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Σ χ ο λ ι κ ή  Ε φ η µ ε ρ ί δ α  

ΟΟννεε ιιρροοΖΖοούύµµ  
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  
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σε σε σε σε αυτό το φύλλο…αυτό το φύλλο…αυτό το φύλλο…αυτό το φύλλο…    
 

    

Συνέντευξη µε τον αντιδήµαρχο Συνέντευξη µε τον αντιδήµαρχο Συνέντευξη µε τον αντιδήµαρχο Συνέντευξη µε τον αντιδήµαρχο 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ,ΠΡΑΣΙΝΟΥ,ΠΡΑΣΙΝΟΥ,ΠΡΑΣΙΝΟΥ,    

κ.κ.κ.κ.    ΒΑΡ∆ΑΞΌΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΒΑΡ∆ΑΞΌΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΒΑΡ∆ΑΞΌΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΒΑΡ∆ΑΞΌΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟ    
 

σελ. 10-11 

Υπεύθυνοι καθηγητές: 

ΙΓΝΑΤΙΑ∆ΗΣ Θ. 

ΜΠΑΚΟΛΟΥΚΑ Σ. 

 

Ευχαριστούµε για τη βοήθειά 

τους φιλολόγους µας:   

Αντωνία Βαρθαλίτου, 

Γιάννη Παππά, 

Μπάµπη Σαραντίδη. 

Επίσης, ευχαριστούµε τους 

µαθητές του τµήµατος Β2 για την 

ψηφιοποίηση των κειµένων.  

Φάκελος ΠεριβάλλονΦάκελος ΠεριβάλλονΦάκελος ΠεριβάλλονΦάκελος Περιβάλλον        σελ. 9-12 

    

Η ελληνίστριαΗ ελληνίστριαΗ ελληνίστριαΗ ελληνίστρια    Σιού ΚάιΣιού ΚάιΣιού ΚάιΣιού Κάι    
 

σελ. 10-11 

Ώρα Ώρα Ώρα Ώρα 

επιλογής επιλογής επιλογής επιλογής 

επαγγέλµατοςεπαγγέλµατοςεπαγγέλµατοςεπαγγέλµατος    
σελ. 7 

Επάγγελµα και Επάγγελµα και Επάγγελµα και Επάγγελµα και 

ΠροσωπικότηταΠροσωπικότηταΠροσωπικότηταΠροσωπικότητα    
 

σελ. 6 

Επικοινωνήστε µαζί µας! 

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

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

υπόψη ΟΝΕΙΡΟΖΟΥΜ! 

ή στην δ/νση: 

oneirozoom@gmail.com  

 

Μπορείτε να δείτε και να 
κατεβάσετε τα φύλλα της 
εφηµερίδας µας από την 
ιστοσελίδα του σχολείου : 

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

Ξανά Ξανά Ξανά Ξανά –––– µανά κατάληψη µανά κατάληψη µανά κατάληψη µανά κατάληψη    
από τον Θ.Ι.από τον Θ.Ι.από τον Θ.Ι.από τον Θ.Ι.    

σελ. 17 

Το Εξώφυλλο µας 
 

    Το σκίτσο του εξωφύλλου µας είναι 
έργο του µαθητή της Β’ Λυκείου, Γιάννη 

Μαντά για την Ονειροζούµ. 
    Γιάννη, σε ευχαριστούµε.  

Αθλητικές οµάδεςΑθλητικές οµάδεςΑθλητικές οµάδεςΑθλητικές οµάδες    

1111ουουουου Λυκείου Λυκείου Λυκείου Λυκείου    
σελ. 18 

Συνέντευξη µε Συνέντευξη µε Συνέντευξη µε Συνέντευξη µε 

τον ηθοποιό τον ηθοποιό τον ηθοποιό τον ηθοποιό 

Ηλία ΛογοθέτηΗλία ΛογοθέτηΗλία ΛογοθέτηΗλία Λογοθέτη    
σελ. 8 

“Η αγάπη απαιτεί προσπάθεια ’’ 

Η αγάπη ποτέ δεν πεθαίνει από φυσικό θάνατο. 

Πεθαίνει όταν τη θεωρήσουµε δεδοµένη. Τελικά η 

αγάπη πεθαίνει από κόπωση και πλήξη, από έλλειψη 

φροντίδας και στοργής . Όταν πεθαίνει η αγάπη 

σηµαίνει ότι ο ένας ή και οι δύο σύντροφοι την 

παραµέλησαν. ∆εν φρόντιζαν να την αναπληρώσουν 

και να την ανανεώσουν. Όπως κάθε πλάσµα γεννιέται 

και µεγαλώνει, έτσι και η αγάπη για να παραµείνει 

υγιής, ζωντανή και για να αναπτύσσεται, χρειάζεται 

την δική µας προσπάθεια .  
Πόλα Χρυσοπούλου, Β4 

∆εκέµβριος 2006: κυκλοφορεί το 1ο φύλλο της 
ΟΝΕΙΡΟΖΟΥΜ µε 8 σελίδες. 
∆εκέµβριος 2008: κυκλοφορεί το 7ο φύλλο µε 20 
σελίδες. Καλή και δηµιουργική συνέχεια! 
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Aς είναι τουλάχιστον ο τελευταίος 
Όπως σε όλα σχεδόν τα σχολεία της πατρίδας µας, έτσι και στο δικό µας, τη ∆ευτέρα, 8 ∆εκεµβρίου, οι µαθητές έκαναν αποχή από τα µαθήµατά τους. 

Από το πρωί υπήρχε µία ταραχή µεταξύ των µαθητών. Μετά, αρκετοί  καθηγητές συζήτησαν και αυτοί στις τάξεις τους για το φόνο του 15χρονου µαθητή 
Αλέξανδρου Γρηγορό̟ουλου, το Σάββατο, 7/12, στην ̟λατεία Εξαρχείων, α̟ό έναν αστυνοµικό. Στο δεύτερο διάλειµµα έγινε, στην αυλή, κάτι σα γενική 
συνέλευση των µαθητών και αποφασίστηκε η αποχή, ως ένδειξη διαµαρτυρίας γι’ αυτό το τραγικό συµβάν. Αυτό ̟ου αναδύθηκε στο σχολείο µας εκείνη την ηµέρα, 
ήταν η ̟ίστη στην ιερότητα της ζωής του κάθε ανθρώ̟ου, ως µία α̟ό εκείνες τις αξίες ̟ου µας εξανθρω̟ίζουν. Και η συνειδητο̟οίηση ̟ως ο θάνατος είναι το 
µόνο τελεσίδικο γεγονός, ̟ου µ̟ροστά του όλα τα άλλα φαντάζουν χλωµά. Τα δυνατά συναισθήµατα του πένθους και της οργής διακατείχαν πολλά µέλη της 
σχολικής µας κοινότητας. Αν τώρα θέλουµε  τα πράγµατα να γίνουν καλύτερα, ας δώσει η κοινωνία και οι πολιτικοί της τη σηµασία που αξίζουν αυτά τα συναισθήµατα.  

 Οι πρωτόγνωρες διαδηλώσεις των µαθητών, που έγιναν στις περισσότερες πόλεις της πατρίδας µας τις επόµενες  µέρες, έκανε αρκετούς από εµάς να 

χαρούµε, γιατί µας φανέρωσε µια γενιά, ̟ου αν και είναι τόσο ̟ιεσµένη, εντούτοις φάνηκε στους δρόµους ζωντανή  και αλληλέγγυα. Πολλοί άνθρωποι 
σκέφτηκαν, πως αυτό το ξέσπασµα των εφήβων έχει βαθύτερες αιτίες και ο φόνος ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Αυτό που είναι φανερό είναι πως, µε τον 
άµετρο τρόπο τους, οι νέοι έθεσαν κάποια ερωτήµατα- αιτήµατα σε όλους µας. Τέτοια ερωτήµατα είναι π.χ αν η Αστυνοµία µπορεί να κάνει καλά τη δουλειά της, 

χωρίς να προσφεύγει  συχνά στη βία και κάνοντας λάστιχο τα όρια της νοµιµότητας. Ή, πώς επιτρέπουν στις Τράπεζες  να είναι τόσο ξεδιάντροπα άπληστες, όταν 
πολλών συνανθρώπων µας η επιβίωση είναι πολύ δύσκολη. Αν λοιπόν µας έστειλαν κάποιο µήνυµα οι νέοι µε όλες αυτές τις  κινητοποιήσεις τους, αυτό µπορεί να είναι 
ή ανάγκη τους  για συζητήσεις σχετικά µε το πώς θα γίνει καλύτερη η κοινωνία και για το πώς θα γίνει η ζωή πιο ενδιαφέρουσα και πιο απολαυστική. Κατά βάση, µας 
ζητούν να τους ̟άρουµε σοβαρά υ̟’ όψη, γιατί µάλλον αυτό ̟ου τους ̟ροσφέρουµε ως ̟αρόν ̟ερισσότερο τους ρίχνει ̟αρά τους ανεβάζει, και αυτό ̟ου τους 
̟ροσφέρουµε ως µέλλον δεν τους φαίνεται ελ̟ιδοφόρο. Και είναι ορατό, διά γυµνού οφθαλµού, πως ο ζόφος που αναδύεται την τελευταία δεκαετία- και πιο πολύ 
από τη δηµόσια σκηνή της χώρας µας -αποτρέπει τη δηµιουργία εκείνων των στοιχείων και των αξιών, που µπορούν να δίνουν νόηµα και ουσία στον κοινό µας βίο, και 
πιο πολύ των νέων. Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν αυτή η έλλειψη να έχει αλαφιάσει τον εσωτερικό κόσµο αρκετών από αυτούς, ιδιαίτερα των πιο βίαιων. Το  θέµα πάντως 
είναι, αν έχουµε κάτι αξιόπιστο να τους προτείνουµε, προπάντων µε τις πράξεις µας. Όπως  θέµα είναι, αν υπάρχουν κοινωνικές δυνάµεις της εργασίας, που νοιώθουν 

την ανάγκη τα πράγµατα να γίνουν καλύτερα καθώς και πώς, απ’ αυτές τις δυνάµεις, θα µας προκύψουν πολιτικές προτάσεις τέτοιες, που να µπορούν να δηµιουργήσουν 
µία πατρίδα φιλική, που θα µας χωράει όλους  και θα κατοικείται από αξιοπρεπείς πολίτες και όχι από πελάτες σκυφτούς.. Και µακάρι το κοινό αίσθηµα των πολιτών 
που θα διαµορφωθεί να απαιτεί, αυτός ο θάνατος να είναι ο τελευταίος, ώστε κανένας µας να µη βρεθεί ̟οτέ στη θέση του µικρού Αλέξανδρου, των γονιών του ή 
των φίλων του. Και ίσως, ο καλύτερος τρό̟ος για να τιµήσουµε τη µνήµη του νεκρού αυτού ̟αιδιού, είναι το να α̟οδοκιµάζουµε τη βία, ό̟ου κι αν τη 
συναντούµε, και να ̟ροσ̟αθούµε, όσο µ̟ορούµε, να α̟οδυναµώνουµε  τις αιτίες ̟ου την ̟αράγουν. Οι ̟ροσ̟άθειες αυτές τυχαίνει ̟ολλές φορές, να 
εµ̟λουτίζουν την ελευθερία µας. 

1ο ΓΕΛ Κερατσινίου …προσεχώς… µε νέα ταχυδροµική διεύθυνση…. 

 
Το κτίσιµο του κτηρίου του σχολείου µας προχωρεί µε κανονικούς ρυθµούς. Από τον ∆ήµο πληροφορηθήκαµε 

πως το κτήριο θα µας παραδοθεί στα τέλη του 2009.Μας χαροποιεί η ιδέα, πως αν όλα πάνε καλά, του χρόνου, το 
Χριστουγεννιάτικο δένδρο µας, θα το στολίσουµε στο καινούργιο µας κτήριο.  

Στο βάθος, βλέπουµε ένα µικρό µέρος του όρους Αιγάλεω. Το όρος αυτό απλώνεται από το Πέραµα µέχρι τον 
Κορυδαλλό. Εδώ και 25 χρόνια ακούµε, από διάφορα επίσηµα χείλη, υποσχέσεις για την αναδάσωσή του. Ίσως 
αυτή να γίνει σε πέντε χρόνια, ίσως και σε πέντε χιλιάδες. Αν όµως υπάρχουν κάποιες πιθανότητες να ξεκινήσει 
κάτι στις µέρες µας, αυτό βασικά θα συµβεί, όταν οι χιλιάδες κάτοικοι που ζουν κατά µήκος του γυµνού βουνού, 
αισθανθούν όπως ο φαλακρός  που θέλει πίσω τα χαµένα µαλλιά του κι αποφασίσουν να συντονίσουν τη δράση 
τους για να γίνει η αναδάσωση, γιατί αν περιµένουµε από τις επίσηµες κεφαλές…… 
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«Μία ιστορία που πάντα είχε ενδιαφέρον…που όλοι πρέπει να γνωρίζουμε…» 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 

476 - 1453 

Βορεάκου Έφη, Γ1 

Το Βυζάντιο κληρονόμησε το ανατολικό τμήμα της ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας και επιβίωσε για χίλια χρόνια προτού καταληφθεί 
τελικά από τους Οθωμανούς Τούρκους. 

Μία ιστορία σαν παραμύθι…. 

«Ιουστινιανός»: Βασίλεψε στο Βυζάντιο επί 38 χρόνια με 
την σύζυγό του, τη Θεοδώρα. Θέσπισαν νόμους και 
έκαναν μεταρρυθμίσεις, ενώ πέτυχαν να προσαρτήσουν 
στην αυτοκρατορία παλαιότερες κτήσεις της. Επί των 
ημερών τους χτίστηκαν μοναδικά αρχιτεκτονικά 
μνημεία, άνθισαν οι τέχνες και τα γράμματα και ο 
Βυζαντινός πολιτισμός απέκτησε μια μοναδική 
οικουμενική ακτινοβολία. 

«Υγρό πυρ»: Το Βυζάντιο δεχόταν συχνά 
επιθέσεις. Το ναυτικό του είχε ένα κρυφό όπλο 
που εφηύρε ο Καλλίνικος γύρω στο 673, το «υγρό 
πυρ», ένα εξαιρετικά εύφλεκτο μείγμα που 
εκτόξευαν με σιφώνες στα εχθρικά πλοία. Η 
ακριβής σύστασή του μένει άγνωστη μέχρι 
σήμερα. Πάντως πρέπει να περιείχε νάφθα, 
πίσσα, θείο και ίσως νιτρικό κάλιο. 

«Αγία Σοφία»: Το κορυφαίο μνημείο της ορθοδοξίας και αριστούργημα της Βυζαντινής αρχιτεκτονικής, 
χτίστηκε στην Κωνσταντινούπολη από τον Ιουστινιανό, το 532-537. Εμπνευσμένοι αρχιτέκτονες ήταν ο 
Ανθέμιος και ο Ισίδωρος, ενώ για την ανέγερση του ναού εργάστηκαν χιλιάδες τεχνίτες . 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ 

476 :   Πτώση του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους 

491-518 :  Περίοδος βασιλείας του αυτοκράτορα Αναστάσιου 

527-565 :  Οι στρατηγοί του αυτοκράτορα Ιουστινιανού ανακαταλαμβάνουν παλαιότερες κτήσεις .  

610-641 :  Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος επεκτείνει το Βυζάντιο . 

633-640 :  Οι Άραβες κατακτούν την Συρία , την Αίγυπτο και την Βόρεια Αφρική . 

679 :   Οι Βούλγαροι κάνουν επιδρομές στα Βαλκάνια .  

976-1025 :  Ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β’ αποκαθιστά την Βυζαντινή κυριαρχία .  

1071 :   Οι Σελτζούκοι Τούρκοι εξαπλώνονται στην Ανατολία .  

1204-61 :  Νορμανδοί Σταυροφόροι κατακτούν την Κωνσταντινούπολη .  

1453 :   Το Βυζάντιο πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων .  

Την στιγµή ̟ου γράφονται αυτές οι γραµµές, έχει ̟ρογραµµατιστεί, η  ….κινέζα Ελληνίστρια Σιου 
Και (Νίκη στα κινέζικα) να βρεθεί στο σχολείο µας στις 16/12/2008, µε τη µεσολάβηση του ̟αλιού 
µας λυκειάρχη κ. Μητρο̟έτρου, και να ̟αρακολουθήσει δύο διδασκαλίες Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
(ΓΦ2 –τµήµα θεωρητικής κατεύθυνσης και Γ2 – τµήµα γενικής ̟αιδείας), καθώς η ίδια διδάσκει 
στα… κινεζό̟ουλα ελληνικά και έχει ήδη µεταφράσει Έλληνες λογοτέχνες στην κινεζική γλώσσα.  
Σχόλια α̟ό αυτή τη συνάντηση στο ε̟όµενο φύλλο µας. 

Περίπατος στην αρχαία αγορά 

 

Στις 7 Οκτωβρίου, οι μαθητές και οι 
καθηγητές του Σχολείου μας 
πραγματοποίησαν επίσκεψη στην 
αρχαία αγορά και το Θησείο. Μάλιστα, 
έτυχαν εκπληκτικής ξενάγησης από 
τον πρώην λυκειάρχη μας κ. 
Παναγιώτη Μητροπέτρο . 
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Σιού Κάϊ: Η Ελληνίδα της Σαγκάης 
Η Σιού Κάϊ είναι µία από το 1.300.000.000 

των ανθρώπων που ζούνε σήµερα στην Κίνα. Τι 

το ξεχωριστό έχει αυτή η Κινέζα και αποφάσισε ο 

∆ήµος Κερατσινίου να την τιµήσει µε µια καλά 

οργανωµένη εκδήλωση που έκανε προς τιµήν της 

στο «Μελίνα Μερκούρη», στις 24 Νοεµβρίου; Η 

Σιού Κάϊ είναι µια θαυµάστρια του Ελληνικού 

πολιτισµού, και όχι µόνο του αρχαίου αλλά και 

του νεότερου. Όταν ήταν 23 ετών διορίστηκε 

µεταφράστρια στο νοσοκοµείο της Σαγκάης για 

την εξυπηρέτηση των Ελλήνων ναυτικών που 

νοσηλεύονταν εκεί. Από τότε το έργο της κ. Σιού 

δεν έχει σταµατηµό. Μεταφράσεις στα Κινέζικα 

έργων Ελλήνων λογοτεχνών, εκµάθηση 

Ελληνικών σε Κινέζους, πρωταγωνιστικός ρόλος 

στη θεµελίωση και λειτουργία του ιδρύµατος 

Ελληνικού πολιτισµού στην Κίνα κ.τ.λ. 

Στην εκδήλωση που έγινε, την έναρξη των χαιρετισµών έκανε ο ∆ήµαρχος κ.Φώτης Μελάς, που επισήµανε ότι 

αυτή η βραδιά είναι αφιερωµένη στη φιλία των δύο λαών, Ελλάδας-Κίνας. Ανάµεσα στους οµιλητές ήταν και η 

λυκειάρχισσά µας, η κ. Μαρτή, που µε ένα ανθρώπινο και γλυκό λόγο ευχαρίστησε την κ.Σιού για την προσφορά της  

και µας µίλησε για λίγο για τις επαφές και τις συζητήσεις  που είχαν στο 1ο Λ. Κερατσινίου. 

Και τέλος µίλησε ο κ. 

Μητροπέτρος που αναφέρθηκε στο 

έργο της κ. Σιού Κάι, και έκανε και 

µια εξοµολόγηση λέγοντας: «Όταν 

πέθαναν οι γονείς µου δεν έκλαψα, 

αλλά σήµερα που είδα στο D.V.D 

την Σιού να υποκλίνεται στο 

άγαλµα του Αριστοτέλη, 

βούρκωσα». 

Μετά, ακολούθησε η οµιλία 

της κ.Σιού Κάι. Ανέφερε το τι κοινά 

έχει η Ελλάδα και η Κίνα. Είπε ότι 

και στην Κίνα έχουν µεγάλους 

φιλόσοφους, που επηρεάζουν ακόµα 

και σήµερα τη ζωή των κατοίκων 

της. Μας είπε ότι αγαπά την 

ελληνική γλώσσα και τα 

περισσότερα από αυτά που ξέρει τα 

οφείλει στους ναυτικούς µας, οι 

οποίοι της πήγαιναν βιβλία και CD. 

Ήταν µια ωραία οµιλία  και αυτό που µου έµεινε ήταν µια κινεζική παροιµία: «∆εν µας ενδιαφέρει το µέγεθος 

του ποταµού, αλλά αν είναι ζωντανός και αν έχει ψάρια». Και συνέχισε λέγοντας πως η Ελλάδα  µπορεί να είναι ένα 

µικρό ποτάµι, συγκριτικά µε την Κίνα, αλλά είναι ένα πολύ ζωντανό ποτάµι που έχει πολλά ψάρια.  

Πόλα Χρυσοπούλου, Β4 
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Το µάθηµα του ΣΕΠ, πέρα από τις γενικές και ειδικές 

πληροφορίες που δίνει σχετικά µε το πώς λειτουργεί το 
εκπαιδευτικό σύστηµα στη χώρα µας, το εσωτερικό τοπίο των 
διαφόρων πανεπιστηµιακών σχολών και τη σχέση των σχολών 
αυτών µε την κοινωνική και οικονοµική πραγµατικότητα, θα 
µπορούσε -µε τη βοήθεια εξειδικευµένων καθηγητών- να 
συνεισφέρει και σε ένα άλλο πεδίο. Θα µ̟ορούσε να 
βοηθήσει του έφηβους µαθητές, ώστε να α̟οκτούν µια 
κά̟οια αυτογνωσία -̟οιος είµαι εγώ, α̟ό ̟ου έρχοµαι, 
̟ού ̟άω και µε ̟οιους- ε̟ικεντρωµένη σε εκείνα τα 
στοιχεία της ̟ροσω̟ικότητάς τους ̟ου καθορίζουν το 
ε̟αγγελµατικό τους ̟ροφίλ. Ο καθένας καταλαβαίνει πόσο 
σηµαντικό είναι να επιλέγεις ένα επάγγελµα που θα ταιριάζει 
µε την προσωπικότητά σου. Επιπλέον, το κριτήριο αυτό µας 
βοηθάει να κάνουµε ένα «κρας τεστ» σε όσα δηλώνουµε ότι 
µας αρέσουν. Ανάµεσα, λοιπόν, σε όλους τους άλλους 
παράγοντες που επιδρούν στην τελική απόφαση επιλογής 
επαγγέλµατος, η συµβατότητα της προσωπικότητας του 
ατόµου και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε 
επαγγέλµατος θα πρέπει να είναι αντικείµενο συστηµατικής 
αναζήτησης και συζητήσεων. Έρευνες έχουν επανειληµµένα 
δείξει, ότι τα ̟ερισσότερα άτοµα, ̟ου στην ε̟ιλογή του 
ε̟αγγέλµατός τους έλαβαν σοβαρά υ̟’ όψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της ̟ροσω̟ικότητάς τους, και ̟ιο 
γρήγορα βρήκαν αυτό ̟ου τους «̟ήγαινε» και ̟ιο 
α̟οδοτικά ήταν στην εργασία τους και ̟ιο ̟ολύ τους 
ευχαριστούσε αυτή. 

Παρόλο που οι κατηγοριοποιήσεις, απλοποιώντας, 
βοηθούν να καταλάβουµε σύνθετες και περίπλοκες 
καταστάσεις, εν τούτοις καλό είναι ποτέ να µην τις 
λαµβάνουµε τοις µετρητοίς. Η ζωή πάντα είναι πιο πλούσια 
από τις διανοητικές προσπάθειες κατανόησής της και πάντα 
κάτι σηµαντικό ξεφεύγει από την όποια απόπειρα ανάλυσης 
και ερµηνείας της. Όµως και ̟άντοτε εµφανίζονται 
διεισδυτικές και έντιµες ̟ροσ̟άθειες ̟ου αναδεικνύουν 
κά̟οιες αλήθειες, τέτοιες, ̟ου συνήθως µ̟ορούν να 
̟αίξουν ένα θετικό ρόλο για όλους εκείνους ̟ου τους 
ταιριάζουν, τις ̟ιστεύουν και τις χρησιµο̟οιούν 
δηµιουργικά. Οι αισιόδοξοι πιστεύουν ότι όλοι έχουµε 
πλευρές και δυνάµεις που περιµένουν τους κατάλληλους 
ανθρώπους και συνθήκες για να εκδηλωθούν. Ιδιαίτερα οι 
έφηβοι, ̟ου δεν είναι τελειωµένες και ολοκληρωµένες 
̟ροσω̟ικότητες και γι’ αυτό έχει νόηµα να 
αντιµετω̟ίζουµε τα χαρακτηριστικά τους σαν υ̟ό 
διαµόρφωση και όχι σαν να είναι µόνιµα και σταθερά.  

Με αυτά τα δεδοµένα, οι ερευνητές του Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού έχουν καταλήξει, τις τελευταίες 
δεκαετίες, ότι τα περισσότερα άτοµα -και στο συγκεκριµένο 
σύστηµα που ζούµε- θα µπορούσαν να ταξινοµηθούν στους 
έξι παρακάτω τύπους προσωπικότητας ή σε συνδυασµούς 
αυτών. Περιληπτικά, µία από τις πιο διαδεδοµένες 
κατηγοριοποιήσεις που προτείνουν είναι η εξής:  

Τύποι προσωπικότητας 

ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΣ: Σε αυτόν ανήκουν 
άτοµα που προτιµούν πρακτικές 
ασχολίες και δραστηριότητες, 
χρησιµοποιούν πρακτικούς τρόπους για 
να λύνουν τα προβλήµατα και έχουν 
την τάση να δίνουν µεγαλύτερη έµφαση 
στο στόχο παρά στο µέσον. Τα άτοµα 
αυτού του τύπου προσβλέπουν στην 
εξουσία, στη συγκέντρωση πλούτου και 
την κοινωνική καταξίωση, ιδιαίτερα 
όταν η εργασία τους δεν τους 
ικανοποιεί. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ: Σε αυτόν τον 
τύ̟ο ανήκουν άτοµα ̟ου διαθέτουν 
̟αρατηρητικότητα, οργανωτικές 
ικανότητες συνδυασµένες µε 
ικανότητες διαχείρισης συµβόλων και 
αφηρηµένων εννοιών. Τα άτοµα αυτού 
του τύ̟ου α̟οφεύγουν τις κοινωνικές 
δραστηριότητες και ε̟αφές και είναι 
αφοσιωµένα στο έργο τους, ̟ου για 
την ολοκλήρωσή του εύκολα 
αναλαµβάνουν ̟ρωτοβουλίες. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ: Σε αυτόν τον τύπο 
ανήκουν άτοµα που αποστρέφονται 
τις στερεότυπες δραστηριότητες ή 
εκείνες που απαιτούν χειρωνακτική 
χρήση µηχανών, υλικών και 
εργαλείων. Αντίθετα, προτιµούν 
δραστηριότητες που τους επιτρέπουν 
να έρχονται σε άµεση επαφή µε τον 
κόσµο για να µεταδώσουν σε άλλους 
αυτά που γνωρίζουν ή να βοηθήσουν 
όσους έχουν ανάγκη υποστήριξης. 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ: Σε αυτόν τον τύ̟ο 
εντάσσονται τα άτοµα ̟ου αγα̟ούν την 
τάξη, την ̟ειθαρχία και την τήρηση 
κανόνων. Τα άτοµα αυτού του τύ̟ου 
δυσκολεύονται να λειτουργήσουν στις 
ελεύθερες και γενικά ασυστηµατο̟οίητες 
δραστηριότητες. Άτοµα αυτού του τύ̟ου 
̟ροτιµούν κυρίως υ̟αλληλικά 
ε̟αγγέλµατα, ό̟ου µε σαφήνεια είναι 
καθορισµένες οι υ̟οχρεώσεις τους. 
Ιδανικοί εκτελεστές ̟ρογραµµάτων. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ: Σε 
αυτόν τον τύπο ανήκουν όσοι 
έχουν την τάση να αξιοποιούν 
καταστάσεις για την απόκτηση 
αγαθών. Στρέφονται προς 
ηγετικές θέσεις, επιζητούν 
πολιτικές επαφές και επιδιώκουν 
αναγνώριση και εξέλιξη µε κάθε 

µέσο. Ιδιαίτερα επινοητικοί σε 
συνθήκες έντονου ανταγωνισµού. 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ: Σε αυτόν τον 
τύ̟ο ανήκουν άτοµα ̟ου οι 
ελεύθερες και α̟ρογραµµάτιστες 
δραστηριότητες, ̟ου α̟αιτούν όµως 
σκληρή δουλειά, τους οδηγούν σε 
εργασίες ̟ου τους ε̟ιτρέ̟ουν να 
δηµιουργήσουν ̟ρωτότυ̟α έργα για 
να εκφράσουν και να εκφραστούν. Τα 
άτοµα αυτά έχουν την τάση να 
διαφορο̟οιούνται α̟ό τον τρέχοντα 
µέσο όρο σκέψης και συµ̟εριφοράς. 
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Σχέσεις 
Μαθητών  –  Επ ιλογής  Επαγγέλµατος  

Παπαδοπούλου Λίλια, Γ3 

Την Παρασκευή 7 Νοεµβρίου διεξήχθη στο σχολείο µας έρευνα µε θέµα την επαγγελµατική αποκατάσταση 
και την εργασία γενικότερα. Τα ερωτηµατολόγια απαντήθηκαν από τους µαθητές των τριών τµηµάτων της Γ 
λυκείου. Τα ερωτήµατα που τέθηκαν ήταν τα εξής: 

1. Κατά τη 
γνώµη σας 
ποιος είναι 
“επαγγελµατικά 
επιτυχηµένος”; 

Ένα ποσοστό των µαθητών, της τάξεως του 33,7%, θεωρεί “επαγγελµατικά 
επιτυχηµένο” τον άνθρωπο που βγάζει πολλά χρήµατα, ενώ ισάριθµοι µαθητές 
αντιπαραθέτουν ως πρότυπο επιτυχηµένου επαγγελµατία αυτόν ο οποίος παράγει ένα 
δηµιουργικό πρωτότυπο έργο. Αξιόλογο ποσοστό των µαθητών, που ανέρχεται στο 25%, 
θεωρεί, πως η επαγγελµατική επιτυχία έγκειται στην προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. 
Τέλος, η δηµοσιότητα φαίνεται να αποτελεί απόδειξη επιτυχίας µόλις για το 7,5% των 
µαθητών. 

2. Τι είναι για σας η εργασία; 

Για το 47% των µαθητών η εργασία αποτελεί µέσο ικανοποίησης 
των βασικών βιοτικών αναγκών, ενώ το 39,4% θεωρεί το επάγγελµα ως 
µέσο έκφρασης και δηµιουργίας. Μόνο το 13,6% των ερωτηθέντων 
θεωρεί την εργασία µέσο κοινωνικής προσφοράς. 

3. Ποια είναι για σας τα δύο βασικότερα κριτήρια για την επιλογή της σχολής εισαγωγής σας, 
σε σχέση µε την επαγγελµατική σταδιοδροµία; 

Το πιο βασικό κριτήριο για το 35% των µαθητών είναι οι ατοµικές κλίσεις και τα ενδιαφέροντα. Ένα άλλο 
16,7% απάντησε πως το σηµαντικότερο κριτήριο είναι οι µεγάλες οικονοµικές απολαβές. Η µόνιµη επαγγελµατική 
αποκατάσταση αποτελεί το πρώτιστο κριτήριο για το 16,6% των ερωτηθέντων, ενώ η γρήγορη επαγγελµατική 
αποκατάσταση θεωρείται πιο σηµαντική για άλλους τόσους. Το κύρος του επαγγέλµατος είναι το βασικότερο 
κριτήριο για το 10% των µαθητών και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών δεν φαίνεται να απασχολεί παρά µόνο το 
5%. 

Ως δεύτερο κριτήριο, η πλειοψηφία των µαθητών επέλεξε είτε τις µεγάλες οικονοµικές απολαβές είτε τη 
µόνιµη επαγγελµατική αποκατάσταση, µε το ποσοστό στο καθένα από αυτό να ανέρχεται στο 32%. 

4. Θεωρείτε πως οι ικανότητες και η ατοµική προσπάθεια µπορούν να οδηγήσουν σε µια 
αξιόλογη επαγγελµατική καριέρα ή πως η βοήθεια και η διαµεσολάβηση άλλων είναι 
απαραίτητες για την επαγγελµατική ανέλιξη; 

Η συντριπτική πλειοψηφία, το 75% συγκεκριµένα, θεωρεί πως η προσπάθεια που καταβάλει ο καθένας και οι 
ικανότητες του είναι αρκετές για την επαγγελµατική του ανέλιξη. 

5. Έχετε είδη επιλέξει τη σχολή που πιστεύετε πώς 
ταιριάζει περισσότερο στις επιθυµίες-προσδοκίες σου; 

Στο ερώτηµα αυτό οι περισσότεροι 
µαθητές απάντησαν θετικά, µε το ποσοστό 
αναποφάσιστων να ανέρχεται στο 26%. 

 
Μελετώντας συνολικά τα αποτελέσµατα της έρευνας θα µπορούσαµε να πούµε πως οι µαθητές της Γ΄ τάξης του 

σχολείου µας είναι σε γενικές γραµµές κατασταλαγµένοι σχετικά µε τη σχολή που θα κλιθούν να επιλέξουν τον Ιούνιο, 
εξετάζοντας πάντα τη µετέπειτα επαγγελµατική καριέρα. Φαίνεται µάλιστα να αντιµετωπίζουν το θέµα του επαγγέλµατος 
ρεαλιστικά, ακολουθώντας τους ρυθµούς της σύγχρονης κοινωνίας. Έτσι, η άµεση και µόνιµη επαγγελµατική αποκατάσταση 
απασχολεί τους περισσότερους, µιας και ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η νεολαία σήµερα είναι η 
ανεργία. Επιπλέον, η εξασφάλιση µεγάλων χρηµατικών ποσών από την εργασία τους είναι για πολλούς ιδιαίτερα σηµαντική, 
κάτι που αποτελεί απόρροια του καταναλωτικού πρότυπου που επικρατεί στις σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνίες. 

Βέβαια ταυτόχρονα η εργασία αποτελεί για ένα αξιόλογο πόσο των παιδιών µέσο εξωτερίκευσης του ψυχικού τους 
κόσµου µέσο έκφρασης και δηµιουργίας. Βλέπουµε πως δεν είναι λίγοι εκείνοι που είναι έτοιµοι να ακολουθήσουν τις 
επιθυµίες τους και τα όνειρα, παραβλέποντας ίσως κάποιες δυσκολίες που τυχόν να αντιµετωπίσουν στην εξεύρεση µιας θέσης 
εργασίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, διότι φανερώνει πως -παρά την αλλοτρίωση που υφίστανται σήµερα η εργασία- 
υπάρχουν άτοµα που αναγνωρίζουν την σηµασία της για την ζωή του ανθρώπου και µπορούν να δουν πέρα από τη 
χρησιµοθηρική της αξία. 

Το επάγγελµα αποτελεί τρόπο ζωής, µέσω ικανοποίησης τόσο των βαθύτερων προσωπικών αναγκών όσο και των 
κοινωνικών. Όπως αποφαίνεται και ο Βίλχελµ Ράιχ: «ο έρωτας, η εργασία και η γνώση είναι οι αστείρευτες πηγές της ζωής, 
αυτές που πρέπει να την κυβερνούν», αυτές δηλαδή που πρέπει να την καθοδηγούν και να τη νοηµατοδοτούν, όχι απλώς να 
τη συντηρούν. 
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Θέατρο Κάρολου Κούν – Παράσταση «το αµάρτηµα της µητρός µου» 

Σκηνοθεσία:  Κωστής Καπελώνης 

Παίζουν:  Ηλίας Λογοθέτης, Μαρία Ζαχαρή, Κώστας Βελέντζας, Εύα Οικονόµου, Βάλια  

                       Παπακωνσταντίνου, ∆ιονύσης Κλάδης, Ορφέας Χατζηδηµητρίου 

 

 

Μία µικρή παρέα 14 µαθητών της θεωρητικής  
κατεύθυνσης µαζί  µε τους καθηγητές τους κ.  
Σαραντίδη και  κ.  Παππά παρακολουθήσανε «Το 
αµάρτηµα της  Μητρός µου», δραµατοποιηµένο 
διήγηµα του Γεωργίου Βιζυηνού στο θέατρο Τέχνης 
Κάρολου Κουν. Για όσους δεν γνωρίζουν, οι  µαθητές  
της θεωρητικής κατεύθυνσης διδάσκονται  το  
αυτοβιογραφικό διήγηµα του Γ. Βιζυηνού στο πλαίσιο 
του µαθήµατος της  Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
Κατεύθυνσης.  Η  κ .  Μ α ρ ο ύ δ η  ή τ α ν  ε π ί σ η ς  ε κ ε ί .  

 

~~~Συνέντευξη µε τον κ. Ηλία Λογοθέτη 
Μετά το τέλος της παράστασης οι µαθητές µίλησαν µε τον ηθοποιό Ηλία Λογοθέτη οποίος ενσαρκώνει 

το ρόλο του Γ. Βιζυηνού και του πήραν µία συνέντευξη.  

 

Πώς νοιώθετε που ζωντανεύετε έναν τέτοιο ρόλο; 

“Είναι πολλή µεγάλη επιτυχία που για δεύτερη χρονιά παίζω αυτό το θεϊκό 
ρόλο που είναι ενταγµένος σ’ ένα επίσης θεϊκό έργο. Αυτός ο ρόλος δεν είναι εύκολη 
υπόθεση να τον παίξει κανείς, αν σκεφτείτε τι ξεχασµένους γραµµατικούς και 
συντακτικούς τύπους 
χρησιµοποιεί στο έργο 
αυτό ο Βιζυηνός”. 

∆ηλαδή; 
Εξηγείστε µας. 

“Κυριαρχεί µία συµφωνία του «ν»που 
έχει εξαφανιστεί από την γλώσσα µας. Ειδικά 
αυτό το σύµφωνο διευρύνει τον εγκέφαλό µας 
όπως έχουν δείξει επιστηµονικές 
ανακαλύψεις”. 

Πριν είπατε ότι είναι µεγάλη 
επιτυχία για εσάς το έργο. Ποια είναι 
αυτή η επιτυχία συγκεκριµένα; 

“Αυτή η επιτυχία είναι ότι το έργο µου 
θυµίζει ξεχασµένα πράγµατα τα οποία έχουν 
µπει στην περιοχή της λήθης όπως το ότι οι 
άνθρωποι φόραγαν τα ρούχα τους τότε «µε 
µία τάξη» ή η αυθεντία της µάνας που είναι το κυριότερο για ένα παιδί.” 

Πείτε µας, την άποψή σας για τον δηµιουργό όπως τη διαµορφώσατε µέσα από το έργο. 

“Προβάλλεται η υιοθέτηση παιδιών στο έργο που είναι κατά την γνώµη µου ένα καλύτερο µανιφέστο 
ακόµη και από αυτό του κοµµουνισµού. Κατά την άποψή µου µιλάµε για έναν πρωτοπόρο-επαναστάτη, 
µεγαλύτερος από τους κοµµουνιστές διανοούµενους”. 

Ποια σκηνή σας αγγίζει περισσότερο; 

“Εκείνη που είµαι βουβός θεατής και ακροατής στο µονόλογο της µάνας. Αν µε µετρήσει κάποιος 
εσωτερικά θα δει να αναδύεται το µέγιστο της ποίησης”. 

 

Στο τέλος της συζήτησης ο κ. Λογοθέτης έκφρασε τη χαρά του για τη µεγάλη συµµετοχή της νεολαίας 
στο θέατρο. 

Νάσια Μπούρα, Γ2 

* Στα χέρια της Ονειροζούµ έφτασε και µία κριτική της παράστασης από τη Νάσια ‘ θα την  δηµοσιεύσουµε στο επόµενο φύλλο µας 
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Σε όλα φύλλα της «Ονειροζούµ» που 
σκοπεύουµε να βγάλουµε τη φετινή 
σχολική χρονιά, αποφασίσαµε να 
παρουσιάζουµε θέµατα, σχετικά  µε το 
Περιβάλλον και το Πράσινο. Θέλουµε, µε 
αυτήν µας την επιλογή, να φανεί ότι το 
µήνυµα που στέλνουν ∆ιεθνείς 
Οργανισµοί, Πανεπιστήµια και 
Ινστιτούτα από τα καλύτερα στον κόσµο, 
παγκόσµιες προσωπικότητες κύρους της 
έρευνας και της σκέψης και οικολογικές 
οργανώσεις, το λάβαµε. Και το µήνυµα 
αυτό, µε λίγα λόγια, λέει το εξής:   

αφιέρωμα  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ 

«Προσοχή, το Περιβάλλον κινδυνεύει, εξαιτίας των δικών µας πράξεων. Ο 
κίνδυνος αυτός είναι µεγάλος. Απειλείται, το κοινό µας σπίτι, η Γη. Ως εκ τούτου 
απειλούµαστε όλοι. Πρέπει επειγόντως να πάρουµε µέτρα, διότι είµαστε στο 
παρά ένα». 

Στον αγώνα για τη σωτηρία του περιβάλλοντος 

κανείς δεν περισσεύει. Υπάρχουν πράξεις και ενέργειες 
που µπορεί να κάνει ο καθένας από εµάς στο σπίτι του, 
στη γειτονιά του ή στον χώρο εργασίας του. Θα 
αναφερθούµε και σ’ αυτές. Υπάρχουν πράξεις και 
ενέργειες που µπορεί και πρέπει να τις κάνουν θεσµικά 
όργανα, όπως της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Νοµαρχίας, 
της Κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του 
ΟΗΕ. Θα προσπαθήσουµε να τις αναδείξουµε. Όπως  θα 
προσπαθούµε να µαθαίνουµε και για τη συλλογική δράση 
που αναπτύσσουν οι οικολογικές κινήσεις και οργανώσεις 
των οποίων ο θετικός τους ρόλος έχει αναγνωριστεί από 
την κοινή γνώµη. Τέλος γι’ αυτό το θέµα, µετά χαράς θα 
δηµοσιεύσουµε τον προβληµατισµό µελών της σχολικής 
µας κοινότητας, καθώς και προτάσεις για ενέργειες που 
µπορούµε να κάνουµε εµείς ως σχολείο 

Σε αυτό το φύλλο έχουµε εστιάσει στο ∆ήµο µας. 

Ξεκινάµε µε µια συνέντευξη που πήραµε από τον 
αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος και Πράσινου κ. 
Βαρδαξόγλου, τον οποίο και τον ευχαριστούµε. Τις 
ερωτήσεις διαµόρφωσαν κατόπιν συζήτησης οι 
µαθητές Ε. Γκουσέτη, Α.Κάλβη, Κ.Κωσταρόπουλος, 
Ε.Μαρκοζάνη, Ε.Χατζησταύρου και Π.Χρυσοπούλου. 
Κατόπιν κλήρωσης, τη συνέντευξη την πήραν οι 
Μαρκοζάνη – Κωσταρόπουλος, οι οποίοι έκαναν και 
τη δύσκολη δουλειά της αποµαγνητοφώνησης. Στα 
επόµενα φύλλα θα απευθυνθούµε στις άλλες 
δηµοτικές παρατάξεις, για να µας πουν τις απόψεις 
τους για τις ενέργειες που απαιτούνται για την 
προστασία του περιβάλλοντος και την αύξηση του 
πράσινου, στο ∆ήµο µας.  

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 

 Όσοι παρακολουθούµε κάπως συστηµατικά τις  ειδήσεις, έχουµε πια µε τα χρόνια σχηµατίσει την πεποίθηση, ότι πολύ συχνά, σηµαντικές και 

σοβαρές πληροφορίες και απόψεις τις περνούν στα “ψιλά”. Πρέπει µάλλον να ισχύει, ιδιαίτερα στην διαδικτυακή εποχή µας, πως αν κάποιος νοιάζεται 
πραγµατικά να µάθει για κάποια πράγµατα, ψάχνοντας, στο τέλος βρίσκει αρκετά από αυτά που τον ενδιαφέρουν. Έτσι βρήκαµε µια είδηση, που από 

τα Μ.Μ.Ε δεν της δόθηκε η σηµασία που της άξιζε. Η είδηση αυτή µας πληροφορούσε για  τα συµπεράσµατα µιας έρευνας – µελέτης που έγινε στο 

πλαίσιο του προγράµµατος  «Η Οικονοµία των Οικοσυστηµάτων και της Βιοποικιλότητας» και χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Η ευρωπαϊκή αυτή έρευνα απέδειξε ότι η παγκόσµια οικονοµία χάνει, κάθε χρόνο, περισσότερα χρήµατα από την καταστροφή των δασών απ’ 
ότι από την τρέχουσα χρηµατοπιστωτική κρίση. Οι ετήσιες ζηµιές λόγω της εξαφάνισης των δασών υπολογίστηκαν γύρω στα 3,5 τρισεκατοµµύρια 

δολάρια, ποσό που µπορεί να είναι και πενταπλάσιο των χρηµάτων που «χάθηκαν» φέτος, παγκοσµίως, λόγω της οικονοµικής κρίσης του συστήµατος. 

Για τον υπολογισµό ελήφθησαν υπ’ όψιν και προστέθηκαν οι αξίες διαφόρων υπηρεσιών που µας προσφέρουν τα δάση – παροχή καθαρού νερού, 

απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα και άλλων επιβλαβών σωµατιδίων, αξιοποίηση χλωρίδας και χιλιάδων µικρο-οργανισµών κ.λ.π. Σ’ αυτόν τον 
υπολογισµό, είναι φανερό πως δεν ήταν δυνατόν να µετρηθούν, σε χρήµα, η ευχαρίστηση  που προσφέρουν τα άλση, τα πάρκα και τα δάση σε πολλούς 

ανθρώπους. Προσµετρήθηκαν όµως τα ποσά που απαιτούνται για να παράγει  η «ανθρώπινη οικονοµία»  µόνη της, αν µπορεί, όλα αυτά τα αγαθά και 

τις «υπηρεσίες» που στερούµεθα λόγω της καταστροφής των δασών και της µείωσης του πράσινου. Και φυσικά αυτό γίνεται µε πολύ µεγαλύτερο 

οικονοµικό κόστος απ’ αυτό που θα απαιτείτο για την προστασία των δασών και την αύξηση του πράσινου. 

∆άση που καταστρέφονται, τεράστια ποσά που σπαταλώνται, τη στιγµή που, παγκοσµίως, οι κοινωνικές παροχές, αλλού µε µεγαλύτερη και αλλού 

µε µικρότερη ταχύτητα, µειώνονται. Κάθε φορά, σε περιπτώσεις σαν κι αυτή, όπου ο παραλογισµός τρέχει µε χίλια, αν κάτι έχει σηµασία είναι: άραγε 

θα βρούµε, τα εκατοµµύρια των ανθρώπων που πληρώνουµε πανάκριβα τέτοιες πράξεις καταστροφής, τρόπους ώστε να τις σταµατήσουµε; Και αυτό 

γιατί, σε όλη τη γνωστή ανθρώπινη ιστορία, σχεδόν ποτέ οι υπεύθυνοι των παραλογισµών δεν έκαναν ο,τιδήποτε, κάποια στιγµή, για να περιορίσουν τις 
καταστροφές που οφείλονταν στις δικές τους επιλογές και πράξεις. Το τραγικό είναι ότι, πολύ συχνά, οι παραλογισµοί επιβάλλονται, γιατί εµείς, τα 

«θύµατα» των παραλογισµών αυτών, αδιαφορούµε, συναινούµε ή τους εγκρίνουµε επαυξάνοντας. Και αλήθεια, ποιες εξηγήσεις και ποιών οι πράξεις 

µπορούν να ενισχύσουν µέσα µας την κοινή λογικά και το λεγόµενο ένστικτο της αυτοσυντήρησης;  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Ο αντιδήµαρχος κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡ∆ΑΞΌΓΛΟΥ,  
µας ακούει κι απαντάει  

 

Το µεγάλο πρόβληµα που έχουµε µε 

τους ελεύθερους χώρους στην πόλη 

µας, δυστυχώς, είναι οι µεγάλες φθορές που 

γίνονται από τα διάφορα άτοµα που συχνάζουν 

σ’ αυτούς. Το αποτέλεσµα είναι να βρίσκουµε 

συνεχώς ζηµιές. Σπασµένα παγκάκια, 

σπασµένα φώτα, που σα δήµος τα έχουµε 

φτιάξει την προηγούµενη µέρα, πολλές φθορές. 

Τα ίδια έχουµε και στις παιδικές χαρές. 

∆υστυχώς, πάρα πολλοί λερώνουν, πετάνε 

σκουπίδια εδώ κι εκεί ενώ ο κάδος είναι δίπλα 

τους.  ∆εν ξέρω πως µπορεί να αντιµετωπιστεί 

αυτό το θέµα. Είναι µεγάλη δαπάνη καθώς 

καταλαβαίνετε, τη µία µέρα να καθαρίζουµε και 

να επιδιορθώνουµε και την άλλη µέρα το πάρκο 

να είναι πάλι χάλια και οι φθορές µεγάλες. 

Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι, πως χρήµατα 

που θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε για 

άλλα εξ ίσου αναγκαία έργα, να δαπανώνται 

στα ίδια και στα ίδια. Πάντως εκείνο που κοιτάµε 

σα δηµοτική αρχή, είναι η καθηµερινότητά µας, 

είναι η φροντίδα των δηµοτικών χώρων και η καθαριότητα τους. Κι όπως ήδη γνωρίζουµε έχουν αναπλασθεί πολλοί κοινόχρηστοι χώροι. Προσπαθούµε δε 

συνεχώς, µαζί µε τον ∆ήµαρχό µας κ. Φώτη Μελά, να αυξήσουµε το πράσινο στην πόλη µας. 

Να σας πω τώρα για το ποιο είναι το πρόβληµα µε τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Κατά καιρούς και επειδή οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας για 

να αυξήσουν το σήµα τους -επειδή ακόµα και τα παιδιά του δηµοτικού έχουν ένα κινητό πάντοτε µαζί τους- ο µόνος τρόπος για να γίνει αυτό, ήταν να βάλουν τις 

κεραίες τους  µέσα στην πόλη, γιατί το σήµα µέσα σε αυτήν εύκολα χάνεται. Η διαδικασία κανονικά είναι η εξής : πρέπει οι εταιρίες, να πάρουν άδεια από την 

πολεοδοµία και µετά να ακολουθήσει άδεια από τον δήµο. Όµως απ’ όσα ξέρω, αυτή η διαδικασία  δεν ακολουθείται από τις περισσότερες εταιρίες κινητής 

τηλεφωνίας. Όσο για τις  επιστηµονικές µελέτες, σχετικά µε το αν η λειτουργία των κεραιών αυτών µέσα σε κατοικηµένες περιοχές, βλάπτουν τον άνθρωπο η όχι 

από όσα γνωρίζω, νοµίζω πως ακόµα δεν έχουν καταλήξει. Προσωπικά εγώ νοµίζω, ότι βλάπτουν και επηρεάζουν αρνητικά την υγεία µας. Το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο πήρε φέτος απόφαση να µην µπαίνουν κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην πόλη µας. Με ενέργειες του ∆ηµάρχου µας, ήδη έχουµε κατεδαφίσει τρεις 

κεραίες και θα συνεχίσουµε µε τη βοήθεια της πολεοδοµίας, µέχρι να κατεδαφίσουµε όλες τις παράνοµες. 

Υπάρχει όντως πρόβληµα, µε τους πυλώνες υψηλής τάσης της ∆ΕΗ που βρίσκονται στον Αγ. Μηνά. Το πρόβληµα που υπάρχει µε τα 

εναέρια δίκτυα, είναι η µεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας στα 220V, η οποία µεταφέρεται µε πυλώνες υψηλής τάσης. Φυσικά οι πυλώνες που υπάρχουν στον 

Άγιο Μηνά προϋπήρχαν των κατοικιών. Όµως έχουν γίνει ενέργειες από το ∆ήµο πάρα πολλά χρόνια πριν, όπως έχουν γίνει και σε πολλές άλλες περιοχές. Η 

∆.Ε.Η λέει πως το κόστος είναι πολύ µεγάλο και επειδή  για αυτά τα  καλώδια, πρέπει να γίνουν και  επίγειοι σταθµοί µετασχηµατισµού, νοµίζω ότι το θέµα είναι 

χρονοβόρο και υπάρχει και το πρόβληµα το που θα τοποθετηθούν αυτοί οι σταθµοί. Εµείς πάντως σαν ∆ηµοτική Αρχή έχουµε κάνει αίτηµα στη ∆.Ε.Η και µαζί 

µε τον  ∆ήµαρχο µας κ Φώτη Μελά, τους  έχουµε  στείλει δύο έγγραφα και έχουµε κάνει και δύο παραστάσεις ζητώντας από τη ∆.Ε.Η να υπογειοποιήσει το 

εναέριο δίκτυο της στον Αγ. Μηνά. Αυτή είναι η µόνη λύση για να προστατεύσουµε την υγεία των κατοίκων και είναι υποχρέωσή µας η προστασία αυτή.  

Το πρόγραµµα ανακύκλωσης µε τους µπλε κάδους του δήµου, ξεκίνησε πέρσι. Υπάρχουν περίπου 350 κάδοι στο Κερατσίνι και ήδη 

τοποθετούµε ακόµα 400. Υπάρχει και δύο ειδικά αυτοκίνητα του ∆ήµου που κάθε δύο µέρες µαζεύουν τα ανακυκλώσιµα υλικά. Γενικά, ο ∆ήµος επισκέπτεται 

συχνά τα σχολεία και επιχειρεί την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών, γιατί πιστεύω πως είναι πολύ σηµαντικό όλοι και ιδιαίτερα οι νέοι, να 

συµµετέχουµε σε αυτήν την προσπάθεια. ∆υστυχώς, δεν υπάρχει ανάλογη ανταπόκριση από τους κατοίκους και για αυτό ο κόσµος πρέπει να ενηµερωθεί 

ακόµα καλύτερα και πιο συστηµατικά για τη σηµασία και τη σηµαντικότητα της ανακύκλωσης. Πρέπει να µιλάµε µε τον κόσµο γι’ αυτό το θέµα, συνεχώς Εµείς 

έχουµε κάνει καµπάνια ενηµέρωσης για την ανακύκλωση στην πόλη µας και τις επόµενες µέρες θα την κάνουµε πιο έντονη. Επειδή πιστεύουµε ότι η 

ανακύκλωση είναι θέµα παιδείας, ο ∆ήµαρχος πήρε την πρωτοβουλία να εκδώσει ο ∆ήµος µας ένα βιβλίο για την ανακύκλωση. Το βιβλίο αυτό θα διανεµηθεί 

δωρεάν, στους µαθητές των δηµοτικών και των γυµνασίων, για να µυηθούν οι µαθητές µας στην ανακύκλωση. Τέλος, είναι σηµαντικό το γεγονός, πως κάποιοι 

αρχίζουν και κάνουν σωστά την ανακύκλωση επειδή συνειδητοποιούν την έννοια αυτής και τα καλά της. 
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σε 10 ερωτήσεις µας σχετικά 
µε το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και το ΠΡΑΣΙΝΟ 
Η εξοικονόµηση ενέργειας συνεπάγεται εξοικονόµηση πρώτης ύλης. Οι τελευταίου τύπου ηλεκτρονικοί λαµπτήρες µπορούν πραγµατικά να 

κάνουν οικονοµία στην ενέργεια είναι όµως  πιο ακριβοί από τους πυρακτώσεως. Μελλοντικά ,σκοπεύουµε να αντικαταστήσουµε στα δηµοτικά κτίρια στα 

σχολεία και στους δηµόσιους χώρους, τους υπάρχοντες λαµπτήρες µε οικονοµικούς πράγµα το οποίο απαιτεί αρκετά χρήµατα. Είναι όµως µία απόφαση που θα 

υλοποιηθεί, συµµετέχοντας σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράµµατα εξοικονόµηση ενέργειας. 

Για το όρος Αιγάλεω ακούω και εγώ από µικρός όσον αφορά την αναδάσωσή του. Όµως δυστυχώς, τώρα υπάρχουν σπίτια εκεί που στην 

εποχή µου υπήρχαν κάποια δέντρα ή ήταν ελεύθεροι χώροι. Θα είναι παρά πολύ µεγάλο επίτευγµα αυτή η αναδάσωση, καθώς πέρα των άλλων θετικών 

επιπτώσεων για τους χιλιάδες κατοίκους, θα επηρεάσει σηµαντικά  και το µικροκλίµα της περιοχής και το καλοκαίρι θα έχουµε 4 µε 5 βαθµούς πιο κάτω και θα 

αποφευχθεί η υπερθέρµανση της πόλης που δηµιουργείται από την τσιµεντοποίηση ,τις καύσεις και την έλλειψη πρασίνου. Παρόλα αυτά, υπάρχει ένα µεγάλο 

πρόβληµα, δεν υπάρχει νερό για να ποτίζονται κανονικά τα δένδρα. Για αυτό το λόγο τελευταία, εξετάζεται από το ΥΠΕΧΩ∆Ε,  µήπως η τροφοδότηση του 

µπορεί να γίνει από τα νερά της Ψυτάλλειας. Επίσης µαζί µε τον κ. .∆ήµαρχο κάνουµε ενέργειες ώστε να εξασφαλίσουµε δένδρα για να κάνουµε µια µεγάλη 

δενδροφύτευση στο όρος Αιγάλεω. Αν πραγµατοποιηθούν αυτά τα δύο τότε σε λίγα χρόνια το όρος Αιγάλεω, θα γίνει ένας όµορφος χώρος, πλούσιος σε 

πράσινο αλλά και θα προσφέρεται και για άλλες δραστηριότητες όπως π.χ για ποδηλατοδροµίες, περιπάτους και πικνίκ. 

Στον ένα χρόνο που είµαι αντιδήµαρχος και στα δύο που είµαστε ∆ηµοτική Αρχή, µαζί µε τον ∆ήµαρχο κ. Μελά έχουµε κάνει 

τεράστιες προσπάθειες για να αυξήσουµε το αστικό και το περιαστικό πράσινο στην πόλη µας. Η πιο σηµαντική κίνηση που κάναµε, είναι η 

κατάθεση µιας πρότασής µας, για συµµετοχή στο πρόγραµµα του ΕΣΠΑ « πράσινη ζωή στην πόλη» για χρηµατοδότηση ύψους 3.000.000€. Το ποσόν αυτό θα 

χρησιµοποιηθεί για αναπλάσεις  και δενδροφυτεύσεις οδών και κοινόχρηστων χώρων. Είµαι βέβαιος πως η πρότασή µας θα εγκριθεί και πολύ σύντοµα το έργο 

θα δηµοπρατηθεί. 

Το καινούριο σας σχολείο προχωράει και υπάρχει καθηµερινή δουλειά σε αυτό. Μέχρι το τέλος του 2009 θα είναι έτοιµο και θα πραγµατοποιηθεί 

εγκαίρως και εµφύτευση πράσινου στην αυλή του. Όσο για τα ηχοπετάσµατα που µε ρωτήσατε και που τα έχουν ζητήσει τα σχολεία που βρίσκονται 

επί της Λ. Σχιστού, ο ∆ήµαρχος έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες προς τον Ο.Σ.Κ για να τοποθετηθούν όπου είναι αναγκαία. 

Υπάρχουν όντως κάποια σηµεία στο Κερατσίνι τα 

όποια είναι σκοτεινά. Για να ενισχυθεί ο φωτισµός, 

χρειάζεται να γίνει αίτηµα από τα σχολεία η από τους 

κατοίκους που ζουν στις περιοχές αυτές. Εµείς πάντως 

έχουµε βάλει στοίχηµα να φωτίσουµε όλες τις γωνίες και 

τους δρόµους του Κερατσινίου. Όσο για τους 

αρουραίους, που πράγµατι έχουν αυξηθεί τα τελευταία 

χρόνια, αυτό είναι ένα γενικό πρόβληµα που πλήττει και 

άλλες πόλεις. Προσπαθούµε και κάνουµε ότι µπορούµε για 

να το αντιµετωπίσουµε. Όσο για το άλλο που µε ρωτήσατε, 

σχετικά µε τις συχνές φωτιές που ξεσπούν τα 

καλοκαίρια στους πυλώνες της ∆ΕΗ, αυτό οφείλεται 

στην υψηλή υγρασία που επιδρά εκεί όπου µετασχηµατίζεται  

το ρεύµα από υψηλή σε χαµηλή τάση. Αυτό είναι λοιπόν 

καθαρά θέµα του περιβάλλοντος. Τέλος πράγµατι, τον 

τελευταίο καιρό διάφοροι κλέβουν τις σχάρες, από 

πολλά σηµεία της αποχέτευσης, πουλώντας τες ως σίδερα. 

Ευτυχώς, το πρόβληµα µειώθηκε αρκετά και εµείς όπου 

µπορούµε κάνουµε αντικατάσταση, ενώ άλλα τα αντικαθιστά η Νοµαρχία Πειραιά και άλλα το ΥΠΕΧΩ∆Ε, ανάλογα σε ποιόν φορέα ανήκουν. 

Εγώ κάνω ανακύκλωση και στο σπίτι µου και στο µαγαζί µου όπως και η οικογένεια µου. Και θα ήθελα να πω στους µαθητές, να 

συµµετέχουν στην δράση και στις εκδηλώσεις του δήµου σε θέµατα ανακύκλωσης. Να προσπαθήσουν δηλαδή να γίνουν ενεργοί πολίτες και να ενδιαφέρονται 

για τα κοινά και για τις υποθέσεις που συµβαίνουν και έξω από την πόρτα του σπιτιού τους. Έχοντας δε την παιδεία και τη δύναµη ψυχής να διατηρούν καθαρή  

την πόλη τους, δηλαδή τους δηµόσιους χώρους µέσα στους οποίους κινούνται και ζούν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, βοηθώντας έτσι και το έργο του ∆ήµου. 

Γιατί το έργο της καθαριότητας ανήκει στο ∆ήµο αλλά είναι ευθύνη και καθενός ξεχωριστά. 

Κ. Κωσταρόπουλος, Β3 - Ε. Μαρκοζάνη, Β3 
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∆ενδροφύτευση στη Γαληνού 
Το σχολείο µας δέχθηκε µια πρόσκληση από µία 

∆ηµοτική Παράταξη, την «Καλή Μέρα Κερατσίνι», για να 
συµµετάσχει σε µια δενδροφύτευση την Κυριακή, 16 
Νοεµβρίου, και ώρα 10 το πρωί στην οδό Γαληνού, που είναι 
κοντά στο σχολείο µας. Όλους µάς είχε ενθουσιάσει η 
οικολογική αυτή πρωτοβουλία και δεχθήκαµε µε χαρά την 
πρόσκληση. 

Πήγαµε εκεί από νωρίς το πρωί µε αγωνία και όρεξη. 
Τελικά δεν ήρθαν πολλά παιδιά. Περίπου δέκα από το 
σχολείο µας και κάποια από τα δηµοτικά σχολεία της 
περιοχής. Εκεί ήταν ήδη οι υπεύθυνοι της ∆ηµοτικής 
παράταξης και ο επικεφαλής της κ. Λ. Τζανής. 

Το αποτέλεσµα µάς απογοήτευσε και τα περισσότερα 
παιδιά, µαζί και εγώ, φύγαµε. Μετά, από ό,τι ακούσαµε, οι 
«επίσηµοι» φύτεψαν κάποια λίγα δένδρα και τα παιδιά που 
είχαν µείνει παρακολουθούσαν την όλη διαδικασία. 

Ελπίζουµε την επόµενη φορά, όποιοι και αν είναι αυτοί 
που θα πάρουν την πρωτοβουλία για δενδροφύτευση, αυτή να 
είναι καλύτερα οργανωµένη και πιο φροντισµένη, ώστε να 
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες µας. Επίσης θα πρέπει να 
συµµετάσχουµε όσο πιο πολλοί γίνεται από το σχολείο µας και, 
το σηµαντικότερο, να φυτεύσουµε κι εµείς κανένα δενδράκι. 

Μουζάκη Φωτεινή –Β4. 

Πρόγραµµα Περιβάλλοντος του ΟΗΕ 

Κατά 8.000 άτοµα θα αυξηθεί ο πληθυσµός της πολωνικής πόλης ΠΟΖΝΑΝ στις δύο πρώτες εβδοµάδες του ∆εκέµβρη. Και αυτό διότι εκεί 
θα γίνει η «Σύνοδος για το Κλίµα», που οργανώνει το Τµήµα Περιβάλλοντος του ΟΗΕ. Στις συζητήσεις, που θα συµµετάσχουν πάνω από 100 
υπουργοί Περιβάλλοντος, θα εξεταστεί η προοπτική υπογραφής µέσα στο 2009, µιας νέας παγκόσµιας συµφωνίας, µε στόχο να λειτουργήσει ως 
συνέχεια του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Επειδή η προστασία του Περιβάλλοντος, κατά κύριο λόγο, εξαρτάται από τις αποφάσεις αυτών των διεθνών 
συνεδρίων, ελπίζουµε αυτές να ’ναι προς το συµφέρον όλης της ανθρωπότητας. 

Από ό,τι µάθαµε υπήρξε αδυναµία στο να παρθούν άµεσες αποφάσεις και ελπίζουµε του χρόνου στην Κοπενγχάγη που θα γίνει η τελική 

συνδιάσκεψη, οι αποφάσεις να είναι τέτοιες που θα βοηθήσουν στην επιβίωση του πλανήτη µας. 

Κοινά απορρίματα στους μπλε κάδους ανακύκλωσης 

Η εικόνα αυτή είναι από µια γειτονιά του δήµου µας. 
Είναι φαινόµενο όµως που το συναντάµε και σε άλλες 
γειτονιές αλλά και σε άλλους δήµους. Η αλήθεια είναι πως 
η ανακύκλωση είναι καινούργιο φρούτο στη χώρα µας. Κι 
έτσι το πρόβληµα είναι ότι οι περισσότεροι δηµότες ή δεν 
γνωρίζουν για ποιο λόγο γίνεται η ανακύκλωση ή δεν είναι 
σε θέση να την κάνουν. Μια ιδέα, που καλό είναι να 
συζητηθεί αρµοδίως, είναι αφού εντοπίσει η ∆ηµ. Αρχή τα 
σηµεία όπου δηµιουργείται πρόβληµα και συζητήσει µε 
τους κατοίκους, µετά να µην αδειάζει τα τυχόν σκουπίδια 
από τους µπλε κάδους. Προφανώς υπάρχουν κι άλλοι 
τρόποι, που ή θα ενδιαφερθεί η ∆ηµ. Αρχή να τους 
αναζητήσει ή θα ελπίζουµε όλοι σ’ένα θαύµα-άγιες µέρες 

που έρχονται. Αν όµως εξακολουθούµε εικόνες σαν και αυτή, να τις αντικρίζουµε για πολύ καιρό, νοµίζουµε πως 
αυτό είναι κάτι που είναι εις βάρος όλων µας. ΄Η όχι; 

 

                                                                                    Συµβολίζει πως έχει χρησιµοποιηθεί  

                                                                                                               ανακυκλωµένη ύλη 

  

                                                                                                               Συµβολίζει ανακυκλώσιµο υλικό 

 
 
� Συγκεντρώνω και απορρίπτω κάθε άχρηστη χάρτινη, αλουµινένια, γυάλινη και πλαστική συσκευασία (συσκευασίες τύπου tetrapak, χάρτινες 

συσκευασίες τροφίµων, γυάλινα και πλαστικά µπουκάλια νερού, χυµών και ποτών, κουτάκια αναψυκτικών, γυάλινα και πλαστικά βαζάκια 
τροφίµων, κονσέρβες τροφίµων, εφηµερίδες, περιοδικά) στους µπλε κάδους ανακύκλωσης.  

� Επιλέγω να αγοράζω προϊόντα που φέρουν το λογότυπο της ανακύκλωσης στη συσκευασίας τους.  

� Προτιµώ συσκευασίες που µπορούν να επιστραφούν ή να επαναχρησιµοποιηθούν αντί των συσκευασιών µίας χρήσης. 

� Προτιµώ µία γυάλινη συσκευασία η οποία είναι φιλικότερη στο περιβάλλον από µία αλουµινένια ή πλαστική 

� ∆ίνω τις άδειες µπαταρίες για ανακύκλωση 

� Μεταφέρω τις αγορές µου από το σουπερµάρκετ µέσα σε επαναχρησιµοποιήσιµες σακούλες. 
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““““sixsixsixsix    feetfeetfeetfeet    underunderunderunder””””    

“γραφείο κηδειών Φίσερ”“γραφείο κηδειών Φίσερ”“γραφείο κηδειών Φίσερ”“γραφείο κηδειών Φίσερ”    
Ανδριάνα Καλογρίδη , Β1Ανδριάνα Καλογρίδη , Β1Ανδριάνα Καλογρίδη , Β1Ανδριάνα Καλογρίδη , Β1    

Ο τίτλος από µόνος του δηµιουργεί απορίες γιατί αυτό το θέµα θα έπρεπε να 
προβληθεί από µία σχολική εφηµερίδα. Κάποτε άκουσα ότι η ζωή είναι ένα σύντοµο 
διάλειµµα από το θάνατο, που από µόνο του είναι µια µορφή αιώνιας ζωής. Αυτό χαράχτηκε 
στο µυαλό µου και, όταν τυχαία παρακολούθησα το εν λόγω, συγκλονίστηκα. Ποτέ ξανά στη 
ζωή µου δεν πήρα τόσες πολλές πληροφορίες για τη ζωή, µέσα από το θάνατο. Ποτέ άλλοτε 
µία τηλεοπτική σειρά δεν προκάλεσε τόσα πολλά συναισθήµατα και σχόλια, αντικρουόµενα σίγουρα, αλλά και 
προβληµατισµούς. 

Το κάθε επεισόδιο ξεκινά µε έναν θάνατο γλυκό, πικρό, αναπάντεχο, βίαιο, ήρεµο και συνεχίζει µε µία ιστορία ζωής 
βγαλµένη µέσα από τη ζωή. Οι ήρωες πολεµούν µε τα πάθη τους και τις συνειδήσεις τους και η ζωή τους είναι µία συνεχής 
πορεία προς την αναζήτηση της αλήθειας , της γνώσης, της απόλαυσης, της ευτυχίας. Ανατρεπτικό από τη φύση του, µας 
δείχνει εικόνες πρωτόγνωρες για τα ήθη και τις αξίες που µας έχουν διδάξει και µας παρασύρει στη ζωή, όπως θέλει ο καθένας 
να τη γευτεί - χωρίς ενδοιασµούς, ταµπού και κοινωνικά στερεότυπα. Είναι στο χέρι µας και στην κρίση µας να αποδεχτούµε ή 
να απορρίψουµε τους διάφορους τρόπους ζωής που προβάλλονται µέσα από ιδιόρρυθµα ζευγάρια που το καθένα κρατάει το 
µυστικό του κρυφό ή φανερό. 

Τα µηνύµατα είναι καταιγιστικά και θίγουν ζητήµατα ζωής και θανάτου, σχέσεων γονέων και παιδιών, ανδρών-γυναικών, 
ακόµη και οικολογικά. Εκείνο όµως που µένει τελικά είναι η εξοικείωση µε το θάνατο που έρχεται αδιακρίτως, χωρίς εξαιρέσεις 
να τερµατίσει το έργο και να ηρεµήσει τις ψυχές όλων. Το ‘’Six Feet Under’’ ή “1,89cm κάτω από τη γη’’ είναι ένας τίτλος που 
ίσως και να µην χρειαζόταν καµία ανάλυση. Μιλάει από µόνος του και είναι µία δήλωση ζωής µέσα από το µεγαλύτερο φόβο 
του ανθρώπου, το θάνατο. 

ΛΕΞΗ;…ΘΑΝΑΤΟΣ…κι όµως είναι τόσο κοντά µας 
Είναι το τέλος της ζωής, λέξη που ο καθένας µας την 

προφέρει εύκολα αλλά δύσκολα την εννοεί. 

Είναι αυτό που σου παίρνει τους φίλους, τους γονείς, τα 

αδέρφια δηλαδή…τα πάντα. Μέσα σε δυο λεπτά χάνεις χωρίς να 

το καταλάβεις κάτι που αγαπάς πολύ και δυστυχώς το είχες 

σίγουρο, για αυτό και σπάνια του έλεγες «σ΄ αγαπώ»! Ήταν 

αυτό το συναίσθηµα που θεωρούσες ότι το ήξερε, αλλά εκείνος 

ήταν αυτό που ήθελε να ακούσει… Ένα «σ΄ αγαπώ» 

Αν µπορούσα θα άλλαζα πολλά µέσα σε δυο λεπτά…,γιατί 

µόνο δυο λεπτά (αν και µπορεί να φαίνονται λίγα) φτάνουν για να 

εκφράσεις κάποιο συναίσθηµα και για να δώσεις χαρά σε κάποιο 

δικό σου σηµαντικό πρόσωπο. Πρέπει να τολµούµε να 

εκφράζουµε τα συναισθήµατα µας, προτού αποφασίσει η ζωή για 

µας παίρνοντας  κάποιον µακριά, τότε, µόνο τότε, θα 

καταλάβουµε πόσο σηµαντικός ήταν για µας και θα τον 

ζητήσουµε πίσω, αλλά θα είναι αργά… 

 Το µόνο που µε παρηγορεί είναι αυτό που θέλουν όλοι 

να πιστεύουν, ότι δηλαδή, όταν ένα αγαπηµένο µας πρόσωπο 

πεθαίνει, τότε µας βλέπει από ψηλά, είναι εκεί και στις λύπες 

και στις χαρές, παρηγορώντας µας ή κρατώντας µας παρέα 

στην µοναξιά µας και, χωρίς να το βλέπουµε το αισθανόµαστε. 

Είναι εκεί για να µας προστατεύσει και για να µας δώσει 

κουράγιο περιµένοντας κι εµάς, όταν ολοκληρώσουµε το 

κύκλο της ζωής µας, να τον βρούµε και να ζήσουµε  όλοι µαζί 

στην «αυλή των αγγέλων». 

Από αύριο θα λέω πιο συχνά «σ΄ αγαπώ» 

και θα προσπαθήσω να δείξω στους ανθρώπους 

που αγαπώ τι σηµαίνουν γ ια µένα….. Κάντο κα ι 

εσύ! 

(Αφιερωµένο σε ένα φίλο µου που χάθηκε πρόσφατα 

από την ζωή. Καλά να περνάς Στελούκο….!) 

Ελευθερία  Τσισκάκη, Α4 

ΑΓΑΠΗ:ΆΡΑΓΕ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ, ΚΑΤΙ ΨΕΥΤΙΚΟ Η ΚΑΤΙ ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΟΥ ΤΟ ΖΕΙΣ? 

Η αγάπη είναι τόσο γλυκιά σαν τη ζάχαρη, αλλά όχι αγγελικά πλασµένη. ∆ηµιουργείται σιγά-σιγά µε τον καιρό. Τι 
διαφορά έχει, όµως, η αγάπη από τον έρωτα? Ο έρωτας, λοιπόν, σε αντίθεση µε την αγάπη, µπορεί να έχει 
ηµεροµηνία λήξης. Όσο περνάει ο καιρός, όµως, και µαθαίνεις καλύτερα τον άλλον, τα συναισθήµατα σου 
φουντώνουν δηµιουργώντας κάτι αλλιώτικο, βαθύ και δυνατό που δεν συµβαδίζει µε τη λογική και τα όρια. Η 
αγάπη δεν αφορά ζήτηση υλικών αγαθών αλλά ψυχικών, δηλαδή να µην ζητάς  παλάτια, να σου αρκούν τα δυο 
του µάτια, να µην σε ενδιαφέρει πού θα πας αλλά να είσαι µε αυτόν που αγαπάς. Αγάπη είναι να ζεις σε «καλύβι» 
κι εσύ να το βλέπεις «παλάτι», γιατί ξέρεις ότι εκεί µέσα σε αυτό το «καλύβι» είναι ο άνθρωπος που αγαπάς, που 
νοιάζεσαι γι’ αυτόν. Που του έχεις δώσει τα πάντα και ψυχικά και σωµατικά. Αγάπη δεν είναι µόνο χαρές αλλά και 
λύπες, δηλαδή όταν τα πράγµατα πάνε στραβά, όταν η θλίψη γεµίσει τη ψυχή σου, όταν το δάκρυ κυλήσει από τα 
µάτια σου, να είναι εκεί ο άνθρωπος που αγαπάς και να σου λέει: «εδώ είµαι για σένα, µαζί θα το περάσουµε κι 
αυτό!». Αυτό είναι η αγάπη. Μπορεί να ακούγεται τρελό - αλλά το άτοµο που σ’ αγαπάει πραγµατικά να είναι 
δίπλα σου και να µην το βλέπεις ή να κάνεις ότι δεν τον βλέπεις, γιατί έτσι σε συµφέρει! Γι’ αυτό να ρισκάρετε αν 
αγαπάτε πραγµατικά και το λέει η καρδούλα σας! Τα πάντα θέλουν ρίσκο, και µια συµβουλή: ΝΑ ΖΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΘΕ 
ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΜΕΡΑ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΟΥ…!!!  

Χατζησταύρου Ξένια, Β2 
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The day I tried to live 

Γουστάρεις που ξέρεις ότι κάποιος είναι δίπλα σου. ∆εν σκέφτεσαι το 
άγνωστο µέλλον, αλλά το τώρα. Για µένα το τώρα είναι ακόµα πιο άγνωστο 
από το µέλλον. Φταίει ο άγνωστος εαυτός σου. Αυτός που δεν του είπες ποτέ 
ένα γεια και ένα τι κάνεις. Γι’ αυτό φεύγει και αυτός που ένιωθες κοντά σου. 
Γιατί ποτέ δεν ήταν εκεί. Το µυαλό σου τον δηµιούργησε για να καλύψει την 
απόσταση που απέχεις εσύ από εσένα. ∆εν κρατάµε εµείς τους ανθρώπους. 
Εκείνοι µένουν. Γιατί όµως  πάντα να µένουµε µόνοι µας; Γιατί ίσως όλοι είναι 
µόνοι τους, οπότε κανένας δεν είναι µε κανέναν. Πουλάµε. Μας πουλάνε. Για 
κάτι πολύ πιο  «κουυύλλ». Χαλάµε µια εικόνα. ∆εν συµφέρουνε για τους  

άλλους. Εκείνοι είναι οι άλλοι, ή εµείς; Mπορεί και τα δύο. Είναι όπως στα 
µαθηµατικά νοµίζω. Παίρνεις περιπτώσεις και η άσκηση έχει δυο 
διαφορετικές λύσεις µε διαφορετικό αποτέλεσµα που όµως ταυτόχρονα είναι 
και δύο σωστές. Κάπως έτσι τουλάχιστον. Χανόµαστε στις λέξεις και 
φοβόµαστε να βρούµε την διέξοδο. Ακουµπάµε εκεί, είναι ζεστά εκεί. Όσο πιο 
ψεύτικες είναι οι λέξεις τόσο πιο όµορφα είναι. Και το ξέρεις, αλλά αρνείσαι 
να το παραδεχτείς. Τροµάζεις µην σπάσεις το καλούπι. Παρόλα αυτά παίρνεις 
την απόφαση να προσπαθήσεις, να µπορέσεις να αποκολληθείς από αυτά που 
τρελαίνεσαι να ονοµάζείς αλήθεια. Ξυπνάς λοιπόν το επόµενο πρωί µα 
συνειδητοποιείς πόσο δύσκολο είναι να ζήσεις. Τα παρατάς µάλλον…Ναι, 
αυτό κάνεις. 

Θα το ξεπεράσεις το σηµείο που έχεις φτάσει. Έτσι και αλλιώς στο ψέµα 
που ζεις όλα είναι πιο εύκολα. 

∆εν µιλάω σε β’ πρόσωπο για να αποστασιοποιηθώ, για να κάνω ότι 
ξέρω. ∆εν ξέρω. Αυτό ζω έτσι και αλλιώς. Θες να είσαι µόνος, αλλά δεν 
µπορείς την µοναξιά. Θες να έχεις φίλους, παρέες, αγάπη αλλά δεν αντέχεις 
τις προδοσίες. Θες να παλέψεις χωρίς να κουραστείς. Θες να µιλήσεις χωρίς 
να ανοίξεις το στόµα σου. Θες να ονειρευτείς χωρίς τέλος… Θες να ζήσεις 
χωρίς να πληρώσεις… Τι ατυχία! Ίσως να είναι το ακριβότερο τίµηµα!   

Όποτε καλύτερα να το ρίξουµε στην προσπάθεια. Αυτή αξίζει. Αν 
αποτύχεις θα µείνει αυτή παρηγοριά σου. Θα κλάψεις, θα ουρλιάξεις αλλά θα 
σε βρει στην κατάλληλη στιγµή. Ίσως τελικά αυτό να είναι η ζωή. 
Προσπάθεια…∆εν το σκεφτόµαστε πάντα έτσι όµως. Σαν ένα όνειρο που 
βλέπουµε κάθε βράδυ και δεν το θυµόµαστε το πρωινό. Κανένα πρωινό. ∆εν 
έχει σηµασία όµως.  

∆εν είναι η Ιθάκη το νόηµα της ζωής, αλλά αυτό που δίνει νόηµα στη ζωή 
µας… 

Αγγελική Κάλβη, Β1 

Η ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 
    
Κατερίνα Τσεβδού, Β’2Κατερίνα Τσεβδού, Β’2Κατερίνα Τσεβδού, Β’2Κατερίνα Τσεβδού, Β’2    
    

Τι πειράζει που είµαστε όλοι τόσο 

«διαφορετικοί»; Ο καθένας µας έχει 

κάτι διαφορετικό να µοιραστεί ,  να 

δείξει.  Μα και κάτι ίδ ιο µε όσους 

ταιρ ιάζει…! !  Όλα αυτά µας κάνουν 

(από) αυτό που ε ίµαστε σε αυτό που 

θέλουµε να γίνουµε.  Όπως η ζωή 

µας δείχνει  τ ις  αξίες , εµείς  

παλεύουµε να τ ις αποδείξουµε ότι  

αξ ίζουµε ότι µας δ ίνει .  Και  αυτή 

παλεύει  να ξεπεράσει ό ,τ ι ζητάµε.  

∆εν έχει σηµασία αν ε ίµαστε 

έγχρωµοι ή λευκοί ,  χριστιανοί  ή 

αλλόθρησκοι ,  φτωχοί ή πλούσιο ι ,  µα 

αυτό που έχουµε να δώσουµε στους 

γύρω µας αυτό για το οποίο 

υπάρχουµε. . !  Η δ ιαφορετικότητα µας 

είναι και το κλειδί που µας βοηθά να 

ζήσουµε.  Γιατί αν ήµασταν όλοι ίδιοι ,  

τότε η ζωή µας θα ήταν βαρετή και 

χωρίς νόηµα, αφού δεν θα είχε 

νόηµα να θέλουµε κάτι να 

αποκτήσουµε, να γνωρίσουµε ή να 

αγαπήσουµε. Γι΄ αυτό αν και  όλοι  

έχουµε ίδιες ανάγκες κανένας δεν 

αναζητά τους ίδ ιους στόχους και  

αυτό πάλι αποδεικνύει την 

διαφορετικότητα µας ακόµα και στις 

πιο απλές ανάγκες µας . 

ΆΝΘΡΩΠΟΣ-από ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ή από ΕΞΕΛΙΞΗ 
 
Πώς άρχισαν όλα αυτά; Πώς ήρθε σε ύπαρξη 
το ανθρώπινο γένος; Εξελιχτήκαµε ή 
δηµιουργηθήκαµε; Μπορείτε να απαντήσετε; 
Ίσως ναι-όµως προσέξτε τα εξής 
αναγραφόµενα! Υπάρχουν πολλές δηλώσεις 
επιστηµόνων, οπαδών της εξέλιξης όπως και 
οι ίδιες οι λειτουργίες του ανθρώπου που 
αναιρούν και εξουδετερώνουν τη θεωρία της 
εξέλιξης! ¨Όµως πρώτα πρώτα ας δούµε τι 
σηµαίνει εξέλιξη και τι δηµιουργία! Ο όρος 
εξέλιξη αναφέρεται στην οργανική εξέλιξη. 
Ότι δηλαδή ο πρώτος ζωντανός οργανισµός 
προήλθε από νεκρή ύλη και σταδιακά 
µεταβλήθηκε σε διαφορετικές µορφές ζωής! 
∆ηµιουργία είναι το συµπέρασµα ότι υπάρχει 
ένας παντοδύναµος Θεός που σχεδίασε, 
έθεσε νόµους και δηµιούργησε. Ένας 
αρθρογράφος και οπαδός της εξέλιξης στο 
Λονδίνο: δήλωσε: «Ήταν µια υπέροχη, απλή 
και ελκυστική θεωρία αλλά και ο ∆αρβίνος 
ήξερε ότι υπήρχε πρόβληµα ως προς την 
τεκµηρίωση!». Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας  

  
σχετικά µε το βιβλίο του ∆αρβίνου: 
«εδώ έχουµε τη µεγαλύτερη ειρωνεία 
ενός βιβλίου που φηµίζεται ότι εξηγεί 
την προέλευση των ειδών ενώ στην 
ουσία δεν κάνει τίποτα τέτοιο!» Ο ίδιος ο 
∆αρβίνος αναγνώρισε ένα πρόβληµα 
λέγοντας. «Το να υποθέσουµε ότι το µάτι 
θα µπορούσε να έχει σχηµατιστεί µέσω 
εξέλιξης οµολογώ χωρίς ενδοιασµούς ότι 
φαίνεται εντελώς παράλογο!». ∆εκαετίες 
αργότερα και ο γνωστός Τζάστροου είπε: 
«Φαίνεται ότι το µάτι έχει 
σχεδιαστεί…έχει δηµιουργηθεί!» 
Αλήθεια τι θα λεχθεί για τον ανθρώπινο 
εγκέφαλο; Ποιες είναι µερικές 
ασύλληπτες λειτουργίες του; Κάθε 
δευτερόλεπτο 100 εκατοµµύρια δυαδικά 
ψηφία(bit) εισρέουν στον εγκέφαλο από 
τις διάφορες αισθήσεις .Επίσης ο 
εγκέφαλος διερευνά λεπτοµερώς τον 
εαυτό του κάθε δέκατο του 
δευτερολέπτου όταν πρόκειται να 
συγκεντρωθεί κάπου. Με δεδοµένο ότι  

  
κάθε γνώµη είναι γνωστή σε βάση 
µπορούµε να απαντήσουµε στο ερώτηµα; 
Το συµπέρασµα είναι αυτό που δήλωσε 
πριν εκατοµµύρια χρόνια ο Απόστολος 
Παύλος: «∆ιότι οι αόρατες ιδιότητες Του, 
δηλαδή, η αιώνια δύναµή Του βλέπονται 
καθαρά από την δηµιουργία του κόσµου 
και έπειτα, επειδή γίνονται αντιληπτές 
µέσω των πραγµάτων που έχει φτιαχτεί 
ώστε αυτοί(οι άνθρωποι) να είναι 
αδικαιολόγητοι!» Ναι!!! Οι θεωρίες που 
δεν µπορούν να τεκµηριωθούν είναι οι 
απεγνωσµένες προσπάθειες των 
αδικαιολόγητων επιστηµών που 
προσπαθούν να αποφύγουν την αποδοχή 
της αλήθειας! Υπάρχει Θεός έχοντας 
θεσπίσει νόµους στο σύµπαν! Εµείς 
δηµιουργηθήκαµε όχι εκείνος!! Ας το 
παραδεχτούµε, υπάρχουν πολλά που δε 
µπορούµε να εξηγήσουµε! 
Σταύρου Ευάγγελος, Γ3 
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«Πίσω από κάθε πόνο σου κρύβεται ένα λάθος σου» 
υποστήριξε ο Αριστοτέλης πριν από πολλούς αιώνες, 
«βαπτίζεις το κλειδί σου φυλακή, και ό,τι σε ελευθερώνει σε 
πληγώνει» τραγουδά ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, «το ίδιο όνειρο σε 
τρώει και σε γλιτώνει», στίχος τραγουδιού από τις Τρύπες. 

Πόσες φορές τα έχουμε βάλει με τον εαυτό μας; Του μιλάμε 
σκληρά. Λογομαχούμε με τον άλλο μας εαυτό, με αυτό το 
«κατά βάθος». Ουσιαστικά προσπαθούμε να «καλύψουμε» τα 
λάθη μας δίνοντας την ευθύνη σε αυτόν τον άλλο εαυτό. Ο 
άγγελος και ο διάβολος, το καλό και το κακό της ψυχής μας. 

Εδώ και πολύ καιρό προσπαθώ να ερμηνεύσω την 
συμπεριφορά των γύρω μου. Στο μόνο συμπέρασμα που 
κατάφερα να καταλήξω είναι ότι όλοι παλεύουμε με το ιερό 
της ψυχής μας. Είμαστε ρατσιστές, μισούμε όποιον είναι 
ενάντια με τα «πιστεύω» και «θέλω» μας. Ακόμα και με τους 
φίλους ή ακόμα καλύτερα αυτούς που αποκαλούμε  φίλους 
μας. Ξέρω όλοι θα πούμε «μα εγώ έχω φίλους». Η αλήθεια 
είναι πως αρχίζω να γίνομαι λίγο δύσπιστη. «Οι περισσότεροι 
σε θυμούνται όταν δεν είναι στα καλά τους» είναι η μια εκδοχή. 
«Οι φίλοι στην ανάγκη φαίνονται» είναι η άλλη. «Εγώ πιστεύω 
πως ο φίλος είναι πάντα φίλος»,είναι η τρίτη. Πόσες εκδοχές 
μπορεί να υπάρξουν και ποια πραγματικά είναι η σωστή; 
Βαρέθηκα να ακούω πως σ αυτή την ηλικία κάνουμε τους 
καλύτερους φίλους. Γιατί λέμε ψέματα στους εαυτούς μας; 
Συμφωνώ, θα κάνουμε 2-3 καλούς φίλους αλλά όλοι οι άλλοι 
που σε θυμούνται μόνο όταν έχουν χρόνο, που σου μιλούν 
άσχημα. επειδή έχουν νεύρα. θα τους ξεχάσεις. Σαν άνθρωπος 
ζητάς (και όχι απαιτείς) σεβασμό. Τουλάχιστον υπάρχουν 
κάποιοι λίγοι φίλοι; Αυτοί που θα είναι πάντα κοντά σου, όχι 
στα λόγια αλλά στις πράξεις. Τώρα που είπα λόγια… Ζούμε σε 
μία εποχή στηριγμένη πάνω σε «μεγάλα λόγια». Τα «πάντα» 
και το «ποτέ», το «εγώ» και το «εσύ», το «πρέπει» και το «μη», 
το «σ’ αγαπώ» και το «σε μισώ». Τα ακούω και γελάω κρυφά. 
Ακόμα και στο χώρο του σχολείου ακούω υποσχέσεις μεγάλες 
και υπερβολές από καθηγητές, συμμαθητές, γονείς και 
χαμογελάω και πάλι. Όχι τόσο από αδιαφορία αλλά από 
συνήθεια. 

    
    
    
    

Γκουσέτη Γκουσέτη Γκουσέτη Γκουσέτη Ειρήνη,Ειρήνη,Ειρήνη,Ειρήνη,, Β1, Β1, Β1, Β1    

 

Εκμεταλλευόμαστε κάθε άνθρωπο. Τον τρομάζουμε, μας 
τρομάζει και αυτός. Φοβόμαστε να δεχτούμε βοήθεια, γιατί είναι 
και αυτό ένα είδος εκμετάλλευσης. Παράξενο παιχνίδι με 
δύσκολους κανόνες και ζάρια πειραγμένα.  

Πολλές φορές, λοιπόν, όλοι μας θέλουμε να τα 
παρατήσουμε και να φύγουμε. Στις βαλίτσες μας στριμώχνονται 
όλοι οι δρόμοι. Βαρεθήκαμε τον κόσμο. Ένα όνειρο μας σέρνει 
μακριά από το εδώ, από το τώρα και το σήμερα σαν άνεμος. 
Κάπως έτσι και εγώ, ταξιδεύω ονειρευόμενη. Δεν ξέρω 
πραγματικά αν τα παιδιά της ηλικίας μου ονειρεύονται, θέτουν 
στόχους και προσπαθούν να τους επιτύχουν. Κάποιοι σίγουρα 
είναι βυθισμένοι σε μεγάλο ύπνο. Αργά ή γρήγορα όμως θα 
ξυπνήσουν και τότε θα παλέψουν με τη σκόνη. Και μιας και 
μίλησα για όνειρα…. Η αλήθεια είναι πως δε μ’ αρέσει αυτό που 
μου πουλάνε, αυτό που με αναγκάζουν να πιστέψω. «Σε ποια 
Ιθάκη μου ζητάτε να πιστέψω λοιπόν;», θα ρωτήσει κάποιος «Σε 
αυτή που σε περιμένει πάντα μια Πηνελόπη», «Και πότε θα 
φτάσω;», «Όποτε τα καταφέρεις». Τα όνειρα είναι σαν τις 
αποσκευές σου. Στη διαδρομή θα κουραστείς, θα σταματήσεις 
για να ξεκουραστείς. Πρόσεχε όμως! Μην τα παρατήσεις ποτέ 
και φύγεις, όσο και αν κουράστηκες, γιατί μόνο εσύ ξέρεις πόσο 
πολύ σου κόστισε για να τα οργανώσεις. Κι έτσι, και αν ακόμα 
δεν σου πάνε όλα καλά, κι αν ακόμη νιώθεις ξένος- σχεδόν 
αόρατος και παντού περισσεύεις και παντού ξεψυχάς-, να 
γίνεσαι αμέσως μια ταξιδιάρα ψυχή και να θυμάσαι πως «ο 
χαμένος τα παίρνει όλα». 

  
    
ΛΙΛΙΑ  ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, Γ3ΛΙΛΙΑ  ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, Γ3ΛΙΛΙΑ  ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, Γ3ΛΙΛΙΑ  ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, Γ3    
 

Χριστούγεννα… Η πόλη γέµισε και πάλι µε πολύχρωµα λαµπιόνια που 
αναβοσβήνουν ασταµάτητα και µα̋ ζαλίζουν τόσο που ξαφνικά βλέπουµε 
την Αθήνα σαν µια παραµυθούπολη! Μικρά και µεγάλα ελατάκια και Αι-
Βασίληδε̋ συνθέτουν το σκηνικό τη̋ Το ψεύτικο σκηνικό τη̋…Γιατί τα 
έλατα είναι πλαστικά και ο Αι-Βασίλη̋ που µοιράζει δώρα στου̋ 
µπόµπιρε̋ ένα̋ άνεργο̋ νεαρό̋. Όµω̋, ποιο̋ νοιάζεται, τι κι αν δεν 
είναι αληθινά. Είναι ¨Όµορφα¨!!! Και προπάντων δεν µα̋ δηµιουργούν 
τύψει̋, όταν περιχαρεί̋ τρέχουµε στα τερατώδη πολυκαταστήµατα για να 

καταθέσουµε τον 13ο µισθό προ̋ απόκτηση και άλλων περιττών πραγµάτων! ∆ε λέω, 
όλοι έχουµε ανάγκη από λίγη µαγεία και πολυτέλεια στη ζωή µα̋. Αλλά, 
να…αναρωτιέµαι…Πού πήγε το πνεύµα αγάπη̋ που χαρακτηρίζει τα Χριστούγεννα; Γιατί 
αγνοούµε πεισµατικά του̋ αστέγου̋, του̋ αλλοδαπού̋ µετανάστε̋ τα κακοποιηµένα 
παιδιά, του̋ ξεχασµένου̋ ηλικιωµένου̋… Ίσω̋ γιατί η πραγµατικότητα του̋ είναι 
πολύ σκληρή για να την αντικρύσουµε, για να την µοιραστούµε µαζί του̋… 

Α̋ αρκεστούµε λοιπόν και φέτο̋ να τσουγκρίσουµε τα γεµάτα ποτήρια πάνω απ’ 
την παραγεµισµένη γαλοπούλα και τα µελοµακάρονα και να ευχηθούµε “ΥΓΕΙΑ, ΑΓΑΠΗ 
ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ” στον κόσµο! Α̋ προσευχηθούµε σαν καλοί χριστιανοί για ένα θαύµα ! 

Κάνε µία ευχή… για υγεία, αγάπη και ειρήνη για όλους! 
Οι µαθητές µας, γνωρίζοντας πως υπάρχουν παιδιά που παλεύουν µε δύσκολες αρρώστιες, προµηθεύτηκαν το αστέρι της 
ευχής προκειµένου να βοηθήσουν. Επίσης, στην αρχή της σχολικής χρονιάς ενίσχυσαν τους σκοπούς της UNICEF 
αγοράζοντας τετράδια. 
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Και τώρα… κυρίες και κύριοι κι αγαπητά µου παιδιά  

Η ΣΤΙΓΜΗ…ΕΝΑΝΤΙΟΝ  ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ…ΕΝΑΝΤΙΟΝ  ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ…ΕΝΑΝΤΙΟΝ  ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ…ΕΝΑΝΤΙΟΝ  ΤΩΝ  ΣΤΙΓΜΩΝΩΝ  ΣΤΙΓΜΩΝΩΝ  ΣΤΙΓΜΩΝΩΝ  ΣΤΙΓΜΩΝ    

Πέρσι, το τελευταίο φύλλο της «ΟΝΕΙΡΟΖΟΥΜ» το µοιράσαµε δύο µέρες πριν να 
τελειώσουν οι εξετάσεις. Τη µέρα εκείνη είδα κάποιους µαθητές του σχολείου µας, στο 
πεζοδρόµιο των απέναντι πολυκατοικιών, να σχίζουν την εφηµερίδα τους ή να την 
πετάνε κάτω σαν να έκαναν κάποιο κατόρθωµα. Και νοµίζω πως διέκρινα στην έκφρασή 
τους µία στιγµιαία χαρά. Αργότερα, κάποιοι µαθητές µας, από αυτούς που τους 
ενδιαφέρει η εφηµερίδα µας, που είδαν και αυτοί το συµβάν, µου το σχολίασαν. Και 
διέκρινα στο πρόσωπό τους µια στιγµιαία λύπη. Το µόνο που µου ήρθε να τους πω  ήταν 
«ε, τι να κάνουµε, συµβαίνουν κι αυτά, παντού και πάντοτε». 

Αυτό που σκέφτηκα τότε ήταν ότι το κοινό στοιχείο που υπήρχε σε αυτές τις δύο, 
ας πούµε οµάδες, ήταν ο λίγος χρόνος που κράτησε η εξωτερίκευση των 

συναισθηµάτων τους . Τώρα που το ξανασκέφτοµαι, πιστεύω πως έχουν και κάτι ακόµη κοινό. Και αυτό είναι ότι αυτά τα 
παιδιά νιώθουν πιο έντονα µέσα τους την πανάρχαια ανάγκη του ανθρώπου να αφήσει το ίχνος του, να πει το δικό του 
«ποίηµα», να δηµιουργήσει κάτι που να φανερώνει τη µοναδικότητά του. 

Μόνο που υπάρχει και µια σηµαντική διαφορά, και θα προσπαθήσω να τη διατυπώσω όσο καλύτερα µπορώ. Για να κάνεις 
ένα ωραίο συνδυασµό στο γήπεδο, για να πετύχει µια ιδέα σου εµπορική, για να καλλιεργήσεις νόστιµες ντοµάτες, για να 
φτιάξεις ένα ωραίο έπιπλο ή κόσµηµα, για να συνυπάρξεις δηµιουργικά µε µια οµάδα ανθρώπων, για να γράψεις ένα κείµενο 
που θα αγγίξει κι άλλους, για να λύσεις ένα πρόβληµα δύσκολο για σένα, για να χορέψεις συγκινώντας το κοινό, για να 
προσφέρεις τη βοήθειά σου σε κάποιον που την έχει ανάγκη, για να υπερασπισθείς το δίκαιο απέναντι σε ισχυρούς 
αντιπάλους, για να στοχαστείς τα ξενοφοβικά σου αισθήµατα, για να νοιασθείς γι’ αυτά που συµβαίνουν γύρω σου, για να 
γίνουν  αυτά και άλλα πολλά, µικρά και µεγάλα, απαιτούν προπόνηση, εξάσκηση, απαιτούν µόχθο σωµατικό, ψυχικό και 
διανοητικό, µόχθο χιλιάδων στιγµών. Και πάντα µε το ρίσκο της αποτυχίας, γιατί ποτέ δεν είναι σίγουρο πως θα δώσεις ένα 
σχήµα κι ένα νόηµα σε όλες αυτές τις άπειρες στιγµές που µας έρχονται χύµα, µ’ αυτό που δουλεύεις στο µυαλό σου, µ’ αυτό 
που καίει στην καρδιά σου και ηλεκτρίζει το σώµα σου.  

Σε αντίθεση, η άλλη ψυχολογία, είναι εκείνη που για κάποιους λόγους εµποδίστηκε να βρει τρόπους να εκφραστεί. Αφορά 
στα άτοµα που γρήγορα εγκατέλειψαν την όποια προσπάθειά τους να καλλιεργήσουν κάτι, που δεν βοηθήθηκαν όσο, όπως και 
όταν έπρεπε για να πιστέψουν στις δυνάµεις τους. Κι’ αυτό που πιο εύκολα µπορούν να κάνουν αυτά τα πρόσωπα, όταν 
νοιώθουν µέσα τους έντονα «την ανάγκη του ίχνους», είναι να σβήνουν τα ίχνη των άλλων, να µειώνουν έργα και πράξεις 
σηµαντικές, να καταστρέφουν ό,τι έχει δηµιουργηθεί. Αλλά γι’ αυτή την πράξη της καταστροφής, δεν χρειάζεται να 
αφιερώσουν παρά µόνο µία στιγµή. Και η ύπαρξη τέτοιων ανθρώπων, που µπορεί σε κάποιες φάσεις να είναι ο οποιοσδήποτε 
από εµάς, δε χαρακτηρίζει µόνο την εποχή µας. Και το αναφέρω αυτό για να υπογραµµίσω το πόσο δύσκολο είναι σαν 
πολιτισµός να πετύχουµε µια πρόοδο που να αφορά και στον άνθρωπο σαν ύπαρξη, στην πάλη του κατά της ανωνυµίας τόσο 
ως προς την παροντικότητα του καθενός όσο και ως προς την αιωνιότητα του ανθρώπινου είδους. 

Αν οι περισσότεροι νέοι νιώθουν ότι η κοινωνία τους προσφέρει τη δυνατότητα να αγωνιστούν για τα όνειρά τους, και αν 
όσοι αρνούνται να δείξουν την προσοχή τους και να έρθουν σε διάλογο µε προσπάθειες που το αξίζουν όλο και µειώνονται, 
τότε νοµίζω πως το στίγµα τους στα δρώµενα της κοινωνίας, το αφήνουν αυτοί που µπορούν να διακρίνουν πως η διαφορά 
της στιγµής και των στιγµών, είναι ποιοτική. Και αντιστρόφως. Αλλά αυτό συµβαίνει µόνο όταν οι άνθρωποι προετοιµάζουν τις 
χρυσές εποχές της ιστορίας τους; 

Θ.Ι  

 
Η free press εφηµερίδα LIFO, πήρε µία συνέντευξη από τον κ. Γ. Στουρνάρα, καθηγητή 

Οικονοµικών στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας. Μία από τις ερωτήσεις αφορούσε στο µοντέλο που 
προτείνει αυτός και η Μ. Αλµπάνη στο βιβλίο τους «Η ελληνική οικονοµία µετά την κρίση». Η 
δηµοσιογράφος κ.Ανέστη τον ρώτησε, για τα βασικά σηµεία αυτού του µοντέλου. Η απάντηση του κ. 
Στουρνάρα ήταν η εξής: «Η ελληνική οικονοµία χρειάζεται προσαρµογή σε τέσσερις κατευθύνσεις. 
Πρώτον, αναδιάρθρωση της ζήτησης: Πρέπει να καταναλώνει λιγότερο και να εξάγει περισσότερο. 
∆εύτερον, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας µε διάφορες παρεµβάσεις και νοµοθετικές ρυθµίσεις. 
Θεωρούµε ως τον πλέον καθοριστικό παράγοντα της ανταγωνιστικότητας την καλή παιδεία. Ως εκ 
τούτου απαιτείται ένας βαθύς και ουσιαστικός εκσυγχρονισµός της δηµόσιας παιδείας. Τρίτον, 
προσαρµογή του κράτους δικαίου µε κανόνες διαφάνειας, εποπτείας και ορθής απονοµής 
δικαιοσύνης. Μόνο έτσι θα αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των πολιτών στους θεσµούς και στην 
πολιτεία. Τέταρτον, χρειάζεται προσαρµογή του κοινωνικού κράτους, το οποίο πρέπει να 
λειτουργεί ως γέφυρα µεταξύ αυτών που ενδεχοµένως θα ωφελούνται και αυτών που ενδεχοµένως θα 
ζηµιώνονται από τις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις». 

Όλα αυτά που λέει ο κ. καθηγητής µας φαίνονται πολύ ενδιαφέροντα και συνιστούν µία καλή βάση 
συζήτησης. Εµείς ως εφηµερίδα σχολείου, σηµειώνουµε τον σηµαντικό ρόλο που αποδίδει στην 
παιδεία, σε σχέση µε την θετική πορεία που µπορεί να έχει η οικονοµία της πατρίδας µας. Αν 
τώρα, σε τέτοιες σκέψεις και εργασίες, δίνουν την προσοχή που τους αξίζει και οι πολιτικά 
υπεύθυνοι για την παιδεία µας, αυτό θα µας έκανε να νοιώθουµε καλύτερα.  
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Ξανά – μανά κατάληψη 
ΌΌΌΌππππωςωςωςως    κάθεκάθεκάθεκάθε    χρόνοχρόνοχρόνοχρόνο,,,, έτσι και φέτος έγινε στο σχολείο µας, 

όπως και σε πολλά άλλα σχολεία, κατάληψη. Παρ’ όλο που οι 

περισσότεροι καθηγητές και το δεκαπενταµελές του σχολείου 

µας τάχθηκαν δηµόσια εναντίον της κατάληψης, εν τούτοις η 

πλειοψηφία των µαθητών ήταν υπέρ. Η πρώτη ψηφοφορία, 

που είναι και η πιο ενδεικτική, έδωσε αναλογία υπέρ της 

κατάληψης 1,5 προς 1, τη µικρότερη των τελευταίων χρόνων. 

Η φετινή κατάληψη ήταν από µια από τις καλύτερες που έχω 

δει τα τελευταία 15 χρόνια. Οι µαθητές είχαν κάποια σοβαρά 

γενικά αιτήµατα, αλλά και για πρώτη φορά είχαν και 

συγκεκριµένα αιτήµατα που αφορούσαν στο δικό µας σχολείο. 

Φασαρίες δεν έγιναν, ούτε ζηµιές. Υπήρχε ένα καλό κλίµα 

επικοινωνίας ανάµεσα στους µαθητές και στους καθηγητές. 

Έγιναν και δυο καλές συνελεύσεις, όπου πολλοί µαθητές 

µίλησαν µε πάθος και µε αρκετά καλά επιχειρήµατα είτε υπέρ 

είτε κατά της κατάληψης. Τις περισσότερες µέρες 

παρευρίσκονταν στο σχολείο αρκετά παιδιά και µια-δυο φορές 

εµφανίστηκαν και κάποιοι γονείς, που αντάλλαξαν απόψεις 

και συζήτησαν µε τους µαθητές και τους καθηγητές. 

ΌµωςΌµωςΌµωςΌµως    όλαόλαόλαόλα    τατατατα π π π παρααρααρααραππππάνωάνωάνωάνω    στοιχείαστοιχείαστοιχείαστοιχεία δεν µε έκαναν να 

αλλάξω την άποψή µου για τις καταλήψεις. Και σίγουρα γιατί 

πιστεύω πως ένας κούκος δε φέρνει την άνοιξη. Αλλά δεν 

είναι µόνο αυτό. Αν εξαιρέσουµε τις πρώτες καταλήψεις επί 

Κοντογιαννόπουλου, εξακολουθώ να είµαι εναντίον των 

καταλήψεων ως µορφή αγώνα για µια καλύτερη παιδεία. Επί 

παντός καιρού και µε κάθε κυβέρνηση προσπαθώ να πείσω 

τους µαθητές µου για την άποψή µου, πηγαίνοντας έτσι 

κόντρα στην κατανοητή επιθυµία τους να µην κάνουν µάθηµα 

και µε άµεση συνέπεια να διαταράσσεται η µεταξύ µας 

παιδαγωγική σχέση. Παρ’ όλο που αυτό κρατάει λίγο, 

προφανώς θα ήταν καλύτερο να µην υπήρχε. Επιπλέον και 

εµένα, όπως και σε όλους τους συνάδελφους, µου είναι 

ευχάριστο να µη δουλεύω -όχι µε δικιά µου ευθύνη- και να 

πληρώνοµαι. Εν τούτοις στεναχωριέµαι. Και αυτό, γιατί εκτιµώ 

πως, µε τις καταλήψεις, η δηµόσια παιδεία -που χρόνια 

τρικλίζει- κτυπιέται επιπλέον. Και στεναχωριέµαι, γιατί µέσα 

µου αντέχει ακόµα η πίστη σε µια καλή  παιδεία που θα 

προσφέρεται δωρεάν σε όλους όσους ζουν σ’ αυτή τη χώρα κι 

έχουν ανάγκη από ένα σχολείο το οποίο θα παίζει σηµαντικό 

ρόλο, τόσο για την επιβίωση τους όσο και για τα ενδότερα της 

ύπαρξής τους. 

OOOOιιιι    καταλήψειςκαταλήψειςκαταλήψειςκαταλήψεις    είναιείναιείναιείναι    έναέναέναένα    στερεότυστερεότυστερεότυστερεότυπππποοοο, που περιµένει 

τους παθητικούς µαθητές αυτού του συστήµατος, να τις 

ψηφίζουν κάθε Οκτώβρη.  Ως τέτοιο είναι η πιο συντηρητική 

και αγοραφοβική µορφή αγώνων που γνωρίζω και µε τα χρόνια 

έχουν καταλήξει να είναι µία γελοιογραφία αγώνων. Σχεδόν 

όλες τις φορές απουσιάζουν οι αναζητήσεις και οι διεργασίες 

εκείνες που θα έκαναν αυτούς τους αγώνες µια συνειδητή 

επιλογή και θα έδιναν µια δυναµική δηµιουργίας ενός δυνατού 

«εµείς». Γι’ αυτό είναι αναποτελεσµατικές αλλά, ακόµα και αν 

σπανίως κερδίζουν κάτι, αυτό είναι ασήµαντο µα πάντα 

ακριβοπληρωµένο. Η δε κοινωνία, αν δεν αδιαφορεί, τις βλέπει 

µοιρολατρικά και σε στυλ «τα παιδία παίζει». Αυτό που τελικά 

πετυχαίνουν οι καταλήψεις είναι να εντείνουν στην κοινή 

γνώµη την ανυποληψία της δηµόσιας εκπαίδευσης, 

δικαιώνοντας ταυτόχρονα τα ιδιωτικά, τα φροντιστήρια και 

στο βάθος τα κολλέγια. Και  είναι χρόνια γνωστό πως τα 

αιτήµατα δεν έχουν καµία σηµασία, θεωρούνται 

προσχηµατικά. Εδώ έχουµε την κλασσική περίπτωση που το 

µέσον –η κατάληψη- κυριαρχεί στο στόχο –τα αιτήµατα- και 

τον νεκρώνει.  

 ΥΥΥΥππππάρχειάρχειάρχειάρχει    δυνατότηταδυνατότηταδυνατότηταδυνατότητα    νανανανα π π π περιορισθείεριορισθείεριορισθείεριορισθεί    ηηηη    εµβέλειαεµβέλειαεµβέλειαεµβέλεια    τωντωντωντων    

καταληψιώνκαταληψιώνκαταληψιώνκαταληψιών χωρίς προφανώς να καταφεύγουµε στην παρέµβαση 

του εισαγγελέα, στις κλήσεις στην ασφάλεια και στις 

αντιδηµοκρατικές µεθοδεύσεις; Και λέω «να περιορισθεί» και όχι 

να εκµηδενιστεί, γιατί όντως υπάρχει µεγάλο πρόβληµα παιδείας 

(το δείχνουν ξανά και ξανά όλες οι ενδείξεις, οι έρευνες κι όλα τ’ 

αποτελέσµατα). Και στην ουσία, η υποβόσκουσα δυσαρέσκεια των 

µαθητών για ένα σχολείο που κράτος και κοινωνία το έχουν 

παρατήσει πίσω τους, είναι αυτή, που βασικά εκφράζεται στις 

καταλήψεις. Με άλλα λόγια τα παιδιά λένε: καλύτερα στην 

τηλεόραση, στο διαδίκτυο, στην καφετέρια ή στο φροντιστήριο 

παρά στο σχολείο. Όταν θα αρχίσουν να ανησυχούν οι ενήλικες 

για µια τέτοια επιλογή, ίσως τα πράγµατα αλλάξουν. Και όταν τα 

πιο δυναµικά στρώµατα της κοινωνίας µας νοιώσουν πως έχουν 

ανάγκη από µια καλή εκπαίδευση για τα παιδιά τους και δεν 

θέλουν/µπορούν άλλο να πληρώνουν από την τσέπη τους, και 

επειδή συµβαίνει στην ιστορία -κάποιες εξαιρετικές φορές- να 

κάνουµε πιθανό το απίθανο, ίσως τότε µας προκύψει µια λύση του 

προβλήµατος. Μιλάµε για ένα σχολείο υψηλών προδιαγραφών και 

αδρά χρηµατοδοτούµενο. Ένα σχολείο που θα αγωνίζεται, µε 

καλές προϋποθέσεις, για να γίνει  ένας ενδιαφέρων και ελκυστικός 

χώρος συνάντησης για δηµιουργική εργασία και  όπου τον τόνο θα 

τον δίνει η θέρµη των ανθρώπινων σχέσεων και η κοινή αγωνία για 

την καλλιέργεια του µέσα ανθρώπου, ως το βασικό εφόδιο για 

ελεύθερη κρίση.  

ΩΩΩΩςςςς    τότετότετότετότε    όµωςόµωςόµωςόµως π π π πιστεύωιστεύωιστεύωιστεύω πως όσοι -γονείς καθηγητές και 

µαθητές- δε συµφωνούν µε τις καταλήψεις, θα πρέπει ευθαρσώς 

και επωνύµως να επιχειρηµατολογούν εναντίον τους, µε στόχο να 

τις αποτρέψουν. Προπάντων, προσπαθώντας να πείσουν τους πιο 

αδύναµους και τους πιο φτωχούς µαθητές, γιατί -ακόµα και µέσα 

στα όρια µιας σχολικής χρονιάς- αυτοί είναι που το πληρώνουν πιο 

ακριβά απ’ όλους. Μία σταθερή και υπεύθυνη στάση κατά των 

καταλήψεων, πακέτο µε το αίτηµα υπέρ της αναπλήρωσης των 

µαθηµάτων των 
ηµερών που 

χάθηκαν στις 
καταλήψεις, ίσως 

συντείνει στον 
περιορισµό τους. 

Όπως, σίγουρα, 

ένα δυνατό χαρτί 
υπέρ του «όχι» 

στις καταλήψεις 
είναι ένα σχολείο 
που συνολικά 

λειτουργεί καλά 
όλες τις µέρες του χρόνου, και αυτό το αναγνωρίζουν µαθητές και 

γονείς και το υποστηρίζουν. Μένουν οι αναγκαίοι αγώνες. 

Αναγκαίοι, γιατί µάθαµε στη ζωή µας πως σ’ εµάς, τους “από 

κάτω’’, τίποτα δε χαρίζεται. Τους αγώνες αυτούς θα τους κάνουµε 

από κοινού, όσοι στ’ αλήθεια θέλουµε το καλό όλων των παιδιών- 

κάτι που µόνο µια καλή δηµόσια παιδεία µπορεί να το εξασφαλίσει- 

και µε τρόπους στους οποίους  δε θα είναι εξ ορισµού 

προδιαγεγραµµένη η ήττα. Αλλά αυτοί οι αγώνες δεν είναι 

δυνατόν να είναι αγώνες της ευκολίας µιας ρουτίνας και µε τα 
σχολεία κλειστά. Τι θα ‘ναι; Κανείς δεν ξέρει. Όπως και δεν 

υπάρχει καµία εγγύηση ότι θα βρεθεί λύση σε αυτό το δύσκολο 

πρόβληµα. Αλλά ας το προσπαθούµε, γιατί αξίζει τον κόπο. Εγώ, 

µε τα χρόνια, για το θέµα των καταλήψεων, έφτασα να πιστεύω 

περίπου αυτά. Αλλά συχνά αναρωτιέµαι αν συµπεριφέροµαι 

ανάλογα. 

Θ....Ι....    
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    αθλητικάαθλητικάαθλητικάαθλητικά    

 
Πόλα Χρυσοπούλου-Β4 

Την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, η ομάδα 

μπάσκετ αγοριών του σχολείου μας έχασε από 

το 6ο Λ. Πειραιά, με σκορ 27-57, και έτσι 

αποκλείστηκε από τους επόμενους αγώνες. Το 

πρώτο δικό μας καλάθι το έβαλε ο Καμάρας. Οι 

αντίπαλοι είχαν πάρα πολλές εύστοχες βολές 

και πολλά τρίποντα. Η ομάδα μας, αν και το 

πάλεψε μέχρι τελευταία στιγμή, και παρ’ όλο 

που έκανε καλές συνεργασίες και καλή άμυνα, 

έδειξε πως τα χέρια τους δεν είχαν λυθεί και 

έτσι κουράστηκαν και πιο γρήγορα. Οφείλουμε 

ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά για την 

προσπάθειά τους και ευχόμαστε για ένα 

καλύτερο αποτέλεσμα του χρόνου!! 

Η βασική πεντάδα αποτελείτο από τους 

Καμάρα, Νάστα, Σταματογιάννη, Ταλιατζή και 

Τάτη και οι αλλαγές ήταν Καλομπράτσος, 

Βεντούρης, Καστρινάκης, Μαντάς, Ορζεχόφσκι 

και Χουσεΐνης. 

 

 

Καραγκούνη Παναγιώτα –Γ2 

«∆υστυχώς, ηττηθήκαµε». Στον αγώνα που έπαιξε το σχολείο µας µε το 1ο Λύκειο Σαλαµίνας 
χάσαµε µε 5-3. Αυτός ήταν ο δεύτερος αγώνας των αγοριών µας µέσα στο Νοέµβριο. Στον 
πρώτο αγώνα περάσαµε θριαµβευτικά από το ΣΕΦ διαλύοντας ουσιαστικά το Ζάννειο Πειραιά µε 
4-1. Στον αγώνα µε το Ζάννειο έπαιξαν οι εξής: Γαϊτανιός, Αναστασίου, Πλιατσικούρης, 
Παναγόπουλος, Θεοφανόπουλος, Λέκκας, Λυκουρέζος, Μακρυδάκης, Σαλής, Μπακόλας, Χαλκιάς 
Μ., ενώ στο δεύτερο µατς έπαιξαν και οι Χαλκιάς Ν., Πετρίδης, Λαδόπουλος και Γαζούλης. Στον 
πρώτο αγώνα ο Λυκουρέζος πέτυχε 2 γκόλ, ο Μπακόλας 1 και το τέταρτο ήταν αυτογκόλ.   

Στον δεύτερο αγώνα δεν πήγαµε καθόλου καλά. Η οµάδα, όµως, ήταν διαφορετική λόγω 
απουσιών και τραυµατισµών. Τραυµατίας ήταν και ο Παναγόπουλος, ένας από τους καλύτερούς 
µας παίκτες. Με την έναρξη του αγώνα, µια άστοχη έξοδος του τερµατοφύλακά µας, του 
Γαϊτανιού, έδωσε τη δυνατότητα στους αντιπάλους µας να βάλουν τη µπάλα στα δίχτυα µας. 
Ένα φάουλ υπέρ µας το µετέτρεψε σε γκολ ο Μακρυδάκης. Ανάσες ανακούφισης και 
φτερουγίσµατα ελπίδας κατέλαβαν όλους µας. Το κακό, όµως, δεν άργησε να συµβεί. Το 2-1 
ήρθε να µας χαλάσει τη χαρά. Το «σύνδροµο» Μπακόλα έκανε, όµως, και πάλι το θαύµα του. 2-
2 και νέα ισοφάριση στον αγώνα. Η χαρά όµως δεν κράτησε και πολύ. Σε λίγο το 3-2 εις βάρος 
µας ήταν γεγονός. Ο αστάθµητος παράγοντας, όµως, της τύχης έδειχνε ότι ήθελε να µας 
ευνοήσει. Ο διαιτητής έδειξε τη λευκή βούλα στα 11 µέτρα. Ένα κερδισµένο πέναλτι από τον 
Μπακόλα και εκτελεσµένο από τον Λέκκα και….ισοφάριση. 

Όµως, στο υπόλοιπο που απέµενε, µέχρι το τέλος του αγώνα, δεχθήκαµε άλλα 2 γκολ. Έτσι, το 
τελικό αποτέλεσµα έγινε 5-3. ∆εν πειράζει παιδιά…αρκεί η προσπάθεια. 

Βόλεϊ κοριτσιών 
Τα κορίτσια μας του βόλεϊ, έπαιξαν με το 

Λύκειο Αμπελακίων στο γήπεδο Παν. Σαλπές 
την Τρίτη, 16/12/2008. Η     Ονειροζούμ δεν 

γνώριζε το αποτέλεσμα του αγώνα μέχρι την 

τύπωσή της και επιφυλάσσεται για το επόμενό της τεύχος 

καθώς μία από τις συμμετέχουσες στην ομάδα βόλεϊ κοριτσιών 
ανήκει και στη «δημοσιογραφική» μας ομάδα.  Απεσταλμένος  

μας στον αγώνα  θα είναι ο Στάθης, που ήταν πέρυσι στο 

περίπτερο, και «προπονητής» ο Σούλιος!  

Άσκηση «µυαλού» 
 
Έχεις δύο φυτίλια τα οποία δεν καίγονται 

οµοιόµορφα και χρειάζονται µία ώρα το καθένα για να 
καούν εξολοκλήρου. Πώς θα καταφέρεις να 
χρονοµετρήσεις ακριβώς 15 λεπτά χρησιµοποιώντας 
µόνο αυτά τα δύο φυτίλια?  

Η πρώτη σωστή απάντηση στα αυτιά των 
υπευθύνων της εφηµερίδας (ή και στα e-mail της 
ΟΝΕΙΡΟΖΟΥΜ) κερδίζει κέρασµα τυρόπιτα από το 
κυλικείο!   
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Τίτλος: Τα χρόνια των ανέµων 

Συγγραφέας: Αγγελική Κώστα 

Εκδόσεις: Καστανιώτη 

Χρονολογία Έκδοσης:2007 

Περίληψη 

 Στα σοκάκια της Θεσσαλονίκης των δεκαετιών του 20 και του 30, δύο 
γυναίκες µεγαλώνουν µαζί και ξεφλουδίζουν την ζωή ανακαλύ̟τοντας την 

ουσία της µέσα α̟ό την δύναµη των λέξεων και των κρυµµένων νοηµάτων. Στις διχασµένες δεκαετίες 
̟ου θα ακολουθήσουν στα ταραγµένα χρόνια του ̟ολέµου και του εµφυλίου, η µοίρα δεν θα σεβαστεί  
φιλίες και έρωτες  . Μαζί µε τον ̟αλαιό τρό̟ο ζωής θα καταρρεύσουν οι ̟ροσω̟ικές τους αυτα̟άτες 
και η συνεχής αναζήτηση του ανεκ̟λήρωτου έρωτα θα τις φέρει αντιµέτω̟ες µε ε̟ώδυνες αλήθειες, 
̟ου, όταν φανερώνονται, µοιάζουν µε χαστούκια α̟ό άλκιµο χέρι. 

Μια ̟εριδιάβαση σε µια ̟όλη ̟ου ο θεός Αίολος δεν την ξέχασε ̟οτέ , ένα ταξίδι στην Θεσσαλονίκη 
των ̟ρώτων δεκαετιών του εικοστού αιώνα, ένα βιβλίο ̟ου ε̟ιστρέφει στα συνταρακτικά «χρόνια των 
ανέµων» ̟ου, καθώς φυσούσαν ̟αρέσυραν στο διάβα τους δυο γενιές γυναικών και µαζί µε αυτές τον 
έρωτα, τα ̟άθη και την ελ̟ίδα τους για µια α̟ανεµιά. 

Α̟όσ̟ασµα: 

‘….Κοίταξε µ̟ροστά της εξετάζοντας το χώρο: η λιµνούλα της Αφροδίτης. Ό̟οιο θηλυκό λούζεται εδώ 
γίνεται ακαταµάχητο, σταλάζει η Θεά ̟άνω του την γοητεία και την οµορφιά της. ∆οξασία των 
γυναικών της ̟εριοχής ̟ου ε̟έζησε ̟οιος ξέρει ̟όσες χιλιάδες χρόνια και αφουκγραζόµενη τους 
αιώνες να ̟ερνούν, ̟αραλλάχτηκε κατά το βολικόν, το συµφέρον ή το µυστηριακόν της κάθε ε̟οχής. 
Και λέγανε λοι̟όν ότι ̟ολύ ̟ερισσότερο δένει η οµορφιά (και δεν ξεφτίζει σαν τοίχος νοτισµένος), 
όταν γίνεται εδώ το ̟ρώτο µ̟άνιο της ζωής του κοριτσιού µετά το σαράντισµα στην εκκλησία, και 
µάλιστα την ώρα ακριβώς ̟ου τεντώνει βλέφαρο ο ήλιος και θρυµµατίζεται η νύχτα...’ 

 ΤΥΡΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ-ΤΑΤΙΑΝΗ, Γ3  

   

 
www.oasa.gr Βρείτε διαδροµές, δροµολόγια, στάσεις και 
αναζητήστε τη βέλτιστη διαδροµή µετακίνησή σας µε τα µέσα 
µαζικής µεταφοράς 

 
www.meteo.gr Προτού µετακινηθείτε για τις 
Χριστουγεννιάτικες διακοπές σας κι όχι µόνο, ρίξτε µία µατιά 
στον καιρό! 

www.driveme.gr Αν τελικά επιλέξετε ιδιωτικό µέσο 
µετάκινησης, βρείτε το δρόµο για τον προορισµό σας στο 
driveme  

www.stopclimatechange.gr Η Greenpeace έχει 
δηµιουργήσει ένα ξεχωριστό δικτυακό τόπο για να 
σταµατήσει την αλλαγή κλίµατος και να αφυπνίσει 

www.xenopopoulos.com.gr Μία σελίδα αφιερωµένη στη ζωή 
και στο έργο του Γ. Ξενόπουλου.  

www.ypan.com Μαθαίνουµε που βρίσκονται τα φθηνότερα 
βενζινάδικα.  

«Ο ∆ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΤΕΜΠΕΛΗ» 
 
Αδέρφια µου! Η στιγµή που περιµένατε…. ΕΦΤΑΣΕ!!!! ΝΑΙ!!! Υπάρχει τελικά Θεός και για µας… που µε το ζόρι το 
βγάζουµε το 12 στο τετράµηνο…! Είµαι συγκινηµένη και υπερήφανη… Έχουµε και εµείς δεκάλογο… 
Για αυτό αποφάσισα να τον δηµοσιεύσω,…. 
 

1.  Ζούµε για να αναπαυόµαστε… 
2. Αγάπα το κρεβάτι σου, ως εαυτόν… 
3. Αν δεις κάποιον να ξεκουράζεται, σπεύσε αµέσως να τον βοηθήσεις … 
4. Ξεκουράσου όλη την ηµέρα, για να κοιµηθείς καλύτερα το βράδυ. 
5. Η δουλειά είναι ιερή … Μην την αγγίζεις …!!!! 
6. Μην κάνεις αύριο αυτό που µπορείς να κάνεις µεθαύριο… 
7. ∆ούλεψε όσο λιγότερο µπορείς, τα υπόλοιπα άσε τα στους άλλους ! 
8. Κανένας δεν πέθανε από την ξεκούραση. Άσε που δουλεύοντας … µπορεί και να χτυπήσεις … 
9. Όταν σου έρθει επιθυµία να δουλέψεις, ξάπλωσε µέχρι να σου περάσει. 
10. ∆ουλειά σηµαίνει Υγεία . Άσε την στους αρρώστους …       

 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ- ΔΑΡΟΥΣΟΥ ΕΛΕΑΝΑ, Α1   
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Αντίο Αλέξη, καλό ταξίδι! 
Ήταν Σαββάτο όταν ακούσαμε στην τηλεόραση ότι ένα 15χρονο 

παιδί έφυγε από τη ζωή. Και ο «δολοφόνος» ένας αδίστακτος 

αστυνομικός. Από εκείνο το βράδυ ξεκίνησαν όλα. Οι επόμενες 

μέρες ήταν επικίνδυνες. Όλοι οι μαθητές ενωμένοι στους 

δρόμους. Φωνάξαμε. Οι φωνές μας έγιναν μία. 

Διαμαρτυρηθήκαμε και γιατί όχι, κάποιοι από μας πετάξαμε 

αντικείμενα. Μας κυρίευσε  «η θλίψη και η οργή». 

Εναντιωθήκαμε στην κυβέρνηση, στην ΕΛ.ΑΣ. και κυρίως στον 

«δολοφόνο».  

Αλλά ας πούμε την αλήθεια μεταξύ μας. Η «καταστροφή» 

ξεκίνησε από την κυβέρνηση που έχει χάσει την «μπάλα». Η 

οικονομική κρίση, το Βατοπέδι και τώρα η τελευταία σταγόνα «ο 

θάνατος του Αλέξανδρου».  Που κάποια  «ασυνείδητοι 

πιστολέρο» έβαλαν τέρμα στα όνειρά του. Είναι ντροπή: « σκοτώσανε παιδί!» 

Στο 1
ο
 Λύκειο Κερατσινίου δεν καθίσαμε ως θεατές αλλά συμμετείχαμε στους αγώνες που έγιναν στις 8/12/08, 11/12/08 

στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά  και στις 10/12/08 στο Σύνταγμα. Φωνάξαμε απέναντι σ’ ένα καθεστώς που κάποιοι μας 

έβαλαν να το ζούμε. Είπαμε, λέμε και θα λέμε «Όχι». Ας μην γίνουμε πιόνια τους. Ας τους κοιτάξουμε στα μάτια και ας 

τους αντιμετωπίσουμε. Δεν θα παραδειγματιστούμε από την ΕΛ.ΑΣ. και τα ΜΑΤ που ρίξανε δακρυγόνα ή πυροβολισμούς 

σε μαθητές ή σήκωσαν τα ρόπαλά τους. Δεν τους έφτανε το αίμα του Αλέξη, θέλουν και το δικό μας.  

Αυτά είναι για σένα μικρέ Αλέξη τα αισθήματά μας. Κρίμα που έφυγες έτσι, από έναν δολοφόνο που δεν ένοιωσε 

ντροπή.  Σ’ άξιζαν τα όνειρά σου αλλά στα πήρε μία σφαίρα βλέπεις! Μάλλον σε «ζήλευε»… Είμαι σίγουρη πως κι εσύ θα 

συμμετείχες  στον αγώνα μας… Θα σε θυμόμαστε για πάντα. 

Αντίο Αλέξη.  
ΧΩΡΙΚΗ ΜΑΡΙΑ, Γ3 

 

 
Ευχαριστούµε το βιβλιοπωλείο ΣΕΙΡΙΟΣ για τη δωρεάν εκτύπωση του φύλλου µα̋. 
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