κέρδος, να κατασκευάζουν πυρηνικές βόμβες (άλλοι 
τόσοι νεκροί)!... Είδατε; Βοηθάνε!!!... Στη μείωση του 
πληθυσμού!!...Οπότε... ας τους αγνοήσουμε! Δεν 
πρόκειται ποτέ να βοηθήσουν. Ας το προσπαθούμε 
εμείς! Ακόμη και το πιο μικρό βοηθάει! Όπως, το να 
διαχωρίζουμε τα απορρίμματα και να πετάμε τα 
ανακυκλώσιμα υλικά στους προορισμένους γι’ αυτό 
κάδους ανακύκλωσης, να αντικαταστήσουμε τις λάμπες 
πυρακτώσεως με αυτές που κάνουν οικονομία στην 
κατανάλωση ρεύματος, να χρησιμοποιούμε με μέτρο και 
φειδώ τις ηλεκτρικές συσκευές, να κάνουμε οικονομία 
στην κατανάλωση νερού και να έχουμε επίγνωση ότι τα 
αποθέματα στερεύουν για τις επόμενες γενιές. 

Ας μην καταστρέψουμε το δώρο που μας χάρισε ο 
Θεός. Δεν υπάρχει άλλος πλανήτης να κατοικήσουμε!... 
ας φτιάχνουμε εμείς τον πύργο και, όταν μας τον 
γκρεμίζουν οι άλλοι, ας ξαναρχίζουμε!!... 
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Πριν λίγες µέρες 
επισκεφθήκαµε την πρώτη 
βιωµατική έκθεση στην Ελλάδα 
«The Brain – Η δύναµη του 
µυαλού», στον Ελληνικό Κόσµο. 
Σκοπός της επίσκεψης ήταν να 
ανακαλύψουµε καινούριες 
λειτουργίες του εγκεφάλου και 
να εξερευνήσουµε τις ήδη 
υπάρχουσες, µέσα από µια 
σειρά δραστηριοτήτων. Έτσι, 
ενώ διασκεδάζαµε, ταυτόχρονα 
µαθαίναµε. Εξασκήσαµε τη 
µνήµη µας, ανακαλύψαµε αν 
πάσχουµε από χειµερινή 
κατάθλιψη, µπορέσαµε µε τη 
σκέψη µας να ελέγξουµε τον 
πόνο, οδηγήσαµε επιτυχώς ένα 
πατίνι που όταν στρίβαµε το 
τιµόνι δεξιά, εκείνο έστριβε 
αριστερά και επιχειρήσαµε (µε 
παταγώδη αποτυχία) να 
ανέβουµε µια παράξενη 
ανεµόσκαλα... Ακόµα, 
ανακαλύψαµε κάποιες βασικές 
διαφορές ανάµεσα στον 
γυναικείο και τον ανδρικό 

εγκέφαλο (και… όχι!, το µέγεθος δε 
συνεπάγεται ευφυία), εξασκήσαµε τις 
αισθήσεις µας και µάθαµε ότι ο 
εγκέφαλός µας ξεπερνάει κατά (πάρα µα 
πάρα) πολύ την ταχύτητα ακόµη και του 
πιο δυνατού επεξεργαστή στον κόσµο. Η 
έκθεση αυτή αποδείχτηκε µια αξέχαστη 
εµπειρία και αποτέλεσε µια µοναδική 
ευκαιρία να γνωρίσουµε το πιο θαυµαστό 
όργανο του σύµπαντος: τον ανθρώπινο 

εγκέφαλο!!  ☺ 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ - Γ1 - ΜΑΡΚΕΖΙΝΑ ΣΙΓΑΛΑ - Γ3 

ΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ∆ΕΗ-2 

∆ε γυρίσαµε και ̟ολύ και έτσι µάθαµε λίγα 

γι’ αυτό το θέµα. Για το λόγο αυτό 
διατηρούµε τις ε̟ιφυλάξεις µας και, αν κάτι 
είναι ανακριβές, θα ε̟ανορθώσουµε. Το θέµα 
µας είναι οι ̟υλώνες της ∆ΕΗ στην ̟εριοχή 
του Πρεσόφ. Μάθαµε λοι̟όν τα εξής: α)Εδώ 
και µήνες έχει κατατεθεί ε̟ερώτηση στη 
Βουλή α̟ό τους βουλευτές της Β’Πειραιά, κ. 
Λιντζέρη και κ.Λαφαζάνη. Η ερώτηση 
α̟ευθύνεται στο ΥΠΕΧΩ∆Ε και, µέχρι 
στιγµής, δεν έχει δοθεί α̟άντηση. β) Η 
∆ηµοτική Αρχή του δήµου µας, µε ε̟ιστολή 
της, έχει καλέσει τη ∆ΕΗ να ̟ροβεί στις 
α̟αραίτητες εκείνες ενέργειες, ώστε να µη 
δηµιουργείται κανένα ̟ρόβληµα στην υγεία 
των κατοίκων της ̟εριοχής. γ) Η δηµοτική 
κίνηση ̟ολιτών «Καλή Μέρα Κερατσίνι» έχει 
καλέσει τον «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟ» για να µετρήσει 
τις ακτινοβολίες ̟ου εκ̟έµ̟ονται, και γενικά 
ασχολείται µε το θέµα. δ) Κάτοικοι της 
̟εριοχής έχουν µαζέψει γύρω στις 600 
υ̟ογραφές και α̟αιτούν να ̟αρθούν µέτρα 
για την ̟ροστασία της υγείας τους. Φαίνεται 
λοι̟όν ̟ως υ̟άρχουν Άνθρω̟οι ̟ου θέτουν 
ένα ̟ρόβληµα και υ̟εύθυνοι ̟ου α̟αντούν 
µε τη Σιω̟ή τους. Το λιγότερο ̟ου µ̟ορούµε 
να ̟ροτείνουµε στους υ̟εύθυνους είναι ν’ 
ανοίξουν τα λεξικά στη λέξη ‘διάλογος’ και 
µετά να σκεφτούν αν η φράση «̟ροστασία 
της υγείας των ̟ολιτών» τους λέει κάτι ή τους 
αφήνει ̟αγερά αδιάφορους. Και να τους λέει 
κάτι, θα ̟άρουν κά̟οια µέτρα;  Έχουµε 
̟άντως την εξής α̟ορία. Αν κατοικούσαν σ’ 
αυτήν την ̟εριοχή δικοί τους άνθρω̟οι, θα 
αντιδρούσαν µε τον ίδιο τρό̟ο;  Να 
ε̟ισηµάνουµε τέλος ̟ως η ̟εριοχή ανήκει 
στη σφαίρα τροφοδοσίας µαθητών του 
σχολείου µας.  

Θ.Ι. 

 
Εκδροµές…του ̟αιδιού η χαρά και…άλλος για Σύρο τράβηξε κι άλλος για 

Χανιά 
Αρχές του Α̟ρίλη η Β’ ̟άει µε τον κ.Κάρτου, τον κ.Κουφό̟ουλο και την κ.Αντωνο̟ούλου στο νησί του Βαµβακάρη και ...γλυκιά µου 

Φραγκοσυριανή. Έρχονται αυτοί και µας κουνά το µαντηλάκι η Γ΄ για το νησί του Καζαντζάκη και δεν… δεν …είµαι ελεύθερος. Συνοδοί οι 
κ.Βαρθαλίτου, η κ.Ζερβουδάκη, ο κ.Πα̟̟άς και η συνεκδότρια κ.Μ̟ακολουκά. 

Όλοι βαθιά µέσα µας το ξέρουµε ̟ως, κατά βάση, α̟ό τους εκδροµείς εξαρτάται το ̟όσο καλά θα ̟εράσουν. Και, αν τα καλύτερα ξεφαντώµατα, τα 

̟ιο χαρούµενα ξενύχτια και οι ̟ιο τρελές ̟λάκες είναι µέσα στο ̟ρόγραµµα, όλα αυτά, χωρίς αίσθηµα, στο τέλος µια ξινίλα αφήνουν και ̟ονοκέφαλο. Γι’ 
αυτό τους ευχόµαστε να τους γλυκάνει το µέλι του κοινού εκείνου συναισθήµατος, ̟ου φτιάχνεται µε τη συνεισφορά όλων των εκδροµέων. Και, αν τους 
̟ροκύψουν και ωραίες φάσεις, ας µας τις στείλουν στην εφηµερίδα να σκάσουµε α̟ό τη ζήλεια µας! 

Χρόνια τώρα, αυτές τις εκδροµές τις οργανώνουµε µόνοι µας, χωρίς ̟ράκτορες και ̟ρακτορεία. Έχει λίγο ̟αρα̟άνω τρέξιµο αλλά αξίζει τον κό̟ο, 
µιας και γλιτώνουµε - έστω και µε λύση «α̟ό ̟άνω» - α̟ό εκείνα τα ̟λάσµατα του Θεού ̟ου κάνουν γάµους µε ξένων κουφέτα. Εν ̟άση ̟ερι̟τώσει, το 
θέµα ̟ροκαλεί εντάσεις –ιδιαίτερα µεταξύ των µαθητών- και σε ̟ολλά σχολεία είναι ένα φίδι ̟ου έχουν στον κόρφο τους. Ο̟ότε δε θα ̟ρέ̟ει να 
συζητιέται ανοικτά µέσα στις τάξεις, στους συλλόγους και στα σ̟ίτια; Νοµίζουµε ̟ως αυτός είναι ο µόνος τρό̟ος, ώστε, κά̟οτε, αν είναι δυνατόν, να µη 
βρίσκεται ούτε ένα α̟ό τα µέλη των σχολικών κοινοτήτων  ̟ου να τσιµ̟άει στα γκρίζα κόλ̟α της αγοράς.  
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Ηλεκτροµαγνητικό Περιβάλλον 
Την Πέµπτη 7 Φεβρουαρίου τα τµήµατα Γ’ θετική και Γ’ τεχνολογική1 µε τη 

συνοδεία των καθηγητών µας βρεθήκαµε στο Πολιτιστικό κέντρο «Αντώνης 
Σαµαράκης» στα Ταµπούρια για να παρακολουθήσουµε µία διάλεξη µε θέµα το 
ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον και τις συνέπειες που αυτό προκαλεί. Στην οµιλία 
αυτή που οργάνωσε ο δήµος µας, µίλησαν καθηγητές φυσικοί των ΤΕΙ Πειραιά και 
Αθήνας καθώς επίσης και ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, δρ. 
Τσιτοµενέας. 

Αρχικά απ’ τη µία υπάρχουν οι φυσικές ηλεκτροµαγνητικές πηγές που είναι 
ουράνια σώµατα (π.χ. Ήλιος, Σελήνη κ.λ.π.) και το γήινο περιβάλλον (π.χ. έδαφος, 
κεραυνός, ηλεκτρικό και µαγνητικό πεδίο) και απ’ την άλλη οι τεχνητές 
ηλεκτροµαγνητικές πηγές στις οποίες ανήκουν οι εκπέµπουσες κεραίες, οι συσκευές 
και τα καλώδια που διαρρέονται από ισχυρά ηλεκτρικά ρεύµατα, οι φούρνοι, τα 
laser, η οξυγονοκόλληση κ.α. Τόσο το υλικό των πηγών όσο και τα Η/Μ πεδία 
µπορεί να επιδράσουν σε άλλα τεχνητά ή φυσικά γειτονικά συστήµατα και να προκαλέσουν λειτουργικές επιπτώσεις ή να 
επιδράσουν σε ζωντανούς οργανισµούς και να επιφέρουν βιολογικές επιπτώσεις που διερευνώνται µε την εποπτεία της 
Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας. Οι βιολογικές, λοιπόν, επιδράσεις διακρίνονται σε θερµικές, που εκδηλώνονται ως αύξηση της 
θερµοκρασίας των κυττάρων και στις αθερµικές που εκδηλώνονται ως αλλαγές στη φυσιολογία. 

Γι αυτό το λόγο πρέπει να λαµβάνονται κάποια µέτρα προστασίας σε ατοµικό, οικογενειακό και εργασιακό επίπεδο που να 
στηρίζονται στη συνετή αποφυγή, που για τον απλό άνθρωπο και ιδιαίτερα για τους νέους σηµαίνει έκθεση µε 
προστατευτικά υλικά, από µακριά και για λίγο. Ταυτόχρονα σε κρατικό επίπεδο η αδειοδότηση και ο έλεγχος πρέπει να 
στηρίζονται στους κανόνες ακτινοπροστασίας, δηλαδή α) στην αιτιολόγηση, β) την οριοθέτηση και γ) τη βελτιστοποίηση, για 
την εγκατάσταση και τη χρήση κεραιών, συσκευών κ.τ.λ. 

Τελειώνοντας µε την οµιλία του ο τελευταίος οµιλητής αναφέρθηκε στα κινητά τηλέφωνα, κάτι που ειδικά εµείς οι νέοι, 
πρέπει να προσέξουµε ιδιαίτερα. Το κινητό ή το ασύρµατο τηλέφωνο σε κατάσταση αναµονής πρέπει να απέχει από τα ζωτικά 
όργανα, ενώ κάθε συνδιάλεξη να είναι σύντοµη (0,5 – 1 λεπτό) και να ακολουθεί πεντάλεπτη αναµονή για να ηρεµήσουν τα 
κύτταρα στα οποία επέδρασαν τα ΗΜ πεδία. Για µεγαλύτερη διάρκεια µπορεί να χρησιµοποιείται hands free ή ανοικτή 
συνοµιλία, αφού όµως το φορητό τηλέφωνο αποµακρυνθεί  (0,5 – 1 m) απ’ το σώµα που επιβάλλεται και σε κλειστούς 
χώρους, ενώ πρέπει να αποφεύγεται η τηλεπικοινωνία κοντά σε ηλεκτρονικές διατάξεις σηµαντικές για την υγεία ή τη ζωή. 

Συνεπώς πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση ευαίσθητων ηλεκτρονικών διατάξεων και η παραµονή επί µακρόν µέσα στις 
ζώνες λειτουργικής και βιολογικής επικινδυνότητας, χωρίς το αντίθετο να σηµαίνει και βεβαιότητα βλάβης ή νόσησης. Τέλος 
είναι σηµαντική και η κατάλληλη ενηµέρωση του κοινού, για τις λειτουργικές και βιολογικές επιδράσεις, ώστε να µην υπάρχει 
τεχνοφοβία που βλάπτει περισσότερο από τις όποιες επιπτώσεις. 

Έτσι, λοιπόν, έκλεισε την οµιλία του ο κ. Τσιτοµενέας και µας έβαλε όλους σε σκέψεις. 
Ευχαριστούµε την κα Αλεξοπούλου και τον κ. Μαραγκό για την πρότασή τους να παρευρεθούµε µαζί µε άλλα σχολεία 

του Κερατσινίου σ’ αυτή τη διάλεξη. 
Σας χαιρετώ, µέχρι το επόµενο φύλλο µας. 

ΚΙΑΜΙΛΗ ΣΙΣΣΥ, Γ2 

 

Ασφαλώς πρόκειται για την γνωστή µας εξίσωση για την οποία οι περισσότεροι έχουµε ακούσει ή δει...Ε=mc2
...Πώς όµως προέκυψε; 

Τι σκοπό ήρθε να υπηρετήσει; 
Την εποχή που πρωτοπαρουσιάστηκε (1905) από τον Άινστάιν, κανείς δεν εντυπωσιάστηκε. ∆εν είχαν καταλάβει πως  µε αυτήν άρχισε η 

νέα εποχή για τον άνθρωπο. Εποχή, µε τις µεγαλύτερες από ποτέ φιλοδοξίες για την επιστήµη και ταυτόχρονα µε τους πιο ακραίους εφιάλτες 
για καταστροφή. Μέσα σ’ αυτή την απλή εξίσωση περιέχεται η ατοµική βόµβα και όλες-ας ελπίσουµε ειρηνικές- οι εφαρµογές της 
πυρηνικής ενέργειας. Ο Άινστάιν κατάφερε να συνδέσει 2 µεγέθη που µέχρι τότε έµοιαζαν να είναι ανεξάρτητα: τη µάζα και την ενέργεια.  

Η µάζα ενός σώµατος είναι ταυτόχρονα κι’ ένα µέτρο του περιεχοµένου του σε ενέργεια. Αυτό έρχεται να µας πει αυτή η εξίσωση. Ο 
συντελεστής c = 300.000 km/sec, είναι η ταχύτητα του φωτός. Έτσι λοιπόν, η µερική µόνο απελευθέρωση ενέργειας σήµαινε ότι η 
Χιροσίµα* είχε καταστραφεί από τη µετατροπή σε ενέργεια µάζας που ζύγιζε σηµαντικά λιγότερο από τη γοµίτσα που έχουν µερικά 
µολύβια στην άκρη τους. Αυτή η ενέργεια προκύπτει από την διάσπαση  του πυρήνα που οδηγεί σε αλλεπάλληλες πυρηνικές αντιδράσεις  
απελευθερώνοντας µεγάλα ποσά ενέργειας. Ισχύει όµως και το αντίστροφο της σχέσης αυτής. ∆ηλαδή κάθε µεταβολή ενέργειας σε κάποιο 
σύστηµα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της µάζας του. Για παράδειγµα όταν ζεσταίνουµε το φαγητό µας, η κατσαρόλα αποκτά 
µεγαλύτερη µάζα. Ωστόσο αυτές οι µεταβολές της µάζας  είναι ελάχιστες…Η θεωρία της σχετικότητας έρχεται να µας αποδείξει λοιπόν ότι 
η µάζα δεν είναι τίποτα άλλο παρά αποταµιευµένη ενέργεια. 

Ο Stepehn Hawking παρατηρεί το εξής: “Πολλοί έχουν χρεώσει την κατασκευή της βόµβας στον Άινστάιν, επειδή αυτός ανακάλυψε την 
σχέση µεταξύ µάζας και ενέργειας. Είναι σαν να κατηγορούµε τον Νεύτωνα ότι προκαλεί τις πτώσεις των αεροπλάνων επειδή ανακάλυψε 
την βαρύτητα” 

Τέλος, αξιοσηµείωτο είναι και το γεγονός ότι ο συνδετικός κρίκος ανάµεσα στην µάζα και την ενέργεια είναι η ταχύτητα του φωτός. 
Βλέπουµε για ακόµα µια φόρα το φως και την καθοριστική σηµασία του για την εξέλιξη της επιστήµης.   

                                                         ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ Β1 

                                                         ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΙΑΛΟΥΣΗΣ   Β1 

* Πόλη της Ιαπωνίας, 350.000 κατοίκων που καταστράφηκε από την πρώτη ατοµική βόµβα, που έριξαν οι Αµερικανοί το 1945 
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Αγαπηµένο µου ηµερολόγιο, 

Σήµερα γνώρισα µια κοπέλα και ζήλεψα (πραγµατικά) πολύ. Πίστευα ότι ποτέ δεν 

θα υπήρχε λόγος εξαιτίας του οποίου θα ζήλευα τον οποιοδήποτε. Κι όµως ο λόγος 

βρέθηκε. Από τη συζήτηση που είχα µαζί της έµαθα πως περνά το χρόνο της σε ένα 

περιβάλλον εντελώς διαφορετικό και πολύ πιο ελκυστικό από αυτό που ζω εγώ. Και δεν 

εννοώ το οικογενειακό. Αναφέροµαι στο σχολικό περιβάλλον. 

Στο δικό της σχολείο, ασχολείται µε τη µουσική  και την τέχνη γενικότερα. 

Εξασκείται ο νους και αξιοποιούνται τα ταλέντα του κάθε µαθητή.  

            Και το σηµαντικότερο? 

Το δικό της σχολείο είναι Ο-Μ-Ο-Ρ-Φ-Ο! Φρεσκοβαµµένοι τοίχοι µε χαρούµενα 

χρώµατα, ένα απέραντο πεντακάθαρο προαύλιο, γεµάτο δέντρα και παγκάκια (που 

παρεµπιπτόντως δεν είναι σπασµένα…). Ένα τόσο ζεστό και ελκυστικό περιβάλλον. Τόσο 

αγαπητό. 

Και, τέλος, ξέρεις κάτι; Ίσως να µην είµαι υπέρ ή κατά του καπνίσµατος, ίσως να 

κρατάω µία ουδέτερη στάση…, ωστόσο θεωρώ πως οι καθηγητές πέρα από καπνιστές είναι 

άνθρωποι, και θα πρέπει, τουλάχιστον, να σέβονται το δικαίωµα που έχουν οι µαθητές να 

ζουν σε ένα υγιή χώρο. 

Μακάρι να ίσχυαν όλα αυτά και στο δικό µας σχολείο. 

Μακάρι να µπορούσα «τον κόσµο να άλλαζα»!!! 

 

Υ.Γ. ∆εν επιθυµώ να σας στεναχωρήσω δεν είµαι εδώ για αυτό! Όµως η αλήθεια  

δεν υπάρχει ούτε για να στεναχωρεί, ούτε για να ευχαριστεί, απλώς ΥΠΑΡΧΕΙ!!! 

ΒΑΛΣΑΜΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ, Γ2 

«ΕΝΑΣ ΚΑΒΓΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ» 

Στην εφηβεία έφτασα 
 
Στην εφηβεία  έφτασα, 
Με πιάνει πανικός. 
Ποιος είπε πως ξεκίνησε  
Εδώ να βγαίνει φως. 
 
Λαμπρό, δε λέω, φαίνεται 
Ζωή πηγή γεμάτο, 
μα στα διαβάσματα υστερώ, 
νιώθω θα πιάσω πάτο. 
 
Καθώς μες το κεφάλι  
μυαλό δεν έχω τόσο, 
το ίδιο και οι συμμαθητές, 
αχ δάσκαλε θα βαλτώσω; 
 
Είναι όμως η βοήθεια, 
Του δασκάλου σπουδαία, 
Θα την κάνω συνήθεια, 
Μα μόνο με παρέα. 
 
Τη Μαίρη και την Αργυρώ, 
Τη Λίτσα, την Τασούλα, 
Θα πάρω εγώ τηλέφωνο  
Να λύσω ασκησούλα  
 
Μαζί θα ξεκινήσουμε, 
Θα γίνουμε αστέρια, 
Θα πάρουμε ψηλούς βαθμούς, 
Χωρίς κόπο στα χέρια 
 
Written by 

          ΒΙΒΗ ΜΑΡΑΝΤΙΝΟΥ, Α4 

Για πότε άναψε ο καυγάς µέσα στην τάξη ,ούτε που το κατάλαβα. Μάλλον επειδή οι καθηγητές έχουν την δυνατότητα να σε 
εκνευρίζουν πάρα πολύ εύκολα και αν τους τα έχεις µαζεµένα, λογικό είναι, κάποια στιγµή, να ξεσπάσεις. Αυτή η στιγµή λοιπόν 
ήρθε .. ..Σήµερα!!! 

Μου άναψαν τα λαµπάκια όταν ο κ. Ιγνατιάδης µε ρώτησε κάτι ”στοιχειώδες” στο µάθηµα και δεν το γνώριζα. Και πώς να 
το γνωρίζω όταν ο βαθµός µου είναι µονοψήφιος; Μου λες; Νοµίζω, πως είναι κατανοητό όταν λέω πως δεν θέλω να ασχοληθώ 
µε αυτό το µάθηµα. Γιατί λοιπόν να χάσω χρόνο για να διαβάσω κάτι, όταν ο ίδιος ο καθηγητής δεν το εκτιµά..; Γιατί να κάνω 
προσπάθεια αφού δεν θα το καταλάβω; Όχι' δεν είµαι χαζή αλλά άντε να µάθω το µάθηµα µία φορά, άντε και δεύτερη, µετά όµως 
θα κουραστώ. Και για αυτό δεν θα φταίω µόνο εγώ, ούτε βέβαια και οι άλλοι 15 συµµαθητές µου, πού δεν τα καταλαβαίνουν, 
αλλά και ο καθηγητής και φυσικά και όλοι οι καθηγητές που δεν παίρνουν ποτέ κανένα µερίδιο ευθύνης. Γιατί εµείς είµαστε µικροί 
και εµείς πρέπει να τα λουζόµαστε όλα. Και η επιχειρηµατολογία τους είναι η ίδια.. “είστε άσχετοι σαν τµήµα”, “δεν ξέρετε τα 
στοιχειώδη” και.. και.. και.. Και πώς να τα ξέρεις όταν ο κάθε καθηγητής δεν έχει βρει τρόπο να κάνει ευχάριστο το µάθηµα; Γιατί 
θα πρέπει εγώ να είµαι αναγκασµένη να παρακολουθήσω ένα βαρετό µάθηµα; Και θα µου πεις ..Γιατί αναγκασµένη; ∆ηµοκρατία 
έχουµε, κάνε ότι θες! Αλλά όταν οι επιπτώσεις που θα έχω σε αυτή τη ∆ηµοκρατία που έχει θεσπίσει το σύστηµα, θα είναι χαµηλή 
βαθµολογία και ο αµέτρητος αριθµός απουσιών, κάπου εκεί πρέπει να σκεφτείς καλύτερα τι θα κάνεις.. Και αν τους τα πεις αυτά , 
µετά σου τη λένε και από πάνω... Και πες πώς δεν θέλεις να τους συγχύσεις γιατί είναι σε κρίσιµη ηλικία αλλά τι άλλο µπορείς να 
κάνεις; 

Λυπάµαι που µιλάω έτσι γιατί πραγµατικά µου αρέσει στο χώρο που βρίσκοµαι το ένα τέταρτο της ηµέρας µου να περνάω 
ευχάριστα, χωρίς καβγάδες και να διαµορφώνω όσες καλύτερες σχέσεις µπορώ. Γιατί σοβαρά κάποτε είχα διαφορετική αντίληψη 
για τους καθηγητές. Ίσως γιατί τότε υπήρχε ένας σεβασµός από άνθρωπο σε άνθρωπο, κάτι που τώρα δεν συµβαίνει ούτε γι 
αστείο. Έχουν τα προβλήµατά τους και ξεσπούν πάνω µας.  

Αλλά εµείς.. τίποτα. Εµείς πρέπει να ξεσπάµε έξω από το χώρο του σχολείου γιατί αν πούµε καµιά κουβέντα παραπάνω, 
µετά θα µας πάνε στο γραφείο για αποβολή. Κι αν τύχει και γίνει κανένας καβγάς µεταξύ των µαθητών, τότε χαλάνε τον κόσµο για 
να δώσουν συνέχεια ακόµα κι αν το θέµα έχει λυθεί. Και δεν κοιτάνε να δουν τι θα κάνουν µεταξύ τους που σε κάθε συµβούλιο οι 
φωνές τους ακούγονται µέχρι επάνω.. Αλλά βέβαια.. αυτοί είναι µεγαλύτεροι και δεν πρέπει να ανακατευόµαστε στις δουλειές 
τους.  

Αυτά που γράφω εδώ, είναι λίγα. Που να διαβάζατε τα προηγούµενα που έγραψα που ήµουν ακόµη πιο φορτισµένη. Το 
έσκισα όµως, γιατί ήταν υπερβολικά και νοµίζω πως κάποιοι δεν θα άντεχαν να τα διαβάσουν. 

ΝΑΝΤΙΑ ΓΚΟΡΙΑ, Β1 
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 Θ.Ι. 
1ος) Το να µπορεί να κάνει ο καθηγητής το 
µάθηµά του ενδιαφέρον και κατανοητό 
εξαρτάται τόσο από την προσωπικότητά του 
και την προσπάθεια που έχει κάνει για 
αυτοµόρφωση, όσο και από την λειτουργία 
ενός εκτεταµένου δικτύου σοβαρής και συχνής 
πανεπιστηµιακής επιµόρφωσης, κάτι που στη 
χώρα µας δυστυχώς δεν υπάρχει. Το 
ζητούµενο πάντως είναι να υπάρχουν 
επαρκείς και εργατικοί καθηγητές για να 
µπορούν να «ανεβάζουν» όσο πιο ψηλά, όσο 
το δυνατόν περισσότερους µαθητές τους. Ο 
καλύτερος κριτής για το αν συµβαίνει κάτι 
τέτοιο για τον κάθε καθηγητή, είναι η 
συνισταµένη γνώµη όλων των µαθητών του. 

2ος) Σε κάθε τµήµα υπάρχουν µαθητές µε υψηλή, µέτρια και 
χαµηλή επίδοση. Μερίδιο ευθύνης για τις επιδόσεις όλων αυτών, 
προφανώς έχουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές τους. Όµως µερίδιο 
ευθύνης έχει και ο οικογενειακό τους κύκλος, τα Μ.Μ.Ε και 
προπάντων το κράτος, για το κατά πόσο αυτό «κτίζει» ένα καλό 
εκπαιδευτικό σύστηµα και το βελτιώνει, ώστε να µειώνεται 
συνεχώς και επί της ουσίας το ποσοστό της σχολικής αποτυχίας. 
Αλλά, µερίδιο ευθύνης έχει και ο κάθε µαθητής για τις επιλογές 
που κάνει, τους στόχους που θέτει και για το κατά πόσο είναι 
µεγάλη και επίµονη η προσπάθεια που κάνει για να τους πετύχει. 
Αν όµως και η κοινωνία, µε τον τρόπο που είναι οργανωµένη και 
λειτουργεί, δεν δίνει νόηµα και αξία σε αυτές τις προσπάθειες- κάτι 
που κατά το µάλλον ή ήττον αυτό συµβαίνει- τότε έχουµε άλλη µία 
σοβαρή αιτία, για το µικρό ενδιαφέρον που προκαλεί το σχολείο 
στους µαθητές 

3ος) Πιστεύω πως, όσο υπάρχουν υποχρεωτικά µαθήµατα σε οποιοδήποτε 
κύκλο σπουδών, πάντα θα υπάρχει µια κλιµάκωση του ενδιαφέροντος των 
µαθητών. Απλώς, όσο καλύτερος είναι ένας καθηγητής, τόσο 
περισσότερους πείθει να εργασθούν για να µάθουν. Το άρθρο έµµεσα θέτει 
και ένα άλλο θέµα, το οποίο υπάρχει στη σκέψη αρκετών και έχει αρχίσει 
και συζητιέται σε κύκλους διανοουµένων. Το κατά πόσο δηλαδή το σχολείο 
των γνώσεων αντέχει στην εποχή µας. Ίσως η εποχή µας να έχει ανάγκη 
και από ένα σχολείο αξιών και στάσεων ζωής, που θα βοηθούν τα παιδιά 
να γίνουν πολίτες µιας κοινωνίας και ανθρώπινες υπάρξεις. Και ίσως αυτή 
η ανακάλυψη και υποστήριξη όλων των ικανοτήτων τους και η καλλιέργεια 
της τέχνης του βίου, αναδείξει και µια παιδαγωγική  που θα προσπαθεί να 
µην είναι ψηλοµύτα, εκφοβιστική και εντέλει βαρετή.  

4ος) Μεταξύ των «15 αδύνατων 
µαθητών» του κάθε τµήµατος, που 
δεν καταλαβαίνουν την όποια 
παράδοση, υπάρχουν διαφορές. ∆εν 
είναι όλοι του «τίποτα δεν 
καταλαβαίνω - τίποτα δεν κάνω». 
Υπάρχουν και αυτοί που 
καταλαβαίνουν λίγα έως ελάχιστα, 
αλλά το παλεύουν. Προσπαθούν- 
συνήθως µε εξωσχολική βοήθεια και 
γονική πίεση- και συχνά στο τέλος 
κάτι καλό βγαίνει, έστω και λίγο.  

5ος) Το πρόβληµα είναι αλλού. Με αυτό το σύστηµα προαγωγής που ισχύει στο 
Λύκειο, όπου δηλαδή ο µαθητής προβιβάζεται µε το 9,5 ως µέσο όρο όλων των 
γραπτώς εξεταζοµένων µαθηµάτων, προκύπτει το φαινόµενο - στη Β΄ και στη Γ΄ 
Λυκείου - να υπάρχουν αρκετοί µαθητές που είναι σχεδόν αδύνατον να 
παρακολουθήσουν κάποια βασικά µαθήµατα, γιατί οι γνώσεις τους σ’ αυτά είναι 
µηδαµινές. Κατά την γνώµη µου, δεν είναι σωστό να µένεις στην ίδια τάξη 
εξαιτίας ενός ή δύο µαθηµάτων. Αλλά, ως καθηγητής που νοιάζεσαι, τι µπορείς 
να  κάνεις µε όλους αυτούς τους µαθητές, που δεν έχουν τις στοιχειώδεις 
γνώσεις για να παρακολουθήσουν τα µαθήµατά σου και δικαίως(;) θεωρούν 
ανώφελη κάθε προσπάθεια; Η πιο εύκολη αντιµετώπιση  είναι να τους αφήνεις 
στην ησυχία τους, και αυτή είναι µια στάση µε την οποία, όσο περνούν τα 
χρόνια, όλο και πιο πολύ φλερτάρω. Κι ’ ένα τελευταίο. Όποιος καθηγητής δεν 
ενοχλεί και δεν έχει απαιτήσεις από τους µαθητές του, αυτό σηµαίνει πως  τους 
σέβεται και πως γι ’ αυτούς είναι δηµοκράτης;  

6ος) Ούτε οι µαθητές ούτε οι 
καθηγητές είναι δυνατόν, 
πατώντας delete, να αφήνουν 
τα προβλήµατά τους έξω από 
την αίθουσα. Η εµπειρία µου 
λέει, πως στη δυναµική 
αλληλεπίδρασης µαθητών – 
καθηγητή, όσο πιο έντονη είναι 
η έλξη, που λόγω µαθήµατος, 
υπάρχει µεταξύ τους, τόσο πιο 
γρήγορα τα προσωπικά τους 
προβλήµατα κρύβονται κάπου 
µέσα τους, έστω και για λίγο. 

7ος) Από τις δέκα περίπου 
συνεδριάσεις του Συλλόγου 
Καθηγητών που έχουν γίνει ως τώρα, 
σε δυο τρεις – όντως - οι φωνές µας 
έφταναν «µέχρι πάνω». Καλό θα ήταν 
να µην υπήρχαν ούτε αυτές. Ένας 
καλός στόχος είναι να χαµηλώσουµε 
την ένταση της φωνής µας και πιο 
πολύ απ’ όλους, εγώ, ο θυµωµένος. 

8ος) Οι µαθητές στα Λύκεια είναι και ανήλικοι, και την ευθύνη για τη 
σωµατική τους ακεραιότητα απέναντι στους γονείς τους και στην πολιτεία 
την έχει ο Σύλλογος Καθηγητών. Ακόµη λοιπόν και αν κάποιοι µαθητές, 
που χρησιµοποίησαν βία για να λύσουν τις όποιες διαφορές τους, 
δήλωσαν ότι τα «βρήκαν», αυτό δεν τους απαλλάσσει από την ευθύνη και 
δεν τους αθωώνει. Και αυτό, γιατί το σχολείο προβάλλει και προσπαθεί να 
καλλιεργήσει άλλες αξίες σχετικά µε το πώς λύνονται οι διαφορές και γιατί 
πάντα υπάρχει ο κίνδυνος στις συµπλοκές να υπάρξουν ανεπανόρθωτες 
συνέπειες. 

9ος) Άρθρα σαν το « Ένας καυγάς…» τα εκτιµώ ιδιαιτέρως, ακόµα και αν διαφωνώ. Τα εκτιµώ, γιατί ο µόνος τρόπος 
για να βρίσκουµε λύσεις στα προβλήµατά µας είναι κατ’ αρχήν να θέτει ο καθένας δηµόσια, αυτά που ο ίδιος βιώνει 
και κρίνει ως σηµαντικά προβλήµατα, για να µπορούν αυτά να συζητούνται µε επιχειρήµατα από όλα τα µέλη της 
σχολικής κοινότητας. Οι κοινωνίες  πάντα έχουν προβλήµατα, αλλά πιστεύω πως αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος 
για να βρίσκει συνειδητά ο κόσµος τις απαντήσεις που τον εκφράζουν περισσότερο. Είθε, οι αλήθειες των 
απαντήσεων αυτών στην πράξη, να µας κάνουν όλους καλύτερους, τόσο στις ‘τάξεις ’ µας όσο και στις ‘αυλές ’ µας. 
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Εφηβεία και πάλι εφηβεία! 
Εφηβεία….Ποιος µπορεί άραγε να αποδώσει µε 

ακρίβεια τη σηµασία της;  

Λοιπόν για εµένα εφηβεία είναι σηµαντική 

περίοδος για έναν άνθρωπο. Ίσως και καθοριστική για 

τον χαρακτήρα του. Είναι µια περίοδος µε έντονα 

συναισθήµατα. Εκτείνεται στα χρονικά πλαίσια που ο 

άνθρωπος περνάει από διάφορες καταστάσεις (έρωτα, 

απογοήτευση) µέχρι πλέον να ωριµάσει. 

Προσωπική µου γνώµη είναι πως υπάρχουν δύο 

κατηγορίες ανθρώπων στις οποίες κατατάσσονται 

ανάλογα µε το πώς βιώνουν την εφηβεία τους.   

Πρώτη κατηγορία είναι αυτή που ονοµάζω 

‘’εφηβεία ελαφριάς µορφής’’. Σ’ αυτήν την κατηγορία 

ανήκουν τα άτοµα που δεν βιώνουν έντονα 

καταστάσεις και συναισθήµατα (στη γλώσσα των νέων 

“cool”).  Kαι η δεύτερη κατηγορία είναι η “εφηβεία 

βαριάς µορφής” στην οποία και υπάγοµαι. 

Χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας είναι: θυµός, 

κλάµα, απογοήτευση, χαρά, έκπληξη. Αισθήµατα στο 

µέγιστο βαθµό! Οφείλω να οµολογήσω σ’ αυτό το 

σηµείο πως πολλές φορές κουράζοµαι… Γιατί 

πραγµατικά υπάρχουν µέρες που τα βλέπω όλα µαύρα 

και που µου  φταίνε οι πάντες και τα πάντα.. Βλέπετε, 

είµαι και υπερευαίσθητη, όπως και µε χαρακτηρίζουν.  

Σαν αρνητικό αποτέλεσµα, λοιπόν, στη δεύτερη 

κατηγορία έχουµε πως µερικές φορές χάνουµε τον 

έλεγχο σε πολλά θέµατα, φερόµαστε µε λάθος τρόπο 

στους ανθρώπους που είναι γύρω µας, πληγώνουµε, 

παρεξηγούµε. Κι µετά λέµε ‘’Η εφηβεία φταίει’’! ∆εν 

ξέρω κατά πόσο είναι σωστή αυτή η αιτιολόγηση! 

Όπως και να έχει πάντως, θα πρέπει να προσπαθούµε 

να έχουµε τον έλεγχο του εαυτού µας και να µην 

ωθούµαστε από µόνοι µας σε λάθη. Όπως βέβαια είναι 

φυσικό, θα πρέπει να υπάρχει και κάποια κατανόηση 

από τους άλλους και, κυρίως τους γονείς. Γιατί όπως 

και να έχει, είναι ο καιρός της τρέλας! ∆εν µιλάω για 

ακραία πράγµατα αλλά για πράγµατα που κινούνται σε 

λογικά πλαίσια και, που είναι φυσικό να συµβούν. Αλλά 

το κυριότερο που πιστεύω πως πρέπει να υπάρχει, 

είναι ο διάλογος µέσα στην οικογένεια, η επικοινωνία, 

γιατί τα παιδιά στην εφηβεία είµαστε ευάλωτα και 

πάντα χρειαζόµαστε κάποιον να µιλάµε, να ζητάµε 

συµβουλές. Και φυσικά, µε το διάλογο, και χωρίς 

αυταρχικές κινήσεις, - διότι έτσι ωθείς το παιδί να 

κάνει πράγµατα πίσω από την πλάτη σου - ελέγχεις 

και προστατεύεις το παιδί σου. 

Όπως και να έχει η εφηβεία είναι και αυτή µια 

ωραία χρονική περίοδος στη ζωή του ανθρώπου! Η 

περίοδος που σου µένει στο µυαλό, χαραγµένη…. 

ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΚΟΖΑΝΗ Α2 

Στην εφηβεία ο άνθρωπος εξερευνά και µαθαίνει τον 
εαυτό του. Είναι η περίοδος της ζωής που µαθαίνει να 
βασίζεται µερικώς στις δυνάµεις του και να χρησιµοποιεί 
τα ερεθίσµατα που έλαβε κατά την παιδική του ηλικία 
συνυπάρχοντας στην συνολική ζωή. 

Αυτή την έννοια της εφηβείας την γνωρίζουµε πάνω-
κάτω όλοι. Εφηβεία όµως πάνω από όλα σηµαίνει βιώνω, 
ζω. Γεύοµαι τις φιλίες, τον έρωτα, την ανεξαρτησία, το 
γέλιο µα γεύοµαι και τις αποτυχίες, τους καβγάδες και 
κάποιες φορές την αποµόνωση. Οι έφηβοι δίνουν όλη 
τους την ενέργεια, ζώντας κάθε δευτερόλεπτο. Θεωρούν 
ότι έχουν τις δυνάµεις να αλλάξουν τα πάντα και 
επαναστατούν, ο καθένας µε τον δικό του τρόπο. Θέλουν 
να ξεχωρίζουν από τον µονότονο κόσµο των ενηλίκων. 
Γιατί να µην διασκεδάσω  τώρα που µπορώ, σκέφτονται. 
Φυσικά κάποιες φορές αυτή η διασκέδαση παραβιάζει τα 

όρια άλλων και ξεπερνάει 
τα δικά της. Μα ορισµένοι 
έφηβοι, αυτό ακριβώς 
θέλουν να πετύχουν. Στην 
ζωή των εφήβων κάθε 
άλλο παρά η ηρεµία 
υπάρχει. Γιατί θέλουν να 
συλλέξουν εµπειρίες. 
Ακόµα και τα ρούχα που 
διαλέγουν έχουν τον 
σκοπό τους, την 
προσέλκυση του 
αντίθετου φύλου, άρα να 

τους ερωτευτούν, άρα να βιώσουν τον έρωτα.. Όµως, 
στην εφηβεία παραµονεύουν και παγίδες. Αµέτρητοι 
λύκοι, που είτε καλοπιάνοντάς τους είτε τρώγοντάς τους  
µε την µια, τους κατασπαράζουν. Και εδώ έρχονται οι 
καυγάδες. Οι γονείς θέλοντας να ‘σώσουν’ τα παιδιά 
τους, γίνονται πολλές φορές επίµονοι, αυστηροί και ίσως 
αυταρχικοί. Έτσι, διαχειρίζονται την θέση τους ούτως ώστε 
να υπενθυµίσουν στα παιδιά τους ότι είναι πολύ ανώτεροι 
και µπορούν να τους κάνουν ό,τι θέλουν. Έτσι, οι έφηβοι 
αντιδρούν πηγαίνοντας σαν αρνάκια µόνοι τους σε 
αυτούς τους λύκους. Και να σου οι καυγάδες, και οι 
φωνές και τα άγχη και, και……… (Η καλοσύνη χτίζεται δεν 
γεννιέται). Ο διάλογος και η σωστή προσέγγιση εφήβων 
από ενήλικα είναι η σωστή λύση. Κάτι ακόµα που 
κυριαρχεί στη ζωή των εφήβων είναι η φιλία. Η φιλία για 
τους περισσότερους είναι µια ιερή λέξη. Η µοιρασιά 
µυστικών, η εµπιστοσύνη, η φιλική αγάπη, η βίωση ίδιων 
εµπειριών, η θέληση για τρέλες και πλάκες 
περιλαµβάνονται σε αυτή τη λέξη. Γιατί αυτό ακριβώς είναι 
η εφηβεία. Η θέληση για ζωή, ακόµα και για τις αποτυχίες 
και τα λάθη. Γιατί, µέσα από αυτά ακόµα µαθαίνουµε. 
Εξάλλου, ζωή χωρίς λύπη, δεν έχει αλάτι. Αυτή είναι 
εφηβεία. 

ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ, Α2 
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Μαθητών  –  Βαθµών  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΛΙΑ Β3 

Τον Φεβρουάριο πραγµατοποιήθηκε στο σχολείο µας έρευνα µε θέµα τους ελέγχους επίδοσης. Οι µαθητές των τµηµάτων Α1, Β2, Γ3 

κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερωτηµατολόγιο που συνέταξε ο κ. Τζαµαλής µε µικρές δικές µου παρεµβάσεις. Ακολουθούν τα ερωτήµατα και 

τα συµπεράσµατα που προέκυψαν έπειτα από την επεξεργασία που έκανα στις απαντήσεις. 

1. Αν βαθµολογούσατε εσείς τον εαυτό σας: 

Στο ερώτηµα αυτό οι περισσότεροι µαθητές απάντησαν πως θα βαθµολογούσαν τον εαυτό τους πάνω κάτω µε τους ίδιους βαθµούς, ενώ 
αρκετοί είναι αυτοί που κρίνουν ότι άξιζαν πολύ µεγαλύτερους βαθµούς. 

2) Τι νοµίζετε ότι είναι το πιο βασικό για την επίδοσή 
σας στο σχολείο;
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2. Τι νοµίζετε ότι είναι το πιο βασικό, το πρώτο, που 

καθορίζει την επίδοσή σας στο σχολείο; 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών υποστηρίζει πως κύριος 
παράγοντας είναι η προσπάθεια που κατέβαλε. Προς απογοήτευση 
όλων, η δουλειά που γίνεται εντός του σχολείου θεωρείται 
ελάχιστης σηµασίας, ενώ τυχόν εξωσχολική βοήθεια θεωρείται πιο 
σηµαντική. 
 

3. Για ποιόν κυρίως λόγο είναι(;) σηµαντικοί για εσάς οι 

βαθµοί; 

Για τους περισσότερους µαθητές οι βαθµοί αποτελούν επιβράβευση 
των προσπαθειών τους. Επίσης σε πολλούς οι βαθµοί δίνουν 
ώθηση για µεγαλύτερη προσπάθεια ή εξασφαλίζουν την 
αναγνώριση από τον κοινωνικό τους περίγυρο. Κάποιοι, βέβαια, 
αποκοµίζουν άλλου είδους απολαβές χάρη των βαθµών. Τέλος για 
αρκετούς δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί. 

4. Με ποια κριτήρια νοµίζετε ότι σας αξιολόγησαν οι 

καθηγητές σας; 

Οι πιο πολλοί ερωτηθέντες, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, αναγνωρίζουν 
την αντικειµενικότητα των καθηγητών τους. Αρκετοί όµως αγνοούν τα 
κριτήρια αξιολόγησης και θα προτιµούσαν να είχαν συζητηθεί στην τάξη. 

5. Με ποια κριτήρια νοµίζετε ότι σας αξιολόγησαν οι 

καθηγητές σας; 

Οι πιο πολλοί ερωτηθέντες, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, 
αναγνωρίζουν την αντικειµενικότητα των καθηγητών τους. 
Αρκετοί όµως αγνοούν τα κριτήρια αξιολόγησης και θα 
προτιµούσαν να είχαν συζητηθεί στην τάξη. 

6. Αν σε κάποιο(-α) µάθηµα(-τα) είχατε ιδιαίτερα 

χαµηλό(-ούς) βαθµό(-ούς) αυτό νοµίζετε ότι: 

Σε αυτό το ερώτηµα παρατηρήθηκε έντονη διάσταση απόψεων. 
Τα παιδιά της Α’ Λυκείου φαίνεται πως αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα µε κάποιους καθηγητές, ενώ εκείνα της Β’ και Γ’ 
Λυκείου έχουν επιλέξει συνειδητά κάποια µαθήµατα τα οποία 
παραµελούν και εποµένως δεν καταβάλλουν ιδιαίτερη 
προσπάθεια. 
 

7. Πως νοµίζετε ότι µπορεί ο καθηγητής σας να σας 

βοηθήσει να αυξήσετε την επίδοσή σας στο µάθηµά 

του; 

Το µεγαλύτερο µέρος των µαθητών θα προτιµούσε το µάθηµα 
να γίνεται πιο ενδιαφέρον και κατανοητό. Παράλληλα, η συζήτηση πάνω στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν θεωρείται απαραίτητη από 
πολλούς. 

8. Χρόνο µε τον χρόνο η βαθµολογία σας:  

Οι περισσότεροι µαθητές απάντησαν πως συνεχώς 
βελτιώνονται και πολλοί πως παραµένει στα ίδια επίπεδα. 
Ελάχιστοι είναι αυτοί που παρατηρούν πτώση της 
βαθµολογίας τους.  

9. Έχετε συγκρουστεί ποτέ µε τους γονείς σας λόγω των βαθµών; 

Οι πιο πολλοί µαθητές φαίνεται πως είτε δεν έχουν συγκρουστεί ποτέ µε τους 
γονείς τους εξαιτίας των βαθµών, είτε αυτό έχει συµβεί ελάχιστες φορές. Ένα µη 
αµελητέο όµως ποσοστό αντιµετωπίζει συχνά τέτοιου είδους συγκρούσεις. 
 

9Α. Οι διαµάχες αυτές: 

Τα περισσότερα παιδιά απάντησαν ότι οι διαµάχες αυτές δεν έχουν επηρεάσει την προσπάθειά τους, πολλά ότι την έχουν µεγιστοποιήσει, ενώ 
λίγα είναι εκείνα που αντιδρούν αρνητικά και, εποµένως, έχουν µειώσει την προσπάθειά τους 

6) Αν σε κάποιο µάθηµα είχατε ιδιαίτερα χαµηλούς βαθµούς 
αυτό:  
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Πολλοί είναι αυτοί που έχουν αναρωτηθεί τι είναι αγάπη, 
πως την αναγνωρίζεις, την νοιώθεις και άλλα διάφορα. 
Κανένας όµως δεν έχει συµφωνήσει µε τους άλλους γι’ αυτά 
τα διαχρονικά και αναπάντητα ερωτήµατα, απλά γιατί ο 
καθένας µας άλλο ψάχνει και άλλο έχει ανάγκη. 

Έτσι κι εγώ σαν έφηβη και… περίεργη αναρωτιέµαι. 
Ακόµη βέβαια δεν είµαι κατάλληλη για να δώσω απαντήσεις 
γιατί τελικά δεν βρήκα την αληθινή αγάπη…  Πολλές φορές 
πιστεύεις πως την έχεις νοιώσει, πως την έχεις βρει αλλά 

τελικά κάνεις λάθος… Το µόνο που ξέρω όµως είναι ότι για τον καθένα η 
αγάπη είναι κάτι διαφορετικό … Για όλους όµως κάτι µοναδικό… 

Ειδικά όταν υπάρχει ανταπόκριση, είναι κάτι  το ξεχωριστό. Ζεις αυτό 
που λέµε έ ρ ω τ α . ∆ίνεσαι εξ ολοκλήρου φτάνοντας στο απόγειο. 
Μαθαίνεις από τον άλλο, µοιράζεσαι αλλά κυρίως συµπληρώνεσαι! Κλείνει 
το κενό που υπάρχει µέσα σου. Αισθάνεσαι ασφαλής και σίγουρο... 
Γεύεσαι την χαρά, την ευτυχία!! Έχεις ένα άτοµο που το εµπιστεύεσαι και 
που κάθε δυσκολία την  περνάτε µαζί…. Γνωρίζεις ότι ανά πάσα στιγµή 

κάποιος σε περιµένει και είναι πρόθυµος να σ’ ακούσει. Και το εκπληκτικό, ένα βλέµµα, ένα χάδι αρκεί 
για να εκφράσουν όσα δεν µπορούν χίλιες λέξεις. 

Τι γίνεται όµως όταν το ταξίδι της ευτυχίας σου φτάνει στο τέλος? Όταν τα συναισθήµατα του 
συντρόφου σου – για λόγους που δεν ξέρεις, αλλά προσπαθείς να τον δικαιολογήσεις – αλλάζουν; 

Γιατί µια πράξη ή µια κίνηση είναι ικανή να γκρεµίσουν τον εσωτερικό σου κόσµο;;; Τότε επανέρχεται το 
κενό…. και µοιάζουν ατελείωτες οι ώρες που η µοναξιά σου γίνεται πιο σκληρή και η ζωή αφόρητη. Και 
εσύ ωθούµενος από τα φιλαράκια που δεν σε εγκαταλείπουν ποτέ, προσπαθείς να ξεχάσεις, ν’ 
ανασυσταθείς και να βρεθείς σε νέους δρόµους. Ό,τι όµως και να γνωρίσεις, κάθετί διαφορετικό σου 
φαίνεται άχαρο, άχρωµο! Η σύγκριση είναι αναπόφευκτη… 

Ευτυχώς που είναι κοντά σου οι φίλοι και οι συγγενείς. Ειδικά οι πραγµατικοί φίλοι που σε στηρίζουν 
συνεχώς!!! Και αυτούς τους αγαπάµε µε τη διαφορά ότι σ’ εκείνους λέµε “Σ’ αγαπώ” και όχι “Σ’ 
αγαπάω”… 

Αφιερωµένο, 

ΜΠΟΥΡΑ ΝΑΣΙΑ Β’2 

« Αγάπα τον πλησίον σου… έστω κι αν αυτός λέγεται Μαριέττα » 

Η αλήθεια είναι ότι για να 
µπορέσω να συλλάβω την έµπνευση 
και να γράψω κι εγώ ένα άρθρο 
επιτέλους στο « Ονειροζούµ » µας, µου 
πήρε κάµποσες µέρες. Έψαχνα να βρω 
θέµατα ανάµεσα σε 
περιβαλλοντολογικά, επιστηµονικά ή 
και ψυχολογικά ζητήµατα αλλά τελικά 
κατάλαβα ότι ένα θέµα επίκαιρο, που 
να άγγιζε τα δικά µας «ληµέρια», ίσως 
να ήταν περισσότερο ενδιαφέρον για 
εσάς. Για να µην σας τα πολυλογώ, 
σκέφτηκα να αναφερθώ στη νόσο της 
τέως Υπουργού Παιδείας, Μαριέττας 
Γιαννάκου. 

Λίγο καιρό µετά την παραίτησή 
της, τα Μ.Μ.Ε ανακοίνωσαν τη 
νοσηλεία της για κάταγµα στο αριστερό 
της πόδι. Λίγο αργότερα, κάποιες 
επιπλοκές µετά την επέµβαση φαίνεται 
ότι δηµιούργησαν µόλυνση σε 

σηµείο  σηψαιµίας, έτσι ώστε οι γιατροί 
δεν είχαν άλλη επιλογή από το να της 
αφαιρέσουν το αριστερό άκρο της. Τα 
προβλήµατα όµως δεν σταµάτησαν 
εδώ. Το προϊστορικό που είχε η πρώην 
Υπουργός µε τις αγγειοπάθειες, 
θροµβώσεις δηλαδή, προκάλεσαν 
έµφραγµα. Ακολούθησαν σοβαρές 
λοιµώξεις και υψηλοί πυρετοί που 
οδήγησαν την κ. Γιαννάκου σήµερα στη 
εντατική του «Ερρίκος  Ντυνάν». 

Όσοι είναι προληπτικοί ή 
δεισιδαίµονες, οι περισσότεροι δηλαδή 
από εµάς, ίσως και εγώ η ίδια, θα 
έλεγαν ότι η συµφορά που βρήκε την 
Υπουργό µας, προέρχεται  από την 
γρουσουζιά, το «κακό µάτι» αν θέλετε. 
∆εν είναι λίγα τα «Ανάθεµα σε, δεν µε 
λυπάσαι» που είχε ακούσει από τους 
µαθητές, τις κατακρίσεις για το βιβλίο 
της Ιστορίας, τις τόσες απεργίες 

και τα συλλαλητήρια από καθηγητές 
και φοιτητές για την προσπάθειά της 
να περάσει το νοµοσχέδιο 
ιδιωτικοποίησης των πανεπιστηµίων. 
«Αυτά την έφαγαν», θα έλεγαν πολλοί. 
Προτιµώ όµως να δεχτούµε όλοι, ότι 
όλα αυτά που βρίσκουν σήµερα τον 
άνθρωπο, και στην περίπτωσή µας  την 
κ. Γιαννάκου, είναι θέληµα Θεού, γιατί 
κανείς δεν ξέρει στην πραγµατικότητα  
τι του ξηµερώνει. Για τον λόγο αυτό, η 
προσωπική µου ευχή είναι να ξεφύγει 
σύντοµα τον κίνδυνο που διατρέχει και 
να καταφέρει πάλι να σταθεί γερή. 
Γιατί εκτός από Υπουργός που έσφαλε 
σε ορισµένα θέµατα, είναι και 
άνθρωπος όπως όλοι µας, που 
δικαιούται να χαρεί την ζωή… 

 

ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, Β2 

Απ΄ ό,τι µαθαίνουµε, η ευχή της Μαρίας έπιασε, και να το λάβετε σοβαρά υπόψη σας, διότι είναι Σαββατογεννηµένη. 
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Ο µεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου είναι το ίδιο 

του το κεφάλι¨ είχε γράψει κάποτε η Αλκυόνη Παπαδάκη 
και ίσως να είχε και δίκιο. Το σηµαντικότερο λάθος του 
σύγχρονου ανθρώπου είναι ότι πιστεύει πως για 
οτιδήποτε συµβαίνει γύρω του φταίει ο καιρός, η κίνηση 
στους δρόµους (ακόµα και αν δεν έχει αυτοκίνητα), η 
πολιτική επικαιρότητα αλλά ποτέ ο ίδιος του ο εαυτός. 

Η γάγγραινα του αιώνα που ζούµε είναι η κατάθλιψη. 
∆ε θυµάµαι ποια ήταν η τελευταία φορά που είδα 
άνθρωπο να χαµογέλα στον δρόµο. Πλέον χαιρόµαστε 
κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα και ούτε… γιατί πάλι 
θυµόµαστε πως δεν έχουµε ούτε ψιλά να δώσουµε στα 
παιδάκια που θα µας πουν τα κάλαντα. Άτιµη κοινωνία! 
Και δεν σταµατάµε εκεί φυσικά. Συνεχίζουµε λέγοντας µε 
πιο έντονο ύφος, γιατί αυτό το θέµα µας πληγώνει 
περισσότερο απ΄ όλα, σε τι κόσµο φέραµε τα παιδιά µας. 
Ακολουθεί ένας πολύ βαθύς αναστεναγµός και ο 
µονόλογος-παρωδία τελειώνει πάντα µε το άνοιγµα της 
τηλεόρασης για να µαζέψουµε πλούσιο υλικό για την 
επόµενη µας διάλεξη. Κάνω λάθος;  

Οι έφηβοι από την άλλη µεριά είναι πάντα αγχωµένοι 
για το σχολείο τους, το χαρτζιλίκι που όλο και µειώνεται 
κάθε µήνα και δεν µπορούν να αγοράσουν αυτή την 
ωραία µπλούζα που έχουν βάλει στο µάτι. Παρ’ όλα αυτά 
αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα τους πιο ευχάριστα. 

Η ζωή είναι ένας δύσβατος λαβύρινθος µε πολλά 
µονοπάτια. Κανείς δε θα φτάσει ποτέ στην έξοδο αλλά 
αξίζει πραγµατικά η διαδροµή µε τους κινδύνους και τις 
ανατροπές αλλιώς δε θα µπορούµε να την 
απολαµβάνουµε αν κινούµαστε συνεχώς µε τον ίδιο 
µονότονο ρυθµό. Είναι σα παίζουµε σε ένα παιχνίδι 
απορρίπτοντας τους κανόνες χρησιµοποιώντας µόνο τα 
ζάρια. 

Όλα είναι τόσο άσχηµα όσο ακούγονται αλλά τίποτα 
δεν µπορεί να αναιρέσει το γεγονός ότι η ζωή δεν είναι 
βασισµένη πάνω στο χρήµα και τη διαφθορά. Ακόµα και 
τα παιδιά της ηλικίας µου βασανίζονται από προβλήµατα 
που δεν τους αφορούν γιατί υπάρχουν άτοµα που τους 
αναγκάζουν να συµπεριφέρονται µε αυτόν τον τρόπο. 

Τι πραγµατικά όµως κάνει ένας άνθρωπος 
οποιαδήποτε ηλικίας για να νιώσει ικανοποίηση;  
Μάζες πολιτών περιπλανιούνται αγχωµένοι στους 
δρόµους σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον, µία 
απρόσωπη ατµόσφαιρα σε ένα πεδίο µάχης που είτε 
λέγεται εφορία και τράπεζα είτε µετρό και 
λεωφορείο. Χρόνος για διασκέδαση; Μηδέν! Και όχι 
επειδή δεν τον έχουν αλλά επειδή δεν τον 
αισθάνονται! 

Όλα µπορούν να γίνουν πιο ευχάριστα µε ένα 
µαγικό τρόπο. Ο καθένας µπορεί να αφιερώσει λίγο 
χρόνο για να κάνει µία βόλτα, να ακούσει µουσική, 
να γελάσει, να βιώσει συναισθήµατα όπως είναι η 
χαρά, ο έρωτας, το µίσος, ο πόνος… όλα αξίζουν 
λίγο χρόνο! Έχετε ποτέ σκεφτεί πως µπορείτε να 
πείσετε τον εαυτό σας πως όλα είναι όπως 
επιθυµείτε; Πολλές φορές αυτό µπορεί να γίνει 
εφικτό µε τον αυτοσαρκασµό. Προσποιηθείτε πως 
δεν ακούτε τα κακόβουλα σχόλια των γύρω σας και 
αφοσιωθείτε σε κάτι που αγαπάτε. Αλλάξτε τη 
διάθεσή σας µε λίγη φαντασία. Για παράδειγµα να 
σκεφτείτε πως έχετε 8ωρο αντί για 7ωρο και 
χαρείτε όταν θα σχολάσετε νωρίτερα. ∆οκιµάστε να 
πάτε σε µία συναυλία µε τους φίλους σας και µη 
διστάσετε να γίνετε γελοίοι χορεύοντας άτσαλα στο 
ρυθµό της µουσικής (κοινώς να κοπανηθείτε) ακόµα 
και αν το επάγγελµά σας είναι καθηγητής ή είστε 
απλά µαθητής / µαθήτρια! 

Μπορεί όντως να είναι µία δύσκολη εποχή. Οι 
νέοι φοβούνται την ανεργία, την αποτυχία αλλά αν 
είναι να πέσεις, ας πέσεις από πολύ ψηλά. Τα πάντα 
µπορούν να γίνουν όπως επιθυµούµε και κανείς δεν 
µπορεί να µας στερήσει αυτό το δικαίωµα είτε 
λέγεται πολιτικός είτε καθηγητής και γονιός γιατί 
όπως λέει και ο Paolo Coelho “Το σύµπαν µας 
βοηθάει πάντα να πολεµήσουµε για τα όνειρά 
µας, όσο βλακώδη και αν φαίνονται. Γιατί είναι 
τα όνειρά µας και εµείς µόνο ξέρουµε πόσο 
µας στοίχισε το να ονειρευτούµε.” 

ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΟΥΣΕΤΗ, Α1 

Από τη φράουλα…στη φραουλίτσα 
 

ΒΟΡΕΑΚΟΥ ΈΦΗ, Β΄1 

 

Ο παραπάνω τίτλος ίσως να µην σας έλκει το ενδιαφέρον για αυτά που ακολουθούν, (και µε το δίκιο σας βέβαια, δεν 
βρήκα κάτι καλύτερο), αλλά πιστέψτε µε, η ιστοριούλα που ακολουθεί, όλους λίγο πολύ θα σας θυµίσει ένα από τα πιο 
υπέροχα κοµµάτια του εαυτού σας….την παιδική σας ηλικία.. Με αφορµή το κλίµα της Αποκριάς γύρισε το µυαλό µου 8 

χρόνια πριν…Ας κάνουµε ένα σύντοµο ταξιδάκι.. Ξεκινώντας από την Κλεοπάτρα, τη βασίλισσα της Αιγύπτου, που σύµφωνα µε την ιστορία 
για το µπάνιο της χρησιµοποιούσε 10 κιλά λιωµένες φράουλες και συνεχίζοντας µε τη θεά του έρωτα και του πάθους, την Αφροδίτη που 
σύµφωνα µε το µύθο, µετά το θάνατο του Άδωνη, έκλαψε τόσο πολύ που τα δάκρυά της έπεσαν στη γη και µεταµορφώθηκαν σε µικρές, 
γλυκές φραουλίτσες, φτάνουµε στο 15αιωνα, στη Γαλλία, που η φράουλα παίρνει ξανά τα «πάνω» της,(µετά από αιώνες που ήταν χαµένη), 
και «βαφτίζεται»µε το σηµερινό της όνοµα, από τους Γάλλους λάτρες της µαγειρικής. Έτσι λοιπόν καταλήγουµε, στο Λουδοβίκο που δήλωνε 
εραστής της φράουλας !Θα αναρωτιέστε που θέλω να καταλήξω.. Στα 8 µου λοιπόν, διαβάζοντας ένα βιβλίο που ανέφερε τα παραπάνω και 
έχοντας στο µυαλό µου διάφορες απορίες, αποφάσισα για να ανακαλύψω τι τελικά ήταν η φράουλα, (που µου είχε κινήσει τόσο πολύ το 
ενδιαφέρον) να δώσω τη µορφή της επάνω µου.. και πως θα γινόταν αυτό; Το είχα σκεφτεί σοβαρά.. ο µόνος τρόπος που υπήρχε, ήταν να 
ντυθώ φράουλα ώστε να µου λυθούν οι απορίες και να σταµατήσω να ρωτώ τη µαµά µου για τη «θεά» (του µυαλού µου) φράουλα…ντύθηκα 
λοιπόν φραουλίτσα, και έτσι ικανοποίησα το γλυκό και αθώο τότε, όνειρο µου….Και κατέληξα, πως τελικά δεν ήταν απλά µια «θεά» του 
µυαλού µου αλλά και µια «θεά» της γεύσης….αυτό για τους λάτρεις της φράουλας… 



Ο ν ε ι ρ ο ζ ο ύ μ  1 2  

 

Ησυχία… ψίθυροι… φασαρία. 
από το βάθος ακούγεται µια φωνή. Λέει κάτι ασυναρτησίες για συναρτήσεις, x,y… Ησυχία. Ένας 

ρυθµικός ήχος έρχεται από το τρίτο θρανίο στη µία άκρη της τάξης… Ο ήχος δυναµώνει. Ένα παιδί χτυπά το στυλό στο θρανίο 
και κοιτά επίµονα το ταβάνι και µιλάει µε τον διπλανό του (αυτός ευτυχώς καρφώνει τον απέναντι τοίχο οπότε δεν κινδυνεύει 
από τυχόν- πιασίµατα στο σβέρκο). Μιλάνε ζωηρά, είναι ενθουσιασµένοι… Τι να λένε; 

Λένε για κάτι υπέροχο. Μιλούν για ένα φεστιβάλ γνωστό 
κυρίως στους µαθητικούς κύκλους (δεν παίρνω και όρκο!). 
Αυτή λοιπόν η διοργάνωση δίνει την δυνατότητα σε µαθητές 
από όλη την Ελλάδα που αγαπούν την µουσική να λάβουν 
µέρος µε τα συγκροτήµατα τους και να παίξουν την µουσική 
που γουστάρουν… ∆εν είναι όνειρο. Υπάρχει, είναι 
πραγµατικότητα και είναι το schoolwave. 

Το schoolwave ξεκίνησε 
σαν ιδέα το 2004 από το 
περιοδικό schooligans και 
πραγµατοποιήθηκε το 2005. 
Σκοπός ήταν, µαθητικά 
συγκροτήµατα να παίξουν σε 
µία τέλεια σκηνή µε ήχο, 
εξοπλισµό, κοινό που έχουν 
µεγάλοι µουσικοί, ώστε να 
ευχαριστηθούν αυτό που 
κάνουν (κοινώς να 
πωρωθούν!) και να ξεφύγουν 
από την πλήξη του ελληνικού 
σχολείου. Η οµορφιά του 
schoolwave είναι ότι µπορείς 
να εκφραστείς ελεύθερα, χωρίς λογοκρισία, να µοιραστείς τα 
συναισθήµατα και τις σκέψεις σου µέσα από την µουσική 
χωρίς να νιώθεις σαν ούφο γιατί υπάρχει ένα σηµείο κοινό, η 
µουσική. Εκεί τα παιδιά παίζουν χωρίς να έχουν τους γονείς 
τους πάνω από το κεφάλι τους να τους λένε για τα 
µαθήµατα. “Πρώτα να κοιτάξεις τα µαθήµατά σου και άσε για 
µετά τις µουσικές… Όπως είπε και ο Χρήστος Ιωαννίδης από 
τους schooligans. “Το schoolwave είναι ωραίο γιατί συµβαίνει 
τώρα, συµβαίνει στην ώρα του. Τα παιδιά τώρα θέλουν να 
παίξουν µουσική και τώρα θα την παίξουν…(Πες τα!).  

Εδώ και 3,5 χρόνια το schoolwave έχει δηµιουργήσει ένα 
δικό του κόσµο, µακριά από αδιάφορους πολιτικούς, 
καθηγητές, ένα κόσµο που αυτοί αγνοούν και αυτός τους 
περιφρονεί. Γιατί εµείς γουστάρουµε την µουσική µας και αυτοί 
την µιζέρια τους… 

Μετά από αυτήν την “µικρή” παρένθεση- ξέσπασµα ας 
συνεχίσω την περιγραφή. Στην διοργάνωση µπορούν να 
λάβουν µέρος συγκροτήµατα µε οποιανδήποτε είδη µουσικής 
(από rock, παραδοσιακά, grunge µέχρι hardcore, thrash metal 
ή εκκλησιαστικό punk). Μπορούν να παρουσιάσουν δικά τους 
τραγούδια ή διασκευές ή και τα δύο. Γενικά, δεν σου λένε “αυτό 
µπορείς να το κάνεις, αυτό όχι”. Σου λένε “κάνε αυτό που 
πραγµατικά θέλεις, αυτό που σου αρέσει στα αλήθεια”. 

Μέχρι τώρα µέσα από το Schoolwave έχουµε γνωρίσει πολύ 
ιδιαίτερες και αξιοπρόσεχτες µπάντες που αξίζουν 1000 φορές 
περισσότερο από κάποιους που ανεξήγητα βρίσκονται στα 
ύψη. Φέτος θα γίνει το 4ο φεστιβάλ το οποίο θα λάβει χώρα 
στο θέατρο Βράχων στις 4-5-6/7/08(πιθανότατα). Αυτό το 
χρόνο επίσης καθιερώθηκαν κάποια live από µπάντες του 
schoolwave στο club Κύτταρο…(Βέβαια άργησε να µου έρθει η 
επιφοίτηση για το συγκεκριµένο άρθρο οπότε η ηµεροµηνία -
για κάποιους που τυχόν ήθελαν να λάβουν µέρος - 
έληξε).Τέλος να πω ότι την Κυριακή στις 23 Μαρτίου θα γίνει 
το τελευταίο για φέτος live στο Κύτταρο. 

Φιλική συµβουλή: Πριν κάνετε οτιδήποτε που έχει σχέση µε 
το schoolwave,µην φάτε. Μπορεί να έχει µοιραίες επιπτώσεις 
(Είναι η µεγάλη πώρωση) 

Για περισσότερες πληροφορίες:Περιοδικό “schooligans” 
κυκλοφορεί 4 περίπου φορές το χρόνο µε την εφηµερίδα  “ΤΑ 
ΝΕΑ” η απλούστερα , www.theschooligans.gr. 

KΑΛΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Α1 

ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Β3 

Η μουσική σ’ αυτήν την ηλικία σημαίνει όντως πολλά για μάς! Έτσι 
λοιπόν και για εμένα ισχύει το ίδιο-η μουσική μου καταλαμβάνει ένα 
μεγάλο μέρος της ζωής μου! Από μικρός είμαι «εκπαιδευμένος» στα 
δυνατά ακούσματα όλης της metal σκηνής! Η metal σαφώς είναι 
μια μεγάλη ιστορία! Περιλαμβάνει μονοπάτια που πραγματικά δεν 
θα θέλατε να γνωρίσετε αλλά κάποια αξίζουν την προσοχή σας! 

Επίσης γεγονός είναι, ότι όσα χρόνια και αν 
ασχοληθεί κάποιος με αυτό το είδος, ποτέ δεν 
θα μπορεί να πει “Έμαθα αρκετά για την metal 
πια!”. Ποτέ, διότι πολύ απλά η συγκεκριμένη 
μουσική (που για πολλούς ανίδεους είναι 
“απαράδεκτη”) αποτελείται από πολλούς 
υποστηρικτές και από μεγάλο αριθμό θρυλικών 
μουσικών σχημάτων! Το heavy metal 

«γεννήθηκε» από την hard rock σε μια προσπάθεια των Black 
Sabbath για μεγαλύτερη ένταση. Αργότερα βέβαια άλλα 
σχήματα(κυρίως Iron Maiden) έκαναν την αρχή για την εξάπλωση 
του είδους! 

Πολλοί λένε: Δεν βαριέσαι, εφηβεία είναι, όταν περάσει θα 
ξεχαστεί και η metal. Αυτό είναι μεγάλο λάθος! Εγώ τουλάχιστον 
ακούω χρόνια metal (όπως και πολλά παιδιά από το σχολείο 
μας) και αυτό γιατί εισχωρήσαμε στην βασική θεματολογία και 
καταλάβαμε ότι μας  αγγίζει! Όσοι την κατακρίνουν ποτέ δεν θα 
καταλάβουν ποια είναι η metal και πόσο ουσιαστική είναι, πότε 
δεν θα νιώσουν ευτυχισμένοι μόνο με 3 λεπτά που κρατά κάθε 
κομμάτι, ποτέ δεν θα νιώσουν ότι κάθε τάμπουρο σπάει τα 
παράλογα δεδομένα όρια και κάθε riff σε κάνει να βάζεις τους 
δικούς σου κανόνες και αξίες στο παιχνίδι που από πολλούς 
αποκαλείται «ζωή»! Όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσω 
ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να επικρίνει κάποιο είδος 
μουσικής διότι αυτό αξίζει να υπάρχει εφόσον έχει έστω και έναν 
υποστηρικτή! Δεν προσπαθώ να υποβαθμίσω τα υπόλοιπα είδη 
μουσικής’ όμως κατακρίνω με άνεση τα τραγούδια που όταν τα 
ακούω μου δίνουν την εντύπωση ότι ο δημιουργός τους με ένα 
κουτοπόνηρο πνευματικό παιχνίδι προσπαθεί να υποβιβάσει την 
νοημοσύνη μου! Να ελέγχετε τι πραγματικά ταιριάζει και αξίζει 
να φτάνει στα αυτιά σας διότι η μουσική επηρεάζει 
συναισθήματα και διαμορφώνει χαρακτήρες…!! 
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Προβλήµατα 
που µας ενώνουν 

 
Κι όμως έχουν άγχος: Οι καθηγητές που κάνουν 

Μαθηματικά και Φυσική, ειδικά στην Α΄ Λυκείου. Η 

διδακτέα ύλη είναι πολύ δύσκολο να τελειώσει, ακόμη κι αν 

«κόβουν δρόμο», ακόμη κι αν παίρνουν ώρες από άλλα 
μαθήματα. Αν μάλιστα ακολουθήσουν τις επίσημες οδηγίες, 

τότε θα τους πιάσει κάτι από το λαχάνιασμα της 

πρωταγωνίστριας του φιλμ «Τρέξε, Λόλα, τρέξε». Η άποψη 

που έχει επιλεγεί κεντρικά είναι, να βγαίνει όσο το δυνατό 
περισσότερη ύλη, σε ίσες ή λιγότερες ώρες από παλιά, 

χαμηλώνοντας γι’ αυτό το σκοπό τον πήχη δυσκολίας. Ο 

συνδυασμός αυτός κάνει πιο προσιτά τα μαθήματα αυτά για 
την πλειοψηφία, αλλά είναι αμφιλεγόμενο αν συντείνει στην 

ανάπτυξη της σκέψης και σίγουρα δεν βοηθάει στη 

δημιουργία μιας στέρεας βάσης γνώσεων. Η ανασφάλεια 

κτυπάει κόκκινο και να, γιατί το ανικανοποίητο είναι αυτό 
που βάζει την τελική σφραγίδα. Και αυτό περνάει και στους 

μαθητές. Ρωτήστε τους. 

Πέφτουν τα διαγωνίσματα σαν το χαλάζι και ο τσιτωμένος μαθητής 

αναστενάζει. Μιλάμε για τα υποχρεωτικά διαγωνίσματα του α΄ 

τετραμήνου, που πρέπει να γράψουν οι μαθητές, όλων των τάξεων του 

Λυκείου, σε όλα τα μαθήματα της τάξης τους. Από το Νοέμβριο μέχρι 
τα μέσα του Γενάρη είναι η περίοδος που όλοι (καθηγητές – μαθητές – 

φροντιστές) είναι στην πρίζα. Ο χρόνος, για διάφορους λόγους, πάντα 

συμπιέζεται, ο δε νόμος (τρία το πολύ διαγωνίσματα τη βδομάδα) με 

δυσκολία εφαρμόζεται, αν εφαρμόζεται. Για πολλούς καθηγητές, το 
αποτέλεσμα αυτού του διαγωνίσματος είναι καθοριστικό για τη 

βαθμολογία τους. Ίσως γι’ αυτό οι μαθητές συνήθως διαβάζουν όσο 

μπορούν το μάθημα, στο οποίο πρόκειται να γράψουν το 
προγραμματισμένο διαγώνισμα, και παραμελούν για μέρες όλα τα 

άλλα μαθήματα. Και μετά από όλη αυτή τη συσσωρευμένη πίεση που 

δέχονται οι μαθητές, μετά … έρχεται ο έρωτας, δηλαδή το β΄ 

τετράμηνο, που όλοι λίγο ή πολύ είναι «παραλίες». Λίγη δουλειά έως 
καθόλου, ιδιαίτερα στη Β΄ Λυκείου. Η αντίδραση των μαθητών 

«κουμπώνει» με την ηλικία τους αλλά, με δεδομένο ότι ρετάρει η 

απόδοσή τους, άραγε το απολαμβάνουν; Χρειάζεται επίμονη και 

μεγάλη προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους, για να αρχίσουν 
πάλι να ανεβάζουν στροφές. Το παραπάνω πρόβλημα δεν έχει λύση. 

Είναι και αυτό ένα από τα άλυτα προβλήματα της αρχαιότητας. Ή 

μήπως η λύση απαιτεί γνώσεις, σκέψη ,κόπο, χρήμα και… μια 
κοινωνία που ν’ αγαπάει εξ ίσου όλα τα παιδιά της; 

Τώρα αυτό άντε να το εξηγήσεις: Ζούμε στην εποχή που η 

τεχνολογία τρέχει με χίλια και η επίδρασή της σε όλα όσα 

αποτελούν τη σύγχρονη κοινωνία είναι καθοριστική. Ποιος 

θα πει όχι; Οι υπολογιστές, τα προγράμματα και η 
πληροφορική είναι βασικά στοιχεία αυτής της τεχνολογίας. 

Υπάρχει κανείς που να διαφωνεί; Τώρα, πώς γίνεται το 

μάθημα της Πληροφορικής να είναι στη χώρα μας 

προαιρετικό και στις τρεις τάξεις του Λυκείου; Για μένα 
συνήθως έχει ενδιαφέρον ό,τι πάει κόντρα στο ρεύμα. Αλλά 

πιστεύω πως στο μάθημα της Πληροφορικής πρέπει να πάμε 

με το ρεύμα και να κάνουμε αυτό που κάνουν όλα τα άλλα 
σύγχρονα κράτη. Το λέω αυτό, χωρίς να είμαι φαν των 

κομπιούτερ.  

Υπάρχει μάθημα «Τεχνολογία»; Βεβαίως, και βιβλίο υπάρχει και ύλη 

και πρέπει να διδάσκεται 2 ώρες τη βδομάδα στην Α΄ Λυκείου. Αλλά, 

συνήθως, διδάσκεται από καθηγητές που δεν έχουν εκπαιδευτεί σε 

αυτό το μάθημα και επιπλέον έχουν και πρόβλημα με την ύλη - ώρες 
του κανονικού τους μαθήματος (Φυσικοί κ.λ.π). Από ό,τι κυκλοφορεί 

στην πιάτσα, το μάθημα αυτό, όπως και άλλα παρόμοια, είναι 

μπαλαντέρ για τα λεγόμενα βασικά μαθήματα του Λυκείου. Και λέμε 

βασικά, διότι στην πράξη το Λύκειο, παρά τις εξαγγελίες για την 
αυτονομία του, λειτουργεί στον αστερισμό της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (με τη σημαντικότατη συνδρομή των φροντιστηρίων, 

γιατί από μόνο του δεν μπορεί). Για το λόγο αυτό, μαθήματα σαν την 
Τεχνολογία, είναι καμένα από χέρι. Λοιπόν, αυτόνομο Λύκειο ή 

προθάλαμος για τα Α.Ε.Ι; Ιδού το δίλημμα. 

Οι «ξαπλώστρες» της Γ΄ Λυκείου: Έτσι 
αποκαλούνται τα μαθήματα της Γενικής 

Παιδείας της Γ΄ Λυκείου. Στα μαθήματα 

αυτά το σχολείο αφιερώνει πιο πολλές 

ώρες από τα μαθήματα Κατεύθυνσης, 
μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι 

μαθητές στις πανελλήνιες εξετάσεις και 

από τη βαθμολογία των οποίων εξαρτάται 

η όποια επιτυχία τους στα ΑΕΙ-ΤΕΙ. Τα 
μαθήματα λοιπόν αυτά, της Γενικής 

Παιδείας, μοιάζουν με όλα τα άλλα 

μαθήματα. Το πρόβλημα είναι αλλού. Ως 
υποψήφιος ξέρεις πως η επίδοσή σου σε 

αυτά τα μαθήματα δε μετράει στη 

βαθμολογία πρόσβασης, οπότε, αν 

αφιερώσεις χρόνο και ενέργεια σε αυτά, 
στην ουσία κόβεις την όρεξη για το 

διάβασμα των μαθημάτων στα οποία 

παίζεται τουλάχιστον το επαγγελματικό 

σου μέλλον. Οι περισσότεροι καθηγητές 
είναι ευχαριστημένοι, αν στα μαθήματα 

«ξαπλώστρες» οι μαθητές τους 

προσπαθούν πού και πού να δείξουν ότι 
συμμετέχουν στο μάθημά τους. Και αυτό 

είναι κρίμα για όλους. 

Τελειώνω όντας σίγουρος πως αυτά που ανέφερα παραπάνω, και προφανώς και άλλα, 
προκαλούν εδώ και χρόνια κοινά βιώματα δυσφορίας σε μαθητές και καθηγητές. Είναι 

προβλήματα που υποβαθμίζουν την όποια ποιότητα της καθημερινής ζωής στο σχολείο. 

Όμως, σε περιπτώσεις σαν κι αυτές, ‘που η ζωή είναι αλλού’, πρέπει κυρία Πολιτεία ν’ 

ακούσεις  την κοινή λογική. Δηλαδή, εντοπίζεις τα προβλήματα, ακολουθεί συζήτηση και 
αναζητιόνται λύσεις εντός του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος. Αν αυτό δε 

γίνεται και τα προβλήματα είναι σοβαρά, τότε μπαίνει θέμα αλλαγής του συστήματος. 

Και την κάνεις, όποια και να ‘σαι, κυρία Κυβέρνηση, γιατί αυτή είναι η δουλειά σου. 

Αναρωτιέμαι αν γνωρίζουν οι αρμόδιοι τα προβλήματα αυτά ή αν τα υποτιμούν ...ή 
μήπως δεν έχουν τη διάθεση- ικανότητα να τα λύσουν; Το μεγάλο, κατά τη γνώμη μου, 

πρόβλημα είναι πως δεν υπάρχει ένα θεσμοθετημένο κανάλι διαλόγου, ώστε οι «από 

πάνω» να καταλαβαίνουν τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, για να μπορούν εξάλλου 
και να την αξιολογούν. Όσο όμως η Ελληνική κοινωνία γυρίζει την πλάτη της στο μέλλον, 

τέτοιου τύπου προβλήματα στην εκπαίδευση θα εξακολουθούν να υπονομεύουν την 

ύπαρξη εξορθολογισμένων σχολείων και φιλικών προς τους μαθητές τους, που είναι οι 

απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορούν αυτά να κάνουν καλά το κύριο έργο τους. 
Όλοι ξέρουμε πως όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα είχαν και έχουν προβλήματα, αλλά 

είναι γνωστό, τουλάχιστον κρίνοντας από τα αποτελέσματα, πως σε άλλες χώρες 

λειτουργεί καλύτερη - για την πλειονότητα των μαθητών τους - δημόσια εκπαίδευση. 

Πιθανόν οι κοινωνίες των κρατών αυτών να έχουν την ανάγκη  μιας παιδείας ικανής να 
διαμορφώνει πολίτες, που να μπορούν να αντιμετωπίζουν - σε ατομικό και σε συλλογικό 

επίπεδο - τις προκλήσεις της εποχής μας. Προσπάθησα να μην έχουν οι παραπάνω 

σκέψεις ως μήτρα τους τη γκρίνια, αλλά τη διάθεση να κάνουμε την κοινή ζωή μας στα 
σχολεία χαρούμενη και δημιουργική. Αν βέβαια μπορεί να γίνει.  

 Θ.Ι  



Ο ν ε ι ρ ο ζ ο ύ μ  1 4  

….ΜΕ ΚΕΡΑΚΙΑ 
17 Μαρτίου 2008, µέσα στην απεργία της ∆ΕΗ, υπό το φως των κεριών, πραγµατοποιήθηκε η βραδιά Παιδείας του 

Σχολείου µας η αφιερωµένη στην πολιτική σκέψη του Θουκυδίδη. 

Οµιλητής: ο πανεπιστηµιακός δάσκαλος, Κ. Ζουράρις. 

Γλαφυρός ο λόγος, «πολυπαραγοντική» η διάλεξη, όπως ακριβώς και η 
πολιτική σκέψη του Θουκυδίδη. Ενδιαφέρουσα παρουσίαση, γιατί συνδύαζε τον 
επιστηµονικό λόγο µε αναφορές στο σήµερα, ιδιαίτερα οικείες και συχνά 
«επώδυνες». 

Ακούσαµε, λοιπόν, ότι ο µεγάλος – ίσως και µοναδικός – ιστορικός της 
κλασικής αρχαιότητας, µε τη συγγραφή της ιστορίας του, δε µας δίνει έτοιµες 
συνταγές ερµηνείας των ιστορικών φαινοµένων και του κόσµου. Μας διδάσκει, 
όµως, ότι οι αιτίες που πρέπει να αναζητούµε πίσω από τα γεγονότα δεν είναι 
µονοσήµαντες, είναι πολλές και εξαρτώνται από παράγοντες, όπως ο άνθρωπος ως 
ψυχοσωµατική οντότητα, ο χρόνος, η γεωγραφία, οι κλιµατολογικές συνθήκες, οι 
συγκυρίες, κλπ... 

Προκάλεσε το ενδιαφέρον – αλλά και την προσοχή – ο παραλληλισµός της 
δύναµης της πόλης-κράτους των Αθηνών µε τον Κόκκαλη και τον Ολυµπιακό. 
Επειδή η γράφουσα δεν κατανοεί και πολλά από τα ποδοσφαιρικά, σηµειώνω και το 
γεγονός ότι παρέβαλε την Αθηναϊκή ηγεµονία-συµµαχία µε τη σύγχρονή µας 
νατοϊκή και την επικυριαρχία των Αµερικανών. Όπως λοιπόν συµπεριφέρεται ο 
Κόκκαλης και ο Ολυµπιακός, στη δική τους την αρένα, όπως συµπεριφέρεται το 
ΝΑΤΟ και οι Αµερικανοί – ως κυρίαρχη δύναµη – απέναντι στα µικρά και 
ανίσχυρα κράτη, έτσι συµπεριφέρονταν και οι Αθηναίοι σ’ όποιον τολµούσε να 
αµφισβητήσει την επικυριαρχία τους. Επί του συγκεκριµένου, µε γλαφυρό τρόπο, 

παρουσίασε το διάλογο των Αθηναίων µε τους κατοίκους της Μήλου, η οποία ζητούσε να απαλλαγεί από το δυσβάσταχτο 
βάρος της συµµετοχής της στην αθηναϊκή ηγεµονία και να παραµείνει απλώς µια πόλη φιλικά διακείµενη στην Αθήνα. Η 
απάντηση των κυρίαρχων Αθηναίων ωµή και αποστοµωτική: πιο πολύ µας βλάπτει η φιλία σας παρά η έχθρα σας. ∆ηλαδή, αν 
υποχωρήσουµε, θα φανούµε ενδοτικοί και θα χάσουµε τη στόφα της υπερδύναµης. ∆ήλωσαν, λοιπόν, στους Μηλίους, ότι αν δε 
συµµορφωθούν µε όσα εκείνοι, οι Αθηναίοι, απαιτούν, θα τους σφάξουν. Η Μήλος – Καλαµαριά, κατά τον κ. Ζουράρι, - 
αρνήθηκε να συµµορφωθεί προς τις υποδείξεις και τις απειλές. Και οι Αθηναίοι [ΝΑΤΟ – Κόκκαλης] έκαναν πράξη την απειλή 
τους: έσφαξαν όλο τον αντρικό πληθυσµό και πούλησαν τα γυναικόπαιδα ως δούλους. Ποιος τολµά να «κουνηθεί» µετά από 
αυτή την παραδειγµατική «εκτέλεση»; 

Τα παραδείγµατα της ιστορίας, όµως, δείχνουν ότι – ευτυχώς - οι λαοί τολµούν και ας τσακίζονται τις πιο πολλές φορές 
από τους ισχυρούς. 

Άλλωστε, η δύναµη της Αθήνας – µ’ αυτή τη συµπεριφορά – καταποντίστηκε. Η αλαζονεία της εξουσίας έχει το τίµηµά 
της. Όποιος, λοιπόν, διαχειρίζεται εξουσία ας διαβάσει το Θουκυδίδη. Οι σελίδες του έργου βαθαίνουν τη σκέψη και ωριµάζουν 
τη συνείδηση. 

Οι δύο τελευταίες Βραδιές Παιδείας για εφέτος είναι οι ακόλουθες: 

Τετάρτη, 16 Απριλίου 2008, ώρα 8µ.µ., µε θέµα: «Το πολίτευµα της Εκκλησίας» και µε οµιλητή τον π. Πολύκαρπο 
∆ηµητριάδη και 

∆ευτέρα, 12 Μαΐου 2008, ώρα 8µ.µ., µε θέµα: «Φθεγγόµενοι λίθοι» (η ιστορία της ελληνικής 
γραφής, όπως αποτυπώνεται στις επιγραφές) και µε οµιλητή τον κ. Παναγιώτη Μητροπέτρο, µέχρι πριν 
δύο χρόνια Λυκειάρχη του Σχολείου µας και εµπνευστή αυτής της προσπάθειας, η οποία εξακολουθεί 
να συγκινεί και να κινητοποιεί συµπολίτες µας. 

Α.Β. 

Στις 11 Φεβρουαρίου παρακολουθήσαμε μία Βραδιά Παιδείας αφιερωμένη στο θέατρο Σκιών. Ο Κερατσινιώτης 

Καραγκιοζοπαίκτης Πάνος Καπετανίδης, σαν ένας γοητευτικός παραμυθάς μας, μας ταξίδεψε με τρόπο γλαφυρό στις ρίζες του 

Θεάτρου Σκιών και στην ιστορία του ελληνικού Καραγκιόζη.  

Χαρήκαμε που είδαμε εκεί τις απόφοιτες μαθήτριές μας και φοιτήτριες πλέον, Ξένια Ατανάσοβα και Αλεξάνδρα Γκουσέτη.  
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Νύχτα Ραδιο-φόνων 
Συγγραφέας: Νicky Silver - Απόδοση: Ελένη Ράντου 

Σκηνοθεσία: Μανώλης Παντελιδάκης 

Παίζουν: Ε.Ράντου, Β.Χαραλαµπόπουλος, Φ.Μουρατίδης, Β.Χριστοδουλίδου, Ο.Αυγουστίδης, 
Μ.Ιατρόπουλος 

 

Τι σχέση άραγε µπορούν να έχουν οι άνθρωποι µε τα σκουπίδια; 

Μία Κυριακή λοιπόν καθηγητές και µαθητές του Σχολείου µας πήγαµε να µάθουµε την απάντηση. 

Σίγουρα οι άνθρωποι είναι αυτοί που δηµιουργούν τα 
σκουπίδια και ακόµα χειρότερα που αδιαφορούν για την ύπαρξή 
τους πολύ έντονα και επιδεικτικά. Σκουπίδια όµως, όχι µόνο µε 
την κυριολεκτική έννοια της λέξης αλλά µεταφορικά, σε οτιδήποτε 
µπορούν να αντιπροσωπεύουν. Εγκληµατικότητα, διαφθορά, 
πολιτιστική υποβάθµιση αλλά και φόβος, µοναξιά, ψέµα µέχρι και 
«ανόητες αγάπες». Όλα αυτά και ακόµα περισσότερα ήταν θέµατα 
που προσεγγίσαµε από τον εξώστη του θεάτρου «∆ιάνα» εµείς οι 
µαθητές και οι καθηγητές του Σχολείου µας. 

Η «ΝύχταΡαδιο-φόνων» διαδραµατίζεται στην πόλη της Νέας 
Υόρκης, όπου µια παρέα 6 ατόµων ζουν ο καθένας τις έντονες και µη, ζωές τους. Κεντρικό πρόσωπο 
είναι η Σίντνεϋ(Ελένη Ράντου), που, αν και ηθοποιός µε διασηµότητα και χρήµατα, ζει εξαρτηµένη από 
τα ναρκωτικά και τα αντικαταθλιπτικά, καθώς βιώνει την καθηµερινή µοναξιά και απόρριψη από το 
σύντροφό της. Έτσι, σε µια στιγµή παράνοιας τον πυροβολεί, πυροβόλησε όµως το σωστό άτοµο;;; 
Είδαµε το δράστη αλλά όχι το θύµα! Έντροµη, αναζητά τη βοήθεια από τον αδελφό της Ρόµπερτ 
(Β.Χαραλαµπόπουλος)που όντας ερωτευµένος µε έναν άνδρα που σχετίζεται µε τον υπόκοσµο, 
προσπαθεί να βοηθήσει και τους δυο να ξεµπλέξουν. Φυσικά όλα αυτά συµβαίνουν µέσα από 
ανατρεπτικά επεισόδια κάτω από µια Live ραδιοφωνική εκποµπή. Η παράσταση είναι πραγµατικά µια 
καταγγελία στην απελπισµένη συµπεριφορά των ανθρώπων σήµερα, όπου το ασήµαντο γίνεται 
σηµαντικό, όπου η προτεραιότητες και ουσία από τη ζωή λείπουν και ο καθένας είναι εξαρτηµένος από 
τον έρωτα, σαν να ήταν ναρκωτική ουσία... 

ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ ΜΑΙΡΗ, Β2 

Τίτλος: ΣOUΕΛ 

Συγγραφέας: Ιωάννα Καρυστιάνη 

Εκδόσεις: Καστανιώτη 

Χρονολογία Έκδοσης:2006 

Περίληψη 

Ο ∆ηµήτρης Αυγουστής, ένας κα̟ετάνιος, έχει ̟εράσει τα δώδεκα τελευταία 
χρόνια της ζωής του στο βα̟όρι ATHOS III, τον τό̟ο ̟ου αναµετριέται µε τις 

µνήµες του. Μόνη του συντροφιά το σουέλ, το βουβό κύµα των ωκεανών, ̟ου χαρακτηρίζει ολόκληρη τη ζωή 
του. Τι είναι άραγε αυτό ̟ου τον κρατά µακριά α̟’ τη στεριά; Ποια κρυµµένα  ̟άθη τον βασανίζουν; 

Α̟όσ̟ασµα: 

               -  Ό,τι κι αν είναι αυτό ̟ες µου τι συµβαίνει. 

               - Το σουέλ µου ’βαλε µ̟ελά στο µυαλό. 

               - Ποιος είναι ο ̟ραγµατικός λόγος ̟ου δε γυρίζεις; 

               - Η θάλασσα  δε µε ε̟ιστρέφει.  

               - Τι γυρεύεις τώρα ̟ια; 

               - ∆εν έχω θέληση για στεριά. 

Σχόλια: 

Ένα µυθιστόρηµα ̟ού ̟ραγµατεύεται  τη ζωή των ναυτικών. Η συγγραφέας µε γλαφυρό τρό̟ο µας ̟αραθέτει 
την ιστορία ενός ανθρώ̟ου ταυτισµένου µε τη θαλασσινή ζωή. Ιδιαίτερο λογοτεχνικό ενδιαφέρον 
̟αρουσιάζουν τα ανε̟ίδοτα γράµµατα ̟ου ̟ροορίζονταν για τον ̟ρωταγωνιστή. Α̟ευθύνεται ιδιαίτερα σε 
οικογένειες ̟ου βιώνουν την α̟ουσία ενός αγα̟ηµένου ̟ροσώ̟ου ̟ου ταξιδεύει και βρίσκεται µακριά.  

ΤΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Β3  - ΤΥΡΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ-ΤΑΤΙΑΝΗ, Β3  
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ΝΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΙΣΕΙ! 

Χαρήκαµε κι εµείς, αλλά πιο πολύ θα χάρηκε ο ίδιος και οι δικοί του. Και 
δικαίως, γιατί ανταµείφθηκαν οι κόποι του. Μιλάµε, φυσικά , για το ∆ηµήτρη 
τον Καλοδούκα, µαθητή µας στο Α1, που, στις αρχές του Μάρτη, πήρε ένα 
χρυσό µετάλλιο στα 69 κιλά της Ελληνορωµαϊκής πάλης. Ο ∆ηµήτρης 
συµµετείχε στη Β΄ φάση του Νοτίου Οµίλου. Τους αγώνες αυτούς τους 
διοργάνωσε η ∆/νση Φυσικής Αγωγής και το µετάλλιο το πήρε, αφού πέτυχε τέσσερις συνεχόµενες νίκες σε µια µέρα. 

Επ’ ευκαιρία να θυµίσουµε, πως η Ελληνορωµαϊκή πάλη είναι Ολυµπιακό αγώνισµα, και το πιο ωραίο στο 
αγώνισµα αυτό είναι ότι δεν επιτρέπονται οι τρικλοποδιές, οι λαβές και τα κτυπήµατα κάτω από τη ‘ζώνη’, κάτι που - 

γιατί άραγε - συµβαίνει συχνά στη ζωή; Ως Ελλάδα, χάλκινα µετάλλια έχουµε πάρει αρκετά, ασηµένια το 1886, στους 
πρώτους Ολυµπιακούς αγώνες στην Αθήνα, µε τον Τσίτα� το 1972, στο Μόναχο, µε τον Γαλακτόπουλο� το 1984, στο 
Λος Άντζελες, µε τον Θανόπουλο� και ένα χρυσό, το 1980, στη Μόσχα, µε τον Μηγιάκη.  

Ως εφηµερίδα, ευχόµαστε στον ∆ηµήτρη τα καλύτερα και να πετύχει τους στόχους του.  

 

ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ Ο ΤΡΙΤΟΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, Ο ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ; 

Παρεµβαίνει σε όλα εκείνα τα γραπτά, που η διαφορά των δύο 
πρώτων βαθµολογητών είναι πάνω από 12 µόρια. Ο τελικός βαθµός, 
από τη φετινή χρονιά, σ’ αυτές τις περιπτώσεις, σύµφωνα µε απόφαση 
του Υπουργείου Παιδείας, θα βγαίνει ως εξής: θα προσθέτουµε τις δύο 
υψηλότερες βαθµολογίες και το άθροισµα θα το διαιρούµε δια του δέκα. 
Επειδή το πιο σύνηθες είναι ο βαθµός του αναβαθµολογητή να βρίσκεται 
πιο κοντά στην υψηλότερη βαθµολογία, είναι φανερό πως αυτός ο 
τρόπος θα είναι υπέρ των γραπτών που θα αναβαθµολογούνται. Όµως, 
και µε αυτήν τη ρύθµιση – που είναι σαφώς καλύτερη από την 
προηγούµενη - εξακολουθούµε να έχουµε την απορία, για το ποιος είναι 
ο ρόλος του έµπειρου και ξεκούραστου αναβαθµολογητή. Υπάρχει για να 
διορθώνει ένα σφάλµα ή για να συµψηφίζει αυτό το σφάλµα; Όσο για 
το ποσοστό των γραπτών που αναβαθµολογούνται, στα περισσότερα 
µαθήµατα είναι χαµηλό αλλά όχι αµελητέο, σε άλλα όµως, όπως π.χ. 
στην έκθεση, είναι υψηλό – ένα στα τέσσερα περίπου γραπτά πάνε για 
αναβαθµολόγηση και, ως ένα σηµείο, αυτό είναι φυσιολογικό για ένα 
τέτοιο µάθηµα. 

Θα τελειώσουµε, παραµένοντας στο θέµα των πανελληνίων 
.…φεύγοντας. Έχουµε λοιπόν έναν αθλητή, ο οποίος στο τέλος της 
χρονιάς θα τρέξει σε έναν αγώνα δρόµου 3000µ και η κατάταξή του θα 
έχει ιδιαίτερο βάρος για την εξέλιξή του. Το κράτος έχει αναθέσει σε ένα 
σύλλογο να τον προπονεί, αλλά τους επιτρέπει να τον προπονούν µόνο 
σε κούρσες των 1000µ, και αυτές µε τα χίλια ζόρια. Τι θα κάνει λοιπόν ο 
αθλητής µας; Καλά το καταλάβατε. Θα πάει φροντιστήριο. Αλλά στα 
σχολεία όµως, πάντα υπάρχουν καθηγητές της προσφοράς, που όπως 
για όλα τα θέµατα, έτσι και γι’ αυτό, κάτι βρίσκουν και κάνουν. 

ΚΙ ΟΜΩΣ….         

ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΖΕΙ 
 
Είναι γνωστό ̟ως η αίθουσα εκδηλώσεων 
του Σχολείου µας χρησιµο̟οιείται τα 
τελευταία χρόνια ως αίθουσα διδασκαλίας. 
Στο χώρο αυτό, ωστόσο, και ̟αρά τις 
δύσκολες ως και α̟αγορευτικές συνθήκες, 
̟αρακολουθήσαµε δύο θεατρικά 
α̟οσ̟άσµατα στα ̟λαίσια του εορτασµού 

της 25ης Μαρτίου. 
Την ̟αράσταση ανέβασαν οι µαθητές του 
τµήµατος ε̟ιλογής θεατρολογίας Α2 σε 
συνεργασία µε την καθηγήτριά τους κ. 
Κωνσταντίνα Ζερβογιώργη και µε τη 
συµβολή του φιλολόγου κ. Γιάννη Πα̟̟ά. 
Πολύτιµη ήταν η βοήθεια της κ. Αιµιλίας 
Φουντούκη, καθηγήτριας του 4ου Γυµνασίου 
Κερατσινίου, µε την ο̟οία τα ̟αιδιά είχαν 
ανεβάσει ̟έρυσι µία εξαιρετική ̟αράσταση.  
Τα α̟οσ̟άσµατα ̟ροέρχονταν α̟ό τα 
θεατρικά έργα: «Η γυναίκα της Ζάκυθος» 
του ∆. Σολωµού και «Να ζει το Μεσολόγγι» 
του Β. Ρώτα. 
Συγχαρητήρια ̟αιδιά! Μας αρέσατε ̟ολύ 
και µας συγκινήσατε! 



 


