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ΜΠΑΚΟΛΟΥΚΑ Σ. 

 

Σε αυτό το φύλλο συνεργάστηκαν οι  

καθηγητές / τριες του Σχολείου µας κ.κ. 

Α. Βαρθαλίτου, Ν. ∆ιαµαντίδου, 

Μ.Ζερβουδάκη, Ε. Καταλακτάκη, Στ. 

Κλεισάρη, Γ. Παππάς, Χ. Σαραντίδης,  

Μ. Τσιώλη 

 
Ευχαριστούµε τους µαθητές των 
τµηµάτων Β2 και Γπολυµέσα-δίκτυα για 
την ψηφιοποίηση των κειµένων.  

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   

“Κάτι σαν ποίηµα…” 
 

Τη µορφή σου πήρα και για µια στιγµή 
νόµισα πως  σου ‘µοιασα. 

Αλλά όχι…ιδέα περαστική θα ‘ταν… 
Μα εσύ παίρνεις φως και πλάθεις κύρια 

αγκυροβοληµένα όνειρα. 
Σκορπίζεις ελπίδες σε νοητές γραµµές 

δίχως κόµµα και τελεία. 
Και να που έτυχε να µπερδέψω 

τη σακαράκα σκέψη µου µε τη δικιά σου. 
Σαν σε όραµα αλλοτινό, µας µπουζουριάζανε 
σε τούτο το κελί, στη φάκα του απρόσωπου. 
Χωρίς διέξοδο απολαύσαµε την αστρική µας 

συνάντηση…Ήχοι αλλόκοτοι… 
Τύµπανα …Καρδιές να πάλλονται. 

Μα ναι, είδα το φως στις σκάλες να κλείνει. 
Σε καλώδια αόρατα κρύβεται ένα γεια και ένα τι κάνεις. 
Μπολιάσαµε τα ψέµατα να φτιάξουµε αλήθεια… 

Και σαν χορδή που σπάει 
άσε την ανάσα µου να τρέξει στο λαιµό σου. 
Και σαν φυτίλι, καµένο πια, άσε να πάρω 

το σχήµα από το χαµόγελό σου… 
Σ’ άβαθα νερά πλατσούριζε ωσότου αυτά σε 
παρασύρουν και σε φέρουν δίπλα µου … 
Και από της φλόγας την πάνω την µεριά 

τράβα κουράγιο, 
και έµπα στο ψυχεδελικό φανάρι 

σαν µια στάλα τίποτα… 
Τότε θα δεις… 

Η ζέστη θα γιάνει τις πληγές του ανέµου… 
σαν να µη φύσηξε ποτέ. 

Με µια οµπρέλα ονειρική διώξε µε 
για να ξανάρθω. 

Σήµερα γιορτάζουµε τη µοναξιά... 
 

Αγγελική Κάλβη, Β1 

Το 

εξώφυλλό 
µας είναι 

έργο της 
µαθήτριας 

Β’ 
Λυκείου, 

Όλγα 
Μάρκου. 

Όλγα σε ευχαριστούµε 

Χωρίς εσένα 
 
Χωρίς εσένα, της αγάπης το βιβλίο δεν ξέρω αν θα’ ναι παραµύθι για παιδιά. 
Χωρίς εσένανε, του έρωτα το πλοίο, δεν ξέρω πάλι, αν θα γυρίσει στη στεριά. 
 
Χωρίς εσένα, της χαράς τα καλοκαίρια δεν ξέρω αν είχαν τόση γλύκα και οµορφιά. 
Χωρίς εσένα, ο ήλιος και τ’ αστέρια δεν ξέρω αν θα’ ναι πάντα τόσο λαµπερά. 
 
Χωρίς εσένα, δεν γνωρίζω το γιατί ζούνε αιώνια οι κάµποι και οι βράχοι. 
Χωρίς εσένα, δεν γνωρίζω πως µπορεί, µεγάλος έρωτας στον κόσµο να υπάρχει 
 

Κλειώ Πάντζο, Β2 

«Αξίζει φίλε να ρισκάρεις…» από την Αποστόλου Πηνελόπη, Α1 

Αξίζει, φίλε, να ρισκάρεις… Να πιστεύεις πως µπορείς να πετύχεις το ακατόρθωτο… Είναι τόσο εύκολο να το λέµε… Όµως 
δύσκολα ρισκάρουµε. ΟΛΟΙ ΜΑΣ… 
Θυµάµαι τους φίλους µου να µε προτρέπουν να ρισκάρω και να κάνω αυτό που ακριβώς σκέφτοµαι… Πέρασα µια φάση που 

έπρεπε να αποφασίσω… Να ρισκάρω και να κυνηγήσω µια κατάσταση ή να την αφήσω να φύγει…; Ρίσκαρα… ∆εν είχα να 
ελπίζω σε τίποτα…Απλά προσευχόµουν (σε ό,τι πιστεύω) να µην πέσω στο κενό… Εκεί που κανένας δεν πίστευε σε µένα, τα 
κατάφερα… 
Ρίσκαρα και µου βγήκε σε καλό… Κατάλαβα, µάλιστα, ότι, αν δεν το είχα κάνει, θα ζούσα σε ένα «σύννεφο» το οποίο δεν 

θα µε άφηνε ποτέ να δω τι κρύβεται πίσω από αυτό… 
Αξίζει, λοιπόν, φίλε µου, να ρισκάρεις… Γιατί µπορείς να «µάθεις» και να βγεις κερδισµένος …Ρίξε εγωισµούς, ταµπού, 

φόβους και όλα αυτά που σε αφήνουν πίσω και κάντο!  ΡΙΣΚΑΡΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΣΕ ΝΟΙΑΖΕΙ ΤΟ ΜΕΤΑ. 
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Η Ειρήνη, η θεά της ευτυχίας,  
ο πόλεµος, ένας θεός που δεν θέλει κανείς!!! 

Γράφει η Χατζησταύρου Ξένια, Β2 
 
Ειρήνη, τι γλυκιά λέξη. Πόση γαλήνη κρύβεται πίσω από την ειρήνη και πόσος πόνος και δάκρυα πίσω από τον 
πόλεµο. Πίσω από αυτές τις σηµαντικές λέξεις κρύβονται συµφέροντα και ασήµαντα πράγµατα που τα 
µεγαλοποιούν οι «ισχυροί», οι λεγόµενοι «κριτές των πάντων». Αποφασίζουν δηλαδή πότε θα µας κάνουν θυσία 
για να αποκτήσουν δόξα, αλλά προπάντων και άλλα υλικά αγαθά. Έχουν ρωτήσει όµως αυτούς τους ανθρώπους 
που καρδιοχτυπούν κάθε µέρα, αν θα ζήσουν µε ειρήνη ή θα γίνει λίµνη φρικτή το αίµα τους, αν τα παιδιά τους θα 
µείνουν ορφανά ή θα τους τα πάρει ο «γλυκός» θάνατος; Πόσα παιδιά, γυναίκες µα και άνδρες τραυµατίστηκαν ή 
πέθαναν στην εποχή που ζούµε για τα υλικά αγαθά που µας βάζουν στην αρένα, να πολεµήσουµε και να 
σκοτωθούµε για να τα αποκτήσουν; Και αυτό το βλέπουµε από το τραγικό παράδειγµα στη Γάζα που σκοτώνονται 
χιλιάδες αθώοι Παλαιστίνιοι καθηµερινά από τον στρατό του Ισραήλ. Πόσο ακόµα θα υποµένουν και θα 
υποµένουµε αυτή την κατάσταση; Βρισκόµαστε ήδη στον 21ο αιώνα και µπορεί επιφανειακά να έχουµε ειρήνη σε 
ορισµένες χώρες µα καταβάθος έχουµε τη «δυναστεία» ή καλύτερα τη «χούντα» των ισχυρών! Είµαστε µαριονέτες 
στα χέρια τους και µας βάζουν να σκοτωθούµε ανά πάσα στιγµή, γιατί αυτοί προστάζουν! Αυτό είναι για µένα ο 
πόλεµος: αίµα, δάκρυα, πόνος, δυστυχία, ορφάνια, πείνα και ατελείωτες κακουχίες. Έτσι όπως είπε και ένας 
φιλόσοφος: «ΟΣΟΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΡΟΦΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΠΟΛΕΜΟ, ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΜΙΛΟΥΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ» και µάλλον είχε δίκιο! Αντίθετα η ειρήνη είναι η παύση του πολέµου, η 
γαλήνη, η ηρεµία και το µεγαλύτερο αγαθό που υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντα πάνω στον πλανήτη Γη!    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Παραδοσιακοί χοροί στο ̟ροαύλιο του σχολείου 

 

Στα ̟λαίσια του εορτασµού της Εθνικής Ε̟ετείου της 25ης Μαρτίου η χορευτική οµάδα του 
σχολείου ̟αρουσίασε ̟αραδοσιακούς χορούς α̟ό διάφορα µέρη της Ελλάδας. Τα ̟αιδιά του 
χορευτικού µε σύµµαχό τους τον ήλιο χόρεψαν καλαµατιανό, µ̟άλο, ικαριώτικο, ζωναράδικο, 
τσάµικο και ̟εντοζάλι. Άρεσαν και χειροκροτήθηκαν δικαίως, ό̟ως και η γυµνάστριά µας  κ. Χρ. 
Ραφτο̟ούλου ̟ου τα βοήθησε δουλεύοντας αρκετές ώρες µαζί τους. Α̟ό εκεί και οι φωτογραφίες. 

Ως πότε θα σβήνουµε τα φώτα; 
Εµείς οι ίδιοι που έχουµε αλλάξει τα φώτα στο περιβάλλον, καλούµαστε( από ποιούς;) για τρίτη συνεχόµενη 
χρονιά, την " ώρα της Γης '' να τα σβήνουµε για µια ώρα, για να δείχνουµε (σε ποιούς;) µε αυτήν µας την 
συµβολική ενέργεια, την ευαισθητοποίησή µας απέναντι στο περιβάλλον. Η πρωτοβουλία αυτή που ξεκίνησε από 
το Σίδνεϊ, πήρε παγκόσµιο χαρακτήρα και φέτος ο στόχος είναι να συµµετάσχουν 1 δις άνθρωποι σε περισσότερες 
από χίλιες πόλεις. Όσοι λοιπόν πιστεύουν πως µε αυτήν την ενέργεια κάτι κάνουν, τους πληροφορούµε πως φέτος 
η ώρα αυτή είναι από τις 8.30 έως τις 9.30 το Σάββατο 28 Μαρτίου. Θα θέλαµε όµως σαν εφηµερίδα, να 
φιλοξενήσουµε στο επόµενο φύλλο µας, τις γνώµες, κάποιου από όσους συνειδητά θα σβήσουν τα φώτα τους, 
κάποιου από όσους συνειδητά πιστεύουν πως µε τέτοιες πράξεις δεν αντιµετωπίζεται το πρόβληµα αυτό και 
κάποιου από όσους έχουν συνειδητοποιήσει τους λόγους για τους οποίους δεν τους ενδιαφέρουν τέτοιες ενέργειες. 
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Τη ∆ευτέρα, 16 Φεβρουαρίου, οι µαθητές της Θεωρητικής κατεύθυνσης της Γ΄ 
Λυκείου µαζί µε τους συνοδούς καθηγητές µας, κ. ∆ιαµαντίδου, κ. Ζερβουδάκη, κ. Τσιώλη, 
κ. Παππά και κ. Σαραντίδη, συναντήσαµε την ποιήτρια  Κική ∆ηµουλά στη βιβλιοθήκη 
Λαζαρίδη, ένα όµορφο νεοκλασικό στον Πειραιά. Αφορµή αποτέλεσε η µελέτη κάποιων 
ποιηµάτων της, που συµπεριλαµβάνονται στην εξεταστέα ύλη του µαθήµατος της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. 

Η κ. ∆ηµουλά είναι η σηµαντικότερη Ελληνίδα ποιήτρια εν ζωή και η τρίτη γυναίκα 
ακαδηµαϊκός. Έχει τιµηθεί µε Κρατικό Βραβείο Ποίησης, ανάµεσα στις υπόλοιπες 
διακρίσεις της, ενώ στο σχολικό βιβλίο τα 

ποιήµατά της ανθολογούνται µαζί µε έργα ποιητών όπως ο Καβάφης, ο Σολωµός 
και ο Ρίτσος. Εύλογα, λοιπόν, είχε κεντρίσει το ενδιαφέρον όλων µας να τη 
γνωρίσουµε και από κοντά. Στην οµιλία -ή καλύτερα συνοµιλία- παραβρέθηκαν και 
άλλα σχολεία του Πειραιά. Και λέω συνοµιλία, διότι η κ. ∆ηµουλά δεν προέβη σε 
µονόλογο ή αυτοπαρουσίαση, αλλά απάντησε στις ερωτήσεις µας, από τις οποίες 
άλλες ήταν αυθόρµητες και πρωτότυπες και άλλες πιο τυπικές, σαν 
προσχεδιασµένες. Ερωτήµατα έθεσαν και αρκετά παιδιά του σχολείου µας, όµως σε 
κάποιες περιπτώσεις οι απαντήσεις που δόθηκαν δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικές. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάντησης αυτής ειπώθηκαν αρκετά ενδιαφέροντα 
λόγια, λόγια αρκετά προσωπικά, µιας γυναίκας που έχει ζήσει έντονες εµπειρίες στη 
ζωή της και τις οποίες κατάφερε να κάνει ποίηση. Όµως δεν υπήρξε αυτό το κάτι, το ιδιαίτερο, που περιµέναµε να 
ακούσουµε  και να νιώσουµε. Η αίσθηση που έµεινε στο τέλος ήταν µια ελαφρά απογοήτευση. Ίσως βέβαια και εµείς να 
είχαµε υψηλές προσδοκίες, αλλά όταν διαβάζεις τέτοιους στίχους που αγγίζουν την ψυχή και συγκινούν και όταν έχεις 
ακούσει τόσο θετικές κριτικές για έναν καλλιτέχνη, περιµένεις να δεις κάτι το εξαίσιο, έναν άνθρωπο που θα σε εµπνεύσει… 

Βέβαια, η συνάντηση αυτή ήταν µία ακόµη εµπειρία, µια ευκαιρία να γνωρίσουµε µια ποιήτρια και να συνοµιλήσουµε 
µαζί της και… ένα ευχάριστο διάλειµµα από τη µονοτονία της σχολικής τάξης. 

Παπαδοπούλου Λίλια-Γ3 

Η ΠΟΙΗΤΡΙΑ ΚΙΚΗ ∆ΗΜΟΥΛΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ Γράφει η Μπούρα Νάσια,-Γ2 

«Ο πληθυντικός αριθµός» και ο «Γας Οµφαλός» της Κικής 
∆ηµουλά, µας οδήγησαν σε ένα πνευµατικό κέντρο του 
Πειραιά για να γνωρίσουµε τη µόνη εν ζωή ποιήτρια, στης 
οποίας τα έργα εξεταζόµαστε πανελλαδικά εµείς, οι µαθητές 
της θεωρητικής κατεύθυνσης. 

∆εν αποφάσισα να γράψω επειδή έµεινα ενθουσιασµένη 
από τη µικρή επαφή που είχα µε την ποιήτρια, αλλά εξαιτίας 
κάποιων ασυµφωνιών που προέκυψαν κατόπιν στο σχολείο,  
µε αφορµή το ερώτηµα που έθεσε η συµµαθήτριά µας Νανά 
Μπουζικάκου: «Γιατί δεν έχετε σχολιάσει στα ποιήµατά σας 
κοινωνικά προβλήµατα;». Η απάντηση που δόθηκε, µε έντονα 
ενοχληµένο ύφος, θεωρώ πως ήταν απαράδεκτη να ακουστεί 
από έναν πνευµατικό άνθρωπο. Η ίδια είπε ότι, αφού δεν 
µπορούν άλλοι που είναι αρµόδιοι (άρα έχουν ευθύνες) να 
δώσουν λύσεις στα κοινωνικά προβλήµατα, δεν µπορεί και η 
ίδια. ∆εν καταλαβαίνω πώς ένας άνθρωπος, µε την 
πνευµατική υπόσταση της Κ. ∆ηµουλά, είπε κάτι τέτοιο, τη 
στιγµή που την άκουγαν τόσα νέα παιδιά (ήταν και άλλα 
σχολεία εκεί), που ενδεχοµένως να αποτελεί πρότυπο για 
κάποιο από αυτά. Προσωπικά µου πέρασε το µήνυµα: 
«Καθίστε στ’ αυγά σας, µην ασχολείστε µε τα κοινωνικά 
ζητήµατα, να τα περιµένετε όλα από τους άλλους». 

Θα προτιµούσα για απάντηση, ότι δεν ενδιαφέρεται να 
γράφει για τα κοινωνικά και ότι την εκφράζει περισσότερο να 
γράφει και να ξαναγράφει για την απώλεια του αγαπηµένου 
της και όχι ότι δεν γράφει, επειδή δεν µπορεί να κάνει 

κάτι γι’ αυτά. Συµβιβαστικές οι απαντήσεις της, όπως και 
η ίδια. 

Επίσης, ακούστηκε ότι, όσοι διαφώνησαν µαζί της, το 
έκαναν επειδή υποτίµησαν το έργο της. Κανένας δεν 
υποβάθµισε την αξία των ποιηµάτων της, όσο και αν δεν του 
άρεσαν. Αντιθέτως, ο τρόπος γραφής και σύλληψής της 
είναι πρωτότυπος, παρόλο που το περιεχόµενο των έργων 
της είναι το ίδιο (απώλεια του αγαπηµένου προσώπου, 
µοναξιά,  θλίψη, υπαρξιακές αγωνίες, φθορά του χρόνου – 
και άντε πάλι από την αρχή). 

Κάτι που επίσης µου φάνηκε περίεργο ήταν ότι έπρεπε 
όλοι να συµφωνήσουν (και το έκαναν) µε όλα όσα είπε. Οι 
απαντήσεις της ήταν καθαρά προσωπικές, αναφερόµενη σε 
δικά της γεγονότα. ∆εν µπορώ να τα ασπαστώ, απλώς τα 
ακούω. Έτσι, διαφωνώ µε όσους τη «λάτρεψαν» παθητικά 
και µε όσους συµφώνησαν ακόµη πιο παθητικά. Βέβαια, 
θέλω να τονίσω ότι ήταν µια γυναίκα εξαιρετικά 
επικοινωνιακή, φιλική, µε αρκετά προοδευτικές αντιλήψεις 
και µε µαγνητικό τρόπο οµιλίας. 

Τα παραπάνω αποτελούν την απάντησή µου σε όσους 
δέχθηκαν αυθαίρετα απόψεις, αλλά και «γέννησαν» δικές 
τους, µε βάση γεγονότα που δεν ήταν αλήθεια. Και για 
όσους είχαν διαφωνήσει στο αν η Κ. ∆ηµουλά είναι 
πνευµατικός άνθρωπος, απαντώ πως και οι ακαδηµαϊκοί, 
λογοτέχνες, ποιητές είναι πνευµατικοί άνθρωποι… Άρα;  
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Συνάντηση µε τον κ. Πέτρο Τατσόπουλο…   
Στις 19 Ιανουαρίου πραγµατοποιήθηκε η συνάντηση µαθητών της Α΄ και Β΄ Λυκείου και των 

καθηγητριών µας κα. Τσιώλη και Ζερβουδάκη µε τον συγγραφέα Πέτρο Τατσόπουλο στη βιβλιοθήκη 
Λασκαρίδη, στον Πειραιά. Αρχικά, ξεκινήσαµε µε  σκοπό να συζητήσουµε για το βιβλίο του ¨Η 
καλοσύνη των ξένων¨. Στην πραγµατικότητα όµως δεν ήταν αυτό το µοναδικό πράγµα στο οποίο 
αναφερθήκαµε. Αφού µιλήσαµε γενικότερα για το επάγγελµα του συγγραφέα και για όλα όσα 
συνεπάγεται αυτό, ο κ. Τατσόπουλος απάντησε µε µεγάλη προθυµία σε κάποιες ερωτήσεις για το 
βιβλίο του, που είχαν να κάνουν µε βιώµατά του. 

Η έκπληξη σε αυτή την συζήτηση ήταν ο ίδιος 
ο κ. Τατσόπουλος. Ήταν χαλαρός και απλός, ένας 
άνθρωπος ο οποίος δεν είχε πρόβληµα να 
αυτοσαρκάζεται και σε καµιά περίπτωση δεν 
ήθελε να επιβληθεί και να δείξει ανωτερότητα. 
Αντιθέτως ήταν πολύ ευθύς και είχε την 
ικανότητα να περνάει µε αµεσότητα αυτό που 
θέλει, ακόµα και στο νεανικό κοινό. 

Οφείλω να οµολογήσω ότι αρχικά είχα 
αµφιβολίες για το αν θα ήταν ενδιαφέρουσα η 
συνάντηση, αλλά µε τη ζωντάνια του, που τον 
έκανε να µοιάζει µε παιδί, ο κ. Πέτρος 
Τατσόπουλος µε διέψευσε. Και είµαι σίγουρη ότι 
όλοι όσοι παρευρεθήκαµε θα θέλαµε, χωρίς 
αµφιβολία, να επαναλάβουµε κάτι τέτοιο… 

Αναγνωστοπούλου  Χαρίκλεια,  Α1 

 

Στα τέλη του Ιαναουαρίου παρακολουθήσαµε µια ταινία, 

στο πλαίσιο µιας κυριακάτικης εξόρµησης, που έγινε µε 

πρωτοβουλία του κ. Παπά. Την πρόταση αποδέχθηκαν 

µαθητές από το Β1 και παρακολούθησαν την ταινία. Ο 

κινηµατογράφος λεγόταν Cine Paradise και βρισκόταν στον 

Κορυδαλλό. Όσο για την ταινία, ήταν «Το Κύµα», του 

Γερµανού σκηνοθέτη Ντένις Γκάνσελ.   

Βασισµένη σε πραγµατικά γεγονότα, αναφέρεται σε ένα πείραµα που έκανε ένας καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας, 

στη Γερµανία, στην προσπάθειά του να διδάξει τους µαθητές του τα αρνητικά των απολυταρχικών καθεστώτων, 

αλλά και τη σκοτεινή τους γοητεία. Για το σκοπό αυτόν, δηµιουργείται µια οργάνωση µε το όνοµα «Κύµα», η οποία 

απαρτίζεται από τους µαθητές του τµήµατος. Η κατάσταση, όµως, αρχίζει να γίνεται ανεξέλεγκτη, αφού το 

«Κύµα» αρχίζει να δρα και εκτός τάξεως και η βία των µελών του να γίνεται το κυρίαρχο στοιχείο του. Έτσι, ο 

καθηγητής που το δηµιούργησε βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση να το διαλύσει. 

Πιστεύουµε πως ήταν µια πολύ καλή ταινία που δηµιουργεί πολλούς προβληµατισµούς, ενώ περνάει πληθώρα 

µηνυµάτων. Το «ηθικό δίδαγµα» είναι ότι δεν πρέπει κανείς να εθίζεται και να γίνεται φανατικός σε τέτοιες 

οµάδες, όσο κακή και αν είναι η ζωή του στο σπίτι, γιατί στο τέλος θα τον οδηγήσει σε µεγαλύτερο κακό. 

Ζάµπας Παρασκευάς  και Λαφαζανίδης Κωνσταντίνος-Β1 
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200 χρόνια µετά τη 
γέννηση του και 150 από 
την έκδοση της 
«Καταγωγής των ειδών», ο 
∆αρβίνος παραµένει στην 
επικαιρότητα. Μόνο 50 
χρονών αποφάσισε να 
εκδώσει το βιβλίο του, ενώ 
ήταν 20 περίπου χρόνια 
έτοιµος. Προβλέποντας τις 
φοβερές αντιδράσεις που θα 
προκαλούσε, ήθελε να 
συλλέξει πρόσθετο 
αποδεικτικό υλικό. Σήµερα γνωρίζουµε ότι µολονότι 
οι εξελικτικές διαδικασίες γίνονται αργά και 
βαθµιαία, εντούτοις έχουν δηµιουργηθεί πολλά νέα 
είδη φυτών και ζώων κατά τη διάρκεια των 
ιστορικών χρόνων. 
 
Ο Κάρολος ∆αρβίνος γεννήθηκε το 1809 στην 
Αγγλία. Οι επιδόσεις του στην ιατρική και µετά στην 
θεολογία ήταν απογοητευτικές. Έτσι, όταν του 
προτάθηκε να µετάσχει ως άµισθος φυσιοδίφης σε 
µια υπερπόντια αποστολή για λογαριασµό του 
Βρετανικού ναυτικού, ενθουσιάστηκε µε την ιδέα 
να ασχοληθεί µε τη µελέτη του φυσικού κόσµου. Το 
ταξίδι αυτό (1831-1836), άλλαξε την αρχική του 
πίστη ότι τα είδη είναι σταθερά, και τον οδήγησε 
στην ιδέα ότι τα είδη µεταβάλλονται. 

Όταν το 1858 κυκλοφορεί το βιβλίο του µε τα 
συµπεράσµατά του, εξαντλήθηκε την πρώτη µέρα 
της κυκλοφορίας του. Μέχρι σήµερα παραµένει ένα 
από τα βιβλία που έχουν πραγµατοποιήσει τις 
περισσότερες εκδόσεις παγκοσµίως. Ο ίδιος ο 
∆αρβίνος ονοµάζει την «αρχή» της διατήρησης και 
επιβίωσης του καλύτερα προσαρµοσµένου 
(ευνοηµένου) οργανισµού, Φυσική Επιλογή. 
Σήµερα, η υπόθεση του ∆αρβίνου έχει γίνει η 
«θεωρία» της Φυσικής Επιλογής, µε την ενίσχυση 
των νεότερων γνώσεων της βιολογίας. 
 
Οι ιδέες του ∆αρβίνου επηρέασαν έκτοτε την 
πανανθρώπινη σκέψη σε βαθµό ώστε οποιοδήποτε 
πολυπαραγοντικό σύστηµα να εξετάζεται µέσα από 
τη διαδικασία της «επιλογής» και την αντίληψη της 
«εξέλιξης». Η οικονοµία, η πολιτική, η αγορά, οι 
επιστήµες από την ψυχολογία ως την φιλοσοφία 
έχουν δεχτεί τεράστια επίδραση, η οποία αποτελεί 
αντικείµενο γενικότερης συζήτησης και διαµάχης 
µέχρι σήµερα. 
 
Η συµπλήρωση 200 χρόνων από τη γέννηση του 
∆αρβίνου σηµατοδοτεί τη γέννηση µιας 
επανάστασης που συνεχίζεται στις µέρες µας και που 
καθορίζει το σύγχρονο πρόσωπο της Βιολογίας. 
Τίποτε στη Βιολογία δεν έχει νόηµα παρά υπό το 
φως της εξέλιξης.  

Ε.Κ. 

����������������������������������������������������������������������������� 

ΠΗΓΑΜΕ ΣΤΟ «ΑΠΟΛΛΩΝ» Τα κορίτσια της Γ θετικής… 

Με μεγάλη μας χαρά δεχτήκαμε την πρόταση της Κυρίας 

Καταλακτάκη για να παρακολουθήσουμε μια ημερίδα 

βιολογίας που διοργάνωσε το Πειραματικό Λύκειο του 

Πειραιά - Ράλλειο. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον 

πολυχώρο «ΑΠΟΛΛΩΝ» με θέμα «Η κοινωνία συναντά 

την σύγχρονη βιολογία» και διήρκησε 2 μέρες. Το τμήμα 

μας παρευρέθηκε στις 23/1/09. Τα θέματα που 

παρακολουθήσαμε βασίζονταν σε 2 μεγάλες κατηγορίες. 

Η μια στηριζόταν στην εξέλιξη της βιολογίας από τα 

πρώτα στάδια της ως σήμερα και η δεύτερη στην ορθή 

χρήση φαρμάκων. Συγκεκριμένα στο πρώτο θέμα μίλησε 

ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε όλους 

όμως δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι το ύφος του ήταν 

αρκετά απρόσιτο καθώς έμοιαζε να απευθύνεται 

περισσότερο σε “συναδέρφους’’ του παρά σε μαθητές λυκείου. Έτσι μολονότι το θέμα ήταν αρκετά 

ενδιαφέρον, δυσκολευτήκαμε να το παρακολουθήσουμε. Στο β΄ μέρος τα πράγματα ήταν καλύτερα. Η νεαρής 

ηλικίας καταξιωμένη βιολόγος κυρία Σανούδου, μίλησε για την χρήση των φαρμάκων και κυρίως για τον 

τρόπο με τον οποίο συνδέεται το γενετικό υλικό του ανθρώπου με την χορήγηση του κατάλληλου φαρμάκου. 

Πρόκειται για το θέμα της φαρμακογενετικής, το οποίο κέντρισε το ενδιαφέρον μας, αφού ακολούθησε 

διάλογος μεταξύ μαθητών και καθηγητών στην αίθουσα. Ήταν αναμφίβολα μια όμορφη εμπειρία που μας 

ώθησε να ερευνήσουμε βαθύτερα τη βιολογία έξω από τα όρια του σχολικού βιβλίου που καλούμαστε να 

«παπαγαλίσουμε»,και αυτό μας ευχαρίστησε ιδιαίτερα! 
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∆εν τον αγαπώ, κι όµως ήµουν εκεί… 
ΤΗΣ  Α.Β 
 

Στις <Βραδιές Παιδείας> του Σχολείου µας, στις 16 Φεβρουαρίου 

2009, στις 7.30 το απόγευµα. Οµιλητής, ο Βασίλης Κάλφας, καθηγητής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µε θέµα του τον <Τίµαιο> του 

Πλάτωνα. 

Και εξηγούµαι: δε µου ταιριάζει η φιλοσοφική, και πολιτική 

συνακόλουθα, τοποθέτησή του. Του Πλάτωνα, εννοώ. Πάντα, όµως, µε 

σαγηνεύει η γραφή του. Τον θεωρώ µεγάλο τεχνίτη του λόγου, µεγάλο 

στοχαστή, µεγάλο τραγικό ποιητή, παρά το ότι ο ίδιος εξοστράκισε την 

ποίηση από την ιδανική του Πολιτεία. Πίστευε, λέει, πως «η µιµητική 

τέχνη, που απευθύνεται στο άλογο µέρος της ψυχής, α) βρίσκεται µακριά 

από την αλήθεια των Ιδεών, β) παρουσιάζει αρνητικούς µάλλον παρά εποικοδοµητικούς χαρακτήρες, και γ) διαταράσσει, µε 

τα πάθη που αφυπνίζει, την αρµονία της ψυχής, δηλαδή παραβλάπτει τη δικαιοσύνη». Είχε γράψει και ο ίδιος, στα νιάτα του, 

τραγωδίες, τις οποίες αρνήθηκε, όταν «µεγάλωσε»! Έχασε κι αυτός, χάσαµε κι εµείς!... 

Κερδίσαµε, όµως, έναν παγκόσµιας εµβέλειας, εγνωσµένου κύρους και διαχρονικό στοχαστή. Οι µελέτες για το έργο 

του συνεχείς και οι ερευνητές κάθε εθνικότητας. 

Οι µύθοι του, ιδιαιτέρως, ερευνώνται και σχολιάζονται. Με τους µύθους και τις αλληγορίες του, σπαράγµατα µόνο, 

ασχολούµαστε κι εµείς, στη Θεωρητική Κατεύθυνση της Γ’ Λυκείου. Ελάχιστα, όµως, µπορούµε να πούµε ότι µυούµαστε στο 

έργο και στη σκέψη του. Όπως πάντα, η γνώση αποσπασµατική, µε µόνο στόχο τις πανελλαδικές… 

Ο µύθος του Τίµαιου ξεχωριστός, µας ανέλυσε ο Βασίλης Κάλφας. Μάλλον αποτελούσε τριλογία, για της οποίας τα 

άλλα δύο τµήµατα µόνο υποθέσεις µπορούµε να κάνουµε. 

Πρόκειται για έναν κοσµολογικό µύθο, που αποτελείται από 3 τµήµατα: τα έργα 

του ∆ηµιουργού – τα έργα της Ανάγκης – τα έργα του συνδυασµού Νου και Ανάγκης. 

Πρόκληση για ειδήµονες και µη αποτελεί ο µύθος της Ατλαντίδας, που 

προτάσσεται στην εισαγωγή του διαλόγου και τον διηγείται ο Κριτίας. Ο κύριος Κάλφας 

υποστήριξε ότι, παρά τα όσα ενδιαφέροντα και παραµυθικά έχουν γραφτεί, πρόκειται για 

µύθο, µάλλον, δηµιούργηµα του Πλάτωνα, εφόσον δεν υπάρχει ανάλογη µαρτυρία από 

άλλη πηγή. Παρά ταύτα, το ενδιαφέρον πολλών αναγνωστών –συγχρόνων και 

παλαιοτάτων- επικεντρώνεται στο µύθο της Ατλαντίδας, στη φιλολογία και την 

παραφιλολογία περί της ύπαρξής της, της τοποθεσίας όπου βρισκόταν, και τόσα άλλα. 

Μένει στους επιστήµονες και σοβαρούς µελετητές του Πλάτωνα να ξεπεράσουν αυτή τη 

σαγηνευτική παγίδα και να αναζητήσουν τη σχέση του µύθου της Ατλαντίδας µε τον υπόλοιπο διάλογο περί δηµιουργίας του 

κόσµου. «Αντικείµενο του Πλάτωνα στον <Τίµαιο> είναι η γένεση του κόσµου των αισθητών, η οποία εξειδικεύεται σε θέµατα 

µαθηµατικών, µουσικής, αστρονοµίας, φυσικής, χηµείας, βιολογίας, ανθρωπολογίας και άλλων επιστηµονικών κλάδων». 

Ο οµιλητής, ο Βασίλης Κάλφας, µε λόγο άµεσο, απλό και µεστό, πιστεύω πως κέρδισε το ακροατήριο. ∆ε χρειαζόταν 

να είσαι φιλόλογος για να κατανοήσεις τον προβληµατισµό του. Κερδίζει πάντοτε το ακροατήριο µε τη διαλεκτική του 

προσέγγιση, την επιστηµονική µατιά, την ευρύτητα της γνώσης, τη νηφαλιότητά του. Το νιώθεις ότι κατέχει καλά το 

αντικείµενο που διαπραγµατεύεται. Βλέπεις τα µάτια του να σε αναζητούν και όχι να κοιτούν τα χειρόγραφα ή τις σηµειώσεις 

του. Και δεν πλατειάζει. Σε εξοικειώνει µε έναν τόσο µεγάλο και τόσο δύσκολο στοχαστή. Αισθάνεσαι ότι ο Πλάτωνας γίνεται 

µέρος της σκέψης σου, ότι κι εσύ είσαι ένα µικρό κοµµάτι στην πορεία της ελληνικής σκέψης, από την αρχαιότητα µέχρι 

σήµερα. 

Και δεν είναι λίγο αυτό…. Κι αυτό, γιατί ο δάσκαλος Κάλφας ξέρει να είναι µεγάλος µε απλότητα, να αναλύει δύσκολα 

θέµατα και να τα κάνει κατανοητά. Και ήταν δύσκολο να εξηγήσεις την προσπάθεια του Πλάτωνα –που δεν την έχουµε 

ολοκληρωµένη- να καταδείξει ότι η αρµονία του σύµπαντος, του κόσµου µας και του ανθρώπινου οργανισµού ακολουθούν 

τους ίδιους πάνω κάτω κανόνες, διέπονται από την ίδια λογική στη δηµιουργία τους και στην εξέλιξή τους… 

Συγχαρητήρια, λοιπόν, στον οµιλητή. Έπαινοι για τον κύριο Μητροπέτρο που, άοκνα και µε εφηβικό ενθουσιασµό, 

εξακολουθεί να είναι παρών, δεν αποστρατεύεται, δεν παραιτείται. Αξίζουν τέτοιες προσπάθειες και οφείλουν να 

συνεχιστούν. 

Κρίµα που δεν πείσαµε τους µαθητές µας!... Μεγάλες οι ευθύνες µας!... Μεγαλύτερες, ίσως, από τη δική τους 

αδιαφορία…. 
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Γράφει η Μπούρα Νάσια, Γ2 

Με αφορµή το ποίηµα της Τζ. Μαστοράκη «Περίληψη», 
που κάναµε την ώρα των «Κειµένων» της Γ΄ Λυκείου µε τον 
κ. Παπά, ξεφύγαµε κάπως από το καθηµερινό στυλ του 
µαθήµατος και συζητήσαµε! Ήταν από τις λίγες φορές που 
επικρατούσε τόση ησυχία και προσοχή από όλους, και αυτό 
γιατί µιλήσαµε για ένα φλέγον ζήτηµα που µας απασχολεί. 

Το ποίηµα αναφέρεται στην καταπίεση που υπέστη η 
ίδια η ποιήτρια από τη µητέρα της, σε τέτοιο βαθµό, που 
ακόµη και τώρα αναζητεί την ελευθερία της. Η µητέρα της 
εξακολουθεί να είναι παρούσα, την κουβαλά µέσα της και 
θέλει να απελευθερωθεί από αυτήν. 

Με αφορµή λοιπόν το ποίηµα διατυπώθηκαν διάφορες 
απόψεις. Ακούστηκε ότι ο ρόλος της µητέρας είναι 
διαχρονικός, ότι έλεγχος υπάρχει και τώρα, όπως και 
παλαιότερα, µόνο που στις µέρες µας έχει τη µορφή «φιλικού 
ελέγχου», διότι ο ρόλος της µητέρας, όπως και του πατέρα, 
δεν µπορεί να ακυρωθεί. 

Ειπώθηκε ότι η καταπίεση των παιδιών από τους 
γονείς, και πιο έντονα από τη µητέρα, είναι αφενός εύλογη, 
λόγω της αγάπης και της φροντίδας που δίνει, αφετέρου  

πρέπει να υπάρχουν περιθώρια ελευθερίας, ώστε να µην 
«φυλακίζεται» το παιδί και να µπορεί να διαµορφώνει την 
προσωπικότητά του. 

∆ιατυπώθηκε ακόµη η άποψη ότι οι σχέσεις παιδιών – 
µητέρας επηρεάζονται από τα εκάστοτε κοινωνικά πρότυπα 
και στερεότυπα και ότι, όσο πιο κλειστή, δεσποτική και 
συντηρητική είναι µια κοινωνία, τόσο πιο αυστηροί και 
πιεστικοί γίνονται οι γονείς. 

Σηµειώθηκε, τέλος, ότι οι ταραγµένες σχέσεις γονιών – 
παιδιών υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, καθώς το 
χάσµα των γενεών δεν αφήνει περιθώρια για να δοθεί ένα 
«τέλος» στις «τεταµένες» σχέσεις τους. Οι νέοι είναι πάντα 
νοητικά και κοινωνικά κάποια βήµατα πιο µπροστά από τους 
µεγαλύτερους, και αυτό είναι κάτι που δεν µπορεί να γίνει 
κατανοητό από τους µεγάλους. 

Οι περισσότεροι ενεργά συµµετέχοντες στη συζήτηση 
αυτή δε διαφώνησαν µεταξύ τους και η κατάληξη, 
σύµφωνα µε τους οµιλητές, ήταν πως γονείς και παιδιά 
πρέπει να είναι κοντά και να υπάρχουν σχέσεις 
εµπιστοσύνης και σεβασµού και όχι φόβου. Το ζητούµενο 
είναι οι φιλικές σχέσεις µεταξύ των δύο πλευρών, χωρίς ποτέ 
να γίνουν «φίλοι», όπως εύστοχα ειπώθηκε, γιατί ο ρόλος 
του γονιού είναι να θέτει όρια. Αυτό ,όµως, δε σηµαίνει ούτε 
υπερπροστασία ούτε αδιαφορία. 

Αυτή η συζήτηση αποτέλεσε ένα δείγµα παιδείας και όχι 
εκπαίδευσης. Μακάρι όλα τα µαθήµατα να συνοδεύονταν 
από την ανοιχτή και ελεύθερη συζήτηση. Και επί του 
θέµατος: οι σχέσεις γονέων και παιδιών µακάρι να γίνουν 
πιο ειλικρινείς µέσω της επικοινωνίας. 

««ΣΣττηηνν  ττρροοχχιιάά  ττωωνν  χχααµµέέννωωνν--ΤΤοο  όόννεειιρροο»»  
Γράφει η Κάλβη Αγγελική, Β1 

 «Μου αρέσει το σχολείο γενικά. Μ’ αρέσει ̟ολύ» Το σχολείο ̟ου ̟ηγαίνω δεν µου αρέσει», εί̟ε εκείνη. 

- Γιατί; Τη ρώτησε ο εαυτός της 

- Είναι η θλίψη , η ̟αραίτηση, η αδιαφορία ̟ου εκφράζει. Ορισµένες φορές οι εχθρικές σχέσεις µαθητών 

καθηγητών. Η α̟ογοήτευση. Χάνω το όνοµα µου και γίνοµαι ένα νούµερο. Είµαι το 9, είµαι το 18, είµαι το 13. ∆εν 
είµαι εγώ. Με κρίνουν α̟ό αυτό και χαµογελούν κρυφά. ∆εν µε ξέρουν καν αλλά ξέρουν αν ζωγράφιζα το βιβλίο µου. 

∆εν µε ξέρουν καν, αλλά µαντεύουν και τις ε̟ιδόσεις µου στα άλλα µαθήµατα. 

∆εν µε ξέρουν καν, αλλά ξέρουν ̟ώς  να µε ̟ληγώνουν. 

Αν υ̟ήρχε ιδανικό εκ̟αιδευτικό σύστηµα θα ντρε̟όµουν να σκεφτώ όλα αυτά, µα τώρα ̟ιστεύω ̟ως είναι ό, τι ̟ιο ειλικρινές έχω 
στο µυαλό µου. 

∆εν κρατώ κακίες, αλλά το λύκειο είναι α̟ό τις ̟ιο άσχηµες εµ̟ειρίες. Τί̟οτα δεν θα µου µείνει. Μα όχι. Θα µου µείνει. Οι ωριαίες 
α̟οβολές. Τα α̟αξιωτικά  σχόλια. Το θάψιµο. Η άψητη τυρό̟ιτα …. Ωραία ̟ράγµατα. 

Τελικά, γιατί ̟ροσ̟αθείς; Για να ξεσ̟άσει τον εγωισµό του κά̟οιος ̟άνω σου; Να ̟ηγαίνεις στην βρώµικη τουαλέτα και να κλαίς; Ε, 
κάτι τέτοιο. 

∆εν είναι ̟άντα έτσι όµως. Υ̟άρχουν ελάχιστοι άνθρω̟οι δί̟λα σου. Μ̟ορεί να µην τους βλέ̟εις, αλλά είναι εκεί, να θυµούνται το 
όνοµά  σου, όταν το ξεχνούν οι άλλοι …. 

∆εν µιλώ όµορφα, δεν ξέρω µαθηµατικά, µου αρέσει η άλγεβρα και η φυσική, δεν είµαι καλή στην ιστορία, ούτε καν στη 
γυµναστική….και τι ̟ειράζει;  

- Γιατί µου τα ‘̟ες όλα αυτά; Είναι όντως αλήθεια;   

- Όχι. Τα είδα στο όνειρό µου. Φαντάσου να ‘ταν έτσι η ̟ραγµατικότητα ….. 
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ΓΙΑΤΙ ∆ΕΝ ΠΗΓΑΜΕ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ;  
1. Μήπως η οικονοµική κρίση χτύπησε κι εµάς τα παιδιά, τις οικογένειες µας δηλαδή, και 
δεν αντέχουν ένα επιπλέον έξοδο, τη στιγµή µάλιστα που πληρώνουν τόσα στα 
φροντιστήρια; Τελευταία πάντως διάβασα ότι κι άλλα σχολεία δεν πήγαν φέτος εκδροµή 
για αυτό το λόγο. και ο µαθητικός τουρισµός µειώθηκε κατά 15 τοις εκατό. Αυτό για παρηγοριά, γιατί 
στην Εκάλη δεν µπαίνει τέτοιο θέµα…. 

2. Μήπως µας έπιασε το άγχος ενόψει των εξετάσεων, εξάλλου είµαστε στην τελική ευθεία. Αλήθεια ή όχι, πολλοί πάντως 
πιστεύουν ότι µια πενθήµερη θα τους αποδιοργανώσει. Μήπως αυτό παίζει φέτος περισσότερο; 

3. Μήπως όµως και εµείς οι µαθητές δεν έχουµε πια φαντασία στην διοργάνωση εκδηλώσεων, ώστε να χρηµατοδοτήσουν 
µια εκδροµή; Η οικονοµική κρίση θέλει άλλου είδους 15µελή, που θα βασίζονται στην αλληλεγγύη, στη δηµιουργικότητα 
και όχι σε εκδηλώσεις που τελικά «µπαίνουµε και µέσα».   

4. Μήπως πάλι η πενθήµερη δεν µας λέει και πολλά πράγµατα; Έχουµε πάει οι περισσότεροι  στο Γυµνάσιο, στη Β Λυκείου 
κλπ. Θα είναι λοιπόν µια από τα ίδια; Η µαγεία  έχει φύγει, δεν υπάρχει εκείνο το κάτι να µας συνεπάρει. ( Εξάλλου, ….τα 
ποτά και τα ξενύχτια, τα  έχουµε χορτάσει- έστω κάποιοι- και χωρίς να πάµε εκδροµή). 

5. Μήπως, ακόµη, βαριόµαστε τόσο πολύ το σχολείο, που δε θέλουµε να κάνουµε τίποτε, ως σχολείο; ( Η απαξίωση του 
δηµόσιου σχολείου, που λένε και στην τηλεόραση). Η αλήθεια είναι πως το σχολείο είναι αρκετά βαρετό... Μας έχουν πείσει 
πολλοί γι’ αυτό ( κράτος, φροντιστήρια ,κοινωνικό περιβάλλον κλπ), και αν νιώθουµε έτσι, µπορούµε να πάµε σε κάτι άλλο, 
λιγότερο «βαρετό».Εξάλλου θα έλθει και το καλοκαίρι. Να τελειώνει λοιπόν το σχολείο το γρηγορότερο, τι τις θέλουµε 
τις πενθήµερες;  

6. Μήπως, από την άλλη µεριά, δεν υπήρχε από την αρχή µεγάλη διάθεση για εκδροµή από τους καθηγητές (διεύθυνση 
κυρίως και σύλλογος καθηγητών στο σύνολό τους, όχι όλοι αλλά… )και ξενερώσαµε λιγάκι µε καταλήψεις, αναπληρώσεις 
πραγµατικές ή µαϊµού, και φτάσαµε στο παρά-πέντε; Καθετί θέλει και το µύθο του, και αυτό φέτος δεν υπήρξε… Εδικά 
αυτή η σύνδεση ντε και καλά κατάληψη = όχι εκδροµές = αναπλήρωση …κάπου µπάζει  

7. Μήπως πάλι κάτι δεν πάει καλά στις σχέσεις µεταξύ µας, αν και επιφανειακά όλα ήταν καλά; Μήπως ήταν τελικά άοσµες 
και άγευστες οι σχέσεις µα ; Ο καθένας µόνος του, χωρίς κάτι να µας δένει; Βέβαια µε το ζόρι παντρειά δεν γίνεται. ∆ε 
µπορεί να έλθει κάποιος σε µια εκδροµή, που θα του είναι οι περισσότεροι αδιάφοροι, αν όχι και αντιπαθητικοί. Ακόµη και 
µε τους συνοδούς-καθηγητές χρειάζεται µια κάποια χηµεία, πόσο µάλιστα µεταξύ µας … 

8. Μήπως συµβαίνουν όλα αυτά µαζί; Κάποια; Τίποτε;  

Υ.Γ.   Η ζήλια θα µας µείνει, αλλά δεν µπορούµε να το αλλάξουµε, οπότε… 
Ένας παλιός µαθητής…… και νυν; Ι. Π.  

 

What’s up? Miten menee? 
Η κάµερα της «Έρευνας» καταγράφει τις διαφορές στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα µε κριτήριο ένα µαθητή της Β΄ Λυκείου στο 
Ελσίνκι και µια Ελληνίδα µαθήτρια της Γ΄ Λυκείου. 

Για τον Φινλανδό µαθητή (όπως και για σχεδόν όλους τους 
Ευρωπαίους) το φροντιστήριο είναι µία άγνωστη λέξη/ Άγνωστη 
λέξη είναι επίσης και το άγχος. Ναι, για τους Φιλανδούς µαθητές, 
όσο κι αν δε θέλουµε να το πιστεύσουµε, το άγχος είναι µία 
άγνωστη λέξη./  

Άγνωστη λέξη για τον Έλληνα µαθητή είναι η ηρεµία ή όχι;/ 
όχι, όµως και για τον Φινλανδό, που η ηρεµία που προέρχεται από 
τον ελεύθερο χρόνο, την ελάχιστη πίεση και το µηδενικό άγχος, για 
τη µαθητική ζωή και για την εισαγωγή του στο Πανεπιστήµιο./ 
Πανεπιστήµιο είπα, και θυµήθηκα πόσες φορές έχω ακούσει την 
περίφηµη λέξη µεταρρύθµιση στο εκπαιδευτικό – παιδευτικό µας 
σύστηµα. /Το παιδευτικό σύστηµα των µεταρρυθµίσεων που έχουµε 
βιώσει τα τελευταία χρόνια, που απλώς αλλάζει την ονοµασία των 
εισαγωγικών εξετάσεων, όπως ο Μανωλιός που άλλαξε και έβαλε τα 
ρούχα του αλλιώς./  

Αλλιώς, πώς θα δικαιολογούσαµε το γεγονός ότι εµείς, τόσα 
χρόνια µετά, ακόµη το ψάχνουµε, ενώ το  

σύστηµα των Φινλανδών έρχεται σταθερά πρώτο στον κόσµο 
µε βάση τις αξιολογήσεις του ΟΟΣΑ;/ 

Αξιολόγηση που µας έθεσε 25ους το 2000 και 28ους το 
2006, ανάµεσα στις 30 υπό εξέταση χώρες του ΟΟΣΑ./ 

Ωραίος αριθµός το 28 και ζυγός, ακούγεται και 
όµορφα, άµα προστεθεί δίνει και δεκάδα./ Σε σχέση µε το 
30, όµως, από το οποίο το χωρίζουν 2 µόνο µονάδες, µας 
θυµίζει πόσο κοντά στο µηδέν έχουµε φτάσει./ Μηδενική, 
λένε, θα είναι και η βάση απ’ την οποία θα ξεκινήσει η 
συζήτηση για την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Ρυθµίστε τα 
µυαλά σας στη συχνότητα των δοκιµασµένων µοντέλων και θα 
καταλάβετε ότι τα πράγµατα είναι απλά./ Απλά, γιατί το 
φινλανδικό σχολείο στοχεύει στο 100% των µαθητών, ενώ το 
ελληνικό στο 10% των µαθητών που θα αριστεύσουν./ Παν 
µέτρον άριστον έλεγαν οι πρόγονοί µας, αλλά εµείς έχουµε 
χάσει και το µέτρο και το άριστο, και προ πάντων µας έχει 
µείνει το τίποτα./ Με το ‘τίποτα’ και άθελά µου, σας χάλασα 
τη διάθεση;/∆ιάθεση όµως έχω να σας την φτιάξω./ 
Φτιάχνοµαι λοιπόν µαζί σας και σας  λέω πως το αποφάσισα 
οριστικά, τελικά δεν φεύγω για Φιλανδία/Γεια σας/ 

 
Ανδριάνα Καλογρίδη- Β1 
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Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ «ΝΕΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ» ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

κ. Ζούπης Ζαχαρίας, απαντάει σε 8 ερωτήσεις µας 
σχετικά µε το πράσινο και το περιβάλλον 

Σχετικά µε τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας έχει βγει η απόφαση εδώ και 5 χρόνια να κατεδαφιστούν. Από όταν ήµουν εγώ 

αντιδήµαρχος υπήρχε οµοφωνία στο να µη γίνουν άλλες εγκαταστάσεις. Ακόµα δοκιµάζεται γιατί οι µεγάλες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας 

βρίσκουν τις διόδους για να παίρνουν άδειες. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να υπάρχουν αποστάσεις από τα σχολεία και τους 

δηµόσιους χώρους και µε βάση τις επιστηµονικές ενδείξεις. Πάντως είµαστε σε ένα διαρκή αγώνα. 

 

Όσον αφορά τους πυλώνες τις ∆ΕΗ πρέπει να γίνει υπογειοποίηση. Γνωρίζω πολύ καλά το 

πρόβληµα γιατί είµαι και φυσικός. Θα πρέπει να το διεκδικήσουµε πιο δυναµικά. Σε κάποιες 

περιοχές της Ελλάδας έχει γίνει. Τον πρώτο λόγο τον έχει η ∆ΕΗ. Αλλά αφού και η ∆ΕΗ 

αδιαφορεί τότε χρειάζεται ένας συντονισµός όλων των δυνάµεων πάνω σε αυτό το αίτηµα. 

Είναι ένα θέµα για προσπάθεια και αγώνα. 

 

Για τους µπλε κάδους ανακύκλωσης, όλο αυτό που γίνεται είναι καλό. Όµως θα πρέπει να 

βρούµε χώρους υγειονοµικής ταφής. Η ανακύκλωση έχει προχωρήσει µε ταχύτατους ρυθµούς 

και έτσι βοηθάµε το περιβάλλον και µειώνεται και ο όγκος των σκουπιδιών. Όµως δεν υπάρχουν αρκετοί χώροι για υγειονοµική ταφή. 

Αλλά αν θέλουµε να µιλήσουµε για το τελικό αποτέλεσµα θέλει άλλες ενέργειες όπως βούληση της κυβέρνησης και κεντρικών φορέων, 

καµπάνιες και επίσης χρειάζονται σταθµοί µεταφόρτωσης και εργοστάσια για ανακύκλωση. 

 

Για αναδάσωση στο Κερατσίνι µέχρι τώρα δεν υπάρχει κανένας προγραµµατισµός. Πρέπει να γίνει όµως γιατί από µελέτες που  έχουν 

γίνει φαίνεται ότι 1) το Κερατσίνι είναι η 2η περιοχή σε ρύπανση 2) έχουµε πολύ µικρό ποσοστό πρασίνου. Απέναντι σ’ αυτό θέλω να είµαι 

αυστηρός, αντικειµενικός, δίκαιος στο ότι δεν υπάρχει σχεδιασµός αν και έχει γίνει µια ενέργεια για να γίνει πρόγραµµα πράσινης ζώνης 

στην πόλη, όµως δεν έχει γίνει κατάλληλη µελέτη και συγκεκριµένες προτάσεις κι έτσι δεν υπάρχει αποτέλεσµα. 

 

Για το αστικό και περιαστικό πράσινο στην πόλη µας δεν έχουν γίνει αρκετές ενέργειες. Μέρη στα οποία θα έπρεπε να έχει γίνει κάτι 

είναι το όρος Αιγάλεω, Ιχθυόσκαλα,  ∆ΕΗ, βιοµηχανική ζώνη ∆ραπετσώνας, το νεκροταφείο και στο Καχραµάνογλου -  εκεί έχει γίνει 

πρόταση για ΤΕΙ. 

Και άλλη µια παράµετρος είναι σχετικά µε το parking.Θα µπορούσε να γίνει υπόγειο parking στην πλατειά Νίκης (τριγωνάκι) και στην 

πλατεία απέναντι από το δηµαρχείο. Τώρα θα πρέπει να γίνει ένα σχέδιο 10ετιας ότι πάµε να τα φτιάξουµε αυτά ώστε σιγά-σιγά να 

δίνονται λύσεις. 

 

Η δεντροφύτευση που είχε γίνει στη Γαληνού ήταν µια παρά πολύ καλή πρωτοβουλία που κάνει όλους µας συµµέτοχους σε ένα 

παιχνίδι. Η άποψη µου είναι ότι για να πρασινίσει το Κερατσίνι θέλει πολλά πράγµατα. Μια παλαιότερη πρόταση ήταν για την 

δεντροφύτευση στο όρος Αιγάλεω να συµµετάσχουν και µαθητές από όλα τα σχολεία. 

 

Για το 1ο Ε.Λ.Κ επί δικής µου αντιδηµαρχίας εγκαινίασα αυτό το σχολείο και πάρθηκε η απόφαση να έρθει εδώ για να γίνετε η πρωινή 

βάρδια .Τότε υπήρχαν παράπονα .Τώρα, δεν είµαι σε θέση να σας πω το χρονοδιάγραµµα για την παράδοση του σχολείου. Όµως µου 

δώσατε το ερέθισµα να το ελέγξω και να αποκτήσω µια πιο άµεση εικόνα. Πρέπει να τελειώσει γρήγορα αυτό το έργο για να µπούµε σε 

άλλο κύκλο έργων.  

 

Αυτό που έχω να πω είναι ότι έχει έρθει η στιγµή που όλοι συνειδητοποιούµε ότι δεν πάει άλλο. Πρέπει να γίνει ραγδαία αύξηση του 

πρασίνου µέσα στον οικιστικό ιστό, να αυξήσουµε τους κοινόχρηστους χώρους, τους πεζόδροµους, τα πάρκα. Πρέπει να δράσουµε πιο 

σχεδιασµένα, πιο συστηµατικά και µε όραµα και κέφι για την πόλη. 

     Τώρα, πρέπει να κάνουµε το Κερατσίνι πιο ανθρώπινο και ποιοτικό. Πιο πράσινο!! Θέλει συµµετοχή και των νέων ανθρώπων γιατί η 

νέα γενιά έχει µια πιο συγκροτηµένη και προσγειωµένη πολιτικοποίηση επειδή ασχολείται µε τα προβλήµατα της ζωής της. 

 Στάθης ∆αφνάς - Πόλα Χρυσοπούλου 
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Παρ’ όλο που φεύγουµε, εµείς τα πρασινίζουµε ! 

Επειδή το Α4 αγαπάει το περιβάλλον, τη διασκέδαση και την 
οµαδική δουλειά, δηµιουργήσαµε -µε παρότρυνση του κ.  Βγενά- µια 
περιβαλλοντική οµάδα, η οποία αποτελείται από τους ακόλουθους µαθητές-τριες του 
θρυλικού Α4 και είναι: Σταµατογιάννης Ηλίας, Τοµαής Βαγγέλης, Χουσεΐνης Μάρκος, 
Ταλιατζής Γεώργιος, Στεφανάκης ∆ηµήτριος, Τάττης Γεώργιος, Σούρας ∆ηµήτρης, 
Σκλαβενίτη Στεφανία, Τσισκάκη Ελευθερία, Φασούλη Νέλλη, Ψυλλή ∆έσποινα, Τσάκωνας 
Κωνσταντίνος και Χριστοδουλάκης Παναγιώτης. Στόχος µας να φυτεύσουµε φυτά, δένδρα 
και οπωροκηπευτικά στα παρτέρια του σχολείου.  

Τα αγόρια και τα κορίτσια µας έχουν βάλει σκοπό να µας αλλάξουν - 
εκτός από τα «φώτα» - και την εικόνα του σχολείου µας. Γι’ αυτό και ο κύριος 
Βγενάς ήρθε σε επαφή µε τους υπεύθυνους για το περιβάλλον από το ∆ήµο, 
που αν και στην αρχή µάς είχαν λίγο στο «περίµενε», τελικά έστειλαν γεωπόνο 
και µας συµβούλεψε για το τι θα πρέπει να κάνουµε. 

Μέχρι στιγµής τα παρτέρια δίπλα ακριβώς από το Α4 είναι σκαµµένα, 
έχουν καθαριστεί και µέσα σε αυτές τις µέρες τα αγόρια της οµάδας θα 
φροντίσουν να τα σκεπάσουν µε «φρέσκο» χώµα, ενώ τα κορίτσια µας θα 
εστιάσουν στην επιλογή των λουλουδιών που θα φυτευτούν. Από το ∆ήµο 
λάβαµε επίσης και διάφορα εργαλεία, που θα µας βοηθήσουν για την 
υλοποίηση του έργου µας. Στόχος µας είναι, στο επόµενο διάστηµα, να έχουν 
φυτευτεί άνθη σε όλα τα παρτέρια του σχολείου µας. 

 

Αυτή τη δουλειά που αναλάβαµε δεν τη βλέπουµε ως 
«εργασία», αλλά πιο πολύ ως διασκέδαση, αφού δε σταµατάµε ποτέ ο 
ένας να πειράζει τον άλλον, γελάµε συνεχώς, µε αποτέλεσµα οι ώρες που 
«δουλεύουµε» να περνάνε πολύ γρήγορα. Βέβαια, επειδή έχουµε 
ξεκλέψει και κάποιες διδακτικές ώρες, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τους 
καθηγητές µας για τη διευκόλυνση που µας κάνουν. 

Ως περιβαλλοντική οµάδα κάνουµε τα αδύνατα δυνατά για να 
οµορφύνουµε το χώρο, που τον αποκαλούµε δεύτερο σπίτι µας και που 
τον αγαπάµε σαν κάτι δικό µας. Όσο για τον κύριο Βγενά, που τον 
έχουµε λίγο στο τρέξιµο, τι άλλο να του πούµε από ένα µεγάλο 
«ευχαριστώ» και… «καλή υποµονή». Θα υπάρξει και συνέχεια… 

Τσισκάκη Ελευθερία, Α4 

Μ ί α  ε ί δ η σ η  π ο υ  µ α ς  ά ρ ε σ ε  

Παλιά νησί εξορίας – τώρα νησί πρασίνου 
Ο Αϊ Στράτης θα γίνει το πρώτο «πράσινο» νησί στην Ελλάδα καθώς µέσα στο 2009 θα ξεκινήσουν και θα 

ολοκληρωθούν οι εργασίες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά από ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας.  

Το σχέδιο προβλέπει την εγκατάσταση ανεµογεννητριών, φωτοβολταϊκών πάνελ και µονάδας παραγωγής 
βιοενέργειας µε αξιοποίηση βιοµάζας έτσι ώστε το νησί να καλύπτει 100 % τις ενεργειακές του ανάγκες από τον 
ήλιο, τον άνεµο και τα βιοκαύσιµα. Ακόµη και τα πετρελαιοκίνητα/βενζινοκίνητα µέσα µεταφοράς στο νησί, θα 
αντικατασταθούν από ηλεκτρικά. 

Το σχέδιο είναι πιλοτικό και αναµένεται να αποτελέσει πρότυπο για την ανάπτυξη παρόµοιων έργων και 
σε άλλα ελληνικά νησιά. Ανάλογες πρωτοβουλίες ανέλαβαν στο παρελθόν και άλλες χώρες, όπως η ∆ανία, η 
Γερµανία, η Ιρλανδία και η Γαλλία.  
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Μέτωπο της Υπερνοµαρχίας Αθηνών – Πειραιώς µε δήµους, φορείς και κινήσεις πολιτών, 
ΤΟΥ Θ.Ι. 
 

Σε αυτήν την τσιµεντούπολη, µε τα 4.500.000 
κατοίκους, µάλλον φτάσαµε πια σε τέτοιο σηµείο, που, 
απ’ ό,τι φαίνεται, περισσότεροι από παλιά, θα 
συµφωνούσαν εύκολα να γίνει πάρκο, άλσος ή µια ζώνη 
πράσινης διαδροµής ένας ελεύθερος χώρος στην 
περιοχή τους. Και δεν είναι ανάγκη να γνωρίζουν την 
απόφαση του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (Π.Ο.Υ) 
για το κατώτερο όριο που θέτει σχετικά µε τα 
τετραγωνικά µέτρα πράσινου ανά κάτοικο, όσον αφορά 
τις µεγαλουπόλεις- και που αυτό το όριο είναι 7 τ.µ.- 
για να στηρίξουν την επιλογή τους αυτή. Και αυτό 
γιατί όλοι, λίγο-πολύ, έχουµε αισθανθεί την 
ευεργετική επίδραση που µπορεί να έχουν τα 
χρώµατα και τα αρώµατα των πάρκων στην ψυχική 
µας διάθεση και στη σωµατική µας ευεξία. Γι’αυτό, 
στους χώρους αυτούς, πολλοί έχουν δει να ίπτανται, 
µατιές που αναζητούν το δικό τους άστρο καθώς 
χάνονται στο άπειρο και βλέµµατα βαθιά που γλυκά 
διασταυρώνονται µε άλλα. Κι όσο γι’αυτό το «όλοι» 
είναι απολύτως ακριβές, µιας και έχει διαπιστωθεί πως 
οι χρήστες των καλοσυντηρηµένων πάρκων, διεθνώς, 
είναι άντρες και γυναίκες, γέροι, γριές και παιδιά, 
εύποροι και φτωχοί, ντόπιοι και µετανάστες, 
εργαζόµενοι και άνεργοι, ζευγάρια, παρέες και 
µοναχικοί, φευγάτοι, φτωχοδιάβολοι, ήσυχοι, κι 
ανήσυχοι, χαµηλότονοι κι εκδηλωτικοί. Σε όλους κάτι 
καλό αφήνει αυτή η επαφή µε τη φύση ακόµα και στην 
πιο λάιτ εκδοχή της. Και δε µιλάµε για κάτι 
πρωτόγνωρο, αλλά για έναν από τους αρχαίους τρόπους 
των ανθρώπων να αποσυµπιέζουν τις εντάσεις τους. 
Εντάσεις, που στις µέρες µας είναι πολλές, αφού πολλές 
είναι οι αφύσικες και ανθυγιεινές σχέσεις και 
καταστάσεις που ζούµε, σε ένα περιβάλλον από τα πιο 
υποβαθµισµένα στην Ευρώπη. Φυσικά, ο Π.Ο.Υ θέτει 
το δικό του όριο για λόγους πολύ πιο πρακτικούς. 
Λόγους που έχουν να κάνουν βασικά µε τον θετικό 
ρόλο του πράσινου στην καταπολέµηση της µόλυνσης 
της ατµόσφαιρας, της απορρόφησης από το έδαφος των 
νερών της βροχής, στη θετική επίδραση που έχει στη 
διαµόρφωση της ποιότητας του κλίµατος, καθώς και 
στην άµυνα ενάντια στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

 
Υπάρχει όµως µια είδηση που έδωσε την 

αφορµή γι’ αυτό το άρθρο. Μάθαµε, λοιπόν, από τις 
εφηµερίδες πως η Υπερνοµαρχία Αθηνών – Πειραιώς 
αποφάσισε επιτέλους να ασχοληθεί µε το οξύ πρόβληµα 
της έλλειψης πράσινου στο Λεκανοπέδιο (2,6 τ.µ. 
πράσινου ανά κάτοικο, ενώ στον Πειραιά και τους 
δήµους του αναλογεί µόνο 1,4 τ.µ. ανά κάτοικο) και 
έκανε την πρώτη αναγκαία  κίνηση. Συγκρότησε φορέα, 
υπό την αιγίδα του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, µε 
τίτλο «Συνεργασία  

 

 
 
για το Περιβάλλον». Στη «Συνεργασία» συµµετέχουν 
κοινωνικοπολιτικοί και επιστηµονικοί φορείς, που έχουν 
ως βασικό άξονα δράσης τη θεσµική κατοχύρωση των 
ελεύθερων αστικών και περιαστικών χώρων ως χώρων 
πράσινου. Αυτό θα προσπαθήσει να το πετύχει η 
«Συνεργασία» µέσα από τον µηχανισµό των Γενικών 
Πολεοδοµικών Σχεδίων και του Ρυθµιστικού Σχεδίου 
Πόλεως. Η συνολική έκταση των ελεύθερων χώρων, 
που διεκδικεί η «Συνεργασία» στο Λεκανοπέδιο, 
ξεπερνά τα 25.000 στρέµµατα, δηλαδή είναι µια έκταση 
που αντιστοιχεί σε 160 Εθνικούς Κήπους-imagine…160 
πνεύµονες ζωής! Στην πρόσκληση της “Συνεργασίας”, ο 
∆ήµος Κερατσινίου δήλωσε ως διεκδικούµενο χώρο 
πρασίνου το Νεκροταφείο της Ανάστασης. Από διπλανούς 
δήµους δηλώθηκε το όρος Αιγαλέω. Τέλος, στην περιοχή 
µας, υπάρχει και ο τελευταίος µεγάλος ελεύθερος 
χώρος-620 στρέµµατα παρακαλώ- της Β΄ Πειραιά. 
Είναι αυτός που βρίσκεται ανάµεσα στο Κερατσίνι και τη 
∆ραπετσώνα, στα πρώην εργοστάσια των Λιπασµάτων – 
Τσιµεντάδικου. Χρόνια τώρα, οι κάτοικοι της περιοχής, 
αγωνίζονται για τη δηµιουργία εκεί  και ενός 
µητροπολιτικού πάρκου. Και νάναι µόνο στα χρόνια µας 
που ο περίεργος- αυτός που φερ’ειπείν θέλει να µάθει γιατί 
κανείς από τους δύο δήµους δε δήλωσε το χώρο αυτόν- 
ισοδυναµεί µε τον αφελή; 
 

Όµως, ποιοι είναι οι αντίπαλοι της 
“Συνεργασίας”;  Η “Συνεργασία” µάς λέει πως αντίπαλοι 
είναι ιδιώτες, η Κτηµατική Εταιρεία ∆ηµοσίου και η 
Εκκλησία. Όλοι δηλαδή αυτοί που, από την ανέγερση 
κτιρίων σε ελεύθερους χώρους, επιδιώκουν υπερκέρδη. 
Και ήταν, η δική µας χαύνωση ή συναίνεση, που άναψαν  
πράσινο φως για να προωθούν οι γκριζάνθρωποι τις 
επιλογές τους. Έτσι µε τα χρόνια, φθάσαµε στο σηµείο, το 
τσιµέντο, να έχει κατακυριεύσει την πόλη µας. Τα 
οργανωµένα αυτά συµφέροντα, σε συνεργασία µε τη 
γραφειοκρατία, συχνά πυκνά- µας λέει η “Συνεργασία”- 
προχωρούν πολλές σχετικές υποθέσεις τους µε διαδικασίες 
τέτοιες, όπου οι µιζαδόροι κάνουν πάρτι και το µαύρο 
χρήµα παίρνει και δίνει το χρώµα του από και στις 
συνειδήσεις των εµπλεκοµένων. Ποιοι µπορεί να είναι οι 
σύµµαχοι της “Συνεργασίας”; Κατ’ αρχάς το Υπουργείο 
ΠΕΧΩ∆Ε, όταν θυµηθεί πως στον τίτλο του υπάρχει και 
το ‘ΠΕ’, που σηµαίνει Περιβάλλον. Το Συµβούλιο 
Επικρατείας βεβαίως, µια σταθερή αξία.. Μα βασικά, όσοι 
προσπαθούν να συνδέσουν κάποιες επιλογές και χαρές της 
ζωή τους, µε το κοινό καλό. Από µια τέτοια στάση ζωής, 
συνήθως πηγάζει και µια πίεση προς την Πολιτεία, για 
ρυθµίσεις και έργα, που να ικανοποιούν πραγµατικές και 
ουσιαστικές ανάγκες όλων µε τον ίδιο παρανοµαστή. Το 
θέµα είναι, αν µπορούµε να ελπίζουµε -έστω κι όσο πατάει  
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για τη χαρτογράφηση και διεκδίκηση ελεύθερων χώρων που κινδυνεύουν να τσιµεντοποιηθούν. 
 
η γάτα- πως το ωραίο σύνθηµα της “Συνεργασίας” «Αθήνα – 
Πειραιάς, τσιµέντο να µη γίνουν» θα πραγµατοποιηθεί. Η 
οικονοµική κρίση ενός συστήµατος που αποθέωσε τον 
ατοµισµό της απληστίας, οι περιορισµένες αρµοδιότητες της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και η αυξανόµενη 
αφερεγγυότητά της, είναι οι βασικοί λόγοι που µας κάνουν να 
αναρωτιόµαστε, αν η καλή αυτή ιδέα θα κερδίσει την ενεργό 
υποστήριξη µιας πλειοψηφίας ώστε το γκρίζο να µην κερδίσει. 
Και µακάρι να ήµασταν αισιόδοξοι, αλλά στις µέρες µας  το πιο 
συνηθισµένο είναι στόχοι-σπίθες σαν κι αυτόν, που 
αποβλέπει να κάνει το περιβάλλον της καθηµερινής µας 
ζωής κάπως καλύτερο, δεν ανάβουν φωτιά στις καρδιές του 
κόσµου. Όµως, ακόµα κι αν υπάρξουν πολίτες που θα 
κινητοποιηθούν γι’ αυτό το θέµα, όπως και για άλλα θέµατα, το 
πρόβληµα είναι αν θα πετύχουν να αναδείξουν πολιτικές και 
πολιτικούς που σιγά-σιγά θα ανοίξουν τη 

 
δηµοκρατία µας σε ιδέες και προτάσεις µιας άλλης 
ιεράρχησης και προοπτικής. Με άλλα λόγια, 
υπάρχουν στην κοινωνία µας άνθρωποι που να 
θέλουν να αγωνιστούν, ώστε να µπορούν 
προβλήµατα -σαν κι αυτό που θέτει η 
“Συνεργασία”- να λύνονται προς όφελος ιδιαίτερα 
των κοινωνικά ασθενέστερων οµάδων και των 
υποβαθµισµένων περιοχών; Άλλοι;/εµείς; / ποιοι 
στ’αλήθεια θα αναλάβουν την ευθύνη της πόλης 
και θα  προσπαθήσουν, να αναζωογονήσουν το 
πολιτικό µας σύστηµα κάνοντάς το φιλικό προς 
τη ζωή, ευαίσθητο στις αγωνίες και τις ανάγκες 
του κόσµου, αξιόπιστο και δίκαιο;  
 

Αν κανείς, τότε, θα εξακολουθήσουν όλα να 
βαίνουν καλώς εναντίον µας* . Έτσι νοµίζω.  
(* τίτλος βιβλίου του Σκαµπαρδώνη Γ.) 

Η Σαχάρα θα µας σώσει; 
" Η Σαχάρα θα µας σώσει;" Ναι απαντά ο δρ. Άντονι 
Πατ, του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Ανάλυσης Εφαρµοσµένων 
Συστηµάτων στην Αφρική. Στην σύνοδο της Κοπεγχάγης 
για την αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών, ο κ. 
Πατ. παρουσίασε τις τεχνικές λεπτοµέρειες, το 
χρονοδιάγραµµα και τις εκτιµήσεις κόστους, της λύσης 
που προτείνει για την αντιµετώπιση του φαινοµένου 
του θερµοκηπίου. Ο κ. Πατ υποστήριξε πως µε ηλιακά 
κάτοπρα τοποθετηµένα σε ένα κοµµάτι της Σαχάρας 
µπορούµε να παράγουµε όλη την ηλεκτρική ενέργεια που 
χρειάζεται η Ευρώπη. Για το έργο αυτό απαιτείται 
συνολική δηµόσια επένδυση από τα ευρωπαϊκά κράτη της 
τάξης των 50 δις ευρώ. Τέλος ο κ. Πατ τόνισε πως οι 
πιθανότητες για σαρωτικές καταστροφές λόγω του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου, τείνουν, στον επιστηµονικό κόσµο, να γίνουν βεβαιότητα. 
Γι' αυτό το λόγο, απαιτείται ριζική στροφή στην ενεργειακή παραγωγή, κάτι που µόνο 
µια συντονισµένη δράση των Ευρωπαίων πολιτών µπορεί να το πετύχει, µιας και επί του 
παρόντος οι πολιτικοί και επιχειρηµατικοί κύκλοι δεν φαίνεται να µπορούν να πάρουν 
τις αναγκαίες αποφάσεις. Είναι δε φανερό, πως πρέπει οι επιστήµονες να βοηθήσουν την 
κοινωνία να καταλάβει το πρόβληµα, ώστε να διαµορφωθεί η πολιτική βούληση που θα το 
αντιµετωπίσει. Αυτά, εν περιλήψει, είπε ο κ Πατ και όπως µας µετέδωσε ο ανταποκριτής 
µας, έφυγε ανήσυχος.  

Χρησιµοποιηµένο λάδι στο νεροχύτη της κουζίνας? …όχι πια! 
 
Τώρα, αφού τηγανίσουµε, αντί να ρίξουµε το χρησιµοποιηµένο τηγανισµένο λάδι στο νεροχύτη της κουζίνας, µπορούµε 

να το ανακυκλώσουµε!! Είναι πολύ απλό: Χρησιµοποιούµε ένα άδειο πλαστικό µπουκάλι, συγκεντρώνουµε το 
χρησιµοποιηµένο λάδι και κάνουµε µία βόλτα σε ένα από τα καταστήµατα της αλυσίδας σουπερµάρκετ ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ όπου έχουν τοποθετηθεί ειδικά δοχεία. Υπάρχει εταιρεία που το συγκεντρώνει και το µετατρέπει σε 
βιοκαύσιµα και βιολιπαντικά. Αξίζει να σηµειωθεί πως τα λάδια τηγανίσµατος που δεν ανακυκλώνονται καταλήγουν στο 
αποχετευτικό δίκτυο και µολύνουν το περιβάλλον. Συγκεκριµένα, 1lt λαδιού µολύνει σχεδόν 1 εκατοµµύριοlt νερού, ποσότητα 
ικανή να καλύψει τις ανάγκες σε νερό για ένα άτοµο για 14 χρόνια. Για κάθε λίτρο λαδιού που θα ανακυκλώνεται, θα 
προσφέρεται από την εταιρεία που συλλέγει και επεξεργάζεται τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά λάδια, την REVIVE, το ποσό 
των €0,03 στη µη κερδοσκοπική οργάνωση WWF. Το ζήτηµα είναι πως πρέπει πραγµατικά να κάνετε και µία βόλτα 
προκειµένου να ανακυκλώσετε το λάδι σας αφού ειδικά δοχεία υπάρχουν µόνο σε δύο καταστήµατα. 
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Θέλω Μαµά, Μαµά, Μαµά, Μαµά,     
είµαι στηείµαι στηείµαι στηείµαι στηνννν τηλεόραση! τηλεόραση! τηλεόραση! τηλεόραση!    τηλεψυχίατροτηλεψυχίατροτηλεψυχίατροτηλεψυχίατρο    
Ευφροσύνη Βοριά,Ευφροσύνη Βοριά,Ευφροσύνη Βοριά,Ευφροσύνη Βοριά,    Α1Α1Α1Α1 

∆έκα λεπτά µπροστά σε µια τηλεοπτική κάµερα είναι αυτό που χρειάζεται η µαµά σου (και µόνο αυτή), για να 
πειστεί πως είσαι γεννηµένος για τα φώτα της Show Biz. Η µαµά ξέρει να κρίνει ( ή καλύτερα, νοµίζει ότι ξέρει), 
αν το παιδάκι σας αξίζει µία θέση στο πάνελ του Κους Κους ή ακόµα καλύτερα µία εκποµπή πάνω του! Εµάς, µας 

ρώτησε; 
Εξαιτίας, λοιπόν, πολλών µαµάδων, βλέπουµε καθηµερινά πολλές αδίστακτες, ανυπόφορες, άβουλες, 

αγράµµατες, πάνω απ’ όλα, φάτσες, που σε ‘’µαστιγώνουν’’ µε τα ελληνικά τους (ο Θεός να τα κάνει), κατά τα 
κριτήρια της ΤV. Αυτές οι γλυκές φατσούλες (τροµάρα τους, που λέει κι η γιαγιά µου), όχι µόνο βγαίνουν στα 
παράθυρα σας τηλεόρασης, αλλά λένε και τη γνώµη τους από πάνω! Όµως, θα µου πεις εσύ που διαβάζεις το 

άρθρο γιατί, µαντάµ, δεν κλείνεις τα παραθυρόφυλλα; Είµαι µαζοχίστρια! Το ίδιο κι εσύ! Λατρεύω να µε 
βασανίζουν µε φράσεις του τύπου «κ. Τάδε, αυτά που λέτε δεν συµβαδίζουν µε την πολιτική που ασκεί η 
κυβέρνηση» , ή ακόµα καλύτερα, «η γνώµη µου είναι…». Μακάρι να ήξερα ποιανού είναι η γνώµη! Μήπως είναι 
του αρχισυντάκτη, του καναλάρχη ή της µαµάς;  

Ποτέ δεν είπα να σφραγίσουν για πάντα τα χείλη τους. Μόνο να µάθουν πως για να µιλήσουν πρέπει, φυσικά, 
να έχουν κάτι να πουν και να έχουν “βουτήξει” τη γλώσσα µέσα στο µυαλό πριν κάνουν ή πουν οτιδήποτε. Είναι 
δικαίωµα τους να εκφράζουν την γνώµη τους και υποχρέωση, κυρίως προς τους εαυτούς τους, να την 
εκφράζουν σωστά. 

Το θεό παρακαλώ (διότι είµαι και θρήσκα, ωστόσο λιγότερο από σένα) να µη µου τύχει ποτέ στον δρόµο 
κανένα από τα  “καλόπαιδα” της τηλεόρασης. Γιατί είµαι και πολύ ασυγκράτητη και µπορεί να µου ξεφύγει κανένα 
σπαστικό γελάκι (ξέρεις από τα δικά µου) ή κανένα αυγό, στη χειρότερη των περιπτώσεων. Πάντως, εύχοµαι να 
µην ακούσω ποτέ τη µαµά µου να µε παρακινήσει να γίνω κι εγώ κοµµάτι της τηλεόρασης. Αν γίνει ποτέ αυτό, 
σου επιτρέπω να  µου ρίξεις εσύ ντοµάτα, αρκεί να είναι στην εποχή τους! Αλλιώς, και το γιαούρτι καλό είναι 
αρκεί να µην είναι 0%. Όπως έχεις καταλάβει, τα light δεν είναι του χαρακτήρα µου! 

Βέβαια, αν δω κανέναν από τους φίλους ή από τους γνωστούς µου (οι υπόλοιποι δεν µε ενδιαφέρουν) σε 
παρόµοια θέση, εγώ πρώτη θα του ρίξω την Αγελαδίτσα και θα έχει και την πέτσα. Απλώς προειδοποιώ, γιατί θα 
το κάνω και µετά. (έρχεται το καλύτερο) θα γελάω µέσα στο αυτί του! Μόνο έτσι θα σταµατήσει να ακούει τη 
µαµά του 

Τελειώνοντας, (επιτέλους) θα ήθελα να σχολιάσω τις επαναλαµβανόµενες παρουσίες του κ. Π. 
Μητροπέτρου, στην εκποµπή του κ. Κ. Χαρδαβέλα, «Οι πύλες του ανεξήγητου». Πρώτον, πάντα είναι 
περιποιηµένος, δεύτερον, είναι ευγενικός και τα λέει ωραία (φαίνεται ο γραµµατιζούµενος, που λέει η γιαγιά µου, 
η ίδια µε την προηγούµενη), και τρίτον, να του δώσω συγχαρητήρια, επειδή συνεχίζει να κρατάει τον τίτλο του 
Λυκειάρχη. 

Αυτά για φέτος. Αν και η TV θα συνεχίσει να έχει «µεγάλες µούρες», εγώ αποχωρώ, προς το παρόν, (δεν 
πρέπει να σας καλοµαθαίνω).Θα επανέλθω δριµύτερη! Α, και ‘’Do you love me? Do you? Do you?’’. Έτσι, για να 
µην ξεχνιόµαστε!  

Πώς να καταλάβετε ότι το ̟αιδί σας έχει «µ̟λέξει» µε τον… «Satanic» 
 

Ο Σατανισµός, πλέον, είναι ένα θέµα το οποίο απασχολεί πολλούς γονείς, οι οποίοι ανησυχούν για τα «µωρά» τους… Οι έφηβοι 
θέλουν να γνωρίσουν το καινούργιο, οπότε πολλοί καταλήγουν εκεί… Με αφορµή, λοιπόν, την εργασία που έχω να κάνω για τον 
Σατανισµό, αποφάσισα να διαφωτίσω τους γονείς µου -και τους καθηγητές, φυσικά- (για οποιαδήποτε επιπλοκή στο άρθρο… 
Υπενθυµίζω: ΕΙΜΑΙ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΑΙ…)  
Λοιπόν: 
� Αν το παιδί σας, σας ζητήσει για κατοικίδιο µια νυχτερίδα. 
� Αν φεύγει από το σπίτι λέγοντας «θα σε δω στην κόλαση γλυκιά µου». 
� Αν παίζει συνέχεια µε ένα κουνελάκι… ΚΑΙ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΣΧΑ… 
� Αν το δωµάτιό του είναι γεµάτο καρφίτσες… ΚΑΙ ∆ΕΝ ΡΑΒΕΙ. 
� Αν για βραδινό φαγητό σάς ζητήσει βραστή γάτα… 
� Αν το Πάσχα, µαζί µε το αρνί,… σας ζητήσει να σουβλίσετε και ένα φίλο του… 
� Αν του αρέσει να ακούει τα cd του ανάποδα. 
� Αν αλλάζει πόλη όταν συναντά παπά στον δρόµο… 
� Αν σε κάθε Πανσέληνο λείπει από το σπίτι… 
� Αν αποφεύγει το σκόρδο στο φαγητό του… 
� ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ Αν σας φέρει ποτέ στο σπίτι καµιά τύπισσα σαν εµένα… ΜΗΝ ΒΙΑΣΤΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ 

ΣΑΣ… ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΣΕ ΜΠΕΛΑ∆ΕΣ… 
Αποστόλου Πηνελόπη-Α1 
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Μια Μαρία στο Λονδίνο 
Σακελλαρίου Μαρία, Β2 

Κάποιες µέρες, κάποιου χειµώνα, µε κάποιο τρόπο και µε κάποιους φίλους 
βρέθηκα στο Λονδίνο. Πέρασα πολύ ωραία και ξαφνιάστηκα ευχάριστα, γιατί δεν 
είχα και σε µεγάλη εκτίµηση την Αγγλία. Όπως κάθε χώρα ή πόλη είναι 
ξεχωριστή, έτσι και η Αγγλία και συγκεκριµένα το Λονδίνο είναι µια ενδιαφέρουσα 
πόλη µε πολλά αξιοθέατα. Πιστεύω ότι µια τέτοια εµπειρία είναι απαραίτητη. 
Βέβαια, ο καιρός ήταν απογοητευτικός, ψυχρός, βροχερός και πάντα µουντός. 
Επισκέφθηκα το Βρετανικό Μουσείο, και µάλιστα πρέπει να σηµειωθεί ότι ένα από 
τα ‘star’ θεωρούνται τα µάρµαρα του Παρθενώνα. Φιλοξενούνται στη µεγάλη 
αίθουσα του µουσείου και συγκεντρώνουν τους περισσότερους τουρίστες. Ακόµα, 
πήγα στο Big Ben, δε µε ενθουσίασε, και στα ανάκτορα του Buckingham, όπου 
πέτυχα και την αλλαγή φρουράς που γίνεται µε 

µεγάλη µεγαλοπρέπεια. Επίσης, επισκέφθηκα το Govent Garden, µια 
περιοχή σαν το Μοναστηράκι, γεµάτο πάγκους µε souvenirs και πλανόδιους 
καλλιτέχνες, µουσικούς.  

Λοιπόν, η γενική µου εντύπωση είναι πως πραγµατικά το Λονδίνο και 
η Αγγλία είναι κάτι τελείως διαφορετικό, ίσως έξω από τη νοοτροπία µας. 
Οι άνθρωποι ας πούµε, είναι πολύ απόµακροι και ψυχροί σαν τον καιρό. 
Καµία σχέση µε µας, βέβαια φταίνε και οι νοοτροπίες µας που είναι 
διαφορετικές. Επίσης, συνειδητοποίησα, γιατί το Λονδίνο χαρακτηρίζεται ως χωνευτήρι φυλών. 
Πραγµατικά, άσπροι, µαύροι, κίτρινοι είναι όλοι εκεί! Τόσοι διαφορετικοί πολιτισµοί συνυπάρχουν 
ειρηνικά! Αυτά! Και επαναλαµβάνω ότι µια τέτοια εµπειρία είναι αξέχαστη και απαραίτητη! 
 
( Αν δεν προγραµµατίζετε σύντοµα ένα ταξίδι στο Λονδίνο, µε ένα κλικ στο www.britishmuseum.org  συνδέεστε 
online µε περισσότερα από 1.000.000 αντικείµενα του µουσείου καθώς και µε µελέτες, βίντεο κ. λ. π για 
αρχαίους πολιτισµούς.) 

ΟΙ ΚΡΥΦΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
Η εποχή στην οποία ζούµε 

χαρακτηρίζεται από µεγάλη 
«ανάπτυξη» της τεχνολογίας, 
γνώσεων και πληροφοριών. 
∆εν συλλέγουµε απλώς ως 
κοινωνία τις γνώσεις, αλλά 
αυτές σε πολύ µεγαλύτερο 
βαθµό είναι διαθέσιµες, τόσο 
σε σχέση µε τη µερίδα του 

πληθυσµού η οποία έχει πρόσβαση σε αυτές τις 
πληροφορίες όσο και την ταχύτητα διάδοσης 
τους (που προσφέρει το διαδίκτυο). 

Σήµερα, η σηµασία και ο ρόλος του 
διαδικτύου δεν περιορίζεται σε αυτό αλλά τείνει 
να εξελιχθεί σε τρόπο ζωής. 

Σιγά σιγά η παροχή υπηρεσιών internet θα 
βρίσκεται σε κάθε σπίτι και λόγω της βελτίωσης 
των τεχνικών υποδοµών και των νέων 
τεχνολογιών, αυτή θα γίνεται ολοένα και 
φθηνότερη παράλληλα και οικονοµικότερη. 

Οι νέοι έχουν εξελιχθεί σε πολύ καλοί 
χρήστες του διαδικτύου και διαχείρησης αυτών 
των πληροφοριών και δεν γνωρίζω κατά πόσο 
αυτό είναι θεµιτό. Οι κίνδυνοι που κρύβονται 

είναι πάρα πολλοί µα δεν θα ήθελα να κάνω 
λόγο για τους πολύ γνωστούς που τους 
ακούµε καθηµερινά και µολονότι είναι 
σηµαντικοί η αποφυγή τους δεν αποτελεί 
δύσκολο πράγµα. 

Σηµαντικός κίνδυνος του διαδικτύου είναι η 
υιοθέτηση λάθος προτύπων. 

Το κάθε παιδί µπορεί να δει διάφορους 
τύπους ανθρώπων, κυρίως διάσηµους  και να 
εντυπωσιαστεί από την ψεύτικη εικόνα την 
οποία προβάλουν. Να τονίσω πως πρότυπο για 
τους νέους θα πρέπει να αποτελούν οι γονείς 
τους και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι 
προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.  

Αυτή η συσσώρευση πληροφοριών και η 
εύκολη πρόσβαση σε κάθε τι έχει εξαχθεί τόσο 
πολύ ώστε να µας πείθει πως το διαδίκτυο έχει 
εξελιχθεί σε τρόπο ζωής, σε αναγκαιότητα. Οι 
νέοι θα πρέπει να καταλάβουµε πως η 
ενασχόληση τους µε το διαδίκτυο θα πρέπει 
να αποτελεί ένα µέσο εύρεσης πληροφοριών ή 
ακόµα και ψυχαγωγίας αλλά πάντα µε µέτρο. 
Η αληθινή ζωή βρίσκεται έξω από το pc!! 

 
Γαϊτανιός Λευτέρης, Γ1 
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«Πιο καλή η μοναξιά από σ’ ένα που δεν φτάνω μια σε βρίσκω μια σε χάνω πιο καλή η μοναξιά.» 

«Μοναξιά μου όλα,  μοναξιά μου τίποτα, μη μ’ αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.» 

«Μόνος μου το πέρασα κι αυτό και στο τέλος με γονάτισε.» 
 

Και άλλα πολλά τραγούδια που λένε για τη μοναξιά! 

Άλλα επαινούν τη μοναξιά και άλλα λένε για το κακό 

που προξενεί στον άνθρωπο. Όμως τι πραγματικά 

ισχύει; Η μοναξιά ούτε σε πληγώνει ούτε σ΄ 

εκμεταλλεύεται ούτε προδίδει ή κοροϊδεύει. Είναι 

πάντα εκεί, ειδικά το βράδυ δίπλα σου, στην αγκαλιά 

σου. Σε πονάει η μοναξιά, αλλά, όταν δεν μπορείς να 

κάνεις αλλιώς, συμβιβάζεσαι. Στην αρχή σου φαίνεται 

ακατόρθωτο… Μετά, με τον καιρό το συνηθίζεις και ο 

καιρός περνάει… Ώσπου ξυπνάς ένα πρωί και 

καταλαβαίνεις ότι έχεις κουραστεί να είσαι μόνος/η. 

Άραγε φταις εσύ; Φταίνε οι άλλοι, δεν ξέρεις… 

Ή μήπως πράγματι φταίνε οι άλλοι που δεν εκτιμάνε 

αυτό που πραγματικά είσαι; Όλο αναρωτιέσαι, 

σκέφτεσαι, και ξανασκέφτεσαι αλλά τίποτα. Δεν  

καταλήγεις πουθενά!!! 

Και πάλι από την αρχή, έτσι περνάει ο καιρός, χωρίς να 

το καταλαβαίνεις , όμως πονάς, νιώθεις ένα κενό, βλέπεις 

γύρω σου ζευγάρια ερωτευμένα, ευτυχισμένα και από την 

άλλη πληγωμένους! Τότε αρχίζεις να αναρωτιέσαι, αν είσαι 

εσύ καλύτερα από τους άλλους! Όμως κάτι μέσα σου σε 

τρώει, θες να ερωτευτείς, να νιώσεις κάποιον δίπλα σου, να 

μοιραστείς την χαρά, τον πόνο. Πώς γίνεται ένα τόσο ωραίο 

συναίσθημα να σε αποδυναμώνει, να αρνείσαι να 

συνεχίσεις την ζωή σου, να μην θες να ερωτευθείς ξανά; 

Τελικά τίποτα δεν μας ικανοποιεί. Όταν θέλουμε κάποιον, 

θέλουμε μετά να μείνουμε μόνοι μας με πρόφαση ότι  

“θέλουμε να σκεφτούμε”, αλλά όταν είμαστε μόνοι, 

θέλουμε κάποιον/α δίπλα μας. Τελικά ακόμα φταίμε και 

εμείς οι ίδιοι που δεν αρκούμαστε σε τίποτα. 

Έτσι μετά από όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι ποτέ δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε τα ερωτήματα μας περί της μοναξιάς. Η 

μόνη λύση είναι να αρχίσουμε να ζούμε την κάθε μέρα! Ούτως ή άλλως και η μοναξιά βοηθάει για μια εσωτερική 

ανασκόπηση, αλλαγή, διόρθωση του εαυτού μας. Να καταλάβουμε τα λάθη μας, να προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε 

και να έρθουμε αντιμέτωποι με την πραγματικότητα. Ήρθε ο καιρός. Let’s do it! 
Πόλα Χρυσοπούλου, Β4 

 
Ελευθερία Τσισκάκη. Α4 

 

 

     Σαν ερώτημα….γελοίο, όταν όμως φτάνεις στην απάντηση….πρέπει  
να το σκεφτείς καλά! Μπορεί κάθε 14 Φεβρουαρίου να σε βρίσκει με… 
άλλο Βαλεντίνο, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει κάποιος που 
γιορτάζει πάντα μαζί σου αυτή τη γιορτή χωρίς όμως να του 
προσφέρεις κάποια καρδούλα ή κάποιο αρκουδάκι με υπονοούμενο. 

Αναρωτιέσαι ποιος είναι; Για σκέψου λίγο και θα δεις! Είμαι σίγουρη ότι, όταν ερωτεύεσαι, 
ζωγραφίζεις κρυφά καρδιές, γράφεις τα αρχικά των ονομάτων σας στο θρανίο και στο τέλος του 
τετραδίου σου καταγράφεις στίχους από τραγούδια που εντελώς τυχαία μιλάνε για σένα και για 
αυτόν. Το τέλειο ζευγάρι. Ναι, είστε, αλλά όταν αυτό τελειώσει και όλα εξαφανιστούν, τι γίνεται; 
Χάνεις τον Βαλεντίνο σου, αλλά μην στεναχωριέσαι, δεν είναι ο αληθινός. Χαλαρά, δεν έγινε και 
τίποτα. Θα σου αποκαλύψω ένα μυστικό. Όταν είσαι κακόκεφη και δεν σε χωράει ο τόπος, έχεις 
ανάγκη κάτι για να ξεφαντώσεις, αλλά τα συναισθήματά σου συνεχώς σε προδίδουν; Μην 
αγχώνεσαι! Δεν είσαι η μόνη! Τρέξε στον καθρέφτη σου και κοιτάξου καλά! Τι βλέπεις; Εσένα 
μήπως;….Ακριβώς! Εσύ είσαι η Βαλεντίνα του εαυτού σου! Η ιδανική Βαλεντίνα που ποτέ δεν θα σε 
αφήσει! Είδες…!! Τι και αν εκείνη την μέρα ήσουν «μόνη». Όλες τις άλλες μέρες γιορτάζεις με την 
δική σου Βαλεντίνα! Μια συμβουλή μόνο: κοίταξε μην την ξεχνάς, να την έχεις προτεραιότητα και 
να την αγαπάς. Είσαι μοναδική, όσο και ο Βαλεντίνος σου! Άρα, καλή διασκέδαση και ας είσαι και 
χωρίς πραγματικό Βαλεντίνο! 
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 Πατρούσκα Λουτσιάν (L.G.R), B2 

 

Το Hip-Hop το έχουμε σίγουρα ακούσει όλοι μας (μιας και τα τελευταία χρόνια είναι πολύ της μόδας). Είναι το 

είδος μουσικής που χαρακτηρίζεται κυρίως για τον επαναστατικό και ενάντια στο κατεστημένο στίχο του και για τους 

περίεργους ρυθμούς πάνω στους οποίους είναι γραμμένοι αυτοί οι στίχοι. Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, έχει συνδεθεί με 

τη βία, τα ναρκωτικά, τις ημίγυμνες παρουσίες των video-clips, στοιχεία που μόνο τα τελευταία χρόνια μπήκαν στον χώρο 

του Hip-Hop. Αυτή είναι η ευρεία αντίληψη. Για τους μυημένους του είδους το Hip-Hop ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ… Τα στοιχεία 

που το απαρτίζουν είναι τέσσερα, το τραγούδι, το dj-ing,  το graffiti και το breakdance.Υπάρχουν απόψεις που τα θέλουν 

περισσότερα, όπως ενδεικτικά η slung γλώσσα και άλλα, η επικρατέστερη άποψη, όμως, είναι αυτή που μιλάει για τα 

τέσσερα στοιχεία. 

Το Hip-Hop ξεκίνησε στα αμερικάνικα clubs, όταν κατά τη διάρκεια του διαλείμματος των 

dj, κατά την ώρα που άλλαζαν τα cd στα μηχανήματά τους, κάποιοι (που πληρώνονταν από το 

μαγαζί) απάγγελλαν στίχους με μοναδικά στοιχεία τους το ρυθμό και την ομοιοκαταληξία, 

απασχολώντας έτσι τον κόσμο εν αναμονή του dj και πάντα χωρίς μουσική. Αυτό ονομάστηκε RAP. 

Ήταν η αρχή. Σιγά σιγά και καθώς οι ιδιοκτήτες των μαγαζιών έβλεπαν ότι οι rappers, έτσι 

ονομάζονταν αυτοί που έκαναν rap, είχαν απήχηση, τους προσέλαβαν και έτσι βοήθησαν στην ανάπτυξη αυτής της 

καινούργιας μουσικής (που ακόμα δεν είχε dj, όταν απαγγέλλονταν οι στίχοι). Έτσι, η  rap μουσική εγκαθιδρύθηκε. Οι όροι 

όμως Hip-Hop μουσική και rap μουσική δεν είναι οι ίδιοι. Το Hip-Hop συμπεριλαμβάνει και ένα άλλο στοιχείο, το dj-ing, 

δηλαδή την εισαγωγή ενός ρυθμού ή μουσικού κομματιού πάνω, με βάση το οποίο γινόταν το rap και κατέληξε 

αναπόσπαστο κομμάτι του. Αυτοί που τραγουδούσαν τους στίχους ονομάστηκαν MCs και συνήθως μιλούσαν στα 

τραγούδια τους για ημι-αυτοβιογραφικές ιστορίες. Οι στίχοι μιλούσαν για βία, ναρκωτικά, σεξ κ.λπ., για πράγματα δηλαδή 

που ήταν η σκληρή καθημερινή ζωή των μαύρων στις υποβαθμισμένες περιοχές που ζούσαν. Γι’ αυτό η μουσική αυτή, στην 

αρχή, κατακρίθηκε από τους λευκούς. Σιγά- σιγά τα τραγούδια αυτά έγιναν ένας τρόπος έκφρασης και εκδήλωσης της 

άρνησής  προς την κοινωνία και άρεσαν σε πιο πολλούς.  

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν το Hip-Hop αναπτύσσεται -παράλληλα με το στίχο του, που τώρα πια μιλάει και 

για άλλα στοιχεία της ζωής. Νέα είδη ξεφυτρώνουν, όπως το nu-metal (δηλαδή η ανάμειξη Hip-Hop και metal), το RNB 

(που συνεχίζει τους στίχους για γυναίκες, λεφτά κ.λπ.), πράγματα που δίνουν μια εντύπωση για το Hip-Hop τελείως 

διαφορετική από την πραγματική του. Ειδικά το RnB στηρίζεται από μεγάλες πολυεθνικές και είναι ένα προϊόν που γύρω 

του παίζονται πολλά δισεκατομμύρια. Άλλο είδος είναι το λεγόμενο «gangsta-rap» (δεν υπάρχει ακριβής ονομασία) -το 

οποίο συνεχίζει να μιλάει για μαύρους, κοσμήματα, μενταγιόν, λεφτά, όπλα, ναρκωτικά, αλλά παρ’ όλα αυτά παραμένει 

κατά πολύ καλύτερο από το RnB, γιατί είναι κάτι αυθεντικό και αληθινό- είναι βγαλμένο από τη ζωή στα γκέτο των μαύρων 

και των λαθρομεταναστών και προβάλλει όλες τις ελλείψεις που είχαν όλοι αυτοί τόσα και τόσα χρόνια και για τον πόλεμο 

που τους έκανε το κατεστημένο. (…Η συνέχεια στο επόμενο φύλλο μας…) 

Ευρώπη – Αυστραλία σε 5 ώρες 
Το αεροσκάφος που θα διανύει την απόσταση Ευρώπη-Αυστραλία σε λιγότερο από 5 ώρες 
παρουσίασαν Βρετανοί µηχανικοί. Το κωδικό όνοµα του αεροσκάφους είναι Α2 και αποτελεί 
το αποτέλεσµα της κατασκευής, στην οποία προχώρησε η εταιρία Beaction Engines µε έδρα 
το Oxffordshire,στην Νότια Αγγλία. Ανάµεσα στους χρηµατοδότες του συµπεριλαµβάνεται 
και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ∆ιαστήµατος. Έχει τη δυνατότητα µεταφοράς 300 επιβατών µε 
ανώτατη ταχύτητα 6400 χιλιοµέτρων την ώρα, που µεταφράζεται σε πέντε φορές την 
ταχύτητα το ήχου. Το Α2 έχει σχεδιαστεί ούτως ώστε να απογειώνεται από το διεθνές 
αεροδρόµιο των Βρυξελλών και να πετά ως τον βόρειο Ατλαντικό µε ταχύτητα περίπου ενός 
Mach (το οποίο αντιστοιχεί σε 1225 χιλιόµετρα την ώρα.). Κατευθυνόµενο  προς τον Νότιο 

Πόλο και µε τελικό  προορισµό τους τον Ειρηνικό Ωκεανό και  την  Αυστραλία, θα φτάνει τα 5 Mach  την ώρα.  Το αεροσκάφος 
έχει µήκος 143 µέτρα και µπορεί να πετάξει για τον τελικό του  προορισµό χωρίς ενδιάµεση στάση, διανύόντας συνολική 
απόσταση 20.000 χιλιοµέτρων. Λειτουργεί µε υγρό υδρογόνο το οποίο θεωρείται φιλικό προς το περιβάλλον καθώς εκπέµπει 
νερό και νιτρώδες οξείδιο, αντί για διοξείδιο του άνθρακα. Οι επιβάτες θα ταξιδεύουν χωρίς παράθυρα εξ’ αιτίας της 
υπερθέρµανσης που προκαλείται από τις υψηλές ταχύτητες. Στη θέση των παραθύρων θα τοποθετηθούν οθόνες 
τηλεόρασης, ούτως ώστε ο επιβάτης να έχει την αίσθηση ότι βλέπει από έξω. Η µέση τιµή του εισιτηρίου θα κυµαίνεται στα 
7.760 δολάρια. Η πτήση Βρυξέλες – Αυστραλία θα διαρκεί 4 ώρες και 40 λεπτά. Και µπορεί κάτι τέτοιο να φαντάζει αδιανόητο, 
σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα, αλλά µάλλον τίποτα απ’ ότι φαίνεται δεν είναι αδύνατον. Να θυµίσουµε πως σήµερα η 
πτήση Ευρώπη – Αυστραλία διαρκεί 25 ώρες. Καλό σας ταξίδι. 

Πηγή NASA                                                                                                                                                                               ∆ηµήτρης Στεφανάκης Α4 
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σχολικά σχολικά σχολικά σχολικά πρωταθλήµαταπρωταθλήµαταπρωταθλήµαταπρωταθλήµατα    
ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ Η ΚΑΡ∆ΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ 
Μία ακόµα διάκριση για τον αθλητή της Β' Λυκείου, ∆ηµήτρη Καλοδούκα. Ο χρυσός πρωταθλητής της 
ελληνορωµαϊκής πάλης πέρυσι στους αγώνες του Νοτίου Οµίλου, ∆ηµήτρης Καλοδούκας, προκρίθηκε και θα 

διεκδικήσει το χρυσό στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθληµα. Ο µεγάλος τελικός 
της Ελληνορωµαϊκής Πάλης, θα διεξαχθεί εφέτος στην πόλη της Μυτιλήνης. 
Έτσι λοιπόν το νησί της Λέσβου θα υποδεχτεί τον χρυσό µας πρωταθλητή, ο 
οποίος θα αγωνιστεί στον µεγάλο τελικό αρχές Απριλίου. Οι ευχές όλων είναι να 
θριαµβεύσει η εµπειρία και η καρδιά του πρωταθλητή. 

ΣΤΑ ΠΟ∆ΙΑ ΤΗΣ ΑΣΗΜΩΣ 
Ο δρόµος, ο βασιλιάς του κλασσικού αθλητισµού, διαθέτει πλέον µια γαζέλα µε 
µεγάλα πνευµόνια στα 400 µέτρα, από το Λύκειό µας. Οι κοπιαστικές 
προσπάθειες και η 2η θέση στα 400 µέτρα στην Α’ φάση των πανελλήνιων 

σχολικών αγώνων στέλνουν την Ασήµω Παλαµίδου στο Ναύπλιο την Παρασκευή 27 Μαρτίου, όπου θα 
διεξαχθούν οι αγώνες των τετρακοσίων µέτρων της β’ φάσης του Πανελληνίου Σχολικού Πρωταθλήµατος. Η 
τελική µάχη για την νίκη και την πρόκριση είναι στα πόδια της Ασήµως. 

Την ώρα που διαβάζετε τις γραµµές αυτές τα αποτελέσµατα των αγώνων µπορεί να έχουν κριθεί αλλά οποιοδήποτε κι αν είναι το αποτέλεσµα η προσπάθεια 
µετράει και γι αυτό…. Μπράβο σας παιδιά! 

Παιδί του ανέµου και της θάλασσας ο δικός µας, 

Πα̟ουτσόγλου Βασίλης του Α3. Α̟ό τα οκτώ του χρόνια έχει γευτεί την 
αλµύρα της θάλασσας και τη δύναµη του ανέµου. Ο ιστιο̟λόος Βασίλης 
Πα̟ουτσόγλου ̟αλεύοντας µε τα µ̟οφόρ, τα κύµατα και την κούραση µε 
σύµµαχο την αγά̟η του για τη θάλασσα, τον άνεµο και την ιστιο̟λοϊα και 
τον συναγωνιστή του ήρθε ̟ρώτος στο Πανευρω̟αϊκό Πρωτάθληµα 
Ιστι̟λοϊας στην κατηγορία 420 των νέων ̟ου έγινε στην Κροατία τον 
Αύγουστο του ’08 και ένα µήνα νωρίτερα, τον Ιούλιο του ’08 στην Ελλάδα, 
στην ίδια κατηγορία ήρθε δεύτερος στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Ανδρών. 

 

1ο ΣΕΤ 10-25              (ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ) 
2ο ΣΕΤ 12-25              (ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ)    

Η οµάδα µας αποτελείται από τα εξής κορίτσια: ∆αρούσου.Ε, Καµπούρη Ε., Καραγκούνη Π.,     
Κουρεντζή Α., Σκλαβενίτη Σ., Τσεβδού  Κ., Χατζησταύρου Ξ., Χρυσοπούλου  Π. 
 
Προπονητής: Καλαντζή Ματίνα  
Βοηθός: Βαλσάµη ∆ώρα  
 
∆υστυχώς τα κορίτσια µας γνώρισαν την ήττα µε 2-0 σετ από το Λύκειο των Αµπελακίων στο σχολικό πρωτάθληµα που 
διεξάγετε κάθε χρόνο. Τα κορίτσια µας ξεκίνησαν δυνατά αλλά δεν µπορούσαν ν α αντισταθούν στους αντιπάλους και ήρθε 
δυστυχώς η ήττα. ∆εν πτοήθηκαν τα κορίτσια και δίνουν ραντεβού για του χρόνου ελπίζοντας σε καλύτερες επιτυχίες. Και πού 
ξέρεις, µπορεί να έρθει και µια διάκριση.. 

Βροντερό παρόν έδωσαν και µαθητές από το σχολείο µας που ήρθαν να εµψυχώσουν την οµάδα και να της δώσουν 
αυτοπεποίθηση να πάει καλά. 

Θα ήθελα επίσης να πω ότι υπήρξαν κάποια σφυρίγµατα υπέρ του σχολείου της Σαλαµίνας από τους διαιτητές. Θα έλεγα ότι 
πρέπει να γίνονται δίκαια παιχνίδια και η διαιτησία να είναι 50-50 ώστε όλα να κυλούν οµαλά. 

Τα κορίτσια µας σηµείωσαν τους εξής πόντους: 
Καραγκούνη: 10 πόντοι 
Τσεβδού: 4 πόντοι 
∆αρούσου: 3 πόντοι 
Χρυσοπούλου: 2 πόντοι 
Και άλλοι 3 πόντοι προήλθαν από τα λάθη των αντιπάλων µας. 

Ήταν ένα φανταστικό παιχνίδι. Θα µπορούσαµε να είχαµε κερδίσει αλλά η τύχη ήταν µε το µέρος των άλλων. 

∆αφνάς Στάθης, Β3  
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για την Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Α̟ό την Νανά Μ̟ουζικάκου (τύφλα να ‘ χει η Λίτσα Πατέρα) 

ΚΡΙΟΣ: 21 ΜΑΡΤΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
Με ό̟λο το χιούµορ σας κερδίζετε εντυ̟ώσεις! 
Πιθανότατα να βλάψετε την υγεία σας αφού 
δεν ̟ροσέχετε τις συνήθειές σας (βλ. 
κά̟νισµα). Μείνετε έτσι ‘τρελοί’, ό̟ως είστε, 
γιατί µας αρέσετε. Συµβουλή για τέλος : Μην 
είστε τόσο α̟όλυτοι στις α̟όψεις σας κ’ 
αρχίστε να ακούτε Guns n’ Roses! 
School-stars: Γκουρνέλος Γιώργος, Βαρθαλίτου 
Αντωνία. 

ΤΑΥΡΟΣ : 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. - 20 ΜΑΙΟΥ 
Προσ̟αθήστε να ελέγξετε τον θυµό σας, ακόµα και αν βρεθείτε 
αντιµέτω̟οι µε φαινόµενα αδικίας. Ο Άρης σας ̟ροκαλεί µια ε̟ιθετική 
διάθεση, ειδικά για ανθρώ̟ους θετικών ε̟ιστηµών (̟.χ. Μαθηµατικοί, 
Φυσικοί). Η εκδίκηση δεν θα σας βγει σε καλό, µην αφήνετε, όµως, να 
αδικούν ανενόχλητα οι καθηγητές σας. Αναµένεται τέλος να µην 
γιορτάσετε τα γενέθλιά σας εν όψει σηµαντικών για την ζωή σας 
γεγονότων. (̟.χ. ̟ανελλήνιες εξετάσεις). 
School-stars: Κορωναίου Κατερίνα, Μ̟ουζικάκου Νανά, Λογοθέτη 
Μαρία 

∆Ι∆ΥΜΟΙ : 21 ΜΑΙΟΥ- 21 ΙΟΥΝΙΟΥ   
Νέες γνωριµίες αναµένονται για εσάς διδυµάκια! Όµως, ̟ροσοχή 
στους τσιγκούνηδες! Η φαντασία σας οργιάζει και συχνά είστε 
ανήσυχοι ή ονειρο̟ολείτε στο µάθηµα, γεγονός ̟ου µ̟ορεί να σας 
κοστίσει ακριβά (5 -6 ωριαίες α̟οβολές). Ξυ̟νήστε λίγο και 
̟ροσγειωθείτε στην ̟ραγµατικότητα! Έχετε υ̟οχρεώσεις α̟έναντι 
στην µαθητική κοινότητα!  
School-stars: Καραγκούνη Παναγιώτα, Κουτσοδόντης Μιχάλης, 
Γιώτα Νίκα, ∆έδες Αλέξανδρος, ∆ηµό̟ουλος Σ̟ύρος 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: 22 ΙΟΥΝΙΟΥ- 23 ΙΟΥΛΙΟΥ  
Με την είσοδο της Αφροδίτης στον Καρκίνο ο 
έρωτας σε έχει βαρέσει στο κεφάλι! Έχεις 
δαγκώσει την λαµαρίνα (κακώς). Συγκεντρώσου 
στο µάθηµα κι άσε το ‘ Μ̟ούρου-Μ̟ούρου’ και τα 
‘̟ηγαδάκια’ στο µάθηµα, γιατί µ̟ορεί να δίνεις 
και σηµαντικές εξετάσεις φέτος. 
School-stars: Μ̟ούρα Νάσια, Σκορδίλης Γιάννης, 
Ντάκα Σενάτα  

ΛΕΩΝ : 23 ΙΟΥΛΙΟΥ-23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
∆ώστε αγώνα για να εξασφαλίσεις  ένα ευχάριστο καλοκαίρι 
και ένα καλό ̟άρτι γενεθλίων! Σας αρέσει ο µονόλογος, όµως 
καλά θα ήταν να αφήνατε και κανένα άλλο να  µιλήσει! η 
έκλειψη της σελήνης σας φέρνει ατελείωτη βαρεµάρα και 
υ̟νηλία στην ταξη! Καλό θα ήταν να αφήσετε το ̟ολύ heavy 
metal και να ανοίξετε κανένα  ‘heavy’(βαρύ)βιβλίο. 
School-stars: Καλοµ̟ράτσος Παναγιώτης, Παρασκευαδελη 
Μαρία 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
Πάντα καλόγουστοι αλλά και τσιγκούνηδες! ∆εν είναι 
κακή ιδέα να δανείσεις κανένα ̟ροσω̟ικό σου 
αντικείµενο αν (λέµε τώρα) σου ζητηθεί. Ο Κρόνος στη 
Παρθένο σε σ̟ρώχνει έξω α̟ό την τάξη(αν υ̟οθέσουµε 
ότι Κρόνος ο κ. Πα̟̟άς και η ̟αρθένος η τάξη).Ίσως 
̟ρέ̟ει να αλλάξεις θρανίο, για να µην µείνεις α̟ό 
α̟ουσίες εσύ κ ο δι̟λανός σας. 
School-stars: Μ̟ιτζές Γιώργος, Λέκκας Χρήστος 

ΖΥΓΟΣ: 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
Ο Άρης σας κάνει ελκυστικότερο α̟ό ̟οτέ. Με λίγα βλέµµατα 
ίσως να κάψετε καρδιές (α̟ό την Α’ Λυκείου). Συµβουλή του 
µήνα: µην ̟ετάτε σκου̟ίδια κάτω! Το κτήριο του σχολείου είναι 
γεµάτο κάδους! Οι ε̟εκτατικές σας βλέψεις δεν αντιστοιχούν 
στην ̟ραγµατικότητα, γι’ αυτό ανοίξτε κανένα βιβλίο- λέω εγώ- 
σε ̟ερί̟τωση ̟ου α̟οτύχει τα σχέδιο για την ε̟έκταση του 
ελληνικού κράτους ως τον Τίγρη και τον Ευφράτη ̟οταµό. 
School stars: Θωµάς Κουράκος  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ– 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
Έρχεστε αντιµέτω̟οι µε δύσκολες καταστάσεις, 
όµως, ειδικά όσοι έχετε ξε̟εράσει τα 18,δεν 
δικαιολογείται να ̟αραιτείστε τόσο εύκολα. Για τους 
µικρότερους σκορ̟ιούς ενδέχεται ο ανάδοχος Ερµής 
να τους δηµιουργήσει ακόµα ̟ερισσότερη φλυαρία! 
Μα  ̟ου θα ̟άει αυτή η κατάσταση; Α! και κάντε µια 
̟ροσ̟άθεια να µειώσετε τα ΄΄καρφιά΄΄ και την 
ειρωνεία!!!  
School Stars: Μ̟ακόλας Κων/νος, κ. Πα̟̟άς Γιάννης 

ΤΟΞΟΤΗΣ: 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – 21 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
Η στασιµότητα στα οικονοµικά τονίζει την ανάγκη για 
̟εριορισµό του καταναλωτισµού σας, ειδικά όσον αφορά 
ως σοκοφρέτες του κυλικείου! Περιορίστε και τις ασκήσεις  
µαθηµατικών, γιατί κι ο ΑΪνστάιν στο τέλος τρελάθηκε. 
School Stars: Κοσµετάτου Μαίρη, Ξενιτίδου Έφη  

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ:22 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
Αν η υγεία σας κλωνίστηκε και κά̟οια αρρώστια σας 
ταλαι̟ώρησε, τώρα όλα θα ̟άνε καλύτερα. Η υγεία σας 
ε̟ανέρχεται, τα µυαλά σας, όµως, όχι. Συγκεντρωθείτε!(80 
ηµέρες έµειναν για µια σηµαντική δοκιµασία). 
School stars: Μ̟αρµ̟αγιάννη Εύη, Τοµαδάκη Παναγιώτα 

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ:20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 18  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
Για εσάς να ξέρετε ̟ώς η ύ̟αρξη σας είναι αβέβαιη στην 
γ’ λυκείου. Μάλλον δεν υ̟άρχετε καν…Και αν υ̟άρχετε 
είστε µυστικο̟αθείς και κρύβεστε! Μη φοβάστε τί̟οτα.. 
Στο ε̟όµενο τεύχος ελ̟ίζω να φανερωθείτε…School stars: 
Καταζητούνται…. 

ΙΘΥΕΣ: :19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 
Κατ’ αρχήν χρόνια ̟ολλά σε όλα τα ψαράκια! (Θα είµαι 
καλή µαζί σας γιατί γιορτάζατε) Ειδικά, όσοι είστε 
χρυσόψαρα (ξανθιές – ξανθοί) θα έχετε σηµαντικές ε̟ιτυχίες 
και φέτος, ̟ου θα σας δώσει το υδάτινο ταµ̟εραµέντο σας 
και ο ̟ροστάτης σας Ποσειδώνας. Προσοχή στις κακές 
ε̟ιρροές α̟ό τους Τοξότες. School stars: Κωστάκου Έφη. 
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Αληθινοί Φίλοι 

 

Όλοι φίλους έχουνε 

για να τους βοηθάνε 

να είναι πάντα εκεί 

και να τους αγαπάνε! 

 

Να’ ναι δίπλα τους συνέχεια 

µε σεβασµό και µε ανέχεια 

ό, τι σε βασανίζει να τους λες 

και ν’ ακούς και συµβουλές. 

 

Σ’ αυτούς εσύ µπορείς  

τα µυστικά σου να τους πεις 

που θα µείνουνε εκεί θαµµένα 

σε εκείνους και σε σένα! 

 

Όταν όλοι θα σε αµφισβητούν 

και παντού θα σε κατηγορούν 

οι φίλοι θα συµπαρασταθούν 

και σ’ αυτούς  θ’ αντιταχθούν!!!  
 

Μαρία Μαυρωνά, Α2  

ΦΙΛΟΙ  ΚΑΙ  ΦΙΛΙΑ 
 

Σίγουρα κά̟οιοι  α̟ό εµάς έχουµε έρθει  αντιµέτω̟οι µεν την 
αρνητική ̟λευρά της φιλίας τότε ̟ου ̟ροσγειωνόµαστε ανώµαλα 
στην σκληρή ̟ραγµατικότητα συνειδητο̟οιώντας ̟ως στην 
φιλία,  ό̟ως άλλωστε και  στην ζωή γενικότερα, δεν µ̟ορούν να 
είναι  ̟άντα όλα ό̟ως τα θέλουµε. Ανακαλύ̟τεις ̟ως υ̟άρχουν 
και  οι  φίλοι-φίδια ̟ου κατά βάθος το µόνο ̟ου κάνουν είναι  να 
σε εκµεταλλεύονται  και  να σε χτυ̟ούν ̟ισώ̟λατα. Έτσι,  
δια̟ιστώνοντας ̟ως η καλύτερή σου φίλη σε ̟ρόδωσε,  
µετανιώνεις για κάθε στιγµή ̟ου µοιράστηκες  µαζί  της και  αυτό 
έχει  ως  α̟οτέλεσµα να δυσκολεύεσαι να ξαναεµ̟ιστευτείς και  να 
δηµιουργείς δεσµούς µε τους άλλους. Πολλές  φορές χτίζεις ένα 
τείχος ανάµεσα σ’  εσένα και  στον ̟ερίγυρό σου, ζεις κά̟ως 
α̟οκλεισµένος µέσα σε στενά όρια.  Μή̟ως όµως το ̟αρακάνεις;  
∆εν είναι  δα και  τόσο δραµατικό… Ούτε ταινία του 
Ξανθό̟ουλου…  

Η ζωή είναι µικρή γι’ αυτό και ̟ρέ̟ει να την ζήσεις όσο καλύτερα µ̟ορείς. 
Πάντα υ̟άρχει και η θετική ̟λευρά. Υ̟άρχουν και οι άνθρω̟οι ̟ου φέρονται 
σαν ̟ραγµατικοί φίλοι, ̟ου βρίσκονται στο ̟λάι σου και σε γλυκαίνουν µε 
σοκολατάκια και σου φέρνουν χαρτοµάντηλα όταν το δάκρυ τρέχει κορόµηλο 
µετά το µήνυµα χωρισµού α̟ό τον Brand Pitt ̟ου τα είχες για οχτώ µήνες, 3 
µέρες και 42 λε̟τά (µέχρι και τα λε̟τά µετρούσες µαζί του…) 

Αυτοί στους ο̟οίους τρέχεις µόλις 
νιώσεις την ανάγκη να µοιραστείς το 
µεγάλο σου µυστικό.  Και όταν φτάνει  
ε̟ιτέλους το ̟ολυαναµενόµενο 
ραντεβού, α̟ό ̟ού δανείζεσαι  ρούχα 
και  αξεσουάρ,  ώστε να κάνεις 
εµφάνιση ̟ου θα συζητηθεί ;  Η 
̟ραγµατική φίλη σου θα είναι  ̟άντα 
δί̟λα σου έτοιµη να σε συµβουλεύσει  
α̟ό το ̟ώς να συνδυάσεις τα 
καινούρια σου σταράκια µέχρι το ̟ώς 
να βελτιώσεις τους βαθµούς σου. 
Αλλά ̟άνω α̟’ όλα να θυµάσαι ̟ώς 
για να έχεις αληθινούς φίλους ̟ρέ̟ει  
να µάθεις να συµ̟εριφέρεσαι κι  εσύ 
σαν ένας α̟ό αυτούς…! 

Ανδριάνα Ζα̟άλτα και Μαρία Καφούρου (Α’2) 

Απρίλης φέρνει την δροσιά, φέρνει και τα λουλούδια… 
φέρνει όµως και την εκδροµή στο φιόρε του λεβάντε!  

Η Β’ λυκείου ετοιµάζει αποσκευές και πάει τριήµερη 
εκδροµή στη Ζάκυνθο, το νησί των ∆. Σολωµού, Α. 
Κάλβου, Γρ. Ξενόπουλου κ.α. Η Ζάκυνθος φηµίζεται 
για τις φυσικές της οµορφιές, την ιστορική της 
παράδοση και τη φιλοξενία της.  
Συνοδοί καθηγητές Ε. Αντωνίου, Κ. Σούλιος, Χ. 
Χερουβής. 
Να περάσετε αξέχαστα όµορφα! 

Περιµένουµε φωτογραφίες και ζουµερό ρεπορτάζ!! 

Μετά το µυαλό του άσκησε το στοµάχι του 

Το έπαθλο - τυρόπιτα κέρδισε ο Μιλτιάδης Γιαλούσης 
του Γ1 αφού “χρονοµέτρησε” 15 λεπτά της ώρας µε δύο 
φιτίλια. Θυµίζουµε πως το κάθε φιτίλι καίγεται ολόκληρο 
µέσα σε µία ώρα αλλά όχι οµοιόµορφα! Τι έκανε; 

“Αναψε” ταυτόχρονα το ένα φιτίλι και από τις δύο µεριές και άλλο 
από την µία. …Οπότε το πρώτο αντί να καεί ολόκληρο σε µία 
ώρα, κάηκε σε µισή ώρα. Εκείνη τη στιγµή, άναψε και τη δεύτερη 
µεριά του 2ου φιτιλιού. Από εκείνη τη στιγµή µέχρι την ώρα που 
κάηκε ολόκληρο και το 2ο φιτίλι πέρασαν δεκαπέντε λεπτά της 
ώρας! 

Κ υ ρ ί ε ς  κ α ι  κ ύ ρ ι ο ι …  α υ τ ό  ή τ α ν  τ ο  8Κ υ ρ ί ε ς  κ α ι  κ ύ ρ ι ο ι …  α υ τ ό  ή τ α ν  τ ο  8Κ υ ρ ί ε ς  κ α ι  κ ύ ρ ι ο ι …  α υ τ ό  ή τ α ν  τ ο  8Κ υ ρ ί ε ς  κ α ι  κ ύ ρ ι ο ι …  α υ τ ό  ή τ α ν  τ ο  8 οοοο  φ ύ λ λ ο  τ η ς  Ο Ν Ε Ι ΡΟ ΖΟΥΜ ,  τ ο  2 φ ύ λ λ ο  τ η ς  Ο Ν Ε Ι ΡΟ ΖΟΥΜ ,  τ ο  2 φ ύ λ λ ο  τ η ς  Ο Ν Ε Ι ΡΟ ΖΟΥΜ ,  τ ο  2 φ ύ λ λ ο  τ η ς  Ο Ν Ε Ι ΡΟ ΖΟΥΜ ,  τ ο  2 οοοο  σ υ ν ε χ ό µ ε ν ο  µ ε  2 0   σ υ ν ε χ ό µ ε ν ο  µ ε  2 0   σ υ ν ε χ ό µ ε ν ο  µ ε  2 0   σ υ ν ε χ ό µ ε ν ο  µ ε  2 0  
σ ε λ ί δ ε ς  κ α ι . .  τ ο  1σ ε λ ί δ ε ς  κ α ι . .  τ ο  1σ ε λ ί δ ε ς  κ α ι . .  τ ο  1σ ε λ ί δ ε ς  κ α ι . .  τ ο  1 οοοο  ε κ τ υ π ω µ έ ν ο  σ τ ο  δ ι κ ό  µ α ς  ο λ ο κ α ί ν ο υ ρ γ ι ο  ε κ τ υ π ω τ ή  φ ύ λ λ ω ν  Α 3 ! ! ε κ τ υ π ω µ έ ν ο  σ τ ο  δ ι κ ό  µ α ς  ο λ ο κ α ί ν ο υ ρ γ ι ο  ε κ τ υ π ω τ ή  φ ύ λ λ ω ν  Α 3 ! ! ε κ τ υ π ω µ έ ν ο  σ τ ο  δ ι κ ό  µ α ς  ο λ ο κ α ί ν ο υ ρ γ ι ο  ε κ τ υ π ω τ ή  φ ύ λ λ ω ν  Α 3 ! ! ε κ τ υ π ω µ έ ν ο  σ τ ο  δ ι κ ό  µ α ς  ο λ ο κ α ί ν ο υ ρ γ ι ο  ε κ τ υ π ω τ ή  φ ύ λ λ ω ν  Α 3 ! !     

 


