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Σ χ ο λ ι κ ή  Ε φ η µ ε ρ ί δ α  

ΟΟνν εε ιι ρρ οο ΖΖ οο ύύµµ   
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  

Ιούνιος 2008 
Έτος 2ο – φύλλο 6ο 

«Η οµορφιά είναι στους δρόµους» 
[σύνθηµα σε τοίχο της Αµφιάλης] 

Γράφει: Παπαδοπούλου Λίλια, Β3 

Αν και αρκετοί το αγνοούν ή ακόµα και το κατακρίνουν, το street art δεν παύει να είναι µια µορφή 

τέχνης, η οποία µάλιστα αφορά κυρίως τα άτοµα νεαρής ηλικίας. Για όσους βαριούνται τις εκθέσεις σε 

µουσεία και galleries, µια εναλλακτική λύση βρίσκεται κάπου στους δρόµους της γειτονιάς τους ...! 

Κι όµως .. Οι τοίχοι της πόλης αποτελούν τον καµβά για πολλούς αφανείς καλλιτέχνες, οι οποίοι δεν 
ενδιαφέρονται για δόξα και χρήµατα, αλλά επιθυµούν να δηµιουργήσουν, να 
εκφραστούν ή απλώς να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στην αχανή 
µεγαλούπολη. Οι τοίχοι της πόλης, όµως, εκτός από graffities φιλοξενούν 
και µηνύµατα - συνθήµατα είτε µε επίκαιρο και καυστικό περιεχόµενο [«Οι 
διακοπές είναι το άλλοθι ενός εντεκάµηνου βιασµού», «Η δουλειά 
σκοτώνει τον εργάτη, όχι τον αφέντη» (Πειραιάς)], είτε πιο προσωπικού 
χαρακτήρα [«Ζω στην έκπτωση του κόσµου. Στην 
Ποµπηία των προσευχών µου»(Καµίνια), «Θέλω να 
γίνω να γίνω αυτό που ήµουν τότε που ήθελα να 

γίνω αυτό που είµαι τώρα» (Εξάρχεια)]. 

Τα ατίθασα πνεύµατα της πόλης δίνουν το στίγµα τους πάνω στους τοίχους και 
προσκαλούν όλους να µοιραστούν ανησυχίες, σκέψεις και συναισθήµατα. Πολλοί το 
θεωρούν βανδαλισµό.... Εγώ το θεωρώ πηγή αισιοδοξίας!!! Τα χρώµατα, τα σχέδια 
και τα ευφάνταστα µηνύµατα δίνουν ζωή στους τοίχους και τους δρόµους της 
πόλης, που τείνουν να γίνονται όλο και πιο άχαροι. Ένας χρωµατιστός τοίχος είναι 
σαφέστατα πιο όµορφος και πιο πρωτότυπος από έναν τυπικό, άδειο, γκρίζο τοίχο. Μια βόλτα µε τα πόδια 
στο κέντρο της Αθήνας ή του Πειραιά σίγουρα θα σας εκπλήξει και θα σας φτιάξει το κέφι!!! 

ΚΚάά ιι ρρ οο ,,   ΝΝααύύππλλ ιι οο ,,   ΧΧααρρ ττ οο ύύ µµ   ……   
…ποτάµια είναι και κυλούν….Αυτό το ρεφραίν, από ένα παλιό 

τραγούδι των   Ν.Ξυδάκη- Θ.Γκόνη, µας ήρθε στο νου όταν πήρε τ’ 
αυτί µας κάποιες κουβέντες µαθητών της Β΄ Λυκείου για το πού θα 
πάνε του χρόνου την πενθήµερη εκδροµή τους. Και επειδή 
εµπιστευόµαστε τα τραγούδια που µας αρέσουν, είπαµε να σκεφτούµε 
την πρόταση αυτού του τραγουδιού. 

Και το µέν Χαρτούµ ( πρωτεύουσα του Σουδάν) παρ’ όλο που 
είναι µία χαρακτηριστική αφρικάνικη πόλη και το σηµείο που 
συναντιόνται ο Λευκός και ο Γαλάζιος Νείλος, το αποκλείσαµε, διότι ο 
εµφύλιος για τα διαµάντια και τα πετρέλαια της περιοχής του 
Νταρφούρ καλά κρατεί και ως εκ τούτου η περιοχή δεν προσφέρεται 
όχι για πενθήµερες αλλά ούτε καν για τους κυανόκρανους του Ο.Η.Ε.- 
ο οποίος…. πέρα βρέχει. 

Το Ναύπλιο είναι µία καλή ιδέα, µιας και πρόκειται για µία από 
τις ωραιότερες πόλεις της Ελλάδας και, επί πλέον, θα µας έρθει και 
φτηνά, αφού τα βράδια θα γυρίζουµε για ύπνο στα σπίτια µας. Το 
µόνο αρνητικό είναι πως οι περισσότεροι το έχουµε επισκεφτεί αρκετές 
φορές και αυτό έχει ως συνέπεια να µην το επιλέγει κανείς, και έτσι δεν 
υπάρχει αυτός ο συνωστισµός των Λυκείων, που και µόνο σαν ιδέα, 
µάς ανεβάζει.  

Μένει λοιπόν το Κάιρο, µια πόλη 15 εκ. µε µεγάλη ιστορία και 
πολλά αξιοθέατα. Αποφασίσαµε λοιπόν να στείλουµε τον Αύγουστο 

στο Κάιρο το µαθητή µας Γιώργο Μπιτζέ, για να διαλέξει τα µνηµεία 
και τα µουσεία που θα επισκεφτούµε, να κανονίσει τις διαδροµές που 
θα κάνουµε µε φελούκες στο Νείλο, να βρει παραµυθάδες εµπόρους 
και ανατολίτικες ταβέρνες στην αγορά του Αλ-Χαλίλι, να µάθει για τον 
χαµψίνι και να κλείσει καλά µαγαζιά για ξεφάντωµα µε χορό της 
κοιλιάς. Όσοι τώρα δεν κατάλαβαν πως όλα τα παραπάνω είναι 
παιχνίδια µε τις λέξεις, αυτοί, όταν θα µεγαλώσουν, µάλλον δεν θα 
γίνουν και πολύ ευτυχισµένοι και δύσκολα θα κάνουν γκελ στους γύρω 
τους. Όµως, έλα που µέσα σε όλα αυτά υπάρχει και µία αλήθεια! 

Και αυτή είναι ότι τον Αύγουστο, όντως ο Γιώργος θα πάει στο 
Κάιρο, αλλά θα πάει ως µέλος της Ελληνικής οµάδας η οποία θα 
πάρει µέρος στους Ολυµπιακούς Αγώνες Πληροφορικής. Ο Γιώργος 
δούλεψε σκληρά όλα αυτά τα χρόνια και µε τη βοήθεια του αδελφού 
του Μιχάλη (παλιός µαθητής µας) και των καθηγητών της Ε.Π.Υ. 
κατάφερε να είναι παρών στο σπουδαιότερο παγκοσµίως διαγωνισµό 
στην πληροφορική. Ως σχολείο είµαστε χαρούµενοι και περήφανοι  γι’ 
αυτή τη µεγάλη επιτυχία του. Ευχόµαστε τα καλύτερα σ’ αυτόν και 
στην οµάδα που εκπροσωπεί τη χώρα µας. Πιστεύουµε πως, τέτοιες 
συναντήσεις έντονου ανταγωνισµού, πιο µεγάλη σηµασία έχει να τις 
αντιµετωπίζεις ως παιχνίδι και µε αυτόν τον τρόπο να ξεπερνάς τον 
εαυτό σου. Νοµίζουµε πως ο Γιώργος εκπέµπει σ’ αυτό το µήκος 
κύµατος και ως εκ τούτου όλα θα πάνε καλά.  

Γεια σου Γιώργο, φιλιά στη Σφίγγα. 
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Υπεύθυνοι καθηγητές: 

ΙΓΝΑΤΙΑ∆ΗΣ Θ. 

ΜΠΑΚΟΛΟΥΚΑ Σ. 

 

Σε αυτό το φύλλο βοήθησαν 

φυσικά το Α4 και οι καθηγήτριες 

Αντωνία Βαρθαλίτου και 

Κωνσταντίνα Ζερβογιώργη 

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   

ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ κλείνει η 

εφημερίδα μας ‘ΟΝΕΙΡΟΖΟΥΜ ’         

και λέμε να συνεχίσουμε και του χρόνου, μιας και κατά κοινή 

ομολογία  έως τώρα πήγαμε αρκετά καλά. Πάγιος στόχος μας 

εξακολουθεί να είναι η συνεχής βελτίωση της εφημερίδας μας, που 

αυτό μεταφράζεται στο να έχουμε καλύτερα άρθρα, πιο πλούσια 

θεματογραφία, περισσότερους «δημοσιογράφους» και ωραιότερη 

εμφάνιση. Πιστεύουμε πως η εφημερίδα μας δίνει την ευκαιρία στα 

μέλη της σχολικής μας κοινότητας να καλλιεργήσουν εκείνη τη 

σκέψη και την έκφραση που προσπαθεί να γίνει ανεξάρτητη στην πορεία για την κατάκτηση του 

αυτοσεβασμού. Θέλουμε η εφημερίδα μας να είναι ένα ελεύθερο βήμα για όλους εκείνους που 

νοιώθουν την ανάγκη να υποβάλουν, σε δημόσια κρίση, την όποια αλήθεια τους για αυτά που 

ζουν και αισθάνονται. Και,  επειδή είμαστε αισιόδοξοι, πιστεύουμε πως αυτοί, εν δυνάμει,  είναι 

αρκετοί. Δηλαδή, αρκετοί είναι αυτοί που παίρνουν ανάποδες στροφές, όταν, με χίλια δυο κόλπα 

ακυρώνεται η γνώμη τους γι’ αυτά που θεωρούν σημαντικά για τη ζωή τους,. Και τα Μ.Μ.Ε εν 

γένει, ένα τέτοιο ρόλο ανάδειξης της αλήθειας και του σημαντικού, μπορούν να τον παίξουν, αν 

θέλουν. Κι εμείς  θέλουμε.  

Και μιας και μιλάμε για εφημερίδες, να αναφέρουμε εδώ πως υπάρχουν αρκετές σχολικές 

εφημερίδες, σε διάφορα σημεία του κόσμου, που όλη τη δουλειά και την ευθύνη της έκδοσης την 

κάνουν και την έχουν οι μαθητές. Υπάρχει λοιπόν ένας επιπλέον μεγάλος στόχος. Σιγά-σιγά το 

“Ονειροζούμ” να γίνει μία εφημερίδα 100% των μαθητών. Άρθρα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, 

φωτογραφίες, σκίτσα, τίτλοι, σελιδοποίηση, τύπωμα και  εξεύρεση χρημάτων, όλα δικά σας 

παιδιά –  και ο κόπος και οι κόντρες και η χαρά και η δόξα χα!  

Money, money, money ….Ευχαριστούμε το κράτος (τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων Β/βάθμιας 

Εκπαίδευσης), το προεδρείο του 15μελούς του σχολείου μας, τη διευθύντριά μας  κ. Μαρτή  και 

όσους αγόρασαν βιβλία από την έκθεση που κάναμε. Τους ευχαριστούμε, γιατί αυτοί ήταν οι 

χρηματοδότες των τριών φύλλων που βγάλαμε φέτος και τα μοιράσαμε δωρεάν  στους μαθητές 

μας.  

 
 

 

 

Σε µία συζήτηση που οργάνωσε το τµήµα Πολιτιστικών Θεµάτων Β/βάθµιας Εκπαίδευσης µάθαµε πως, στα Γυµνάσια και στα Λύκεια 
του Πειραιά, κυκλοφορούν 25 µαθητικές εφηµερίδες και περιοδικά./Είναι δυνατόν οι νέοι του Πειραιά να παράγουν τόσα λίγα νέα;/ Ένα 
από τα πιο παλιά περιοδικά - κυκλοφορεί 10 χρόνια - που πάντα φθάνει στο σχολείο µας και πάντα το χαιρόµαστε, είναι το ‘ΠΕ/ΡΑΜΑ’ 
του 1ου Λ.Περάµατος./ Γύρω στους 200 µαθητές έχουν γεµίσει τις σελίδες του όλα αυτά τα χρόνια, µαθητές που µε κέφι και δουλειά 
έγραψαν και γράφουν τη δικιά τους µικρή ιστορία / Στο σχολείο µας έφτασαν για πρώτη φορά και ο ‘ΝΑΥΤΙΛΟΣ’ περιοδικό του 2ου 
Γ.Περάµατος και το περιοδικό ‘ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ’ του 2ου Γ.Κερατσινίου/ Και αυτά µας άρεσαν - καλή δύναµη παιδιά, την έχουµε ανάγκη 
όλοι µας / Ο Παναγιώτης ο Ζούζιας είναι ένας µαθηµατικός που δούλεψε πριν από κάποια φεγγάρια και στο σχολείο µας. Τώρα διδάσκει 
στο 3ο Λ.Κερατσινίου / Πριν ένα µήνα πέρασε από το σχολείο µας και µας άφησε ένα βιβλιαράκι µε τίτλο «Ο ΧΡΟΝΟΣ» / Το βιβλίο αυτό, 
που µε δικιά του παρότρυνση το έγραψαν οι µαθητές που έκαναν Αστρονοµία το 2006-07 στο σχολείο του, το έβγαλε µε δικά του έξοδα./ 
Αυτό που σου έρχεται αυθόρµητα να πεις είναι ένα ‘µπράβο, ρε Παναγιώτη’./ Μόνο που δε θα έπρεπε όλοι αυτοί που βρίσκονται σε 
διάφορες υπεύθυνες και σχετικές θέσεις να ρίχνουν φως σε όλες αυτές τις αξιόλογες και αξιέπαινες πρωτοβουλίες - σαν του Παναγιώτη - 
και να τις αναδεικνύουν στο κέντρο της τοπικής κοινωνίας; Θα έπρεπε, αλλά…προλαβαίνουν;/ Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και για το πολύ 
καλό µαθηµατικό περιοδικό ‘το Φ’, που εκδίδει ο συνάδελφος Β.Βισκαδουράκης, καθηγητής στην Ιωνίδειο / Όσο για την εθνική Ελλάδος 
γεια σου, φαντάζεστε, όχι µόνο να κερδίζει, αλλά και να κεντάει µέσα στο γήπεδο; Ουάου! Άσχετο ε;/ Είδαµε και σοβαρές πανελλήνιες 
έρευνες σε εφηµερίδες σχετικά µε το θέµα σχολείο-µαθητές-γονείς / Και αυτές, πάνω κάτω, καταλήγουν στα ίδια συµπεράσµατα που 
καταλήξαµε κι εµείς µε την ερασιτεχνική έρευνά µας και που τη δηµοσιεύσαµε στο προηγούµενο φύλλο./ Και αυτό ήταν αναµενόµενο, 
αφού ο κόσµος το έχει τούµπανο, το ότι πια στην εποχή µας, αυτός ο τύπος του σχολείου δεν τραβάει./ Έχουµε ένα σύστηµα παιδείας 
που καθηλώνει τους πάντες και τα πάντα../ Όλα, εκτός από τη µη-παιδεία των φροντιστηρίων και τα µη-τραγούδια της Γιουροβίζιoν./ Το 
πρόβληµα είναι ανοιχτό και περιµένει να το λύσουν αυτοί που µπορούν και περιµένουν από µία αξιόπιστη δηµόσια παιδεία/ Οι άλλοι 
απλώς θα το έχουν κρυφό καµάρι - µιλάµε τώρα για την Αλίκη στη χώρα των αυτάρεσκων./ Αυτό, και µας το είπανε και το είδαµε µε τα 
µάτια µας/ Αρκετοί λοιπόν, που δεν έχουν εξαντλήσει στο µετρό το χρόνο ισχύος των εισιτηρίων τους, το αφήνουν πάνω στο µηχάνηµα 
ακύρωσης, για να το πάρει κάποιος άλλος./ Αυτό µπορούµε να το πούµε και νόµιµη κοινωνική αλληλεγγύη ή όχι; Άσχετο κι αυτό./ Από το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών στη Γενεύη περιµένουµε τα αποτελέσµατα από το µεγαλύτερο πείραµα που έγινε ποτέ/ Με αυτό οι 
επιστήµονες ψάχνουν το σωµατίδιο Higgs που θα µας βοηθήσει να καταλάβουµε πως και τι έγινε 14δις χρόνια πριν, όταν ξεκινούσε τη 
ζωή του το δικό µας Σύµπαν/ Και που τη γιορτάσαµε αγωνιστικά τη µέρα του Περιβάλλοντος, θ’αλλάξει κάτι;/ Πάντως οι επιστήµονες 
επιµένουν, πως µε αυτόν τον τύπο ανάπτυξης που µας έχουν /µε επιλέξει, µαύρες µέρες περιµένουν τον πλανήτη Γη. Ε, και µας τι µας 
νοιάζει; Μήπως είµαστε γήινοι;/ Λες, αυτό το καλοκαίρι να µας κάνει να νοιώσουµε, έστω και για µια στιγµή, στα όρια της ποίησης, 
υπέρµαχοι των άστρων, ως απορούντες µετανάστες στο βυθό;/Αµήν./ Λοιπόν τι νέα; Αυτά τα ίδια. Εσύ; Τα δικά σου;/Θ.Ι. 

What’s up? 
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Τι χαµπάρια ; 
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Με αφορµή την έκθεση βιβλίου στο σχολείο µας 

Διαχρονικά, οι διεθνείς έρευνες επιμένουν, πως μόνο ένα μικρό ποσοστό των ανθρώπων παγκοσμίως διαβάζει βιβλία που δεν αφορούν άμεσα στην 

εργασία τους. Ιδιαίτερα, στην ηλεκτρονική και τηλεοπτική εποχή μας και στη μεσογειακή χώρα μας, το ποσοστό των ανθρώπων που μπαίνει στον κόπο να 

διαβάσει ένα βιβλίο είναι εξαιρετικά μικρό. Παρ’ όλο που η ανάγνωση ενός βιβλίου είναι προβληματική, μιας και πρόκειται για «εμπειρία ζωής από 

δεύτερο χέρι» και που παράλληλα αποκλείει τη δυνατότητα ενός ισότιμου διαλόγου με τον - εκ των πραγμάτων απόντα και στο βάθρο του 

δημιουργήματός του - συγγραφέα, εν τούτοις όλοι εμείς που διαβάζουμε βιβλία, πέρα από την ευχαρίστηση της ανάγνωσης, σίγουρα έχουμε επηρεαστεί. 

Αν και είναι συζητήσιμο το βάθος και η ποιότητα αυτής της επιρροής, όπως και η σχέση της με την όποια αυθεντικότητά μας, οπωσδήποτε νοιώθουμε να 

χρωστούμε χάρη σ’ εκείνους τους συγγραφείς που - μέσω της φαντασίας μας - κάποιο βιβλίο τους μας μεταμόρφωσε, έστω και για λίγο. Μιλάμε για τις 

στιγμές που, μέσα στη σιωπή της ανάγνωσης, ο λειψός εαυτός μας σα να ολοκληρώνεται, οι ασύνδετες και αδύναμες σκέψεις μας λες και αποκτούν μια 

συνοχή και ένα πρωτόγνωρο βάθος και η φτωχή πραγματικότητα της καθημερινότητάς μας γίνεται, με ένα μαγικό τρόπο, πολύπλευρη και ενδιαφέρουσα. 

Και δεν είναι λίγες οι φορές που τις αναδυόμενες απορίες μας για το μυστήριο της ζωής και τα ζόρια της δοκιμάζουμε να τις στοχαστούμε υπό το φως του 

πνεύματος που αποπνέουν οι τυπωμένες λέξεις ζωντανών ή νεκρών, που έτυχε και τους εξιτάρισαν ανησυχίες ίδιες με τις δικές μας. Άλλοι πάλι, που 

πάντα βρίσκουν χρόνο για να παραμυθιαστούν με τα βιβλία, ισχυρίζονται πως μερικά από αυτά βρήκαν το δρόμο να επιδράσουν πάνω τους με ένα τρόπο 

ευεργετικό, εξ αιτίας του ότι στις σελίδες τους συνέλαβαν εξ αποστάσεως τον εαυτό τους μέσα στον κόσμο όπως στ’ αλήθεια είναι. Κάπως έτσι 

διαμορφώνεται μια πεποίθηση που υπερασπίζεται τη θετική - σε σχέση με τα δικά της μέτρα και αξίες - επίδραση που μπορεί να έχουν τα βιβλία στον 

άνθρωπο. Και επειδή το σχολείο και το βιβλίο επί του παρόντος - και παρά την κρίση - εξακολουθούν να είναι σιαμαία, αποφασίσαμε και διοργανώσαμε 

ως εφημερίδα μια εβδομαδιαία έκθεση βιβλίων στο σχολείο μας.  

 δεν πήγαμε και τόσο καλά. Η αλήθεια είναι πως αρκετοί μαθητές μας ξεφύλλισαν τα βιβλία, κάποιοι ρωτούσαν και το 

έψαχναν, μα στο τέλος λίγοι το αποφάσισαν. Άραγε αξίζει να ψάξουμε για να βρούμε τρόπους, ώστε περισσότερα παιδιά, τουλάχιστον από αυτά που 

πάνε σχολείο, να μπουν στον πειρασμό να αγοράσουν ή να δανειστούν από την όποια βιβλιοθήκη ένα βιβλίο; Απαραίτητη προϋπόθεση, φυσικά, είναι ως 

καθηγητές να ασκούμαστε σ’ αυτό το σπορ και να θέλουμε να εκτεθούμε συζητώντας - εντός ή και εκτός ωρολογίου προγράμματος - με τους μαθητές 

μας για βιβλία, που θα μπορούσαν να κερδίσουν το κοινό ενδιαφέρον μας. Επίσης, φαίνεται ενδιαφέρουσα ιδέα το να κανονίζουμε συναντήσεις 

μαθητών, που διάβασαν κάποιο σύγχρονο βιβλίο, με το συγγραφέα του βιβλίου αυτού. Είναι γεγονός, πάντως, πως υπάρχουν πάρα πολλοί μαθητές που 

δεν έχουν διαβάσει ούτε ένα εξωσχολικό βιβλίο - χωρίς υποχρεωτικά να ταυτίζονται μ’ αυτούς που στη χάση και στη φέξη ανοίγουν τα σχολικά βιβλία 

τους - και κάποιοι από αυτούς, αν το κάνουν, ίσως να΄ναι τυχεροί και να χτυπήσουν φλέβα. 

Π  και κάποια στοιχεία από την έκθεση. Συνολικά, άλλαξαν χέρια 61 βιβλία. Από αυτά, 34 πήγαν στα χέρια των 

καθηγητών και της κ. Ελένης και 27 στα χέρια μαθητών. Η αναλογία για τους μαθητές μας είναι ότι, περίπου, στους οχτώ ο ένας πήρε κάποιο βιβλίο. 

Αναμενόμενο ήταν ότι τα περισσότερα βιβλία από αυτά που έφυγαν ήταν λογοτεχνικά, ότι τα περισσότερα τα αγόρασαν κορίτσια και τα περισσότερα τα 

πήραν μαθητές από τη Β’ Λυκείου. Δεν ήταν αναμενόμενο το γεγονός πως ελάχιστοι από αυτούς που λέμε «καλοί μαθητές» πήραν βιβλία, όπως και 

ελάχιστοι από αυτούς που ξέρουμε πως διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία (μιας και τους είχαμε ρωτήσει για την έκθεση και μας είχαν προτείνει τα 

αγαπημένα τους) επέλεξαν να προμηθευτούν βιβλία από την έκθεσή μας. Επίσης, δεν ήταν αναμενόμενο που οι πιο πολλοί, από αυτούς που γράφουν 

στην εφημερίδα, ασχολούνται μαζί της και γενικά τους αρέσει, δε θέλησαν να τη βοηθήσουν αγοράζοντας ένα βιβλίο, μιας και όλοι είχαν ενημερωθεί 

πως το όποιο κέρδος θα διατεθεί για την έκδοση του τελευταίου, για φέτος, φύλλου μας. Πάντως, τόσο τα ‘αναμενόμενα’ όσο και τα μη ‘αναμενόμενα’ 

προσφέρονται για σκέψη και συζήτηση. Ευχαριστούμε τις μαθήτριες Παπαδοπούλου. Λ., Τόλη. Α και Τύρου. Σ, που επιμελώς φρόντισαν όλες τις μέρες 

την έκθεση. Τέλος, για την ιστορία του πράγματος, αναφέρουμε τα 

τέσσερα βιβλία που ισοβάθμησαν στην πρώτη θέση των 

προτιμήσεων, και είναι τα εξής: “Όταν σκοτώνουν τα κοτσύφια” 

(1960), της Αμερικανίδας Harper Lee, “Αστραδενή” (1982), της 

Ευγενίας Φακίνου, “Έγκλημα στην αρχαία αγορά”(1995), της 

Γαλλίδας Claude Mosse και το “Ως εκ θαύματος” (2008), του 

Κων/νου Τζούμα.  

, κάπου εδώ εμφανίζεται το μόνιμο 

ερώτημα: Ποια είναι η σχέση των προτιμήσεων του κοινού με την 

αξία ενός βιβλίου; Και σίγουρα όλοι συμφωνούν, πως η αντοχή ενός 

έργου, μέσα στις δεκαετίες και στους αιώνες, του δίνει το 

διαβατήριο για να περάσει στη χώρα των κλασσικών. Αλλά τόσο η 

ένταση όσο και η έκταση της επίδρασής του - ιδιαιτέρως αν 

συνδυάζονται με καινοτόμα στοιχεία - διεκδικούν να είναι κριτήρια 

ποιότητας. Ας είναι. Έτσι κι αλλιώς, στο ερώτημα αυτό κάθε γενιά 

επιχειρεί να δώσει τις δικές της απαντήσεις. Απαντήσεις, που ξεκινούν από αυτούς που αρέσκονται να δοκιμάζονται στο ρόλο του καλού αναγνώστη. 

Ένας ρόλος που, αν το κείμενο βοηθάει, μας δίνει τη δυνατότητα να ξεφεύγουμε από τις ρουτίνες μας που υπηρετούν την πραγματικότητα, μέσα από 

εκείνες τις επιθυμίες μας, που την ξεπερνούν. Αν, μάλιστα, η πολυφωνία τoυ εαυτού μας και της ζωής αντηχεί σα μουσική μέσα στα βιβλία που 

διαλέγουμε, τότε αυτό το χαρμάνι είναι ένα από τα καλύτερα λιπάσματα για την καλλιέργεια της εσωτερικότητάς μας. Και είναι αυτή, που κάποιες φορές 

μας οδηγεί να συναντηθούμε ταπεινά με άλλες δημιουργικές δυνάμεις του κόσμου. Και είναι τότε που …ό,τι ήθελε προκύψει. Στη ζωή μας και στις ζωές 

των διπλανών μας. Μόνο που, πια, δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό από χέρι. Γιατί πάντα παραμονεύει ο κίνδυνος της ορμής για δράση - με ή χωρίς στόχο - 

άδειας όμως από τη μούρλα μιας αγάπης που η χαρά και η λύπη της είναι οι άλλοι. Είναι η ίδια αγάπη, που - τις περισσότερες φορές - χάρη στα δικά της 

big bang, ένα αρχέγονο φως διαπερνά εκείνα τα μεγάλα έργα τέχνης που η μαγκιά της αλήθειας τους μας αναπτερώνει τις ελπίδες σε φάσεις που έχουμε 

χάσει τη μπάλα, ή που άλλοτε η παρηγορητική τους δύναμη βοηθάει να μη σβήνει μέσα στο χρόνο η δίψα μας για ζωή. 
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Σε αναζήτηση της ανεκτικότητας 
Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί πριν από καιρό ότι θα 
γινόταν τόσο επίκαιρη η αρετή της ανεκτικότητας. Πως οι 

εθνικές και θρησκευτικές διαφορές μπορούσαν να 
καταλήξουν σε μίσος. Έτσι ξαφνικά ξαναγεννιέται η αρετή 

που τόσον καιρό παραμελούσαμε, η αρετής της 
ανεκτικότητας.  

Όλοι οι αγώνες για την ανεξιθρησκεία, για την κατάργηση 
των φυλετικών διακρίσεων, για την ελευθερία λόγου και, 
κυριότερο, για την καθιέρωση φιλελεύθερων και 

δημοκρατικών θεσμών, συνδέονται όλα με την 
ανεκτικότητα. Βέβαια, η σημερινή κατάσταση είναι τελείως 

διαφορετική και η υπενθύμιση της ανεκτικότητας είναι 
αναγκαίος θεσμός.  

Σήμερα, στον κόσμο που ζούμε δεν επικρατούν ίδιες 
θρησκευτικές, πολιτικές ή ηθικές αντιλήψεις, με αποτέλεσμα 

να μην υπάρχουν ομόφωνες απόψεις. Οι περισσότεροι 
άνθρωποι διατυπώνουν την άποψή τους και πιστεύουν ότι 

είναι σωστή και όλες οι άλλες είναι λάθος. Αυτό συμβαίνει, 
γιατί οι άνθρωποι πλέον είναι εγωιστές και δεν κοιτάνε αν 

είναι σωστή η άποψη του άλλου, αλλά την απορρίπτουν 
μόνο και μόνο επειδή δεν είναι δικιά τους.  

Η στάση που κρατάει ο άνθρωπος πλέον είναι να διαχωρίζει 
τον κόσμο στα δύο, στο δικό του και σε αυτόν που έχουν οι 
άλλοι. Το ίδιο ισχύει και στην επικοινωνία του με τους 

άλλους με το να εστιάζει την προσοχή τους όχι στην άποψη 
του άλλου αλλά στην προέλευσή του. Η ανεκτικότητα είναι 

μια στάση εκείνων που δέχονται ότι μπορεί να έχουν κάνει 
λάθος και αποδέχονται 

ευπρόσδεκτα την άποψη και τα επιχειρήματα των 
άλλων. Ένας που είναι ανεκτικός σέβεται τους άλλους 

ως πρόσωπα ισότιμα μεταξύ τους και όχι ως κατώτερα 
ή ανώτερα από αυτόν.  

Σίγουρο είναι ότι πολλά άτομα θα θεωρούν την 
ανεκτικότητα ως κάτι που είναι αδύνατο να υπάρξει 

σήμερα ή τουλάχιστον κάτι σπάνιο. Η αναγνώριση 
όμως της ίσης αξίας δεν είναι κάτι ιδιαίτερο που το έχει 
ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων, είναι κάτι που πηγάζει 

μέσα από τον άνθρωπο. Σήμερα μας ενώνουν πολύ 
περισσότερα πράγματα από ό, τι μας ένωναν σε 

παλαιότερες εποχές. Μας ενώνει η συνείδηση ότι μόνο 
με το συντονισμό των προσπαθειών όλων μας μπορούν 

να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις της επιβίωσή ς 
μας.  

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το να ζεις σε ένα 
δημοκρατικό πολίτευμα σημαίνει ότι συμβιώνεις με 

συνήθειες και συμπεριφορές που μπορεί να μην 
συμφωνείς. Η δημοκρατία είναι ο σεβασμός στις 

απόψεις των άλλων και, το σημαντικότερο, ο σεβασμός 
της αξιοπρέπειας κάθε ατόμου.  

Αυτό όμως είναι κάτι πολύ δύσκολο την εποχή αυτή. 
Είναι δύσκολο σε έναν ενήλικα που έχει κάποιες 
απόψεις που μόνο ανεκτικές δεν είναι. Όλα αυτά 

πρέπει να ξεκινούν από τη μικρή ηλικία, ώστε το παιδί 
να σχηματίζει μια άποψη και να ξέρει να απαντά στη 

συμπεριφορά τέτοιων ανθρώπων. 

ΓΚΡΟΥΣΤΣΙΝΣΚΙ ΑΝΤΩΝΗΣ Β1 

 «Μακάρι, τα ̟ράγµατα να ήταν διαφορετικά» 
 

Κων/να ∆ιακαντώνη, Β1 
 

Ε̟ηρεασµένη α̟ό µία εκ̟οµ̟ή, ̟ου συνηθίζω να ̟αρακολουθώ, σκέφτηκα να σας διηγηθώ µία ̟ραγµατική ιστορία ̟ου 
συνέβη ̟ριν λίγα χρόνια. 

Συνήθιζα να ̟ηγαίνω µε τους γονείς µου διακο̟ές σε ένα συγκεκριµένο µέρος, στη Ζάκυνθο, το καλοκαίρι. 
Το σ̟ίτια στα ο̟οία µέναµε ήταν τα λεγόµενα studios ̟ου µ̟ορούσαν να κατοικούν ̟ολλά άτοµα. Στη δι̟λανή ̟όρτα έµενε µία τριµελής 

οικογένεια, η ο̟οία δεν είχε δώσει δικαιώµατα, ώστε να την κακοχαρακτηρίσουµε. Όταν το ̟αιδί της οικογένειας, ο Άγγελος, έγινε 
τεσσάρων χρονών, βίωσε ως αυτό̟της µάρτυρας τον άγριο ξυλοδαρµό της µητέρας του α̟ό τον ̟ατέρα του. 

Σύµφωνα µε αυτά ̟ου εκµυστηρεύτηκε ο ίδιος στα ̟αιδιά της γειτονιάς, οι γονείς τους σαν ζευγάρι αντιµετώ̟ιζαν ̟ολλά ̟ροβλήµατα. Ο 
̟ατέρας του έ̟ινε και δηµιουργούσε σχέσεις µε νεαρές κο̟έλες και η µητέρα του δούλευε ̟εριστασιακά, ώστε να συντηρήσει την οικογένεια. 

Το ̟αιδί βλέ̟οντας τα ̟εριστατικά αυτά α̟οµονώθηκε, φοβόταν και α̟έφευγε τους συνοµήλικούς του. Όσο ̟ερνούσαν τα χρόνια, τα 
̟ράγµατα χειροτέρευαν. 

Τελείωσε το δηµοτικό έχοντας χαµηλές ε̟ιδόσεις και, στη συνέχεια, έµεινε δύο χρόνια στην ίδια τάξη του γυµνασίου. Ήταν αφηρηµένος 
και ανήσυχος. Ο Άγγελος συνέχιζε να µην έχει ̟αρέες, φοβόταν, έβλε̟ε εφιάλτες και ̟αρουσίαζε συµ̟τώµατα κατάθλιψης. ∆εν είχε 

στόχους. Ο ίδιος, α̟ελ̟ισµένος, κά̟οια φορά µου εί̟ε: «Θα ήθελα να ήταν κά̟ως διαφορετικά τα ̟ράγµατα». 
Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω κάτι ̟ου το θεωρώ ̟άρα ̟ολύ σηµαντικό. Πέρυσι, ̟ου ξανα̟ήγα στο συγκεκριµένο µέρος για διακο̟ές, 

είδα τον Άγγελο να κάνει βόλτες στο ̟ροαύλιο ενός σχολείου. Τον ̟λησίασα, του µίλησα και είδα ̟ως δεν ήταν ̟ρόθυµος για καµία 
συζήτηση. Όταν κατάλαβα ̟λέον ότι δε θέλει να µιλήσει, έφυγα. Εκείνος µε ̟ρόλαβε αγκαλιάζοντάς µε και κλαίγοντας για όσα είχε 

̟εράσει.  
Πιστεύω ̟ως του αξίζει µία δεύτερη ευκαιρία, γιατί είναι εξαιρετικό ̟αιδί και όµορφο ̟αιδί, αλλά ̟οιος θα του τη δώσει; Όσοι, λοι̟όν, 

αυτή τη στιγµή διαβάζουν το άρθρο, θα ήθελα να ̟ροσ̟αθήσουν στο µέλλον να α̟οτρέψουν τέτοιου είδους καταστάσεις και να µ̟ορέσουν να 
γίνουν καλοί γονείς, όσο ̟ερισσότερο µ̟ορούν, γιατί οι γονείς α̟οτελούν ̟ρότυ̟α των ̟αιδιών. 
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Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΑ, ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ; 

Όλοι γύρω µου µού λένε ότι η ζωή είναι ωραία, γλυκιά, ότι δεν έχω ζήσει τίποτα ακόµα και ότι 

τα καλύτερα έρχονται… 

Μα πόσο κουράγιο µπορεί να αντλήσει ένας έφηβος από αυτά τα λόγια, όταν γύρω του βλέπει 

µόνο στεναχώρια, θλίψη και απογοήτευση… Και, ενώ είναι 17 χρονών, έχει περάσει τόσες 

απογοητεύσεις, που δεν έχει πια κουράγιο να συνεχίσει και δεν τον νοιάζει το µέλλον. 

Είµαι 17 χρονών και, εκτός που σε προσωπικό επίπεδο έχω νιώσει πολλές στεναχώριες, βλέπω 

και γύρω µου, στον κόσµο, στεναχώρια. Ακόµα και στις ειδήσεις, όλο άσχηµα νέα ( ακρίβεια, ανεργία, 

ρατσισµοί, µόλυνση, σκάνδαλα… και δεν συµµαζεύεται …)  ακούµε! 

Ποιος είναι αυτός που µπορεί να µας κάνει να πιστέψουµε ότι έρχεται ένα καλύτερο αύριο…; 

Ισχύει ή είναι µια ψευδαίσθηση που έχει δηµιουργήσει ο καθένας ατοµικά για τη ζωή του; Τι χαρά 

µπορείς να νιώσεις και για πόσο, όταν παίρνεις µια χαρά και πολλές στεναχώριες; ∆ε λέω, προσπαθώ 

να ζω την κάθε µου στιγµή σαν να είναι η τελευταία, να προσπαθώ να βρω µια χαρά, ακόµα και στα πιο 

µικρά,… όπως ένας καφές µε τους φίλους µου, µια βόλτα, µια πλάκα… Όµως, κάποια στιγµή το βαρέθηκα! Τι άλλο µπορώ να κάνω;     
ΠΟΛΑ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, Α3 

ΑΣ ΤΟ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ  

Τι είναι αυτό που πραγµατικά φοβόµαστε και µα̋ 

εµποδίζει να κάνουµε πράγµατα τα οποία θέλουµε; 

Παραδείγµατο̋ χάρη: Όταν θέλουµε να εκφράσουµε µια άποψή 

µα̋, το κάνουµε ή φοβόµαστε για το τι θα πουν οι άλλοι, πώ̋ θα 

το εκλάβουν; 

Όταν γνωρίζουµε ένα νέο φίλο, γιατί φοβόµαστε να του 

ανοίξουµε την καρδιά µα̋; Γιατί µπορεί να µα̋ προδώσει ή 

επειδή µα̋ έχουνε µάθει οι άλλοι να µην εµπιστευόµαστε άτοµα 

που δεν ξέρουµε; 

Όταν σ’ ένα παιδί αρέσει µια κοπέλα ή τη̋ κοπέλα̋ ένα 

αγόρι που είτε δεν είναι εµφανίσιµο, είτε κάποιο̋ έχει πει κάτι 

κακό γι’ αυτόν ή γι’ αυτήν, γιατί δεν κάνουµε κάτι; Ίσω̋, γιατί 

δεν θέλουµε να χάσουµε την εύνοια των φίλων µα̋. Αλλά, από 

την άλλη, µα̋ τρώει που δεν το ρισκάρουµε. Μήπω̋ όλα αυτά 

που προανέφερα είναι δικαιολογίε̋; Μήπω̋ ο πραγµατικό̋ 

φόβο̋ µα̋ είναι ο εαυτό̋ µα̋.; Νοµίζω ναι. Γιατί θέλουµε να τα 

έχουµε καλά µε όλου̋: και την πίτα ολόκληρη, και το σκύλο 

χορτάτο. Αρνούµαστε µια νέα ευκαιρία, µια νέα εµπειρία, µόνο 

και µόνο γιατί µπορεί να πληγωθούµε ή να µα̋ αφήσει κάποιο̋. 

Πόσο, όµω̋, µπορούµε να πούµε ότι ζούµε, όταν από τι̋ 100 

ευκαιρίε̋ που µα̋ δίνονται - είτε στο θέµα φιλία̋ είτε σχέσεων 

είτε σχολείου - αξιοποιούµε µόνο τη µια; Μάλλον θα πρέπει 

προσωπικά και εγώ η ίδια να ρισκάρω περισσότερο…Να πάψω 

να φοβάµαι τον εαυτό µου, γιατί αυτό̋ είναι ο πραγµατικό̋ µου 

φόβο̋. ∆εν είναι ούτε το τι θα πούνε οι γύρω µου ούτε αν χάσω 

κάτι…Εγώ είµαι! Και ήρθε ο καιρό̋ να το αντιµετωπίσω! Όλοι οι 

τίτλοι, γιατί για τίτλου̋ µιλάµε που βάζουµε, είναι µια 

ψευδαίσθηση, ένα̋ τρόπο̋ κάλυψη̋… Ένα̋ τρόπο̋ να ρίξουµε 

τι̋ ευθύνε̋ στου̋ άλλου̋.  

Οπότε, α̋ πάψουµε να φοβόµαστε τον εαυτό µα̋… 

Α̋ αρπάξουµε τι̋ ευκαιρίε̋ που µα̋ δίνονται… 

∆ε θα χάσουµε κάτι, και όλα τα συναισθήµατα που θα µα̋ 

δηµιουργηθούν είναι µέσα στη ζωή! Ποτέ δεν έπαθε κανεί̋ 

τίποτα, επειδή έκλαψε, στεναχωρήθηκε, γέλασε, χάρηκε… 

∆εν έχουµε να χάσουµε ΤΊΠΟΤΑ! Α̋ το παλέψουµε! 

 

ΠΟΛΑ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, Α3 

 

Είναι παράλογο να αρχίσεις ένα τέλος…ειδικά αν 

αυτό το τέλος δεν έχει τελειωμό. 

Το μυαλό σου σού παίζει περίεργα παιχνίδια. Δεν 

ξέρεις τι θες. Είναι ο φόβος, η δειλία, η συνεχής 

ανάπαυση του πνεύματος. Δε θες να γνωρίζεις κάποιον 

καλύτερα, γιατί ισχυρίζεσαι ότι καταλαβαίνεις από πριν 

τι είναι. Σου τη σπάει χωρίς λόγο, αλλά επιμένεις πως δεν 

τον θες στη ζωή σου. Γιατί? Θα σου κάνει κάτι? Μήπως 

φοβάσαι? Μα φυσικά και όχι. Μήπως είναι ο εγωισμός 

σου? Όχι βέβαια. Έτσι και αλλιώς πάντα έτσι είσαι! Η 

αρχή, με το που μπει στο νου σου, γίνεται τέλος. 

Μάντεψε, όμως. Δεν επιλέγεις μόνο για σένα, επιλέγεις 

και για τους γύρω σου. Όχι για όλους, για τους ηλίθιους 

που επέλεξαν να είναι γύρω σου και να βλέπεις τη ματιά 

τους να ζεσταίνει την καρδιά σου. Ό,τι τελείωσε γι’ 

αυτούς, δεν ήταν άξιο καν να αρχίσει για σένα. Έτσι δεν 

το βλέπεις; Παραδέξου το. Είναι δύσκολο, αλλά το κάνεις. 

Ίσως τελικά να μην είναι τόσο δύσκολο για σένα. Και πού 

καταλήγεις τελικά; 

Νομίζεις πως θα’ χεις πολλές ευκαιρίες στη ζωή 

σου; Κάθε τέλος, μια αρχή. Όμως δεν είναι πάντα έτσι. 

Κάθε τέλος θα παραμείνει χαραγμένο μέσα σου, τόσο 

που δεν θα υπάρχει χώρος για αρχή. Παρ’το χαμπάρι. 

Μην καθησυχάζεσαι. Αν δεν κάνεις κάτι σήμερα, δε θα το 

κάνεις ποτέ. Δεν πρέπει ο φόβος να κατακλύζει το μυαλό 

σου. Δεν θέλουν όλα το κακό σου. Δεν είναι όλοι 

τιποτένιοι μπροστά σου. Σκύψε να τους δεις. Λίγο. Μια 

ματιά φτάνει. Ας σταματήσουμε όλοι να σκεφτόμαστε το 

εγώ μας. Γιατί να χαλιναγωγούμε τα θέλω των άλλων; Ας 

αποκτήσουμε το θάρρος - για μια φορά - να κάνουμε 

λάθος. Ας ξεκινήσουμε απ’ το τέλος, μπας και φτάσουμε 

στην αρχή. Αφού έτσι κι αλλιώς, το μόνο που νιώθουμε 

είναι το πέρα-δώθε, ούτε το τέλος ούτε την αρχή. Οπότε 

το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να χαλαρώσουμε, να 

ελευθερώσουμε το μυαλό μας και να μην αναλύουμε 

τόσο την κάθε μας κίνηση. Κι όπως λέει ο σύντροφος Β. 

«Χιπισμός και Ανεμελιά, ας αφήσουμε μαλλιά». 

ΚΑΛΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Α1 
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Σ.Γιαννουλίδης- Μ.Γιαλούσης  Β1 

Μια ακόµα σπουδαία εξίσωση της εποχής µας, η οποία παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον όχι τόσο για τη 
χρησιµότητά της αλλά για την «µορφή» της και το γεγονός ότι συµπυκνώνει συµβολικά µεγάλες στιγµές των 
µαθηµατικών, είναι η εξίσωση 

eiπ +1=0 
γνωστή σαν εξίσωση του Όιλερ (Euler:Ελβετός µαθηµατικός,1703-1783) 

 

Η εξίσωση αυτή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 18ου αιώνα και αµέσως τράβηξε τα βλέµµατα 
της µαθηµατικής κοινότητας. Ο Όιλερ, µε αυτήν τη σχέση, κατάφερε να ενώσει τις 5 από τις αρχαιότερες και 
σηµαντικότερες σταθερές των µαθηµατικών - που η κάθε µία από αυτές σηµατοδοτεί άλµατα στην πορεία των 
µαθηµατικών - ,γεγονός το οποίο προκαλεί εντύπωση µέχρι και στις µέρες µας. 

Αρχικά, παρατηρούµε το ένα και το µηδέν, τις βάσεις δηλαδή των µαθηµατικών. Το ένα υπήρξε ο πρώτος 
αριθµός που χρησιµοποιήθηκε από όλες τις ανθρώπινες οµάδες και φυλές, σε όποιο µέρος της γης και αν 
εµφανίστηκαν, ενώ το µηδέν, όσο παράδοξο και αν ακούγεται, εµφανίστηκε σαν έννοια και σαν σύµβολο µόλις 
το 500 µ.Χ. στην Ινδία και ήρθε στη Ευρώπη, από τους Άραβες τον 12ο αιώνα µ.Χ. Έπειτα, βλέπουµε το γνωστό 
µας π=3,14, περίπου. Ο αριθµός αυτός προέκυψε σαν ο λόγος  του µήκους οποιουδήποτε κύκλου προς τη 
διάµετρό του. Η ιδιότητα αυτή ήταν γνωστή από την εποχή των Βαβυλωνίων, αλλά από τους Έλληνες του 6ου 
π.Χ. αιώνα αποδείχθηκε ότι αυτός ο λόγος είναι σταθερός. Στα τέλη του 18ου αιώνα αποδείχθηκε ότι ο π είναι 
ένας άρρητος αριθµός, δηλαδή τα δεκαδικά του ψηφία είναι άπειρα και µη περιοδικά, ενώ µέχρι στιγµής έχουµε 
υπολογίσει περίπου 6 δις ψηφία του. Το e, είναι και αυτός ένας αριθµός, και ο συµβολισµός του έχει νονό  τον 
Euler. Ο αριθµός αυτός πρωτοεµφανίστηκε µέσα από το πρόβληµα του ανατοκισµού, στην Αγγλία, στις αρχές του 
17ου αιώνα. Ο αριθµός αυτός  προσδιορίζεται µε τρεις τρόπους (όριο ακολουθίας, σειρά απείρων όρων, και 
ολοκλήρωµα), ενώ και αυτός, ως άρρητος, δεν προσδιορίζεται µε ακρίβεια και ισούται περίπου µε 2,71. Τέλος το 
i είναι ο πρωταρχικός φανταστικός αριθµός και πρωτοπροτάθηκε – σπάζοντας µία απαγόρευση δυόµιση χιλιάδων 
χρόνων – σαν η τετραγωνική ρίζα του -1, από δύο Ιταλούς µαθηµατικούς της Αναγέννησης. Έναν αιώνα µετά 
αποδόθηκε στο i και φυσικό νόηµα. Όπως λοιπόν είπε και ο B.Peirce, ένας σηµαντικός µαθηµατικός, σε µια 
διάλεξή του για την εξίσωση του Όιλερ: «Κύριοι, είναι σίγουρα αληθής, είναι απολύτως παράδοξη. ∆εν µπορούµε 
να την κατανοήσουµε και δεν ξέρουµε τι σηµαίνει. Αλλά την έχουµε αποδείξει και γι’ αυτό ξέρουµε ότι είναι 
αληθής».  

Θ
α

 τ
η

 δ
ο
ύ
µ
ε
? 

Το μεγαλύτερο διεθνές φεστιβάλ κιν/φου στον κόσμο, κατά κοινή ομολογία, είναι το φεστιβάλ των 

Κανών στη Γαλλία. Σ’ αυτό λοιπόν το φεστιβάλ, το πρώτο βραβείο φέτος - Χρυσός Φοίνικας ονομάζεται - το 

πήρε η γαλλική ταινία ‘Ανάμεσα στους τοίχους’ του Λοράν Καντέ. Θέμα της – και γι’ αυτό την αναφέρουμε - 

είναι η ζωή ενός καθηγητή σε ένα γυμνάσιο, κάπου σε ένα από τα υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού - 

που αν, θυμόσαστε, ήταν εκεί που πριν τρία χρόνια το μίσος πλημμύριζε τους δρόμους και ήταν σκέτη 

κόλαση. Η φρέσκια ματιά αυτής της ταινίας, που - παρ’ όλο που είναι κλεισμένη στους τέσσερις τοίχους μιας 

τάξης - καταφέρνει να δει με διαύγεια και σε βάθος την κοινωνία, γοήτευσε κοινό και κριτικούς. Βάζοντας σε 

πρώτο πλάνο την ανάγκη των μαθητών να επικοινωνήσουν, καθώς ο καθηγητής τους παλεύει να τους μάθει 

γράμματα, να τους δώσει αυτοπεποίθηση και να τους βοηθήσει να υπερασπίζονται τη ζωή τους απέναντι σε 

κάθε μορφή αυθαιρεσίας, κατάφερε να αγγίξει το κοινό κι έτσι οι περισσότεροι θεώρησαν ότι δίκαια κέρδισε 

τον Χρυσό Φοίνικα. Κατά τον Λ.Καντέ, ο τύπος του επαναστάτη που έχουν σήμερα ανάγκη οι δυτικές 

κοινωνίες είναι εκείνου του δασκάλου που με υπομονή, εξυπνάδα και πάθος προσπαθεί να βρει, μαζί με τους 

μαθητές του, νόημα στη γνώση και αξίες στη ζωή. Θεωρεί μάλιστα εμβληματική μορφή του επαναστάτη 

αυτού του τύπου τον παλιό καλό δικό μας δάσκαλο, το Σωκράτη. Του χρόνου, που θα παιχθεί και εδώ αυτή η 

ταινία, ελπίζουμε να τη δούμε. Πώς σας φαίνεται η ιδέα να κανονίσουμε, όσοι θέλουμε, να πάμε μαζί σινεμά 

και μετά, αν κάνουμε κέφι, να τη συζητήσουμε ή να γράψουν κάποιοι, τις σκέψεις τους γι’αυτήν; 
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Tι είναι η ΣΩΜΑΤΙΚΗ-ΚΙΝΗΣΙΟΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ  (συντ. ΣΚΑΝ ) 

ΣΚΑΒΑΝΤΖΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Ορισµός: Η ΣΚΑΝ ( ή άλλως το IQ του σώµατος ) είναι µία 
από τις εννέα νοηµοσύνες που έχει ο άνθρωπος, σύµφωνα µε 
το µοντέλο των πολλαπλών νοηµοσυνών τού καθηγητή  
Howard Gardner. Είναι η ικανότητα να αντιλαµβανόµαστε και 
να αναπαράγουµε µια σειρά από σωµατικές κινήσεις, κυρίως 
όπως αυτές υπάρχουν στα αθλήµατα, στον χορό και στην 
καθηµερινή µας πρακτική εµπειρία. Με την νοηµοσύνη αυτή 
εκφράζουµε επίσης ιδέες και αισθήµατα µε τις κινήσεις µας, 
µέσα από την γλώσσα του σώµατος και χειριζόµαστε διάφορα 
αντικείµενα µε δεξιότητα. 

Πώς την ανακαλύπτουµε : Αυτός που έχει καλή ΣΚΑΝ 
συνήθως µαθαίνει µε το να παρατηρεί, να µιµείται και να κάνει. 
Του αρέσει ο,τιδήποτε σχετίζεται µε την κίνηση και έχει 
ευχέρεια στο να επικοινωνεί και να εκφράζεται σωµατικά. Είναι 
καλός στον χειρισµό αντικειµένων . Η ΣΚΑΝ είναι υπολογίσιµη 
µε ειδικά ψυχοµετρικά τεστ. 

Επαγγέλµατα που την απαιτούν: ηθοποιοί, αθλητές, 
χορευτές, χορογράφοι, χειρουργοί, νηπιαγωγοί, µίµοι, 
ακροβάτες, µουσικοί σολίστ, καθηγητές Φυσικής Αγωγής, 
διευθυντές ορχήστρας, γεωργοί, χειροτέχνες, γλύπτες, 
φυσιοθεραπευτές, χειροπράκτες, µάγειροι, ζωγράφοι κ.α. 

 

Η θέση της ανάµεσα στις άλλες νοηµοσύνες -εφαρµογές: 
Η ΣΚΑΝ έχει πολύ µεγαλύτερη ηλικία σε σχέση µε τις λοιπές 
νοηµοσύνες µας, διότι εξελικτικά αναπτύχθηκε πρώτη. Εάν η 
γλωσική  νοηµοσύνη αριθµεί µερικές χιλιάδες χρόνια, η ΣΚΑΝ 
έχει εκατοµύρια χρόνια εξελικτική ιστορία.  Κατά τον Egan 
Kieran η σωµατική κατανόηση αποτελεί την βάση επί της 
οποίας αναπτύσσονται όλες οι λοιπές κατανοήσεις µας, της 
γλωσικής συµπεριλαµβανόµενης. Το ότι γράφουµε και µιλάµε 
προϋποθέτει ως βάση µια  ανάπτυξη της ΣΚΑΝ, δηλαδή της 
χρήσης της αντίληψης, του κινητικού ελέγχου ( motor control ) 
και των κινησιοαισθητικών δεξιοτήτων.. Σήµερα η ΣΚΑΝ έχει 
εφαρµογές στις σύγχρονες µεθόδους µάθησης και 
διδασκαλίας. Πολλά µαθήµατα (όπως η γλώσσα και τα 
µαθηµατικά) διδάσκονται µε τεχνικές που απαιτούν την 
χρήση της ΣΚΑΝ ! Τούτο διότι, σύµφωνα µε έρευνες του 
1992 ( Sue Teele, University of California, Riverside)  τα 
ποσοστά των µαθητών, οι οποίοι έχουν πρώτη την ΣΚΑΝ 
µεταξύ των άλλων νοηµοσυνών είναι πολύ µεγαλύτερα (30 % 
του συνόλου), από αυτά όσων έχουν πρώτες τις λοιπές 
νοηµοσύνες όπως την  γλωσσική  (6% του συνόλου) και την 
µαθηµατική (4% του συνόλου). Η σηµασία της ανάπτυξης της 
ΣΚΑΝ στην ζωή µας θα φανεί εάν φανταστείτε ότι µέναµε 
κινητικο-αισθητικά υπανάπτυκτοι στην ηλικία των δύο ετών.  
Αντίθετα, όταν ασκούµαστε µε κινήσεις, αναπτύσσουµε την 
ειδική και γενική µας νοηµοσύνη, αφού τουλάχιστον δώδεκα 
υποσυστήµατα του κεντρικού νευρικού µας συστήµατος 
δρουν ή συνεργάζονται για να εκτελεστεί µια πολύπλοκη 
σειρά κινήσεων. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 

Για 17η χρονιά το Πρόγραµµα Περιβάλλοντος των Ηνωµένων Εθνών 
(UNEP) διοργάνωσε διαγωνισµό ̟αιδικής ζωγραφικής για το ̟εριβάλλον. Την 
̟ρώτο βραβείο, σε αυτόν τον ̟αγκόσµιο διαγωνισµό, το ̟ήρε για την Ευρώ̟η 
µια µαθήτρια α̟ό τη Μυτιλήνη, η Ευδοκία Βάλλη. και συνοδεύεται α̟ό ένα 
έ̟αθλο 1000$. ∆είτε το έργο της Ευδοκίας στη φωτογραφία δεξιά. 

Ο φετινός διαγωνισµός είχε θέµα «Κλιµατική αλλαγή :∆ρ άσεις ̟ου 
µ̟ορείς να αναλάβεις τώρα » και συγκέντρωσε ̟ερί̟ου 20.000 συµµετοχές α̟ό 
̟αιδιά όλου του κόσµου. Το έργο της Ευδοκίας ̟ληµµυρίζει αισιοδοξία για το αύριο του ̟λανήτη. 

«Προσ̟άθησα να τονίσω µε τη ζωγραφιά µου, ότι υ̟άρχουν λύσεις στις ο̟οίες µ̟ορούµε να στραφούµε για 
να κάνουµε καλύτερο το ̟εριβάλλον. Ο ήλιος στο έργο µου, είναι χαµογελαστός γιατί βλέ̟ει τις ανεµογεννήτριες, 
̟ου ̟ροσφέρουν  φτηνή ενέργεια, αντί για την εξάντληση των φυσικών ̟όρων ̟ου συνοδεύονται α̟ό ρύ̟ους  οι 
ο̟οίοι και ε̟ιβαρύνουν το ̟εριβάλλον». Τα ̟αρα̟άνω  τα εί̟ε η Ευδοκία στους δηµοσιογράφους µετά την 
βράβευσή της. Σκέψεις  και έργα νέων ανθρώ̟ων ̟ου µας αρέσουν γιατί α̟ο̟νέουν ̟ίστη και αισιοδοξία. 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

Η ∆ιακυβερνητική Ε̟ιτρο̟ή για την Κλιµατική Αλλαγή του Ο.Η.Ε, δια̟ίστωσε ̟ως τα 40 τελευταία χρόνια 
έχουµε µολύνει τον ̟λανήτη µας, όσο τον είχαµε µολύνει τα  ̟ροηγούµενα 10.000 χρόνια. Ο ̟ρόεδρος αυτής της 
ε̟ιτρο̟ής, κ.Τζων Χάτον δήλωσε, σε µία  σχετική ερώτηση ̟ου του έκαναν οι δηµοσιογράφοι, ̟ως «το να 
α̟οκαλούµε την κλιµατική αλλαγή, ̟ου τώρα βρίσκεται στην αρχή της, ό̟λο µαζικής καταστροφής, δεν είναι 
υ̟ερβολή ̟ια». Το θέµα είναι ̟ώς η ε̟ιστήµη και η τέχνη, θα ̟είσουν τις κοινωνίες και τους ̟ολιτικούς, για να 
̟αρθούν  τα α̟αραίτητα µέτρα γι’ αυτό το ̟άρα ̟ολύ σοβαρό ̟ρόβληµα, ̟ου αφορά όλους µας ανεξαιρέτως. 
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Ο Μάιος έχει µπει δυναµικά και όλοι ήδη είµαστε ανήσυχοι. Ο όµορφος καιρός µάς έχει 

ανεβάσει σε άλλο επίπεδο και είµαστε έτοιµοι να υποδεχτούµε το καλοκαίρι, αφού όµως 

πρώτα περάσουµε το Γολγοθά των εξετάσεων. 

Ένα γεγονός, που ήρθε και µας έκανε να ξεχαστούµε λίγο από τέτοιες σκέψεις, ήταν το 

Φεστιβάλ Νεολαίας που έλαβε χώρο και φέτος στο πάρκο Σελεπίτσαρι, στις 9/05-10/05-

11/05.Το κλίµα ήταν πολύ εύθυµο, καθώς 

όπου και να κοιτούσες αντίκριζες νέους που 

άφηναν το σηµάδι τους στις σκέψεις µας. Θα θυµόµαστε πάντα την αύρα της 

ζωντάνιας τους είτε αυτή εκφράστηκε µε τη µουσική, τη ζωγραφική ή µε 

κάποιον άλλο τρόπο. Το σχολείο µας έδωσε και φέτος το παρόν µε αρκετές 

συµµετοχές. Όσον αφορά την τέχνη του χορού, σε αυτόν τον τοµέα µάς 

εκπροσώπησε η Κατερίνα Χαλίλη που, παρά το γεγονός ότι χόρεψε µόνη της, 

κατάφερε να κερδίσει το χειροκρότηµα του κοινού. Φυσικά, δικαιολογείται το 

άγχος που είχε, διότι δεν πρόκειται για επαγγελµατία ...στο κάτω-κάτω και 

αυτοί έχουν άγχος. Στο µουσικό κοµµάτι οι συµµετοχές ήταν περισσότερες. 

Πρώτα έχουµε το συγκρότηµα ‘’Πανίδα’’ (περσινοί τελειόφοιτοι του σχολείου µας), που κινήθηκε στα πλαίσια του ελληνικού 

ροκ. Ερµήνευσαν κάποιες διασκευές από ΠΥΞ-ΛΑΞ, ενώ µας ενθουσίασε εξίσου η συνθετική τους ικανότητα. Πρόκειται για 

ένα ταλαντούχο σχήµα... δεν υπάρχουν πολλοί άξιοι εκπρόσωποι αυτού του 

είδους σήµερα.  

Συνεχίζουµε µε τους ‘’Frozen Fire’’, που βγαίνοντας στη σκηνή 

φαινοµενικά σκλήρυναν το ύφος της εκδήλωσης. Ήταν το κλασσικό heavy-

metal συγκρότηµα. Αποτελείται από τους Π.Καλοµπράτσο, Κ.Μπακόλα, 

Καρατζά, Μακαρατζή. Έπαιξαν γνώριµα κοµµάτια όπως το ‘’for whom the bell 

tolls ‘’των Metallica και το ‘’Paranoid’’ των Sabbath ξεσηκώνοντας πολύ ένα 

µεγάλο κοµµάτι του κόσµου.  

Τελευταίοι οι ‘’Cehturia Probitzione’’, που αποτελούνται από τους 

Κ.Ταγαρούλια, Π. Ρίζο, 

Γ.Πουρή, Α.Τσαλιγιάννη, οι 

οποίοι εκπροσώπησαν άξια το hip-hop παρουσιάζοντας δικά τους τραγούδια. 

Ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο αυτό που επιχείρησαν, όταν βγήκαν στη σκηνή, µε τη 

ζωντανή µουσική και το βιολί, που - λόγω της υποβαθµισµένης ηχοληψίας - 

αδικήθηκε. Προσωπική µου παρατήρηση: Η επιδεικτική αποχώρηση του 

κόσµου, όταν βγήκαν οι ‘’Centuria Progitzione”, δεν ήταν κάτι που έκανε καλή 

αίσθηση. Κατά τη γνώµη µου, όλοι αξίζουν ίσες ευκαιρίες. 

Η γεύση που µας άφησε η διοργάνωση ήταν γλυκιά, παρά την ελλιπή 

οργάνωση και τη µονοτονία (αυτά οφείλονται σε άλλους παράγοντες). Και ας 

ελπίσουµε του χρόνου ακόµα καλύτερα!!! 

ΚΑΛΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Α1 
 



Ο ν ε ι ρ ο ζ ο ύ μ  9  

ΚΚΚαααιιι   νννααα   µµµηηη   χχχαααθθθοοούύύµµµεεε………   
 

Πέρασε  και  αυτή  η  χρονιά  λοιπόν . . .  Και  ίσως  αυτή  η  χρον ιά  να  πέρασε  πολύ  πιο  δύσκολα  από  τ ις  

άλλες  λόγω  του  βεβαρηµένου  προγράµµατος  και  του  διαβάσµατος  εν  όψει  των  πανελλην ίων .   

∆εν  ξέρω . . .  Για  µένα  τουλάχιστον  αυτή  η  χρονιά  ξεκ ίνησε  πολύ  στραβά ,  κατσούφικα  και  χωρίς  

καθόλου  όρεξη .  Ήθελα  πώς  και  πώς  να  τελε ιώσει . . .Ίσως  γ ι '  αυτό  να  µην  ήταν  και  η  πιο  δηµιουργ ική  γ ια  

µένα . . .  Γιατ ί  δεν  την  έζησα  έτσι  όπως  θα  έπρεπε .   

Από  την  άλλη ,  πού  να  ξερα  τότε  στην  αρχή  πως  τώρα  που  πια  έφτασε  στο  τέλος  της  βλέπω  πόσο  

πολύ  θα  µου  λείψουν  τα  απλά  και  καθηµερ ινά  πράγµατα  που  από  του  χρόνου  δε  θα  ε ίναι  πια  ίδ ια .  Ίσως  

έρθουν  άλλα ,  βέβαια ,  διαφορετ ικά ,  αλλά  σίγουρα  όχι  αυτά .   

Η Γ’ Λυκείου…λίγο πριν την εισαγωγή στις εξεταστικές 

αίθουσες… 

. . .Σκέφτοµαι  πόσο  θα  µου  λείψει  το  αργοπορηµένο  

πρωινό  ξύπνηµα  και  οι  ξ ινές  γκρ ιµάτσες  της  κολλητής  µου  

της  Μαρίας  που  κάθε  µέρα  την  έστηνα  «10 ολόκληρα  λεmάΙ» 

όπως  έλεγε  και  γ ι '  αυτό  σχεδόν  πάντα  χάναµε  την  

προσευχή .  Μετά . . .  οι  παρατηρήσεις  της  κ .  Μαρτή :  «Άννα ,  

πάλι  στην  ώρα  σου  βλέπω ! . . .  Την  επόµενη  φορά  δε  θα  σ '  

αφήσω  να  µπεις !».  Οι  ώρες  του  µαθήµατος ,  οι  τόσο  βαρετές  

κάποιες  φορές  αλλά  και  οι  τόσο  ενδιαφέρουσες  κάποιες  

άλλες  θα  µου  λείψουν  και  αυτές .  Οι  συζητήσεις  µε  τους  

καθηγητές  και  τους  συµµαθητές  µου  στην  τάξη . . .  οι  καβγάδες  

µας  και  οι  διαφωνίες  µας . . .άλλωστε  παντού  υπάρχουν  αυτά .  

Αλλά ,  θα  ξεχαστούν  όπως  όλα  και  αυτά  µε  το  χρόνο  και  θα  

µείνουµε  και  µεις  σαν  µια   ακόµα  «φουρν ιά» µαθητών  που  

πέρασε  και  αυτή  από  το  πρώτο  Λύκειο  Κερατσιν ίου .   

Τώρα  καταλαβαίνω . . .  Κάποτε  άκουσα  τη  Βίσση  να  τραγουδά  «Τα  µαθητικά  τα  χρόν ια  δεν  τ '  αλλάζω  

µε  τ ίποτα» και  «  Μα  σαν  τελε ιώσει  το  σχολείο  τελε ιώνουν  της  ζωής  

µας  οι  παρέες . . .» .  Τότε  βέβαια  ε ίπα  πως  όποιος  και  να  το  έγραψε  θα  

έπρεπε  να  ήταν  µεγάλος  µαζοχιστής !  «  Ένταξει  να  το  ανεχόταν  το  

σχολείο» ε ίπα .  « Ε ,  όχι  όµως  και  να  το  ευχαριστ ιόταν  πια  και  τόσο  

πολύ !».   

Τέλος  πάντων ,  δεν  ξέρω  αν  τελε ιώνοντας  το  σχολείο  

τελε ιώνουν  και  της  ζωής  µας  οι  χαρές  όπως  λέε ι  και  η  αοιδός  (αν  και  

νοµίζω  πως  όχι ! )  πάντως  σίγουρα  κλείνε ι  ολοκληρωτικά  ένα  

κεφάλαιο  της  ζωής  µας  που  αν  και  µπορεί  να  ήταν  λ ιγάκι  ζόρικο  ήταν  

ταυτόχρονα  ξέγνοιαστο  και  κάποιες  φορές  διασκεδαστ ικό .   

Ήθελα  πολύ  να  τα  γράψω  αυτά . . .  γ ιατ ί  

στο  σχολείο  περνάµε  το  µεγαλύτερο  µέρος  της  

µέρας  µας .  Μπορεί  και  περισσότερο  απ '  αυτό  

που  περνάµε  ακόµα  και  στο  σπίτ ι  µας !  Έτσι  γ ια  

µερ ικούς  από  εµάς  το  σχολείο  ε ίναι  ένας  

πυρήνας  συσπείρωσης ,  ανάµειξης  σχέσεων  και  

ισχυρών  δεσµών . . .  όπως  ακριβώς  η  οικογένε ια .   

Σ '  ευχαριστώ ,  λοιπόν ,  1ο   Λύκειο  Κερατσιν ίου  για  

τα  3 χρόνια  που  πέρασα  εδώ . . .  Μεγάλωσε  εδώ  έγ ινα  

πιο  ώριµη  (έστω  και  λ ιγάκ ι ! )   

Σ '  ευχαριστώ  για  τ ις  γνώσεις  και  ης  εµπειρ ίες  που  

κέρδισα . . .  ε ίναι  πολύτ ιµες . . .   

Σ '  ευχαριστώ  τάξη  του  2008. . .  Είµαι  τυχερή  που  

ήµουν  και  'γω  κοµµάτ ι  σου .  Σίγουρα  θα  µου  λείψεις , . .  

ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΆΝΝΑ Γ2 ; 
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Για πάντα πρώτο 
Είναι δύσκολο να περιγράψεις σε 

µερικές γραµµές τις εµπειρίες, τα βάσανα, 
τις χαρές, τις πίκρες, τους έρωτες των 12 
χρόνων του σχολείου. Όλα αυτά που έζησες 
και που δε θα ήθελες να ξανάρθουν. Κι αυτά 
όµως ανακαλείς συχνά στην µνήµη σου και 
εύχεσαι κάποτε να ξαναζήσεις. 

Φέτος είναι η τελευταία µου χρονιά στο 
σχολείο και αυτό είναι κάτι που µε γοητεύει 
αλλά ταυτόχρονα µε τροµάζει. Ευτυχώς, το 
σχολείο µε έµαθε να είµαι υπεύθυνη (να, ένα 
θετικό!). Με έµαθε να αναλαµβάνω τις 
ευθύνες των πράξεών µου (ουπς! Και άλλο 
θετικό). Με έµαθε να σέβοµαι, να εκτιµώ, να 
προσπαθώ, να αγωνίζοµαι, να δέχοµαι τους 
άλλους έτσι όπως είναι, να αγαπώ τους 
γύρω µου. Πολλά θετικά! Η αλήθεια είναι ότι 
το σχολείο έχει ταυτιστεί µε άγχος, 
κούραση, διάβασµα, καταπίεση και όλα τα 
σχετικά. Το ότι µε έµαθε όµως τόσα 
πράγµατα είναι κάτι που δεν µπορώ να 
αγνοήσω. Τώρα που η ζωή µου αλλάζει 
διαδροµή, µε πιάνει µια µελαγχολία. Ήδη οι 
αρνητικές εµπειρίες έχουν αρχίσει να 
ξεθωριάζουν και οι θετικές γίνονται όλο και 
πιο έντονες. Πλάκες, γκάφες, εκδροµές… 
όλα αυτά που έζησα και δε θα ξεχάσω ποτέ 
µου. 

Το µήνυµα ουσιαστικά που θέλω να περάσω µέσα από 
αυτό το άρθρο είναι ότι τελικά το σχολείο δεν είναι αυτό που 
φαίνεται. Πολλοί από εσάς τώρα θα γελάτε, το ξέρω, το έχω 
κάνει και εγώ, όταν άτοµα που τελείωναν το σχολείο µού 
µιλούσαν για µελαγχολία. Εµένα όµως προσωπικά το 
σχολείο αυτό µε έκανε να το νιώσω δικό µου, να αγαπήσω 
τόσο το ίδιο όσο και τους ανθρώπους του. Τα 3 τελευταία 
χρόνια της σχολικής µου ζωής τα πέρασα εδώ και χαίροµαι 
πολύ γι’ αυτό. Ειλικρινά πιστεύω ότι βρέθηκα την 
κατάλληλη στιγµή στο κατάλληλο µέρος. Τα µαθήµατα, οι 
εκνευρισµοί, οι τσακωµοί είναι όλα µέσα στο πρόγραµµα. 
Όµως, όταν αυτά φεύγουν, το µόνο που µου µένει είναι µία 
ευχάριστη γεύση από όλες τις εµπειρίες που απέκτησα. 
Θέλω να ευχαριστήσω γι’ αυτό τους καθηγητές µου, που 
ήταν πάντα εκεί, όταν τους χρειάστηκα (αλλά και όταν δεν 
τους χρειάστηκα), και τους συµµαθητές µου που µου 
χάρισαν τρία υπέροχα χρόνια. Αφιερώνω λοιπόν σ’ αυτούς 
ένα στιχάκι, που έχει γράψει ο συµµαθητής µου Μιχάλης 
Κρασσάς (φοβερό ταλέντο!…) 

 

«Οι αναµνήσεις στο µυαλό µένουν χαραγµένες 

Κάπου σε µια γωνιά βαθιά σηµαδεµένες  

Λίγος καιρός και αν έµεινε,πολλά κι αν περάσω 

Το Α’ Λύκειο ποτέ δε θα ξεχάσω»   

Μποζινάκη Μαρία, Γ2 

ΓΙΟΝΕΛΑ ΚΑΜΠΕΡΑΙ 

Γ2  

Θα σα̋ θυµίσω µια ιστορία που ίσω̋ σα̋ θυµίσει κάτι...  

Ήταν κάποτε ένα µικρό παιδί που έπρεπε να αποχωριστεί την 

αγκαλιά τη̋ µητέρα̋ του.  

Έπρεπε να βγει από την προστασία και τη ζεστασιά σε έναν κόσµο ο 

οποίο̋ φάνταζε εχθρικό̋ και παγερό̋ γι' αυτόν. Εκεί έξω όµω̋ βρήκε κι 

άλλα παιδιά που είχαν αυτή την αίσθηση και µοιράστηκαν την αγκαλιά 

και την αγάπη του̋ για να µη νιώθουν ανυπεράσπιστοι. Ενωµένοι 

ξεπέρασαν κάθε δυσκολία γιατί όλοι µαζί αποτελούσαν έναν ανίκητο στρατιώτη που πολεµούσε για τα 

όνειρα και του̋ στόχου̋ του̋. Τα χρόνια περάσανε, τα παιδιά µεγάλωσαν και τώρα του̋ αναγκάζουν να 

παλέψουν ω̋ µονάδα σε έναν πόλεµο καθοριστικό για το µέλλον του̋. Άλλοι θα πετύχουν του̋ στόχου̋ του̋, 

άλλοι πάλι θα προσπαθούν. Θα θυµούνται όµω̋ ποτέ τον «ανίκητο» στρατιώτη που δηµιούργησαν για την 

είσοδό του̋ στον κόσµο των µεγάλων; Θα επιδιώξουν ποτέ να συναντήσουν του̋ συντρόφου̋ του̋, του̋ 

συµπολεµιστέ̋ του̋;  

Η Ονειροζούμ εύχεται σε όλους τους τελειόφοιτους καλή επιτυχία στη ζωή τους! 
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Ένα γλυκόπικρο αντίο! 
ΣΙΓΑΛΑ ΜΑΡΙΑ Γ2 

 

Γεια σας και πάλι! Όπως όλοι έχουμε καταλάβει, φτάσαμε στο τέλος και της φετινής 

σχολικής περιόδου. Βέβαια, αυτή η χρονιά είναι ιδιαίτερη για μας τα «τριτάκια», αφού 
πλέον τελειώνουμε τη θητεία μας σε τούτο ‘δω το σχολείο. 

Έτσι κι εγώ αποφάσισα να γράψω δυο λογάκια, κάτι σαν ένα σύντομο απολογισμό 
αυτών των τριών χρόνων που μαθήτευσα εδώ. 

Ας ξεκινήσω λοιπόν από το συμπέρασμα… Πέρασα πολύ καλά στο Λύκειο αυτό, σε 
βαθμό που δεν το περίμενα. Πιστεύω πως, αν είχα διαλέξει κάποιο άλλο σχολείο, δε θα 

ήταν το ίδιο. Δεν ξέρω, αλλά το 1ο Λύκειο έγινε κάτι σαν δεύτερη οικογένεια για μένα, 
έγινε ένα κομμάτι του εαυτού μου. Χρωστάω πολλά σε τούτο το σχολείο! Δε θα ήμουν ο άνθρωπος που είμαι σήμερα, αν 

αυτό το Λύκειο δεν είχε βάλει κι αυτό το «χεράκι» του. Πραγματικά, νομίζω πως ωρίμασα πολύ εδώ μέσα και έμαθα 
πολλά πράγματα. Όχι μόνο γνώσεις, αλλά και αξίες και τρόπους να αντιμετωπίζω διαφορετικά τη ζωή! Μέσα από τις 
διάφορες δραστηριότητες του σχολείου, όπως οι εκδρομές, οι θεατρικές παραστάσεις, οι βραδιές παιδείας κ.λ.π., 

απέκτησα ερεθίσματα, καινούρια ενδιαφέροντα και γενικότερα γνώσεις. Όχι όμως μόνο αυτό, αλλά δημιούργησα και 
μια ιδιαίτερη σχέση με τους καθηγητές και τους συμμαθητές μου, που με έκανα επιτέλους να βγω από το καβούκι μου, 

να γίνω πιο δυναμική αλλά και δραστήρια στο σχολείο. 

Όσο λοιπόν κάθομαι και σκέφτομαι όλες τις στιγμές που πέρασα εδώ, θυμάμαι πάντα τα καλά. Είναι φυσικό, όμως, να 

υπήρξαν και άσχημες στιγμές, αφού τέτοια συμβαίνουν και στα καλύτερα σπίτια. 

Τέλος πάντων, αυτό που θέλω πραγματικά μέσα απ’ την ψυχή μου να πω είναι ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους σ’ αυτό 

το σχολείο! Θα μου λείψετε πολύ όλοι!! Ακόμα και το κτίριο θα μου λείψει που, αν και είναι μικρό, κρύβει μια ζεστασιά. 

Ελπίζω να μη σας κούρασα πολύ. Πάντως να ξέρετε πως και αν ακόμη κάποιοι ισχυρίζονται πως ανυπομονούν να 

τελειώσουν και να φύγουν απ’ αυτό το σχολείο, είμαι σίγουρη πως κάπου μέσα τους στεναχωριούνται κι εκείνοι λίγο. 

Τελειώνοντας, θέλω να πω ξανά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σ’ αυτό το σχολείο και… ΜΗ ΜΑΣ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΠΟΤΕ!! 

(Σ’ αγαπώ πολύ 1ο Λύκειο!)  

 

«Εἰς τό ἐπανιδεῖν» 

(…γιατί είμαστε και θεωρητική…) 

 

Φτάσαµε και εµείς στο τέλος µετά από 12 χρόνια 

σχολείου… Τα συναισθήµατα ανάµεικτα. Ένα νέο 
κεφάλαιο ανοίγει στη ζωή µας, ενώ ταυτόχρονα κλείνει 
ένα παλιό, το οποίο όµως θα µείνει αξέχαστο. 
Τελειώνοντας, λοιπόν, και γράφοντας τελευταία φορά 
(για φέτος!) στο Ονειροζούµ, την εφηµερίδα µας, θέλω 
να ευχαριστήσω όλους εκείνους τους εκπαιδευτικούς 

(δάσκαλους κ’ καθηγητές) που µας βοήθησαν να 
µάθουµε τις πρώτες λέξεις, (δηµοτικό) και φυσικά να 
αποκτήσουµε ποικίλες και χρήσιµες γνώσεις σε σχεδόν 
όλα τα θέµατα, όλους τους κλάδους µαθηµάτων 
(καθηγητές-µαθήµατα κατ/νσης κτλ). Για µένα, οι 
γνώσεις που απέκτησα ήδη µου φαίνονται χρήσιµες και 

απαραίτητες για την κοινωνία των «µεγάλων», γιατί 
γνώσεις δεν είναι µόνο αυτές των 6 ή 7 πανελλαδικών 
µαθηµάτων, είναι και ο,τιδήποτε άλλο διδαχτήκαµε και  

από τα άλλα µαθήµατα (όπως τα ανέφερε ο κύριος 

Ιγνατιάδης, « µαθήµατα ξαπλώστρες»), που βοηθούν στην 
ερµηνεία των καθηµερινών απλών γεγονότων-
φαινοµένων, στην κατανόηση και ερµηνεία ιστορικών-
πολιτιστικών γεγονότων κτλ και, επιπροσθέτως, οξύνουν 
το πνεύµα µας. Αν και πολλοί είναι αυτοί που κατηγορούν 
τα ελληνικά δηµόσια σχολεία (τους καθηγητές τους), εγώ 

θέλω να τα ευχαριστήσω που προσφέρουν και θα 
συνεχίσουν να προσφέρουν στην παιδεία, παρά τα 
(µικρά) προβλήµατα που εµφανίζονται, καθώς κάποιοι 
(µαθητές- “επαναστάτες”) προσπαθούν να ισοπεδώσουν 
το ρόλο τους.  

Σας χαιρετώ και ίσως τα ξαναπούµε σε επόµενο άρθρο.  

Καλό καλοκαίρι! 

Καµίλη Σίσσυ Γ’2. 
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ΣΣΣκκκέέέψψψεεειιιςςς,,,   σσσκκκέέέψψψεεειιιςςς,,,   σσσκκκέέέψψψεεειιιςςς………   
ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΟΥΣΕΤΗ Α’1  

Αν η ζωή του ανθρώπου ήταν ένα θέατρο, τότε οι ηθοποιοί της παράστασης θα αποτελούσαν µέρη µιας ξύλινης µαριονέτας, 

που κάθε βράδυ θα έπαιζε στο δικό της κουκλοθέατρο. Το χέρι που καθοδηγεί αυτή τη µαριονέτα είναι σκέψεις, συνειδήσεις 

και συναισθήµατα. Σκέψεις… πολλές σκέψεις για φέτος…               …I am not like them but I can’t pretend… 

Είναι η πρώτη µου χρονιά στο Λύκειο και, αν µε ρωτήσει κάποιος τι αποκόµισες από το σχολείο φέτος, θα του απαντήσω, 

χωρίς δεύτερη σκέψη, τίποτα. ∆εν έµαθα τίποτα, δεν κατάλαβα τίποτα, δε µου άρεσε τίποτα. ∆εν µπορώ να σκεφτώ, ποια είναι 

η πραγµατική αιτία. Μόνο ένα πράγµα… Γιατί; Γιατί ξαφνικά άλλαξα όνοµα και µε φωνάζουν µε έναν αριθµό, γιατί, όταν µε 

ρωτάνε τι έκανες σήµερα στα µαθηµατικά, απαντώ: «∆εν ξέρω, ένα χ και ένα λ έβλεπα στον πίνακα όλη την ώρα». Γιατί; Αυτό 

που µε πειράζει περισσότερο είναι ότι µε αναγκάζουν να µοιάσω σε ένα συµµαθητή/συµµαθήτριά µου που αποτελεί πρότυπο και 

έχει την εύνοια των καθηγητών. Γιατί; Επειδή αυτοί διαβάζουν περισσότερο από εµένα; Είναι σα να θέλουν να κάνουν 

κλωνοποίηση στους ίδιους τους µαθητές. Όχι, κύριε… ∆ε θα γίνω το πειραµατόζωό σας… Χαιρετίσµατα λοιπόν στην εξουσία, 

εγώ κρατάω την ουσία… Οι καθηγητές, τα βιβλία, τα διαγωνίσµατα, ήταν πάντα ένα µόνιµο πρόβληµα. Παρ’ όλα αυτά, το σχολείο 

έχει φάση! Είναι οι φίλοι σου, είναι οι πλάκες στην τάξη! Αυτά µένουν τελικά και όχι οι αποβολές και οι διαφωνίες. Το σχολείο 

είναι ωραίο, µόνο όταν ξέρεις γιατί πραγµατικά πηγαίνεις. 

Πες µου, µαµά, τι γίνεται µε αυτά τα παιδιά που δε γεννιούνται κανονικά, δε µεγαλώνουν κανονικά, δεν ονειρεύονται 

κανονικά, δεν ερωτεύονται κανονικά;…Πες µου αν πεθαίνουν κανονικά; 

Συµπαθείς κάποιον, σε λένε γλυφτρόνι, δε συµπαθείς κάποιον, σε λένε απροσάρµοστο! Λες ψέµατα, σε λένε ψεύτη, λες 

αλήθεια σε λένε προδότη! Λες τη γνώµη σου, λένε έχεις γλώσσα, δεν τη λες, σου λένε δεν έχεις άποψη! Και άµα τους ρωτήσεις, 

τι να κάνεις, σου λένε «Να είσαι ένα κανονικό παιδί». Είναι κάτι στιγµές που σε µεθούν σιωπηλά, σε γεµίζουν µε πείσµα και 

άχτι… 

Μερικές φορές είσαι - όπως λέει και το τραγούδι - θύµα θύτης κακής συγκυρίας. Μαγκιά, όµως, είναι να το ξεχνάς, να 

γίνεσαι κουρέλι και µετά να λες δεν πειράζει. Θα κλάψεις, θα φωνάξεις, θα πονέσεις πολύ, επειδή λες δεν το άξιζες. Γιατί; 

Μήπως θα σε κάνει να ξεχάσεις το ψέµα που ζούσες ή τις ενοχές που νιώθεις για τις πράξεις σου; Η απάντηση είναι όχι, και 

το χειρότερο είναι ότι ξέρεις γιατί. 

Fly away on my zephyr. I feel it more than ever and in this perfect weather we’ll find a place together…You don’t form 

in the wet sand…I do. 

Το Πάσχα πέρασε, οι εξετάσεις θα περάσουν, το καλοκαίρι θα έρθει και καλό θα είναι να κρατήσει για πολύ περισσότερο απ’ 

ό,τι συνήθως. Θάλασσααααααα…διακοπές και ύπνος! Με ένα ράδιο στο χέρι, τραγουδώντας, θα περάσει αυτό το καλοκαίρι… Και 

άντε πάλι πίσω να γράφουµε σκέψεις στην εφηµερίδα ξεκινώντας πάντα «Είµαι αυτή και γράφω αυτά»! 

Ε ί σ τ ε  γ ι α  µ ί α…κ οπά ν α ;  Ο  έρω τα ς  θ έ λ ε ι  κ ό τσ ι α  

ΒΟΡΕΑΚΟΥ ΈΦΗ, Β1 
 
Τι είπα; Ακριβώς αυτό…να κάνουµε κοπάνα! Ελάτε τώρα, που δεν 
ξέρετε…Λέω το πρωί να συναντηθούµε στο πάρκο, κάτω από το 
σχολείο και να πάµε να «αράξουµε» σε µια καφετέρια….Να 
γελάσουµε, να πιούµε και ένα καφέ, ρε αδερφέ! Άντε, και πάνω στο 
κέφι της παρέας να κάνουµε και τίποτα «ανεπίτρεπτο». Εξάλλου, 
ποιος θα µας ελέγξει….Την άλλη µέρα; Ήµουν άρρωστη κύριε….Η 
γνωστή µεταξύ µας δικαιολογία…Ε…τώρα µια-δυο µέρες το χρόνο 
(που λέει ο λόγος) «την κάνουµε»· χάλασε και ο κόσµος; Μεταξύ 
µας…όχι…Οι περισσότερες απουσίες, λένε, (κοπανίτσες για µας) 
γίνονται στη Γ’ Λυκείου, και πιο πολύ από τα αγόρια. Μπα, δε 
νοµίζω…Στα Λύκεια, πάνω από 50 κοπάνες έχει το 50-65% των 
µαθητών, ενώ στα Γυµνάσια το ποσοστό φτάνει από 6-15%… Εδώ 
µιλάµε πως είµαστε µπροστά….Ξυπνάνε και τα µικρά σιγά σιγά… 
Αλλά, ας σοβαρευτώ…Φταίει το σύστηµα; Οι καθηγητές; τα βιβλία 
που µας τη σπάνε; Οι γνωστές δικαιολογίες της ξάπλας; Ό,τι και αν 
φταίει, οι απουσίες µαζεύονται. Και αύριο; Αύριο έρχονται οι 
εξετάσεις, οι επόµενες τάξεις, το πανεπιστήµιο, η ζωή….Και, ίσως, 
τη µέρα που λείψαµε να έχουµε χάσει κάτι…Αλλά, η κοπάνα είναι 
κοπάνα! Και σ’ αυτήν έχει δικαίωµα ο κάθε µαθητής…Όµως, µια 
συµβουλή,….αυτό που πρέπει να επιδιώκουµε είναι όχι τα 
µικρότερα φορτία, αλλά τις δυνατότερες πλάτες….Αυτό το έχω σαν 
σκέψη στο µυαλό µου…ακόµα και πριν την κοπάνα! Αλλά η κοπάνα 
είναι χαρά…και τονίζω… όλοι έχουµε δικαίωµα σ’ 
αυτή…χρησιµοποιώντας τη ή µη… 

Ο έρωτας υπάρχει παντού, «χτυπά» όλους τους 
ανθρώπους, χωρίς να πει λέξη, να δει αν αυτό που 
κάνει είναι λάθος ή σωστό. Μην µου πείτε όµως πως 
δεν είχατε ή δεν έχετε κρυφό έρωτα µε κάποιο άτοµο, 
πχ. τον κολλητό σας, το συµµαθητή σας, το γείτονά 
σας, τον καθηγητή σας ή, δεν ξέρω και ‘γω, µε ποιόν 
άλλον. Αν µου πείτε πως δε σας συνέβη ή δε συµβαίνει 
κάτι τέτοιο, θα πείτε ψέµατα! Όχι πως θα σας 
κατακρίνω, αφού κι εγώ έχω κάποιον κρυφό έρωτα. 
Άλλωστε, ποια κοπέλα ή ποιο αγόρι δεν έχει κάποια ή 
κάποιον που, µόλις την/τον βλέπει, παίρνει αµέσως 
νόηµα η ζωή του...όλες οι σκέψεις του/της, µέρα, και 
νύχτα παίρνουν τη µορφή αυτού που αγαπάς; Ο 
έρωτας δεν είναι κακός, το αντίθετο µάλιστα, τον 
έρωτα τον αποκαλεί ο Σοφοκλής ως ανίκητο, που 
κανείς άνθρωπος δεν του ξεφεύγει και που µε αυτόν ο 
άνθρωπος οδηγείται σε λογικά λάθη. Ο έρωτας είναι η 
ζάχαρη στη ζωή µας. Όπως χωρίς την ζάχαρη ο καφές 
µας θα ήταν πικρός, έτσι και χωρίς τον έρωτα η ζωή 
µας θα ήταν πικρή και άχρωµη. Έτσι όπως είπε και 
ένας σοφός, όταν αγαπάς ρισκάρεις, µπορεί να χάσεις, 
µπορεί να κερδίσεις, σηµασία έχει η προσπάθεια! 
Εκείνος θα χάσει, που δε σε έχει...όχι εσύ! 

 

ΞΕΝΙΑ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ Α’3 
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Μια βραδιά µε το δάσκαλο… 
Δευτέρα 12 Μαϊου, ώρα 8 μμ.. Η αίθουσα Διαλεκτικής του Σχολείου μας είναι γεμάτη. Είναι πράγματι εντυπωσιακή η προσέλευση του 

κόσμου….δυσκολεύεσαι να βρεις καρέκλα! 

Ο Παναγιώτης Μητροπέτρος παρουσιάζει την ιστορία της ελληνικής γραφής όπως 

αποτυπώνεται στις επιγραφές. Η παρουσίαση συνοδεύεται από εικόνες στο 

εργαλείο παρουσιάσεως Power Point. 

Ο κ. Μητροπέτρος μίλησε με γλαφυρό τρόπο για τα στάδια που πέρασε η 

ελληνική γραφή: το ιδεογραφικό (όπου κάθε σύμβολο εκφράζει μία ολόκληρη 

έννοια)· το συλλαβογραφικό (όπου κάθε σύμβολο εκφράζει μία ολόκληρη 

συλλαβή)· και το αλφαβητικό (όπου κάθε σύμβολο εκφράζει έναν μεμονωμένο 

φθόγγο).  

Ακολούθησε προβολή ειδικού ντοκυμαντέρ, που κινηματογράφησε  ο 

καταξιωμένος μας σκηνοθέτης Θόδωρος Μαραγκός και μοντάρησε ο 

κινηματογραφιστής Δημήτρης Γιαννικόπουλος. Στο ντοκυμαντέρ αυτό ο 

Παναγιώτης Μητροπέτρος και η επιγραφολόγος Ειρήνη Χωρέμη ξεναγούν τον 

επισκέπτη στις αίθουσες του Επιγραφικού Μουσείου Αθηνών με έναν γοητευτικό 

και δημιουργικό τρόπο. 

…Μάθαμε πως πρώην συμμαθητές, παλιοί μαθητές του κ. Μητροπέτρου, βρέθηκαν εκεί για να περάσουν μία βραδιά με το δάσκαλό τους…. 

ΠΕΡΣΕΠΟΛΙΣ Ι, ΙΙ  

Συγγραφέας: Μαργιάν Σατρα̟ί 

Εκδόσεις: ΗΛΙΒΑΤΟΝ 

Χρονολογία έκδοσης: Ιούνιος 2006  

 

Περίληψη: 

Πως µεγαλώνει ένα ̟αιδί στο Ιράν στα δύσκολα χρόνια της ανατρο̟ής του σάχη, της 
ισλαµικής ε̟ανάστασης και του ̟ολέµου Ιράν-Ιράκ? Η Μαργιάν Σατρα̟ί, αφηγείται 
τα ̟αιδικά της χρόνια και ταυτόχρονα µια ταραγµένη ̟ερίοδο της σύγχρονης 
ιστορίας της ̟ανάρχαιης χώρας, µέσα α̟ό την καθηµερινότητα και την ασυνήθιστη ιστορία της οικογένειάς της. 

Η κατα̟ίεση των ανθρώ̟ων και ιδιαίτερα των γυναικών, η εντυ̟ωσιακή  αντίθεση δηµοσίου  και ιδιωτικού βίου, 
η ̟ανανθρώ̟ινη δίψα για ελευθερία, ειρήνη και δηµοκρατία, µε τα µάτια µιας αξιολάτρευτης ̟ιτσιρίκας, 
δοσµένα µε χιούµορ, συγκίνηση και τρυφερότητα. 

Γενικότερα-σχόλια: 

Ένα ευχάριστο βιβλίο ̟ου ̟ροτείνεται ακόµα και σε αυτούς ̟ου το διάβασµα δεν συγκαταλέγεται στις 
αγα̟ηµένες τους ασχολίες, αφού α̟οτελεί αυτοβιογραφική νουβέλα σε µορφή κόµικ Πολυε̟ί̟εδο, βαθιά 
̟ολιτικό, ένα καίριο σχόλιο στα ανελεύθερα καθεστώτα και τον ̟όλεµο, το βιβλίο µας θυµίζει την δύναµη του 
ανθρώ̟ου-ό̟ου γης-να µάχεται κάθε είδους αυταρχισµό. 

Με τον τίτλο «Περσέ̟ολις» έχουν εκδοθεί 4 συνολικά  βιβλία. Στην ελληνική γλώσσα η σειρά Περσέ̟ολις 
κυκλοφορεί σε δύο(αντί για 4) βιβλία. 

Στο τεύχος 189 της Athens voice δηµοσιεύτηκε , µια συνέντευξη ̟ου είχε ̟αραχωρήσει η Μαργιάν Σατρα̟ί  στον 
δηµοσιογράφο Γιώργο Κρασσακό̟ουλο, µε αφορµή την ταινία. Σε σχετική ερώτηση α̟άντησε : “∆εν βλέ̟ω την 
ταινία σαν ένα ̟ολιτικό φιλµ. Παίρνει αρκετή α̟όσταση α̟ό τα ̟ράγµατα, για να σου αφήσει χώρο να σκεφτείς. 
Εξερευνώ την κατάσταση, θέτω τα ερωτήµατα και αφήνω τους θεατές να δώσουν τις δικές τους α̟αντήσεις. Όταν 
µε ρωτάνε ̟.χ., τι γνώµη έχω για τα ̟υρηνικά στο Ιράν ή τι λύσεις θα ̟ρότεινα, το µόνο ̟ου µ̟ορώ να α̟αντήσω 
είναι ότι αν είχα λύσεις, το όνοµα µου θα ήταν ο άρχων του σύµ̟αντος ή ο βασιλεύς του κόσµου. Που να ξέρω; Οι 
̟ολιτικοί φτιάχνουν τους νόµους, οι ιεράρχες κηρύττουν κι εγώ είµαι α̟λά µία καλλιτέχνης ̟ου κάνει 
ερωτήσεις.” 

ΤΥΡΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ-ΤΑΤΙΑΝΗ Β’3 
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Κυριακή πρωί, παρακολουθώντας 
CNN, έπεσα πάνω σε ένα πολύ 
ενδιαφέρον αφιέρωµα για την 
ιστορία της ροκ µουσικής. Κατά τη 
διάρκεια της συνέντευξης µεταξύ 
του δηµοσιογράφου και του 
θρυλικού κιθαρίστα του 
συγκροτήµατος Deep Purple, 
Ritchie Blackmore άκουσα το εξής 
συγκλονιστικό: το γνωστό σε 
πολλούς τραγούδι «smoke on the 
water» ουσιαστικά ήταν µια 

αντιστροφή της κλασικής 
συµφωνίας του Μπετόβεν από τον 
Βlackmore στην προσπάθειά του 
να δείξει σε ένα δηµοσιογράφο 
πώς σκέφτεται τη µουσική ενός 
τραγουδιού. Ποτέ µου δε θα 
µπορούσα να φανταστώ πως αυτή 
η µελωδία, που έχουν 
προσπαθήσει να παίξουν πολλοί 
φιλόδοξοι κιθαρίστες (πολλοί και 
ως πρώτο σόλο) και έχουν 
σιγοτραγουδήσει τόσα 
εκατοµµύρια άνθρωποι σε όλο τον 
κόσµο, είχε δηµιουργηθεί από µια 
απλή αντιστροφή! 

Εκτός αυτού, οι στίχοι του 
τραγουδιού είναι βασισµένοι σε 
αληθινά γεγονότα. Το συγκρότηµα 
έτυχε να βρεθεί και να ζήσει από 
κοντά την καταστροφική συναυλία 
του FRANK ZAPPA, όταν η σκηνή πήρε 
φωτιά (όποιος γνωρίζει τους στίχους 

θα καταλάβει). Αυτό το τραγούδι 
είναι µία από τις αµέτρητες επιτυχίες 
του κορυφαίου κιθαρίστα που, µε την 
κλασική του παιδεία σε συνδυασµό µε 
το ταλέντο του, τον αλύγιστο 
χαραχτήρα του και την αδάµαστη  

καρδιά του, άφησε το σηµάδι του 
στην ιστορία της ροκ µουσικής. 
Εκτός από τους Deep Purple, 
υπήρξε ιδρυτικό µέλος του 
συγκροτήµατος Rainbow, όπου 
συνέχισε την επιτυχηµένη δουλειά 
του και δηµιούργησε απίστευτα 
τραγούδια διατηρώντας πάντοτε 
την κλασική του παιδεία και 
ποιότητα στους στίχους και τις 
µελωδίες του. Σήµερα έχει 
αφιερωθεί στη γυναίκα του, χωρίς 
όµως να ξεχνάει την άλλη µεγάλη 
του αγάπη, τη µουσική, έχοντας 
για άλλη µια φορά µια λαµπρή 
θέση στο συγκρότηµα Blackmores 
Nights µε ήχους που δεν έχετε 
ξανακούσει. 

Για όλα αυτά θα έπρεπε να 
αποτελεί πρότυπο για τους νέους, 
επειδή ήταν ένας άνθρωπος που 
διάλεξε να ζει και να δηµιουργεί 
ΜΟΥΣΙΚΗ µέχρι και τώρα, χωρίς 
να ενδιαφέρεται για το πόσοι θα 
αποδεχτούν τη µουσική ή για το 
πόσα χρήµατα θα πάρει, αλλά για 
το πώς θα γίνει καλύτερος και θα 
επηρεάσει τις επόµενες γενιές . 

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗ Α1 

 

Για τρελαµένους µε την τεχνολογία… 
Κάντε «κλικ» στο http://www.away.gr/, μια νέα, 

δροσερή και άκρως ενημερωμένη ιστοσελίδα σχετικά 

με την τεχνολογία. 

Διαβάστε συνεντεύξεις και 

άρθρα σχετικά με ό,τι 

καινούργιο κυκλοφορεί σε 

gadgets, παιχνίδια και 

μηχανήματα. Πρόκειται για 

ελληνικό portal, που διαθέτει 

φόρουμ, links σε blogs, προτάσεις 

για sites, διαγωνισμούς και πολλά ακόμα. Αν είστε 

τρελαμένος με την τεχνολογία ή αν απλά θέλετε να 

μαθαίνετε τις εξελίξεις στον τομέα, σερφάρετε στο away. 

Εκτός από την ενημέρωση, όμως, θα απολαύσετε και το 

«στήσιμο» του ιστότοπου, που τον καθιστά πανεύκολο 

στον χειρισμό! 

Ιστολόγιο ? 
Το Ιστολόγιο (γνωστό κι ως µπλογκ, blog) είναι µία διαδικτυακή έκδοση 

που αποτελείται από άρθρα. Τα ιστολόγια ξεκίνησαν ως ηλεκτρονικά 
ηµερολόγια όπου ο καθένας παραθέτει τις σκέψεις του, τις γνώσεις του, τις 
απόψεις του και τις εµπειρίες του. Σήµερα έχουν πολλαπλασιαστεί τροµερά 

χάρη στις δωρεάν και ευκολόχρηστες πλατφόρµες δηµιουργίας 
τους. Το µόνο που χρειάζεται κάποιος προκειµένου να 
δηµιουργήσει ένα ιστολόγιο είναι µία διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (e-mail) και ένα ψευδώνυµο! Ο δηµιουργός του 
µπλογκ µπορεί µέσα από διάφορες, απλές ρυθµίσεις να ελέγχει 
ποιος διαβάζει και ποιος γράφει και σχολιάζει τα κείµενά του.  

Τα περισσότερα blog είναι ανώνυµα γι’ αυτό κι οι αναγνώστες τους 
οφείλουν να  είναι προσεκτικοί και να µην αντιµετωπίζουν τα ανώνυµα 
µηνύµατα ως αληθείς ισχυρισµούς 

Τα ιστολόγια είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν και στη παιδαγωγική 
διαδικασία. Γι’ αυτό το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο πρόσφατα έδωσε τη 
δυνατότητα στους χρήστες του να αναπτύσσουν το δικό τους περιβάλλον 
δηµοσιοποίησης ιδεών και γνώσεων. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΣ∆ µέσω 
της οποίας µπορείτε να έχετε πρόσβαση στα ιστολόγιά του είναι 
http://blogs.sch.gr/ 

 
 
 



 

Ο ν ε ι ρ ο ζ ο ύ μ  1 5  

 

9 – 10 και 11 Μαϊου στέκι µας ήταν το περίπτερό µας στο Φεστιβάλ Νεολαίας του ∆ήµου 

Κερατσινίου στο Σελεπίτσαρι.  

Η Πόλα Χρυσοπούλου, ο ∆αφνάς, η Μαρία 

Μαργαρώνη, ο Ηλίας Χοχλάκης και ο Γιάννης 

Χάλαρης ήταν άξιοι οικοδεσπότες του πιο 

πολύχρωµου, χαρούµενου και φιλόξενου 

περιπτέρου (και δεν ευλογούµε τα γένια µας 

αλλά….στηρίζουµε το σπίτι µας!).  

Από το περίπτερό µας πέρασαν αρκετοί µαθητές αλλά και φίλοι, όχι µόνο για 

να δοκιµάσουν τους νόστιµους ηλιόσπορούς και τις καραµέλες µας, αλλά και για 

να κουβεντιάσουν ή να καταθέσουν τις σκέψεις τους για τη χρονιά που πέρασε, 

τον έρωτα, τη φιλία, το σχολείο, το περιβάλλον σε χρωµατιστά χαρτάκια . ∆είτε 

µερικά στην επόµενη σελίδα 

Το περίπτερό µας είχε µία οικολογική διάθεση ενισχυµένη από τις 

καλλιτεχνικές ανησυχίες των µαθητών µας Γιώργου Κουρκούλη, Γιάννη Μαντά, 

Κλειώς Πάντζο και Όλγα Μάρκου. 

Σε δηµοσιογραφικό αστέρι αναδείχθηκε η δικιά µας Πόλα Χρυσοπούλου. Η 

Πόλα ανέλαβε να πάρει συνεντεύξεις από τους εκπροσώπους άλλων περιπτέρων 

για την κινηµατογράφηση των δρωµένων του φεστιβάλ εκ µέρους του ∆ήµου. Άντε και του χρόνου! 

Για όσους δεν µας είδαν από κοντά… 

   

Αφιερωµένο… 
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Καλά ήταν, αλλά ΕΥΤΥΧΩΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ!!! ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 
 

 
   

   

   

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

ΟΛΟΙ 

ΠΡΩΤΟ!!! 

Φιλιά Άννυ 
 

Η τελευταία χρονιά 
που µπορούµε να 
είµαστε ξένοιαστοι 

πέρασε. Τώρα πρέπει 
να δείξουµε τι έχουµε 
µάθει 12 χρόνια..... Το Λύκειο είναι 

βασανιστήριο. 
Μοιάζει µε τις 

φυλακές 
Κορυδαλλού. Οι 
καθηγητές σε 

αφήνουν στην τάξη 

Θέλω να πάω 

ΑΜΟΡΓΟ ΤΩΡΑ! 

 

Το κλίµα είναι ευχάριστο, τα 

παιδιά πολύ φιλόξενα. Οι 

καθηγητές, µερικοί, είναι 

εξαίρετοι άνθρωποι και πολύ 

καλοί στη δουλειά τους, αλλά 

κάποιοι όχι και τόσο καλοί! 

Αυτή η χρονιά είναι η χειρότερη. Πέρασε πολύ γρήγορα. Δε θα πω αυτό 

που συνηθίζουν να λένε: «όλοι οι καθηγητές είναι τέλειοι», και τα 

σχετικά, γιατί ουσιαστικά δεν το πιστεύουν. Παντού υπάρχουν καθηγητές 

καλοί και άλλοι που ζουν στην «κοσμάρα» τους.  Aπό τα παιδιά, τώρα, 

εντάξει, υπάρχουν και παιδιά που είναι πολύ καλά και άλλα που είναι 

τελείως βλαμμένα.  

 

Μια γλυκιά πίκρα.Μια γλυκιά πίκρα.Μια γλυκιά πίκρα.Μια γλυκιά πίκρα.........    

Πολλές αναµνήσεις...Πολλές αναµνήσεις...Πολλές αναµνήσεις...Πολλές αναµνήσεις...    

Συγκίνηση...Συγκίνηση...Συγκίνηση...Συγκίνηση...    

Ακολουθεί το ΑΓΝΩΣΤΟ...Ακολουθεί το ΑΓΝΩΣΤΟ...Ακολουθεί το ΑΓΝΩΣΤΟ...Ακολουθεί το ΑΓΝΩΣΤΟ...    

Αλλά τι µένει;Αλλά τι µένει;Αλλά τι µένει;Αλλά τι µένει;    

Παρέες, φιλίες, γέλιο και ΤΡΕΛΑ!!!Παρέες, φιλίες, γέλιο και ΤΡΕΛΑ!!!Παρέες, φιλίες, γέλιο και ΤΡΕΛΑ!!!Παρέες, φιλίες, γέλιο και ΤΡΕΛΑ!!!    

1111οοοο Λύκειο Κερατσινίου Λύκειο Κερατσινίου Λύκειο Κερατσινίου Λύκειο Κερατσινίου    

Ήταν από τις χειρότερες χρονιές της σχολικής 

µου σταδιοδροµίας. Οι περισσότεροι καθηγητές 

έκαναν ό,τι αυτοί ήθελαν. 

 

Η φετινή χρονιά στην Α’ Λυκείου πέρασε χωρίς να την 

καταλάβω καθόλου! Αυτό μάλλον έγινε, γιατί πέρασα πολύ 

καλά.... και τα καλά πράγματα τελειώνουν γρήγορα. Τα 

μαθήματα δεν ήταν τόσο φοβερά δύσκολα, όπως μου τα 

περιέγραφαν. Το ίδιο που δε διάβαζα στο Γυμνάσιο, δε διαβάζω 

και τώρα και πετυχαίνω πολύ υψηλούς βαθμούς... 

Α4  

Δε νομίζω πως θα 

ξαναπεράσω τόσο καλά, 

όσο τη χρονιά που 

πέρασε. Κρίμα που 

τελείωσε. 

Αυτή τη χρονιά πέρασα πολύ 
καλά, αλλά δε θα ξεχάσω τις 
δυο πιο βαρετές ώρες της 
χρονιάς. Θα µείνουν, όµως, 

ανώνυµες. 
L 4 life  

Καταφέραµε και φτάσαµε, µε πολύ µεγάλη δυσκολία, σχεδόν στο τέλος 
της χρονιάς. Το µόνο που µε βοηθάει να αντέξω τις δύσκολες µέρες που 

ακολουθούν είναι η σκέψη ότι µετά έρχεται το υπέροχο 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΑΚΙ!!! 

 
Π.Τ. Βφ2 


