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Οι ευχές µας ταξιδεύουν σε χρόνο 
απροσδιόριστο. Είναι κοµµάτι της ψυχής µας και τις 
πονάµε µια ζωή. Άλλοτε ως όνειρα και άλλοτε ως 
αναµνήσεις. Περνούν µέσα από ζωές και τις 
ταιριάζουν… Κι ήταν εκείνο το καλοκαίρι που 
ασυναίσθητα έστρεψα το βλέµµα προς τον ουρανό και 
το ευχήθηκα… 

Ναι, κάθε άστρο έχει µια ενυπόγραφη κατάρα 
χαραγµένη πάνω του. ∆εν τόλµησα καν να το σκεφθώ 
και άφησα τη ζωή µου εκεί πάνω. ∆εν τόλµησα καν να 
γελάσω και άκουσα τον ψίθυρό του. ∆εν τόλµησα καν 
να κλάψω και τότε να… «Τι είπες;» - «Σ’ αγαπώ»… 

Περνούν οι µέρες σα ψιχάλες της βροχής που 
σβήνουν αυτά τα λόγια. Η ευχή µου γερνάει, δε µε 
ευχαριστεί πια, αλλά την αγαπώ. Λόγια στον αέρα, 
παραµύθια ξεχασµένα, µόνο η θάλασσα έµεινε να µας 

θυµίζει τον αχόρταγο εκείνο πρώτο χορό των 
συναισθηµάτων µας. Και πώς τα δάκρυα 
πληµµυρίζουν τη ζωή σου και βουλιάζουν την κάθε 
µέρα που περνά; Εύκολα λες. Στο άκουσµα της 
πρότασης αυτής, η ευχή µου έχει πεθάνει. Ξέρεις κάτι 
όµως; Η αγάπη έχει µείνει εκεί. Ωστόσο, παρά τις 
άνοστες ώρες, τις ανούσιες µέρες που δεν µπορώ να 
νιώσω κάτι και µετά βίας υπάρχω, να που ξανά 
πανηγυρικά είµαι στο κατώφλι ενός άλλου καλοκαιρού. 
Μπορεί η ζωή µου να ’ταν ασύγχυτη, όπως αυτές εδώ 
οι λέξεις, µπορεί η ψυχή µου να χανόταν σε δίνη, να 
τριγυρνούσε εδώ και κει, αλλά… τι στο καλό; Κοιτώ 
λοιπόν το αύριο. Μα…σα να το ’δα. Σαν η µοίρα να 
µου ’κλεισε το µάτι! Ευχή µου όµορφη! Είναι καιρός να 
ξαναγεννηθείς! Τώρα που καλοκαιριάζει είναι καιρός 
για όνειρα… και για κουνούπια! 

Κάλβη Αγγελική, Β1 

Το καλοκαιράκι, στην ακρογιαλιά… 

Όπως όλοι έχετε καταλάβει, η άνοιξη βρίσκεται στον τελευταίο µήνα της και σιγά-σιγά οδεύουµε για 

το ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!! Η φύση είναι πλέον στα καλύτερα της και η έντονη ζέστη έχει κάνει ήδη αισθητή την 

παρουσία της. Λογικό είναι λοιπόν, και εµείς να µην είµαστε αρκετά συγκεντρωµένοι…Τα πάντα µας 

αποσπούν την προσοχή και έτσι οι καθηγητές µας βρίσκονται συνεχώς σε µια έξαλλη κατάσταση !!! 

Είναι φυσικό, όλοι να έχουν κουραστεί απ’ τη χρονιά που πέρασε και νιώθουν έντονα την επιθυµία 

για φυγή… Περιµένουν πως και πως το καλοκαιράκι µε τον ήλιο να καίει και τη θάλασσα να τους 

περιµένει για µερικές βουτιές. Βέβαια, η χαρά για όλα αυτά κόβεται εξαιτίας των εξετάσεων που 

πλησιάζουν, ειδικά για την τρίτη τάξη… Το µόνο σίγουρο είναι ότι κάποια στιγµή θα ξεκουραστούµε 

όλοι λίγο-πολύ και όταν θα συµβεί αυτό η ιδέα των εξετάσεων θα φαντάζει πια µια γλυκόπικρη 

ανάµνηση…! Γι’αυτό υποµονή και προπάντων ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!! 

Σοφία Γκιολή, B1 

 

 

Καλό καλοκαίρι, καλές 

διακοπές και πολλά 

“µπλεκούνουπα”, 

γλυκά να σας 

τσιµπήσουν!! 
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Υπεύθυνοι καθηγητές: 

ΙΓΝΑΤΙΑ∆ΗΣ Θ. 

ΜΠΑΚΟΛΟΥΚΑ Σ. 

 

Σε αυτό το φύλλο συνεργάστηκαν οι  

καθηγητές / τριες του Σχολείου µας 

κ.κ. Α. Βαρθαλίτου και Γ. Παππάς  

 
Ευχαριστούµε τους µαθητές του 
τµήµατος Β1 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   

……κι έµεινε η ουρά 
Το νωρίτερο τις ̟ρώτες µέρες του Σε̟τέµβρη - ̟ου είναι και το καλύτερο για 

την οµαλή λειτουργία του σχολείου µας 
- και το αργότερο τις ̟ρώτες µέρες του 
∆εκέµβρη, θα έχουµε µετακοµίσει στο 
νέο κτήριο του σχολείου µας. Η 
συµβατική ηµεροµηνία ̟εραίωσης του 
έργου είναι η 9/10/2009. Ό̟ως όλοι 
γνωρίζουµε, το κτήριο αυτό 
κατασκευάζεται στην ̟εριοχή του 
Πρεσώφ και, ̟ιο συγκεκριµένα, ̟άνω 
α̟ό το 4ο Γυµνάσιο Κερατσινίου. Την 
ευθύνη για την κατασκευή του κτηρίου 
αυτού την έχει ο Οργανισµός Σχολικών 
Κτηρίων. Οι διαδικασίες για την 

ανέγερση του σχολείου µας ξεκίνησαν το 2000 και, αφού ̟έρασαν α̟ό σαράντα 
κύµατα, φαίνεται ̟ως αισίως φτάσαµε λίγο ̟ριν α̟ό την ολοκλήρωσή του. 

Στις 16 Μάη µήνα, µας εί̟ε ένα ̟ουλάκι –̟ου δεν ήταν ̟α̟αγαλάκι- ̟ως το 
έργο ̟ροχωράει κανονικότατα. Υ̟άρχει, όµως, ένα ̟ρόβληµα. Και αυτό αφορά στην 
κατασκευή του έργου ̟ου θα συνδέει το α̟οχευτικό δίκτυο του σχολείου µας µε 

τον κεντρικό αγωγό λυµάτων. Την ευθύνη για την κατασκευή του έργου αυτού, την 
έχει ο ∆ήµος µας, τον ο̟οίο είχε ενηµερώσει σχετικά ο Ο.Σ.Κ α̟ό το καλοκαίρι του 
2008. Είµαστε σίγουροι ̟ως η ∆ηµοτική Αρχή θα βάλει τα δυνατά της και θα 
φροντίσει να κάνει έγκαιρα το έργο αυτό έτσι ώστε, όταν ο εργολάβος ̟αραδώσει 
το κτήριο, να έχει γίνει και η σύνδεση και να κάνουνε κι εµείς αγιασµό στο νέο 
κτήριο. Αυτό είναι το καλύτερο σενάριο για όλους µας και ο Ο.Σ.Κ., ό̟ως µας 
διαβεβαίωσε, ̟ροσ̟αθεί να το ̟ραγµατο̟οιήσει. Τώρα, αν ο διάβολος σ̟άσει το 
̟οδάρι του και δε γίνει η σύνδεση, καµία ανησυχία, δεν υ̟άρχει ̟ρόβληµα ̟αιδιά, 
έχουµε λύση. Με δεδοµένο ότι στο κτήριο ̟ου φιλοξενούµαστε τώρα ασφυκτιούµε και 
ε̟ειγόµαστε να φύγουµε, θα φύγουµε ̟άση θυσία. Η λύση λοι̟όν ̟ου σκεφτήκαµε 
είναι, να ̟ηγαίνουµε κανονικά για µάθηµα στο καινούργιο κτήριο, έχοντας ο 
καθένας µας µαζί του…. και τον ουροσυλλέκτη του.  

Να υ̟ενθυµίσουµε, για άλλη µία φορά, και το θέµα της το̟οθέτησης κατάλληλων ηχο̟ετασµάτων ε̟ί της Λ.Σχιστού, 

̟ου να καλύ̟τουν όλα τα σχολεία ̟ου βρίσκονται εκεί. Αυτό ̟ου συµβαίνει σε ̟ολλές αίθουσες δεν είναι και ό,τι το 
καλύτερο: ∆άσκαλοι και καθηγητές ̟ου φωνάζουν για να ακούγονται - εξ αιτίας του συνεχούς θορύβου α̟ό την κίνηση των 
οχηµάτων ̟ου διασχίζουν τη Λ.Σχιστού - και µαθητές ̟ου, για τον ίδιο λόγο, δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν. Οι 
διαβεβαιώσεις των εκάστοτε ∆ηµοτικών Αρχών για την το̟οθέτηση έχουν ξεκινήσει α̟ό τα ̟ρώτα χρόνια ̟ου ̟ήγαµε ως 1ο 
Λ.Κερατσινίου, στο κτήριο ̟ου τώρα στεγάζεται µόνο το 4ο Γυµνάσιο, δηλ. µιλάµε για είκοσι ̟ερί̟ου χρόνια. Αν κάτι 
τέτοιο συνέβαινε ̟.χ. σε κά̟οια χώρα της ̟άνω Ευρώ̟ης, αυτό θα κυκλοφορούσε ως ανέκδοτο. Γιατί, όµως, εδώ σ’ εµάς, 
αυτός είναι ο κανόνας; Και δεν είναι κρίµα να ̟ροσ̟αθούν εκ̟αιδευτικοί, µαθητές και γονείς, είκοσι χρόνια τώρα, για 
να γίνει ένα µικρό αλλά αναγκαίο έργο; Τέλος, και το λέµε µε φιλική διάθεση σε όλους αυτούς  ̟ου ασχολούνται µε τα 
δηµοτικά ̟ροβλήµατα, ας ̟εταχτούν κά̟οια µέρα µέχρι το Μαρούσι και ας ̟ροσέξουν ̟όσα ηχο̟ετάσµατα ̟εριβάλλουν 
το νέο κτήριο του Υ̟. Παιδείας!... Και να σκεφτεί κανείς ̟ως εκεί δεν κάνουν και µάθηµα!!!... Ε; 
 

ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ 

Στις πρόσφατες εκλογές για την Ευρωβουλή είχαν δικαίωµα να ψηφίσουν για πρώτη τους φορά και οι απόφοιτοι της φετινής µας Γ’Λυκείου. Τώρα, 
πόσοι από αυτούς ψήφισαν και τι ψήφισαν, αυτά είναι στοιχεία που ανήκουν στα προσωπικά δεδοµένα του καθενός. Εµείς θα τους αφιερώσουµε - 

για να τα έχουν να τα θυµούνται-  τα αποτελέσµατα στο ∆ήµο Κερατσινίου και οι όποιοι σχολιασµοί ανήκουν σε όλους µας. Τους ευχόµαστε δε, 

στα χρόνια που έρχονται, οι πολιτικές τους επιλογές να ωθήσουν τα πράγµατα προς το καλύτερο δυνατόν, τόσο για τους ίδιους και τους δικούς 

τους ανθρώπους, όσο και για την κοινωνία µας και την πατρίδα µας. Στο ∆ήµο µας λοιπόν, ψήφισαν 28.386 δηµότες, δηλαδή το 45,82 %, όταν το 
2004 είχε ψηφίσει το 62% των εγγεγραµµένων. Από αυτούς που ψήφισαν, το 2% ακύρωσε τη ψήφο του ή προτίµησε το Λευκό. Ακολουθεί ο 

πίνακας µε τους ψήφους που πήρε το κάθε κόµµα από αυτά που εξέλεξαν Ευρωβουλευτές, το ποσοστό επί των εγκύρων ψηφοδελτίων που 

αντιπροσωπεύουν οι ψήφοι αυτοί και µέσα σε παρένθεση αναγράφουµε το ποσοστό των αντίστοιχων κοµµάτων στις Ευρωεκλογές του 2004. 

ΠΑ.ΣΟ.Κ :                            10.608 ψήφοι  -  38,13 % - (37,21%) 

Νέα ∆ηµοκρατία :                    5.711 ψήφοι  -  20,53 % - (33.35%) 

Κ.Κ.Ε :                                    3.309 ψήφοι  -  14.05 % - (16.18%) 

ΛΑ.Ο.Σ:                                   2.264 ψήφοι  -    8,14 % - ( 4.90%) 
ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ                                 1.590 ψήφοι  -    5.72 % - ( 5.05%) 

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΟΙ:    1.223 ψήφοι  -    4.40 % - ( 0.65%) 

Τα υπόλοιπα 21 κόµµατα:          2.512 ψήφοι  -    9.03 % - ( 2.66%) 

Το εξώφυλλό µας είναι έργο της Ειρήνης Γκουσέτη,  µαθήτριας Β’ 
Λυκείου. Ειρήνη, σε ευχαριστούµε. Ό̟ως ευχαριστούµε και τον 

Τσάκωνα, ∆εληγιάννη και Μάρκου ̟ου µας έφεραν κι αυτοί σκίτσα 
τους για την ̟ρώτη σελίδα. 

Ο ν ε ι ρ ο ζ ο ύ µ  1 9  

∆ιαστηµικές αποικίες 
Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι θα συµβεί εάν 

καταστραφεί η γη; Που θα πάει η ανθρώπινη ζωή; 
Πολλοί µιλούν για την δηµιουργία διαστηµικών 
αποικιών που θα εξασφαλίσουν στον άνθρωπο την 
δυνατότητα να αναπαράγεται και να ζει. Το 
σίγουρο είναι ότι οι πρώτες ∆ιαστηµικές αποικίες 
θα βρίσκονται κοντά στην Γη και θα αποτελέσουν 
τον προθάλαµο για την περαιτέρω εξερεύνηση του 
Σύµπαντος. Μιλάµε για τεράστιους δίσκους σαν 
την ρόδα ενός ποδηλάτου, οι οποίοι θα 
περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό τους για να 
δηµιουργήσουν συνθήκες τεχνητής βαρύτητας, 
ώστε να διευκολύνεται η διαβίωση των ανθρώπων 
που θα µένουν και θα εργάζονται εκεί. Αυτός ο 
πρώτος ∆ιαστηµικός σταθµός θα εξυπηρετεί σαν 
τον ενδιάµεσο µεταξύ Γης και Σελήνης, µιας και οι 
εκτοξεύσεις από το διάστηµα κοστίζουν πολύ 
λιγότερο από ό,τι από την Γη. Την ενέργεία του θα 
την παίρνει από τον Ήλιο, ο οποίος θα τροφοδοτεί 
µε ενέργεια τα συστήµατα διαβίωσης για 10.000 
ανθρώπους, όπως υπολογίζεται. Το πρώτο 
µοντέλο µιας τέτοιας ∆ιαστηµικής αποικίας πρώτος 
σχεδίασε ο Αµερικανός Φυσικός O’Neil το 1977, 
δίνοντας ένα πολύ ακριβές µοντέλο των 
διαστηµικών αποικιών του µέλλοντος. 

Μετά από αυτές τις πόλεις του διαστήµατος το 
επόµενο βήµα είναι η δηµιουργία αποικιών στην 
Σελήνη. Η Σελήνη µε τα πλούσια κοιτάσµατα 
πολύτιµων µέταλλων µπορεί να αποφέρει τεράστια 
οφέλη σε αυτούς που θα τα εκµεταλλευτούν 
πρώτοι. Επίσης, µε την βαρύτητα στο ένα έκτο 
από την Γήινη βαρύτητα, καταργούνται τα 
περισσότερα φράγµατα για την πιο συστηµατική 
εξερεύνηση του διαστήµατος. 

  
Οι πρώτες αποικίες στο Φεγγάρι προβλέπεται να 

αποτελούνται κυρίως από κοινότητες εξειδικευµένων 
εργατών αλλά και πολύ καταρτισµένων επιστηµόνων. 
Η κύρια αποστολή τους θα είναι η εξόρυξη πρώτων 
υλών, αλλά και η κατασκευή διαστηµοπλοίων, µε τα 
οποία θα ξεκινήσουµε για πιο µακρινούς αποικισµούς. 
Ακόµη προβλέπεται να λειτουργήσουν και σαν 
εµπορευµατικοί σταθµοί για την διακοµιδή αγαθών 
στην Γη από τις πιο µακρινές αποικίες αλλά και από 
την Σελήνη. Το µόνο σίγουρο είναι ότι για µια ακόµα 
φόρα ο άνθρωπος επιδιώκει την αποίκιση στο 
διάστηµα µε τόσο µεγάλο ζήλο δείχνοντας το πάθος 
του για την ζωή… 

Μέσα από το φετινό µάθηµα της Αστρονοµίας 
ανακαλύψαµε ότι τελικά είµαστε µετέωροι σε ένα 
σύµπαν που κρύβει πολλά µυστικά και µυστήρια που 
καλούν τον άνθρωπο να τα ανακαλύψει, ξεφεύγοντας 
από τα όρια της λογικής και κάνοντάς τον να  πει στο 
τέλος «Είµαι πολύ τυχερός που ζω», αφού 
ακόµα και η ζωή µας οφείλεται σε µία 
σύµπτωση! 

Κ. Κωσταρόπουλος, Β3 

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

 

 

Εκδόσεις Καστανιώτη 

 
“ Κάθε σόι έχει το µαύρο του πρόβατο – Εµείς  είχαµε τον θείο Πέτρο”.  
Με αυτή τη φράση ξεκινάει το βιβλίο του Απόστολου ∆οξιάδη δίνοντας την εντύπωση µιας βαρετής 

µυθιστορηµατικής βιογραφίας µε µια δόση µαθηµατικών. Το βιβλίο ξεδιπλώνει τη σχέση του αφηγητή µε το 
θείο του, Πέτρο Παπαχρήστο. Στην πορεία γίνεται και η αποκάλυψη της πραγµατικής ταυτότητας του 
µυστικοπαθούς και αποµονωµένου ανθρώπου, που τα µικρότερα αδέλφια του τον αποκαλούσαν 
“αποτυχηµένο της ζωής”.  

Συγκεκριµένα, η ιστορία αρχίζει µε αφορµή µια ετήσια γιορτή, στις είκοσι εννέα Ιουνίου. Τότε, ο µικρός 
αφηγητής διαβάζει ένα από τα σκονισµένα βιβλία του θείου και αυτό υπήρξε το κίνητρο για να εξελιχθεί η 
σχέση τους σε µια µαθηµατική “εµµονή”. Χρόνια µετά, ο αφηγητής ανακαλύπτει πως ο θείος του ήταν µια 
αναγνωρισµένη µαθηµατική ιδιοφυΐα που πέρασε το µεγαλύτερο µέρος της ζωής του προσπαθώντας να 
αποδείξει την « Εικασία του Γκόλντµπαχ »- πρόκειται για αληθινό θεώρηµα που παραµένει εδώ και 260 
χρόνια αναπόδεικτο. Αυτή η ανακάλυψη του ανιψιού είναι που τον οδηγεί σε µια σειρά απρόσµενων 
γεγονότων φτάνοντας έτσι στο τέλος του βιβλίου όπου….ε, διαβάστε και θα δείτε τι γίνεται…..∆ε θα σας πω 
εγώ τι γίνεται στο τέλος!…  

Είναι  ένα πολύ καλό βιβλίο, που µπορεί να καθηλώσει τον αναγνώστη και να τον εισάγει στον κλειστό 
κόσµο των µαθηµατικών. Όπως είπε κι ο Oliver Sacks: «ένα µυθιστόρηµα που δεν µπορείς να του 
αντισταθείς». 

 
Μάριος Αντωνόπουλος, Α1 
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Τι είναι ευτυχία και πώς µπορούµε να την φτάσουµε;  

Είναι κάτι το απραγµατοποίητο ή είναι δίπλα µας και το µόνο που έχουµε να 
κάνουµε είναι να απλώσουµε το χέρι για να την αγγίξουµε; Ίσως η ευτυχία να είναι η 
προσπάθεια να την αποκτήσεις…Ίσως και οι στιγµές που αφήνεις τον εαυτό σου ελεύθερο 
να ζήσει…Όπως και να έχει, όλοι αναζητούµε αυτό το µαγικό κλειδί της ευτυχίας. Μήπως 
τελικά, όµως, το έχουµε στα χέρια µας αλλά δεν κάνουµε την κίνηση να ανοίξουµε την 
πόρτα; 

Πολλοί πιστεύουν πως µετά τον θάνατο υπάρχει η ευκαιρία να γνωρίσουµε την απόλυτη ευτυχία σε έναν ονειρικό 
παράδεισο. Άλλοι πάλι λένε πως εδώ είναι ο παράδεισος, εδώ και η κόλαση. Και αν ο παράδεισος είναι η ευτυχισµένη ζωή, η 
κόλαση δεν είναι ο πόνος, το τέλος ή τα µεγάλα προβλήµατα γιατί µια ευτυχισµένη ζωή τα περικλείει κι αυτά στην ευρεία 
έννοια της. Κόλαση είναι να έχεις τον παράδεισο µπροστά σου και να ψάχνεις να τον βρεις κάπου αλλού. 

Κι ο παράδεισος πάντα µπροστά µας είναι. Και µπορούµε να τον δούµε. Γιατί τυφλοί δεν είµαστε. Αφήνουµε, όµως, τον 
εαυτό µας να πιστεύει κάτι τέτοιο και κλείνουµε πεισµατικά τα µάτια. Αν τα ανοίγαµε, θα βλέπαµε πως όλα είναι όµορφα. 
Όµορφο είναι να αγαπάς και να σε αγαπούν, να ενθουσιάζεσαι και ας απογοητεύεσαι, να χαίρεσαι, να πονάς, να δίνεις ακόµα 
και όταν δεν παίρνεις. Όµορφο είναι και το κάθε τέλος, γιατί σηµατοδοτεί µια καινούρια αρχή. Γιατί έτσι ζεις… 

Ας δώσουµε, λοιπόν, στον εαυτό µας την ευκαιρία να γελάσει µε την καρδιά του, να αισθανθεί τον πόνο, να ερωτευτεί, 
να θυµώσει, να µετανιώσει, να αγαπήσει και να το φωνάξει, χωρίς µετριοπάθειες. Κάθε στιγµή που ζούµε έχει τη δική της, 
µοναδική αξία και µπορεί να αφήσει σαν ίχνος της ένα γλυκό χαµόγελο. 

Άννα Μαρία Γιασηµάκη, Β1 

Για πάντα µαζί 
φανταράκι 

 

Όλες οι επιστήµες, µε τον τρόπο τους, µιλούν 
για αγάπη, για έρωτα! Στη Φυσική, 
παραδείγµατος χάρη, έχουµε την «έλξη» των 
σωµάτων. Υπάρχει και στη ζωή έλξη, έλξη 
των δύο καρδιών. Σκεφθείτε! Μέχρι και η 
Φύση είναι µαζί σου, ειδικά η άνοιξη σε κάνει 
να ερωτεύεσαι και «ερωτεύεται» µαζί σου! Ο 
έρωτας δεν έχει σύνορα και φραγµούς, γιατί η 
καρδιά σου δε σε ρωτάει σε ποιον θα τη 
δώσεις και ποιον θα σκλαβώσεις. Αν 
αγαπήσεις, τι µπορεί να σας χωρίσει; 
Τίποτα… γιατί απλά, όταν η αγάπη σας είναι 
δυνατή, δεν έχει σηµασία αν σας «χωρίζουν» 
χιλιόµετρα, στρατόπεδα και τείχη, φρουρές και 
αναφορές. Εσύ, αν ακούσεις για λίγο τη φωνή 
του, θα ταξιδέψεις ως ένα άστρο στον 
ουρανό,  για να είσαι όλη την νύχτα «µαζί» 
του. Πόσο θα ήθελες να του στείλεις έναν 
«άγγελο» να τον προσέχει, να του δώσει 
µερικά απ’ τα φιλιά σου, µια αγκαλιά σου να 
τον ζεστάνει και ας είναι τόσο µακριά! Ξυπνάς 
µε τη σκέψη του, µε τη µορφή του, θέλοντας 
να του πεις πως είναι τα πάντα για σένα, πως 
είναι το φως των µατιών σου, πως είναι η ζωή 
σου. Τίποτα δεν έχει νόηµα δίχως να ακούς τη 
γλυκιά φωνή του, δίχως να είσαι µαζί του. Κι 
ας ξεχνιέσαι λίγο µε διάφορα κι ας ταΐζεις το 
µυαλό και το κορµί σου µε ανούσιες 
ψευδαισθήσεις ότι τάχα δε σου λείπει, ενώ 
είναι τα πάντα για σένα...! 

Αφιερωµένο σε όσες έχουν φανταράκι ή και 
σ’ αυτές που τους εκφράζει το κειµενάκι µου..! 

Ξένια Χατζησταύρου, Β2 

...ΜΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΖΑΚΥΝΘΟ... 
 

Είµαι πολύ χαρούµενη που γράφω για την 3ήµερη, στην οποία έλαβαν 
µέρος 62 µαθητές της Β’ Λυκείου και οι καθηγητές µας, κ. Αντωνίου, κ. 
Σούλιος και κ. Χερουβής, οι οποίοι µας βοήθησαν να κάνουµε αυτήν την 
εκδροµή. Αν και το να καταφέρουµε τη συµµετοχή του σχολείου µας σε 
αυτό το τόσο σηµαντικό γεγονός για µας ήταν δύσκολο, τελικά το 
καταφέραµε. Με αυτό το άρθρο θα ήθελα να σας µιλήσω για το πώς 
πέρασαν αυτές οι τρεις µέρες! Ξεκινήσαµε όλο χαρά και µε πολύ καλή 
διάθεση, παρόλο το πρωινό της ώρας αναχώρησης! Αν και ήταν 6 π.µ. 
της 10ης Απριλίου, όλοι ήµασταν πολύ χαρούµενοι και πλήρως έτοιµοι 
για ένα τέλειο και ξέφρενο Σαββατοκύριακο στην όµορφη Ζάκυνθο. Από 
την πρώτη στιγµή που έφτασε το πούλµαν µας (ένα υπέροχο 2ώροφο) 
άρχισε η διασκέδαση! Τα σχέδιά µας άλλαξαν λίγο και, αντί να 
επισκεφτούµε την Αρχαία Ολυµπία στην επιστροφή, τελικά πήγαµε εκεί 
πρώτα. Ήταν υπέροχα και η χαρά και η ζωηράδα µας δεν έµεινε 
απαρατήρητη από κανέναν ούτε καν τουρίστα! Τελικά, µετά από πολλές 
ώρες ταξιδιού, φτάσαµε στη Ζάκυνθο. Ήταν σχεδόν 7 µ.µ., όταν µπήκαµε 
στα δωµάτια, και έµενε πολύ λίγη ώρα για να ετοιµαστούµε για την πρώτη 
νυχτερινή µας εξόρµηση! Τελικά, στις 10.30, ήµασταν όλοι έτοιµοι και, µετά 
από ένα λάθος στον προορισµό µας, φτάσαµε επιτέλους σ' ένα club, 
όπου περάσαµε Τ-Ε-Λ-Ε-Ι-Α!! Την επόµενη µέρα ξεκίνησε η ξενάγηση  και, 
αφού κάναµε το γύρο του νησιού, φτάσαµε σε ένα ταβερνάκι. Εκεί, αφού 
φάγαµε, ξεκίνησε µια µικρή διαµάχη για το πού θα διασκεδάζαµε το 
βράδυ. Συζητήσαµε µε λίγη ένταση και, στο τέλος, αποφασίσαµε. Μετά 
πήραµε τον δρόµο του γυρισµού προς το ξενοδοχείο. Εκεί, αφού είχαµε 
όλο το απόγευµα δικό µας, ο καθένας αποφάσιζε µε το τι θα ασχοληθεί! 
Έτσι, κατά στις 11 και αφού κάποιες από εµάς είχαν αργήσει (µιλάω για 
εµένα, τη Μαρία, την Έλενα και την Όλγα), ξεκινήσαµε για το νυχτερινό 
κέντρο, όπου ακούσαµε πολλά γνώριµα τραγούδια. Ήταν όλα υπέροχα 
και, φυσικά, δείξαµε τι καρδιά έχει το Κερατσίνι, χορεύοντας και 
τραγουδώντας. Οι αφιερώσεις έπεφταν βροχή από τους τραγουδιστές 
προς το σχολείο µας και εµείς συνεχίζαµε τη διασκέδαση. Ήταν µια 
υπέροχη νύχτα που τελείωσε, δυστυχώς, πολύ γρήγορα, αλλά µε πολλές 
αναµνήσεις για να φυλάξουµε. Αυτή ήταν η τελευταία µας νύχτα στο νησί 
και ήταν υπέροχη!! Μετά από ελάχιστες ώρες ύπνου ήρθε δυστυχώς η 
ώρα να ''φύγουµε''. Λίγο πριν πάµε προς το λιµάνι πήγαµε και στην 
εκκλησία του Αγίου ∆ιονυσίου και, έπειτα, κάναµε µια σύντοµη βόλτα στα 
σοκάκια του νησιού. Μετά, προς µεγάλη λύπη µας, µπήκαµε στο 
πούλµαν µας και φτάσαµε στο λιµάνι, όπου είπαµε αντίο στην Ζάκυνθο. 
Μετά από αρκετές ώρες ταξιδιού και απίστευτης πλάκας µέσα στο 
πούλµαν, φτάσαµε πάλι πίσω εδώ, στο όµορφο µας Κερατσίνι... 

 
                                                                                             Κατερίνα Τσεβδού, Β2 
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Χαριτίνη Βλάχου, Α1 

Την ∆ευτέρα 11-05-09, γύρω στις 12 το µεσηµέρι όλοι, µαθητές 
και καθηγητές, ήταν συγκεντρωµένοι στο αµφιθέατρο του σχολείου µας 
για να ̟αρακολουθήσουν κάτι το εκ̟ληκτικό. Ο καθηγητής κ. 

Σαραντίδης Χ. κάλεσε στο σχολείο µας…. το ̟νεύµα του Αριστοφάνη. 
Και το ̟νεύµα αυτό φανερώθηκε σε µας µε µια θεατρική ̟αράσταση. 
Με την άδεια του Αριστοφάνη λοι̟όν ο κ. Σαραντίδης «̟είραξε» το 
έργο του «Πλούτος». Στη θεατρική αυτή ̟αράσταση ̟ήραν µέρος 

µαθητές και µαθήτριες α̟ό το σχολείο µας και έφεραν εις ̟έρας την 
α̟οστολή τους. Προσ̟άθησαν δηλαδή να µας δείξουν τι θα έβλε̟αν οι 
ήρωες του αριστοφάνειου Πλούτου κά̟ου 2.500 χρόνια µετά. Πόσο το 
Χρήµα και η ∆όξα…. εντός κι εκτός της τηλεόρασης, φέρνουν την ευτυχία στους ανθρώ̟ους, τι είναι αυτό ̟ου 

τους εµ̟νέει σήµερα και ̟οιες θα ήταν οι 
αντιδράσεις των ηρώων του.  

Η ̟αράσταση ήταν κατα̟ληκτική. Τα ̟αιδιά 
έ̟αιξαν ̟ολύ καλά τους ρόλους τους και ̟ρόσφεραν 

σε όλους α̟λόχερα το γέλιο. Όλοι το διασκέδασαν. 
Τα ̟αιδιά ̟ου έ̟αιζαν τους ρόλους τους το 
διασκέδασαν ακόµη ̟ερισσότερο και ταυτόχρονα 
ένιωσαν και ικανο̟οίηση, γιατί οι κό̟οι τους 

αναγνωρίστηκαν, ενώ οι θεατές είτε µαθητές είτε 
καθηγητές διασκέδασαν ̟ολύ µε αυτό ̟ου είδαν και 
γέλασαν µε την ψυχή τους. Στο τέλος της 
̟αράστασης κυριαρχούσε το αίσθηµα της 

συγκίνησης, της χαράς και, ίσως, για κά̟οιους να 
κυριαρχούσε και το αίσθηµα της λύ̟ης, γιατί 

άφηναν ̟ίσω τους κάτι το ο̟οίο δεν θα ξανασυναντούσαν ̟οτέ. 

Κά̟ως έτσι έ̟εσε η αυλαία των σχολικών µαθηµάτων για τη 
φετινή σχολική χρονιά. Άλλοι ήταν χαρούµενοι, γιατί ε̟ιτέλους 
τελείωναν, άλλοι λυ̟ηµένοι, γιατί δεν ήθελαν να τελειώσει όλο 
αυτό -άσχετα µε το αν υ̟ήρχαν και κακές στιγµές- και κά̟οιοι 

άλλοι ήταν συγκινηµένοι, γιατί ουσιαστικά α̟οχαιρετούσαν 
γνωστούς, συµµαθητές, φίλους και ̟ολύ όµορφες στιγµές.  

Ελ̟ίζουµε και του χρόνου να δούµε κάτι αντάξιο της 
φετινής θεατρικής ̟αράστασης ή και ακόµα καλύτερο. Θα είµαστε 

όλοι εκεί, µαθητές και καθηγητές… Ή τουλάχιστον οι 
̟ερισσότεροι…  

Οι µαθητές ̟ου ̟ήραν µέρος στη θεατρική ̟αράσταση είναι οι εξής: Γ. Ψαθάς, Κ. Χάλαρης, Ηλ. 
Σηµαντήρης, Ρ. Γκουσέτη, Κ. Ορζεχόφσκι, Μ. Σ̟ηλιώτης, Θ. Βεντούρης, Μ. Πούλη, Κ. Τσεβδού, Στ. 

Μ̟ατζακάκη, Εβ. Πα̟αναστασίου, Τ. Μ̟αγδικιάν, Γ. Πετρίδη, Φ. Μουζάκη, Έλ. Χιούση, Χρ. Σταύρου, Στ. 
∆αφνάς, Ξ. Χατζησταύρου, Κ. Κωσταρό̟ουλος, Π. Χρυσο̟ούλου . Το τραγούδι «Όνειρα στη Φτώχεια» το 
τραγούδησαν ο Λ. Πατρούσκα και ο Λ. Γαϊτανιός. Ηχητική κάλυψη και όχι µόνο ̟ρόσφερε ο Π. Ρίζος. Τα σκηνικά 
ε̟ιµελήθηκε ο Γ. Μαντάς. 
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Την Παρασκευή 10 Απριλίου το σχολείο µας επισκέφθηκε το Ευγενίδιο Ίδρυµα. Καθηγητές και 

µαθητές της Α΄ και της Γ΄ τάξης παρακολούθησαν στο Πλανητάριο του Ιδρύµατος την παράσταση «Το 
βίαιο Σύµπαν». 

Κοιτάζοντας τον ουρανό, πιστεύουµε πως τα πάντα εκεί πάνω 
είναι ήρεµα, σταθερά και αναλλοίωτα. Ωστόσο, οι συνεχείς 
συγκρούσεις και εκρήξεις είναι αυτά που συµβαίνουν στην 
πραγµατικότητα και που οδηγούν στην αδιάκοπη δηµιουργία και 
καταστροφή. Χάρη σε αυτές τις συγκρούσεις σχηµατίστηκε η Γη µας, η 
Σελήνη, ο Ήλιος το πλανητικό µας σύστηµα, ο γαλαξίας µας και όλο το 
Σύµπαν. Κατά συνέπεια, και η δική µας ύπαρξη- η ύπαρξη δηλαδή 
του ανθρώπων- οφείλεται κατά κάποιο τρόπο στη «βιαιότητα» του 
Σύµπαντος, σ’ αυτό το ‘παιχνίδι’ που εξελίσσεται εδώ και 
δισεκατοµµύρια χρόνια. Με γαλαξιακές συγκρούσεις, εκρήξεις 
σουπερνόβα, µαύρες τρύπες, ηλιακές καταιγίδες, βροχές διαττόντων 
και βοµβαρδισµούς µετεωριτών, το Σύµπαν συνθέτει το ευρύτερο 
γαλαξιακό µας σπίτι. Ένα τοπίο γεµάτο πεδία µαχών, στις οποίες 

παλιά άστρα πεθαίνουν και νέοι κόσµοι γεννιούνται ακατάπαυστα. 
Παρακολουθώντας όλα αυτά, ένα κύµα δέους πληµµυρίζει τον άνθρωπο, ο οποίος αποτελεί µόνο 

ένα απειροελάχιστο τµήµα αυτού του κόσµου και εκστατικός παρακολουθεί αυτό το «απέραντο και 
συνεχώς εξελισσόµενο κοσµικό τοπίο» προσπαθώντας να ανακαλύψει τους νόµους του. 

Και µετά από αυτό το διαγαλαξιακό µας ταξίδι……. προσγειωθήκαµε στον Φλοίσβο, αφού η µέρα 
ήταν καλή και είχε ζεστό καιρό. Καφέδες και αναψυκτικά, αστεία, συζητήσεις και βόλτες δίπλα στη 
θάλασσα. Ωραία ήταν, µας άρεσε! Φαίνεται πως  µας προβληµάτισαν πολύ αυτά που ακούσαµε στο 
Πλανητάριο και για να το ελαφρύνουµε µέσα στο πούλµαν της  επιστροφής, τραγουδούσαµε την 
«Καµήλα», το «Σκαντζόχοιρο», το «Χαρωπά τα δυο µου χέρια τα χτυπώ» και άλλα παιδικά τραγουδάκια 
όπως και πολλούς ύµνους του Ολυµπιακού!!!  

Βινιεράτου Κατερίνα, Α1 

 

Έχει και µελιτζάνες! Έχει κι αγγουράκια!Έχει και µελιτζάνες! Έχει κι αγγουράκια!Έχει και µελιτζάνες! Έχει κι αγγουράκια!Έχει και µελιτζάνες! Έχει κι αγγουράκια!    

∆εν προλάβατε να πάτε στην λαϊκή και σας λείπει λίγο κρεµµυδάκι για 
τη σαλάτα σας; ∆εν είστε βέβαιοι πως τα µαρουλάκια σας είναι 
µεγαλωµένα χωρίς λιπάσµατα; Ελάτε να σας φυλέψουµε!  

Το παρτέρι µε τα οπωροκηπευτικά που φύτεψαν ο κ. Βγενάς και η 
περιβαλλοντική οµάδα  του Α4 είναι έτοιµα προς κατανάλωση. Μάλιστα, 
κάποιοι που τα δοκίµασαν είπαν πως είναι νοστιµότατα. Ανυποµονούµε 

να τα δοκιµάσουµε κι εµείς!! 

Στη φωτογραφία δεξιά,  ο κ. Βγενάς εν δράσει! 

Αρµοδιότητα όχι... καθαριότητα ναι! 
Ανάµεσα στο κτίριο του Σχολείου µας και σε αυτό των γειτόνων -επί της οδού 

Κατράκη- υποτίθεται πως υπάρχει δρόµος. «Υποτίθεται», γιατί αυτό που κάποιος βλέπει 
είναι πέτρες, χώµα, µπάζα και µέχρι πρότινως σκουπίδια. Σκουπίδια πεταµένα από 
κάποιους οι οποίοι, προφανώς, δυσκολεύονται να αντιληφθούν τι σηµαίνει κάδος 
σκουπιδιών. Ευτυχώς, ο υποδιευθυντής µας κ. Κάρτου και ο φύλακάς µας κ. Μιχάλης 
φρόντισαν – χωρίς να είναι αρµόδιοι γι’ αυτό – να καθαρίσουν το χώρο τουλάχιστον από 
τα σκουπίδια. Παρούσα και η κ. Μαρία σε υπηρεσία «εκτός έδρας». 

Ελπίζουµε ο ∆ήµος να εντοπίζει και να µαζέυει τα πεταµένα σκουπίδια στους δρόµους 
και εµείς και οι γείτονές µας καλό είναι να πετάµε τα σκουπίδια εκεί που πρέπει να τα 
πετάµε.  

Καλό είναι οι αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου να φροντίσουν ώστε το «φαράγγι» αυτό 
ούτε επικίνδυνο να είναι, ούτε σκουπιδότοπος να γίνεται. 

..
.. 

Ο ν ε ι ρ ο ζ ο ύ µ  1 7  

Τι ζώδιο είπαµε ότι είσαι ή θέλεις να είσαι;                                        επιµέλεια: Αγγελίνα ∆εληγιάννη, Β1 

Κριός 21/3-20/4 

Συν : Σούπερ παρορµητικός. Κυνηγά την ελευθερία και τη 
δράση. Ανεξάρτητα έχει πάθος, θάρρος, ηγετικές ικανότητες.  

Πλην : Σούπερ παρορµητικός, εγωπαθής, κυνηγά την 
ανεξαρτησία σε βαθµό υστερίας, εγωιστής ανταγωνιστικός. 

Σχεσικά : Κοινωνικός, περιπετειώδης, ευχάριστος, και 
διασκεδαστικός, γιατί έχει πάντα ένα θέµα συζήτησης (για του 
λόγου το αληθές… παρουσιάζοµαι!!!)  

Ταύρος 21/4-20/5 

Συν : Αφοσιωµένος, υποµονετικός, τρυφερός, σταθερός, πρακτικός. 
Αγαπάει τις πολυτέλειες και την οµορφιά.  

Πλην : Πεισµατάρης, συντηρητικός, αργός και µπορεί να είναι 
κτητικός. 

Σχεσικά : Φετιχιστής και κτητικός. Νοµίζει ότι η σχέση του 
αποτελεί τρόπαιο. ΑΛΛΑ… πολύ ερωτικός και παθιασµένος.   

∆ίδυµος 21/5-21/6 

Συν : Προσαρµοστικός. Γίνεται συµπαθής χάρη στην ευκολία 
του να παίζει ρόλους. ∆ιαθέτει ενέργεια και λογική (εάν και δεν 
του φαίνεται). 

Πλην : Αναποφάσιστος, λέει ψέµατα µε ευκολία, σε στήνει στα 
ραντεβού, συµπεριφέρεται σαν µικρό παιδί.  

Σχεσικά : Αγαπάει τον έρωτα για τον έρωτα. Είναι γενναιόδωρος 
σε όλα. Εάν είναι  ο τύπος  σου, δεν θα βαρεθείς ποτέ! 

Καρκίνος 22/6-22/7 

Συν : ∆ηµοφιλής! (λένε!) προστατευτικός, υπεύθυνος και 
συναισθηµατικός. ∆ίνει ασφάλεια στους γύρω του.  

Πλην : Γκρινιάρης, πεσιµιστής, κυκλοθυµικός, κόλακας, ερηµίτης. 

Σχεσικά : Άνθρωπος της οικογένειας και του καθήκοντος, µπορεί να 
είναι τέλειος ή βαρετός. Χρειάζεται κάποιον  ο οποίος να προσπερνά 
ή να χειρίζεται την γκρίνια του.   

Λέων 23/7-22/8 

Συν  : Γενναιόδωρος και δηµιουργικός µε αρχηγικές ικανότητες. 
Έχει ζωτικότητα και φυσική γοητεία…ΜΕΡΙΚΟΙ!!! 

Πλην:Θέλει να’ ναι το κέντρο του κόσµου, µπορεί να γίνει 
αλαζόνας, µεγαλοµανής, δογµατικός. 

Σχεσικά : ∆ύσκολος στη συµβίωση, αλλά διαθέτει πίστη και 
πάθος. ∆ιαλέγει ανθρώπους µε θάρρος και αφοσίωση, ώστε να 
τον ανεχτούν! 

Παρθένος 23/8-22/9 

Συν: Πρακτικός, λογικός, αποτελεσµατικός, εµµονικός µε την τάξη. 

Πλην: Επικριτικός, αγχωτικός,  καχύποπτος , γκρινιάρης, 
λεπτολόγος. 

Σχεσικά: Τον ενδιαφέρει περισσότερο το µυαλό και η ηθική από το 
σεξ (όχι σε αυτή την ηλικία, παιδιά!). Ειλικρινής, προστατευτικός 

Ζυγός 23/9-22/10 

Συν: Έχει εµµονή µε την αισθητική και τον έρωτα! Έµφυτα 
ειλικρινής, γι’ αυτό καλός διπλωµάτης. 

Πλην: Κυκλοθυµικός, ιδεαλιστής, αναποφάσιστος, εκκεντρικός. 

Σχεσικά: «Γοητευτικός γεννιέσαι, δε γίνεσαι», γλυκός, 
αισιόδοξος. Αφήνει χώρο στην αγάπη του και απαιτεί το ίδιο. 

Σκορπιός 24/10-22/11 

Συν: Παθιασµένος, φιλόδοξος, γοητευτικός, δηµιουργικός, 
δυναµικός. 

Πλην: Μυστικοπαθής, εγωιστής, ζηλιάρης, επιθετικός. 

Σχεσικά: Παρόλο που τα δίνει όλα στον έρωτα και στο σεξ, 
προέχουν οι δικοί του στόχοι! 

Τοξότης 23/11-21/12 

Συν: Εξτρεµιστής, αισιόδοξος, ανεξάρτητος, κοινωνικός, ευθύς, 
τον συµπαθείς εύκολα. 

Πλην: Αγαπάει την περιπέτεια περισσότερο από τη ζωή. 
Απερίσκεπτος, παρορµητικός. 

Σχεσικά: Παίρνει (δικαίως!) τον τίτλο ενός από τους πιο 
γοητευτικούς ανθρώπους. ∆εν αντέχει τη ζήλια, αλλά αντέχει να 
ζηλεύει. 

Αιγόκερως 22/12-20/1 

Συν: Είναι άνθρωπος να βασιστείς και τιµά το λόγο του. Θεωρεί την 
οικογένεια, το χρήµα και τη δουλειά το ίδιο σηµαντικά. 

Πλην: συντηρητικός, σχολαστικός, απαισιόδοξος, τσιγκούνης, 
γκρινιάρης. 

Σχεσικά: Σαν παλιοµοδίτης περιµένει από µια γυναίκα – «σύζυγο» 
να καλλιεργήσει το τέλειο περιβάλλον. Θεωρείται ιδανικός 
σύντροφος! 

Υδροχόος 21/1–19/2 

Συν: Οραµατιστής, προοδευτικός, ευφάνταστος. Προσφέρει 
εύκολα τη φιλία, αν και χαρακτηρίζεται επισκέπτης στη ζωή των 
άλλων. 

Πλην: Εγωκεντρικός, εκκεντρικός, αλαζόνας. Στη θεωρία καλός, 
στην πράξη καθόλου 

Σχεσικά: ∆ύσκολος στη σχέση και στη συµβίωση. Θέλει χρόνο 
και χώρο. Είναι όµως αφοσιωµένος στα αγαπηµένα του 
πρόσωπα.  

Ιχθύς 20/2-20/3 

Συν: Αυτοδηµιούργητος, ευφάνταστος. Εικάζεται ότι είναι 
υπερευαίσθητος, αλλά…µούσια!…Σύµφωνα µε τους ειδικούς (και 
εµένα!). ∆ιαθέτει ιδεαλισµό και θυσιάζει εαυτόν.  

Πλην: Ονειροπαρµένος, καχύποπτος, θυµάται ό,τι τον συµφέρει και 
ζηλεύει την επιτυχία των άλλων. 

Σχεσικά: Γουστάρει ανθρώπους προσγειωµένους. Τα (χρυσό)ψαρα 
χαρακτηρίζονται ως καλοί άνθρωποι.  

Εν κατακλείδι: Ζώδια….. 
Για κρεβάτι! Κριός, Σκορπιός, Ταύρος                                  Για σχέση! Ζυγός, Τοξότης, Ιχθύς 
Για γάµο! Αιγόκερως, Καρκίνος, Παρθένος                          Σε αφασία! Υδροχόος, Λέων, ∆ίδυµος 

Παιδιά, στα ζώδια υπάρχουν και εξαιρέσεις, και µάλιστα πολλές! Γι’ αυτό, µην τα πολυπιστεύετε!!!!! 
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… Xip-Xop2 
 
Όσον αφορά τους µυηµένους του Hip-Hop -και αφού είµαι ένας από αυτούς- έχω να σας πω 2-3 πραγµατάκια. 
Πολλοί στο δρόµο µάς κοιτάνε παράξενα. Γιατί; Γιατί φοράµε φαρδιά ρούχα και ξεχωρίζουµε µε την εµφάνισή 
µας. Όµως αυτό δεν πάει να πει ότι δεν είµαστε κοινοί άνθρωποι, όπως οι υπόλοιποι. Αλλά έχουµε κάτι 
διαφορετικό από τους υπόλοιπους. Όταν είµαστε χάλια, όταν είµαστε χαρούµενοι, όταν είµαστε θυµωµένοι και 
όταν οποιοδήποτε άλλο έντονο συναίσθηµα µας διακατέχει, τότε γράφουµε κοµµάτια, γράφουµε τα τραγούδια 
µας. Κάποιοι από µας δεν µπορούν πλέον να ζήσουν χωρίς αυτό, είναι σαν όλη η ζωή µας να µπαίνει σ’ αυτά τα 
λόγια και τις µουσικές, σ’ αυτές τις χορευτικές κινήσεις. Μπορεί να µας λένε τρελούς ή κολληµένους, όµως αυτά 
που γράφουµε και κάνουµε δεν είναι απλά κάποια χαζοκοµµάτια, αλλά τα εσώψυχά µας, που σε κάποιους 
αρέσουν ως κοµµάτια. ∆εν σπαταλάµε τσάµπα ψυχικές δυνάµεις, όπως λένε µερικοί, και θα το δουν σε λίγο 
καιρό. Εµείς είµαστε ευχαριστηµένοι όταν τα κοµµάτια µας αρέσουν στον κόσµο, γιατί τότε έχουµε πετύχει το 
σκοπό µας. Να δυναµώσουµε το µήνυµα, που αυτοί που µας ακούν το έχουν µέσα τους. Ευχαριστώ όλα τα 
παιδιά για την υποστήριξή τους στο live, στο Φεστιβάλ Νεολαίας. Ήσασταν υπέροχοι όλοι σας. Το καλύτερο 
κοινό. Στα παρακάτω site,αν µπείτε, θα βρείτε κοµµάτια µας. 
www.lgrkathighths.weebly.com    www.myspace.com/lgrkathighths   www.myspace.com/cruzar 
 

Πατρούσκα Λουτσιάν. Β2 

 
Ο χορός είναι ένα µέσο έκφρασης και έκρηξης συναισθηµάτων κάτω από µια… µελωδία… 

ένα τραγούδι που σε συνεπαίρνει!!! 
Υπάρχουν αρχικά διάφορα και πολλά είδη χορού, όπως Latin, jazz, σύγχρονο, hip-hop, 

ευρωπαϊκοί και παραδοσιακοί χοροί, κλασικό, µοντέρνο µπαλέτο, κλακέτες, R&B -και αυτά µόνο 
για αρχή, γιατί ο χορός είναι «µοναδικός». Λέγεται «µοναδικός», γιατί οι ίδιοι οι χορευτές τον 
διαφοροποιούν και του δίνουν διαφορετική αξία ο καθένας µέσα από τον τρόπο που τον 
εκφράζουν. 

Ένας σωστός χορευτής, που πραγµατικά αγαπάει τον χορό και θέλει να εξελίσσεται 
συνεχώς, θα πρέπει να έχει ποσότητα και φυσικά… ποιότητα. Κάθε φορά που θα αγωνίζεται, για 
να καταφέρει να φτάσει ένα βήµα πιο κοντά στον στόχο του, θα πρέπει να ξέρει ότι θα πρέπει να 
δουλέψει σκληρά. Για να µπορείς να αντιµετωπίσεις τις απαιτήσεις των άλλων (και να µη 
δηλώνεις ότι είσαι χορευτής, κυρίως για τις εντυπώσεις), θα 
πρέπει να ξέρεις σχεδόν όλα τα είδη που υπάρχουν και 

τουλάχιστον τρία, τέσσερα από αυτά να είναι η «κλίση» σου. «Κλίση», για τους χορευτές, 
σηµαίνει να γνωρίζεις απ’ έξω κι ανακατωτά την τεχνική και απλά κάθε φορά (ανάλογα µε τη 
µουσική/ τραγούδι) να δουλεύεις ύψος και συναίσθηµα. Κύριος κανόνας, όµως, είναι ότι ποτέ 
δεν πρέπει να υποτιµάς τον «αντίπαλό» σου, αλλά και ο ανταγωνισµός που νιώθεις κατά τους 
αγώνες να µην υπερβαίνει την αγάπη σου και το πάθος σου γι’ αυτό που κάνεις. 

Το εντυπωσιακό κοµµάτι (για τους θεατές κυρίως) είναι τα φανταχτερά κοστούµια και οι 
στολές των χορευτών, καθώς και τα αξεσουάρ που χρησιµοποιούν για να κάνουν τους 
χορούς πιο εντυπωσιακούς. Ένα τέτοιο είδος χορού (που είναι και ένας από τους 
αγαπηµένους µου) που, όµως, αν δε δουλέψεις σκληρά και χρόνια σε … προδίδει, είναι… το 
Latin!!!! Και έτσι, για την ιστορία… Αν λάτιν σηµαίνει ρυθµός ψυχής, είναι οι εκφραστές του 
που µετράνε περισσότερο, γιατί δεν έχουµε να κάνουµε µε αστέρες της ποπ, αλλά µε 
ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτή τη µουσική µέχρι το µεδούλι τους. Καλλιτέχνες που 
τραγουδάνε και χορεύουν, από παιδάκια µέχρι το θάνατό τους, την ίδια µουσική, που ποτέ όµως δεν είναι ίδια τελικά, αλλά 
όσο περνούν τα χρόνια καλυτερεύει σαν το καλό κρασί. Γιατί η µουσική αυτή βγήκε από τους ρυθµούς του σώµατος και τα 
καπνισµένα καταγώγια για να φτάσει στις µεγάλες αίθουσες των κλαµπ και να συνεπάρει τον δυτικό κόσµο...! 

Οι χορευτές είναι καλλιτέχνες χωρίς διαφορά ηλικίας ή φύλου, αλλά επικοινωνούν µε τον ίδιο κώδικα το… χορό!!! 
Αυτό το κείµενο γράφτηκε για να δείξει ότι ο χορός θέλει δύναµη! ∆εν είναι κάτι εύκολο! Ο/η χορευτής/τρια δεν είναι 

«ελευθερίων ηθών», επειδή χορεύει, αλλά χρειάζεται σεβασµό για αυτό που κάνει! Γιατί. όπως λένε και αυτοί που διδάσκουν 
χρόνια: «Ο χορός σε κάνει να αγαπήσεις τον εαυτό σου, να µάθεις για σένα, να είσαι ένα ισορροπηµένο άτοµο. Στη συνέχεια, 
µαθαίνεις στοιχεία του πολιτισµού του, αλλά µαθαίνεις και να «διαβάζεις» τους άλλους πιο εύκολα! Αυτό που δεν έχω ξεχάσει 
ποτέ είναι ότι «ο χορός σε διαλέγει, δεν τον διαλέγεις». «Σε διαλέγει από την κούνια σου, για να δείξεις αυτό που πραγµατικά 
είσαι». 

Το παραπάνω κείµενο είναι αφιερωµένο σε µια φίλη µου που ξεκινήσαµε µαζί τον χορό, αλλά λόγω κάποιων σοβαρών 
διατροφικών προβληµάτων πλέον δε βρίσκεται κοντά µας. Λυζάκι, είµαι βέβαιη ότι ακόµη και εκεί που είσαι ποτέ δεν έπαψες 
να χορεύεις! Μου λείπεις… Σε όλους!!! 

Ελευθερία Τσισκάκη, Α4 
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Μουσικό ταξίδι στον Άλλο Κόσµο 

 
Στις 4 Μαΐου µας επισκέφτηκε ο κ. Π. Μητροπέτρος για την τελευταία “Βραδιά Παιδείας” για φέτος. 

Από τις 8 το απόγευµα (ψέµατα, 8 και τέταρτο ήταν εξαιτίας του ακαδηµαϊκού τετάρτου, όπως το είπε ο κ. 
Παππάς, το οποίο είναι ένα δεκαπεντάλεπτο αναµονής, τίποτα σπουδαίο, και κατά την άποψή µου απλώς του 
έχουν δώσει όνοµα για να χρυσώσουν το χάπι) µέχρι τις 9 και µισή µάθαµε σηµαντικά πράγµατα, περάσαµε 
ωραία και κάτι ακόµα που θα σας το αποκαλύψω στο τέλος, σε µια βραδιά αφιερωµένη στο Μάρκο Βαµβακάρη, 
έναν από τους µεγάλους εραστές τις µουσικής, όπως λέω εγώ. 

Στην αρχή ο οµιλητής έφτιαξε ατµόσφαιρα (εννοώ έκανε πιο χαλαρή την ατµόσφαιρα, µη φανταστείτε 
κεράκια και χαµηλό φωτισµό). Είπε το θέµα του το οποίο ήταν (µη τροµάξετε µε αυτό που θα διαβάσετε, θα σας 
το εξηγήσω) “Ο αστρονοµικός και εσχατολογικός µύθος του Ηρός στην Πολιτεία του Πλάτωνος”. Όταν το 
πρωτάκουσα πήγα να πέσω από την καρέκλα και είπα από µέσα µου, “Χριστέ µου, τι είναι αυτό; Τι θα γράψω 
στην εφηµερίδα; Τι αµαρτίες πληρώνω;”. Ευτυχώς για µένα ο κ. Μητροπέτρος τα είπε όλα σε απλά ελληνικά. 
∆ύο πράγµατα θα σας πω, ήταν άµεσος, ευθύς, επικοινωνιακός, χιουµορίστας, και πάνω απ’ όλα κατανοητός. 

Θέµα: Από το βιβλίο του Πλάτωνος ο οµιλητής αποµόνωσε το µύθο του Ηρός. Το µυθικό αυτόν  κύριο 
τον έστειλε ο Πλάτωνας στον Κάτω Κόσµο σαν πεθαµένο. Αλλά αυτός δεν έκατσε στ’ αυγά του, γύριζε από εδώ 
κι από εκεί. Είδε λοιπόν τι έκαναν στους δίκαιους και στους άδικους εκεί στον Άδη. Για να µην τα πολυλογώ, 
όσοι ήταν καλοί και δίκαιοι άνθρωποι στη ζωή τους καλοπερνάγανε, οι άλλοι που άφησαν το δαίµονα-εαυτό τους 
να τους οδηγήσει στο λάθος βίο, δεν είχαν καλή διαµονή στον Άδη. Ένας από τους χώρους που γίνονταν τα 
βασανιστήρια ήταν ίδιος µε το πλανητικό µας σύστηµα, µάλιστα υπάρχουν περιγραφές του Πλάτωνα που 
ταιριάζουν µε τις εικόνες που έχουµε σήµερα  από τους πλανήτες και τον Ήλιο. Ο Ήρ αφού είδε, απήλθε, 
αναστήθηκε, ξαναγύρισε στους ζωντανούς και αφηγήθηκε όσα “έζησε” για να τους φρονηµατίσει. 

Επίσης η µαθήτρια της Β’ Ε. Μαρκοζάννη απήγγειλε πολύ ωραία το «Επί Ασπαλάθων» του Σεφέρη. 
Το ποίηµα αυτό ήταν το τελευταίο του και δηµοσιεύτηκε τρεις µέρες µετά το θάνατό του, στην περίοδο της 
δικτατορίας. Ο ποιητής βασίστηκε σ’ ένα κοµµάτι της «Πολιτείας» που ο Πλάτωνας µιλάει για τη τιµωρία των 
αδίκων µετά το θάνατό τους.  

Και ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ: ∆εν σας είπα 
πριν ότι η βραδιά ήταν αφιερωµένη στο 
Βαµβακάρη; Ο οµιλητής έγινε τραγουδιστής! Ναι, 
ναι, ο κ. Μητροπέτρος τραγούδησε! Τι 
“Φραγκοσυριανή” είπε, τι “Ολοι οι ρεµπέτες του 
ντουνιά” τι “Αντιλαλούνε οι φυλακές”; 
Μερακλώσαµε! Το κοινό από κάτω (κάπου στα 
εκατόν πενήντα άτοµα, ανάµεσά τους κάποιοι 
καθηγητές του σχολείου µας και όλοι, µα όλοι… 
πάνω από 40, εκτός από τους δικούς µου 
καθηγητές που όλοι είναι κάτω από 30 και… γι’ 
αυτό θα µου βάλουν καλούς βαθµούς) τον 
σιγόνταρε. Εγώ µόνο τη Φραγκοσυριανή ήξερα, 
οπότε αυτή είπα. Μπουζούκι έπαιξε ο απόφοιτος 
του σχολείου µας Νίκος Σαντοριναίος και κιθάρα 
ο αδελφός του Σταύρος. 

Σχόλια (γιατί αν δεν τα πω θα σκάσω): Ο οµιλητής-τραγουδιστής σε γενικές γραµµές τραγούδησε 

καλά. Μόνο µερικές νότες δεν πάτησε καλά, οπότε µε άριστα το 10 του βάζω 7. Η ατµόσφαιρα ήταν πολύ 
ευχάριστη, τα κουλουράκια ήταν θαύµα (πού πρέπει να απευθυνθώ για να µάθω από πού αγοράστηκαν;), και η 
οµιλία ήταν τέλεια! Επίσης ακόµα πιο τέλεια ήµουν εγώ -δε θέλω σχόλια, είχα βάλει τα καλά µου- που έδωσα και 
µια ανοιξιάτικη ανθοδέσµη στον κ. Μητροπέτρο! Αλλά ποιος µε πρόσεξε εµένα; Κλάψ, κλάψ! 

Αυτά για φέτος! Να ευχηθώ καλά αποτελέσµατα στις εξετάσεις και ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!  

Ευφροσύνη Βοργιά, Α1 
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 Αργύρης Λαδόπουλος, Β1 

 
“Η εποχή που διανύουµε δε θα ήταν άστοχο να χαρακτηριστεί ηλεκτρονική’’. Η 

παραπάνω φράση πράγµατι δεν έχει ίχνος ψέµατος, αλλά δεν θα µπορούσα να πώ πως 
είναι απόλυτα σωστή, διότι υπάρχουν ακόµη αρκετά παιδιά που αρέσκονται στο να 
διασκεδάζουν µε αθλήµατα. 

Στην εποχή µας, βέβαια, είναι αντιληπτό πως έχει αυξηθεί ο αριθµός των παιδιών 
που ασχολούνται µε το internet και, δυστυχώς γι’ αυτά, πολλές φορές υπάρχουν 
επιπτώσεις πάνω τους. Ένα χαρακτηριστικό πρόβληµα, που δεν προέρχεται µόνο απ’το 
internet, είναι η υπερβολική έκθεση µπροστά στις συχνότητες του υπολογιστή, µε 
αποτέλεσµα να υπάρξουν ερεθισµοί στα µάτια. Επόµενο πρόβληµα είναι πως, µε την 

υπερβολική χρήση του internet, οι ώρες περνάνε και τα µαθήµατα είναι λίγο δύσκολο να γραφτούν µόνα 
τους. Συνεχίζω εµβαθύνοντας στα προβλήµατα του διαδικτύου και συναντώ το πρόβληµα κακής χρήσης του 
internet. Το πρόβληµα µε τη µη σωστή χρήση του διαδικτύου είναι πως, ανά πάσα στιγµή, µπορεί κάποιος 
αθώος επισκέπτης να χρεωθεί µπαίνοντας σε κάποια ιστοσελίδα ή ακόµα 
και να δώσει προσωπικά στοιχεία, όπως όνοµα, διεύθυνση, αριθµό 
πιστωτικής κ.λ.π. και µε αυτόν τον τρόπο είναι σαν να υποδεικνύει ο 
ίδιος πού έχει «κρύψει» τα χρήµατά του. 

Επίκαιρο πρόβληµα µπορούµε να θεωρήσουµε και το γεγονός πως 
η νεολαία «υιοθετεί» στυλ και απόψεις που όχι µόνο δεν αρµόζουν, 
κατά τη γνώµη µου πάντα, σε όλους αλλά και υπάρχουν επειδή κάποιοι 
θα το θεωρήσουν µαγκιά να βάλουν σκουλαρίκι στο φρύδι για να 
εντυπωσιάσουν ένα «φίλο» τους από το ίντερνετ και έτσι θα 
δηµιουργηθεί µία τάση µόδας να φοράνε όλοι σκουλαρίκια και να τα 
φωτογραφίζουν, ώστε να κάνουν διαγωνισµούς στο ίντερνετ για το 
ποιος είναι ο καλύτερος «σκουλαρικάς». Το παραπάνω πρόβληµα 
συνδέεται, κατά κάποιον τρόπο, µε το πρόβληµα των ψεύτικων στοιχείων. ∆υστυχώς, πολλά παιδιά που 
σερφάρουν ταυτίζονται µε το ψηφιακό πρόσωπό τους, µε αποτέλεσµα να προτιµούν να σερφάρουν σε 
επικοινωνιακές σελίδες µε το δήθεν υπαρκτό ενός ψηλού ξανθού, γυµνασµένου γαλανοµάτη από το να πάνε 
στην καφετέρια µε το πραγµατικό λιπαρό σώµα ενός καστανόξανθου µε σκούρα µάτια. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα να αποκόπτονται πολλοί από τον πραγµατικό κόσµο και να δηµιουργούν ένα ψηφιακό «σπίτι» 
στις οθόνες του υπολογιστή.  

Επικίνδυνο και αρκετά συχνό πρόβληµα στο διαδίκτυο είναι οι ακατάλληλες γνωριµίες, 
οι οποίες µπορούν να επιφέρουν οδυνηρές και απρόβλεπτες συνέπειες στον ανυποψίαστο 
επισκέπτη.  

Τέτοιες επιπτώσεις είναι οι οργανώσεις, οι οποίες πείθουν το χρήστη - µε πολλές 
ψεύτικες πληροφορίες – να ενδιαφερθεί για µυσταγωγικές οργανώσεις. Άλλη συνέπεια είναι 
να ωθήσουν κάποιον να κάνει χρήση ναρκωτικών. Άλλη συνέπεια, να υπάρξει συµφωνία 
µεταξύ του Α και του Β µε απώτερο σκοπό του Α να εξαπατήσει τον Β και να του κάνει κακό. 
Η πιο τροµερή επίπτωση του διαδικτύου είναι ένα άτοµο να επηρεαστεί από άλλους χρήστες 
και να θέσει τέλος στη ζωή του. 

Οι λύσεις που θα αναφέρω παρακάτω είναι απλές και κατανοητές σε τέτοιο βαθµό που, αν τις τηρήσει 
κάποιος, δε θα υπάρξει πρόβληµα στην περιήγησή του στο διαδίκτυο.  

Ξεκινώ θέλοντας να θέσω ένα όριο χρόνου, ώστε τα παιδιά να µη βάλουν σε κίνδυνο την υγεία τους 
µπροστά στις λαµπερές αλλά βλαβερές ακτίνες του υπολογιστή. Με το όριο του χρόνου, µπορεί κάποιος να 
επιτύχει και στις απαιτήσεις του σχολείου, γιατί πλέον το παιδί θα έχει αρκετό χρόνο στη διάθεσή του για να 
µελετήσει τις εργασίες του.  

Επόµενη συµβουλή µου είναι να µην αφαιρούµαστε ποτέ στις αγορές µας και στις συζητήσεις µε τους 
ψηφιακούς φίλους, γιατί υπάρχει περίπτωση να µας «ψαρώσουν και να µείνουµε ταπί». Άλλη απλή συµβουλή 
είναι να παραµείνουµε ο καθένας ο εαυτός µας και οι αλήθειες µας κι όχι να πιστεύουµε πως ό,τι είναι 
ξεχωριστό και ενδιαφέρον είναι και κατάλληλο για µας. 

Μία άκρως σηµαντική συµβουλή είναι – ποτέ µα ποτέ – να µη συνδεθούµε συναισθηµατικά µε το 
ψηφιακό µας πρόσωπο, γιατί η ζωή κρύβει πολλές περισσότερες χαρές από αυτές του διαδικτύου και του 
πληκτρολογίου. Η πιο σηµαντική συµβουλή είναι να µη δεχτούµε γνωριµία µε άγνωστα πρόσωπα, όπως και να 
µην είµαστε τόσο αφελείς, όταν µπαίνουµε στις ιστοσελίδες παράνοµου περιεχοµένου, διότι πολλοί έτσι 
ξεκίνησαν και κατάντησαν καταζητούµενοι της αστυνοµίας!…. 

Αυτές, λοιπόν, ήταν οι συµβουλές µου και ελπίζω να αξιοποιηθούν δεόντως από τους ανήλικους χρήστες 
του internet. 
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Πριν αρκετά χρόνια όταν πρωτοξεκίνησα το σχολείο, κανείς δεν µου είχε µιλήσει για τις αξίες. Ήταν φυσικό ότι τότε 

δεν θα καταλάβαινα τίποτα. Μεγαλώνοντας έµαθα τι είναι και ποιες είναι, άλλες τις πήρα από την οικογένειά µου και άλλες 

µου τις µετέδωσε το σχολείο. 

Σε µεγάλη πλέον ηλικία συνειδητοποίησα τον ρόλο του σχολείου. ∆εν τάσσοµαι υπέρ αυτών που απαξιώνουν και 

υποβαθµίζουν την αξία τοu, αλλά σε αυτούς που επειδή την έχουν βιώσει (σε αντίθεση µε τη µάζα που έχει δεχτεί ένα 

παραιτηµένο -από τον ρόλο του- σχολείο) τη δέχονται τουλάχιστον. 

Εκτίµησα τη σηµασία του! Και αυτό γιατί είχα την τύχη να µαθητεύσω κοντά σε ορισµένους ανθρώπους που άφησαν 

για λίγο τη σχέσης «καθηγητή – µαθητή» στην άκρη και µε είδαν ως άνθρωπο. Ξέχασαν για λίγο το άγχος «του να βγάλω 

την ύλη» και µιλήσαµε. Αυτοί µου έδωσαν την ώθηση για να σκέφτοµαι όπως σκέφτοµαι, να µιλάω ανοιχτά και 

απροκατάληπτα, να έχω το θάρρος να διαφωνήσω σε ό,τι δεν µου ταιριάζει πάντα, όµως µε την κατάλληλη αιτιολόγηση. 

Οι ίδιοι µου ενίσχυσαν το αίσθηµα (που είχα µέσα µου) να ακούω απόψεις διαφορετικές χωρίς να νευριάζω και να 

ανοίγω το στόµα µου «εκτοξεύοντας» διάφορα για να µειώσω αυτούς που τις υποστηρίζουν. Λίγοι αυτοί που µου τα έµαθαν, 

αλλά καλοί (σπανίζει στα ελληνικά σχολεία). Και γι’ αυτό τους ευχαριστώ! Μου έδωσαν έναν ακόµη λόγο να έρχοµαι σχολείο. 

Αυτό είναι που έχει σηµασία. Να θες το σχολείο, όχι γιατί έχεις διαβάσει και θέλεις να εξεταστείς. Αλλά να θες να 

πας σε αυτόν τον χώρο που διαµορφώνει προσωπικότητες και χαρακτήρες και όχι παπαγάλους. ∆εν µε απασχολεί να ξέρω 

τη µετάφραση του 20, αλλά ποια η σηµασία του, δεν απασχολεί πώς λύνεται η «τάδε» άσκηση, αλλά ποια η χρησιµότητά της. 

Αυτό βέβαια δεν αποτελεί το άλλοθί µου για τα µαθήµατα που συνειδητά είχα εγκαταλείψει. Ίσως όµως να ήταν ο λόγος για 

να στραφώ σε αυτά που µε ενδιαφέρουν. 

Γιατί τα λέω όλα αυτά; Γνωστή η φλυαρία µου, γνωστή όµως και η αφορµή που µε οδήγησε σε αυτή την αναδροµή. Εγώ 

και η συµµαθήτριά µου Λίλια Παπαδοπούλου πληροφορηθήκαµε για «κοσµητικά επίθετα», µε τα οποία  φρόντισε να µας 

«στολίσει» µια καθηγήτρια ενός γειτονικού σχολείου, επειδή δεν µας άρεσε η µικρή επαφή που είχαµε µε την ποιήτρια Κική 

∆ηµουλά. ∆εν µας πείραξε το γεγονός ότι µια φιλόλογος από άλλο σχολείο χωρίς να µας γνωρίζει µας έκρινε και µας 

χαρακτήρισε. Με πείραξε το ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στα σχολεία που διδάσκουν στα νέα παιδιά. Τι διδάσκουν; Αυτά 

που εκείνοι θέλουν; Μεταδίδουν προσωπικά γούστα και απόψεις; Ξεχνάνε: «Ελευθερία Τύπου και Λόγου». «Σεβασµός στο 

διαφορετικό». «Σεβασµός στην προσωπικότητα του άλλου» και άλλα πολλά. 

Έτσι λοιπόν καταλήγω σε αυτό που η συµµαθήτριά µου Λίλια γράφει: «Μπράβο 1ο Λύκειο Κερατσινίου»! Μπράβο που 

δεν έχει «καθηγητές ειδωλολάτρες», αλλά «καθηγητές – ανθρώπους». Μπράβο που δεν έχεις παθητικούς µαθητές, αλλά 

µαθητές που τολµούν να αντιδράσουν σε ό,τι τους δίνεται έτοιµο. Προσωπικά µου αρκεί πως µια σχολική ώρα χάθηκε για 

τον σχολιασµό και τον στολισµό των άρθρων µας. Ίσως και η ίδια κατά βάθος να µην τα πίστευε αυτά που είπε για µας. 

Αχ, αχ, αχ, σχολείο µου!! Τις µέρες που δεν έρχοµαι λέω και ξαναλέω «Θέλω το σχολείο µου», µε ό,τι και αν έχει, 

κόντρες, άγχος, βαρεµάρα… (∆υστυχώς τα προβλήµατα εξακολουθούν να υπάρχουν) .Το θέλω γιατί το λάτρεψα. Προσοχή, 

όχι τα µαθήµατα, αλλά τις ώρες που ήµουν σε αυτό και κυρίως µε τα άτοµα που ήµουν…  

Α φ ι ε ρ ω µ έ ν ο  σ ε  ό λ ο υ ς  τ ο υ ς  µ α θ η τ έ ς  τ η ς  φ ε τ ι ν ή ς  Γ  Λ υ κ ε ί ο υ .  
Μπούρα Νάσια, Γ2 

 
(συνέχεια από τη σελίδα 14) 

που βρίσκονται και τα ινδάλµατά του. Εκεί υπάρχει ο µαγνητισµός των 
ινδαλµάτων του, που τον τραβάει προς τα πάνω, εκεί αρχικά τους 
µιµείται και κατόπιν θα προσπαθήσει να «συνοµιλήσει» µαζί τους 
και από εκεί θα αντλήσει, ώστε να δηµιουργήσει κι αυτός κάτι πιο 
προσωπικό. Τέλος, η πείρα µας λέει πως έντυπα που προσπαθούν να 
είναι η φωνή ενός από τους δύο ή περισσότερους πόλους µιας ζωντανής 
σχέσης, µετά από µία αρχική δηµιουργική φάση, στη συνέχεια και στην 
καλύτερη των περιπτώσεων, ανακυκλώνουν, µέσω βαρετών συνήθως 
µονολόγων, τα ίδια υλικά ενώ, στη χειρότερη, εκπέµπουν µία 
αυταρέσκεια του στυλ ‘στον καθρέφτη µου κοιτιέµαι και από µόνος µου 
αγαπιέµαι’ . Εκτιµούµε πως η δική µας επιλογή - που αγκαλιάζει  όλους 
τους πόλους - κρατώντας µας έτσι στην τσίτα, βοηθάει στο να µην 
πέσουµε εύκολα και γρήγορα σ’ αυτά τα λούκια. Σ’ αυτήν, λοιπόν, την 
προοπτική, που συνειδητά επιλέξαµε, νοµίζουµε πως δεν έχει νόηµα να 
κάνουµε θέµα τον αριθµό ή το µέγεθος των άρθρων των καθηγητών, 
γιατί είναι σα να κρίνουµε την ποιότητα ενός βιβλίου από τον αριθµό των 
σελίδων του, ενός τραγουδιού από τη διάρκειά του, ή σαν να αποφασίζει 
ένα φεστιβάλ το εξής απίστευτο: θα παιχτούν τόσες ταινίες νέων  

σκηνοθετών και τόσες ταινίες µεγάλων. Αυτό που κατά τη γνώµη µας 
έχει σηµασία είναι αν τα θέµατα αυτών των άρθρων ξεκινούν από τα 
προβλήµατα και τα ενδιαφέροντά µας , αν έχουν δυνατά επιχειρήµατα 
και αν η γραφή τους είναι όµορφη. Αν, δηλαδή, µαθαίνουν, σε όσο 
γίνεται περισσότερους, κάτι παραπάνω, αν ανοίγουν έστω και ένα 
φεγγίτη στο µυαλό µας κι αν καµιά φορά φέρνουν λίγο πιο κοντά τις 
καρδιές µας. Μένει ανοικτό ένα ζήτηµα. Αυτό της άµεσης και πιο 
ουσιαστικής βοήθειας, από τους εµπλεκόµενους µε την εφηµερίδα 
καθηγητές, προς αυτούς που ελκύονται από την περιπέτεια της 
γραπτής σκέψης. Θα το συζητήσουµε ; 

 
Y.Γ:  Τα Υ.Γ 2, 3 και 4 του Καλοµπράτσου και τα άρθρα της 

Κοσµετάτου και της Μπουζικάκου είναι «κατόπιν εορτής». Αλλά δεν είναι 
το θέµα µόνο αυτό. Κατά τη γνώµη µας, πρέπει να σκύψουµε πάνω από 
αυτά, διότι άµεσα και έµµεσα θίγουν αρκετά ζητήµατα, που αξίζουν της 
προσοχής µας. Είναι µία πρόκληση να δείξουµε το ενδιαφέρον µας για το 
καλύτερο της σχολικής µας κοινότητας. Υπάρχει, λοιπόν, ανοιχτή 
πρόσκληση, ώστε στο επόµενο φύλλο µας να ασχοληθούµε µε όσα 
προβλήµατα θέτουν.        

 Θ.Ι  
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ΠΕΡΙ ΑΠΟΨΕΩΝ… ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ;;; 
Έχω δικαίωµα να έχω γνώµη σωστή ή λανθασµένη πάνω σε κάθε θέµα και να τη λέω. Όσους δεν συµφωνούν µαζί 

µου, τους σέβοµαι. Όσους µε κατηγορούν, γιατί η γνώµη µου δεν είναι σύµφωνη µε τη δική τους, τους θεωρώ φασίστες…  Η 
µισαλλοδοξία είναι µορφή κτηνωδίας απόλυτης!!! 

(Ασηµάκης Πανσέληνος) 

Στο προηγούµενο τεύχος της εφηµερίδας µας, µε αφορµή τη συνάντησή µας µε την 
ποιήτρια Κ. ∆ηµουλά (στη βιβλιοθήκη Λασκαρίδη και όχι στη βιβλιοθήκη Λαζαρίδη, όπως 
εσφαλµένα γράφτηκε) εγώ και η Νάσια Μπούρα,  έπειτα από παρακινήσεις των καθηγητών µας 
και έπειτα από συζητήσεις επί του θέµατος, κληθήκαµε να εκθέσουµε τις απόψεις µας στη 
σχολική εφηµερίδα.  Και το τονίζω: τις ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΣ. Γιατί ούτε κριτικοί τέχνης είµαστε 
ούτε έµπειροι µελετητές, είµαστε µαθήτριες,  νεαρές αναγνώστριες, που έως ένα βαθµό έχουµε 
αναπτύξει την κριτική µας ικανότητα και είµαστε σε θέση να εκφράζουµε και τις αντιρρήσεις 
και τους προβληµατισµούς µας. Σε καµιά περίπτωση η στάση µας δεν ήταν µηδενιστική ούτε 
απορρίψαµε το έργο της ποιήτριας. Απλώς δεν µας συνεπήρε! ∆εν γνωρίζαµε εξάλλου πως 
έπρεπε να ενθουσιαστούµε… ∆εν µας είχαν ενηµερώσει οι καθηγητές µας ότι ήταν 
υποχρεωτικό… 

Γιατί,  όµως, τόσες διευκρινίσεις;  Τα λέω όλα αυτά, διότι λίγες µέρες µετά την έκδοση 
και κυκλοφορία του όγδοου τεύχους της εφηµερίδας µας, παιδιά που φοιτούν σε άλλο σχολείο 
της περιοχής, µας µετέφεραν την οργή καθηγήτριάς τους, η οποία αναφέρθηκε στα άρθρα µας  
ότι  µε έντονα επιθετικό τόνο, αποδίδοντας µάλιστα και ορισµένους -όχι ιδιαίτερα 
κολακευτικούς- χαρακτηρισµούς. 

Και,  φυσικά, κάθε άποψη είναι σεβαστή, εµείς δεν είµαστε άλλωστε υπέρ της 
λογοκρισίας; Όµως,  αυτό που πραγµατικά µε εξόργισε ήταν η αναφορά στα ονόµατά µας 
απουσία µας, η αποσπασµατική ανάγνωση των άρθρων µας και η διαστρέβλωσή τους! Και 
απαντώ –χωρίς να απολογούµαι- πως ούτε εγώ ούτε η Νάσια αναλάβαµε τον ρόλο του κριτή, 
ούτε προσβάλλαµε κάποιον. Εκθέσαµε –και το τονίζω ξανά- τις ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΣ!!! Και εδώ 
µπαίνει  η εξής ερώτηση. Από πότε στην Ελλάδα επιστρέψαµε στη λογοκρισία;;;  

Όπως και να ’χει,  αν και το γεγονός αυτό µε προβληµάτισε ιδιαίτερα και µε 
απογοήτευσε αρκετά, µε έκανε παράλληλα να συνειδητοποιήσω πόσο σηµαντικός είναι ο ρόλος 
των καθηγητών µας,  των καθηγητών µαζί µε τους οποίους στήσαµε την εφηµερίδα αυτή, πριν 
από τρία χρόνια και οι οποίοι στήριζαν πάντοτε τις ιδέες µας, χωρίς να τις καταπνίγουν,  
δίνοντας συµβουλές και όχι εκτοξεύοντας επικρίσεις.  Ελπίζω, λοιπόν, και τα επόµενα χρόνια 
να συνεχιστεί µε τον ίδιο δυναµικό παλµό η συγγραφή της ΟΝΕΙΡΟΖΟΥΜ, να εκτίθενται όλες 
οι απόψεις και προβληµατισµοί των µαθητών µε ειλικρίνεια και νεανική µατιά, χωρίς να 
επιβάλλεται οµοφωνία! Όσοι ενοχλούνται,  µπορούν απλώς να µη µας διαβάζουν!! 

Παπαδοπούλου Λίλια, Γ3  

 

Το άρθρο στη σελίδα 12 µάς δίνει την ευκαιρία να 
παρουσιάσουµε αναλυτικά µία βασική επιλογή που είχαµε εξαρχής 
κάνει, ως προς το πώς βλέπουµε την εφηµερίδα «Ονειροζούµ» και ήταν 
φανερή στον υπότιτλο της, που υπάρχει από το πρώτο φύλλο. Το 
πλαίσιο αναφοράς της «Ονειροζούµ» είναι το σχολείο µας, και από τη 
ζωή και τις σχέσεις σ’ αυτό δεχόµαστε τα όποια αρχικά ερεθίσµατα για 
να ανοιχτούµε κατόπιν στον έξω κόσµο. Αυτό σηµαίνει πως, άρθρα που 
γράφονται σ’ αυτήν την εφηµερίδα, µπορούν εύκολα να βρίσκουν τους 
φυσικούς τους αποδέκτες, να συζητιούνται από αυτούς και να κάνουν 
ευδιάκριτη τη σχέση ανάµεσα σε αυτά που πράττουν οι αρθρογράφοι 
και σ’αυτά που γράφουν. Είχαµε  επίσης σκεφτεί  πως, για να πετύχουµε 
µία όσο το δυνατόν πιο σφαιρική παρουσίαση των απόψεων που 
κυκλοφορούν στο χώρο µας, έπρεπε να καλλιεργήσουµε την αντίληψη 
της συµµετοχής όλων όσων αλληλοεπηρεάζονται σ’ αυτό το κοινό 
πεδίο, που είναι το σχολείο µας. Η φυσικότητα αυτής της αντίληψης 
πηγάζει από το ότι όντως, υπάρχει µια κάποια αλληλεπίδραση 
µεταξύ των µελών της σχολικής κοινότητας. Αµφισβητήσεις για 
«κάτι» το οποίο λέγεται ή γίνεται πάντα θα υπάρχουν, που πρέπει να 
είναι σεβαστές, γιατί όλοι οι άνθρωποι είµαστε ελλειµµατικοί. Τώρα, αν 
αυτό το «κάτι» ξεφεύγει και λίγο από τα καθιερωµένα – πράγµα που 
πιστεύουµε ότι προσπαθεί να κάνει η εφηµερίδα µας - φυσικό είναι εξ 
αιτίας αυτού, να προκύπτουν και κάποιες αντιδράσεις, χωρίς όµως αυτό 
να σηµαίνει πως δεν έχουν κι αυτές τα επιχειρήµατά τους. 

Το καλύτερο είναι να συζητιέται το θέµα, µε στόχο να ανεβαίνει ο 
πήχης. Παρόλο που θέλει χρόνο, για να δούµε αν µπορεί να αποδώσει 
καρπούς το ‘πείραµα ‘ που κάνουµε, επί που παρόντος εκτιµούµε πως 
έχουµε, πιο πολλά θετικά στοιχεία παρά αρνητικά. Θα επιµείνουµε, 
λοιπόν, προσπαθώντας να αρθρογραφούν σ’αυτήν την εφηµερίδα 
όσο γίνεται περισσότεροι µαθητές και καθηγητές του σχολείου µας  
και θα επιδιώξουµε να ανοιχτούµε και στους γονείς. Νοµίζουµε πως 
έτσι έχει µεγαλύτερο ενδιαφέρον το παιχνίδι αυτό που, εκτός των 
άλλων, δίνει τη δυνατότητα να γίνεται βίωµα στις σελίδες της 
εφηµερίδας η ισότιµη συνύπαρξη των απόψεων «µικρών και µεγάλων». 
 

Το γεγονός πως η εφηµερίδα µας παρουσιάζει υψηλή 
αναγνωσιµότητα, το ότι αναγνωρίζεται η σταθερή βελτίωσή της, καθώς 
και το ότι ο κανόνας είναι η υπεύθυνη ελευθερία των αρθρογράφων, 
µας κάνουν να πιστεύουµε πως είµαστε σε καλό δρόµο. Πιστεύουµε, 
επίσης, πως µία συνέπεια της ευρείας αποδοχής τού ότι αρθρογραφούν 
και καθηγητές – δες 6η ερώτηση στο άρθρο «Μπορούµε και καλύτερα;» 
- είναι η δηµιουργία του κατάλληλου κλίµατος για να µπορεί να 
λειτουργεί και η δυναµική της ‘µαθητείας’.  Τηρουµένων των 
αναλογιών είναι η ίδια σχέση που αναπτύσσει ένας µαθητευόµενος, π.χ 
καλλιτέχνης, που εκ των πραγµάτων βρίσκεται µέσα στην ίδια 
παγκόσµια άυλη εφηµερίδα της τέχνης του             (Συνέχεια στη σελ. 15) 
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Χωρίς κανένα ίχνος υπερβολής, το διαδίκτυο έχει εισβάλει 
ενεργά και για τα καλά στην καθηµερινή ζωή µας. Η εποχή που 
διανύουµε έχει χαρακτηριστεί, και όχι άδικα, από χιλιάδες 
ειδήµονες και µη, ως ηλεκτρονική. Μια τόσο σπουδαία 
διαπίστωση αξίζει πραγµατικά διερεύνηση. 

Όταν αναφερόµαστε στο διαδίκτυο, το πρώτο πράγµα που 
µας έρχεται στο µυαλό είναι η ιδιότητά του ως δίαυλος 
επικοινωνίας. Το διαδίκτυο χρησιµοποιείται ευρύτατα στις 
µέρες µας ως µέσο ανταλλαγής απόψεων, ιδεών, πληροφοριών, 
γνώσεων, εµπειριών και αντιλήψεων. Θα ήταν όµως κάτι 
παραπάνω από ουτοπικό να ισχυριστούµε ότι στην επικοινωνία 
µέσω διαδικτύου είναι όλα ρόδινα και ιδανικά.  

 

Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµά του, που δεν είναι άλλο από 
την ανωνυµία και την ελεύθερη διακίνηση ιδεών, είναι 
συγχρόνως και το σηµαντικότερο µειονέκτηµα του 
κυβερνοχώρου. Ο κάθε χρήστης έχει δικαίωµα να γράφει ό,τι 
επιθυµεί χωρίς κανείς να τον ελέγχει ή να του επιβάλλει όρια. 
Αυτό, φαινοµενικά, φαντάζει δίκαιο και πλήρως δηµοκρατικό, 
αλλά τα πράγµατα δεν είναι έτσι. ∆εν πρέπει να µας διαφεύγει 
το γεγονός ότι χιλιάδες διαδικτυωµένοι δεν έχουν διαµορφώσει 
ακόµα – ή είναι ανίκανοι να το πράξουν – κριτική σκέψη, ώστε 
να απορρίψουν ο,τιδήποτε θεωρούν παράλογο και ακραίο και 
να διαχωρίσουν την ενηµέρωση και την επικοινωνία από την 

προπαγάνδα και την απόπειρα αποπροσανατολισµού και 
προσηλυτισµού. Βρίσκονται γυµνοί και απροστάτευτοι στα 
κατευθυνόµενα συµφέροντα που εξυπηρετούν διάφοροι υποκινητές 
και υποχείρια. 
 

Ένα άλλο ζήτηµα που προκύπτει είναι η αδυναµία του 
διαδικτύου να προσφέρει όλα αυτά τα πλεονεκτήµατα της άµεσης 
ανθρώπινης επαφής και επικοινωνίας. Ασφαλώς και είναι 
διαφορετικό να µιλάς κατά πρόσωπο σε ένα συνάνθρωπό σου από 
το να επικοινωνείς µαζί του πατώντας κάποια πλήκτρα και 
στέλνοντας στον υπολογιστή του ένα γραπτό απρόσωπο κείµενο. 
Με την επαφή έρχονται στην επιφάνεια διάφορα συναισθήµατα, 
που είναι αδύνατο να µεταφερθούν µέσα από ένα καλώδιο και να 
εµφανιστούν στην οθόνη. Με αυτόν τον τελευταίο τρόπο 
επικοινωνίας καλλιεργούνται αισθήµατα µοναξιάς, αποξένωσης, 
που σταδιακά οδηγούν στον ολοκληρωτικό κοινωνικό αποκλεισµό. 

 

Η αντιµετώπιση των προβληµάτων που δηµιουργεί η 
επικοινωνία µέσω του διαδικτύου δεν είναι µια εύκολη υπόθεση 
και απαιτεί επιφυλακτικούς χειρισµούς. Μια επιφανειακή, αλλά 
ίσως όχι τόσο αποτελεσµατική λύση, κυρίως για τους γονείς που 
επιθυµούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους από κακόβουλες και 
στοχευµένες πληροφορίες, είναι η εγκατάσταση διάφορων 
προστατευτικών φίλτρων στους υπολογιστές, τα οποία 
εξασφαλίζουν ασφαλή πλοήγηση. Η ρίζα, όµως, του 
συγκεκριµένου προβλήµατος – όπως και κάθε άλλου – είναι η 
έλλειψη παιδείας και, όσον αφορά το θέµα µας, ηλεκτρονικής 
παιδείας. Πρέπει οι νεαροί να µάθουν να προστατεύουν τον εαυτό 
τους και την προσωπικότητά τους από τον οποιονδήποτε επιτήδειο. 
Και, ως ενήλικες έπειτα, να µην αποπειραθούν να βλάψουν τα 
παιδιά. Η νέα γενιά πρέπει, πάση θυσία, να προστατευτεί και να 
µην την κατευθύνει τίποτα και κανείς. 

 

Η λύση, λοιπόν, κατά την προσωπική µου άποψη, είναι µία 
και αποτελεί µονόδροµο: εκσυγχρονισµός των σχολείων και 
σωστή, αποτελεσµατική εκπαίδευση, αλλά και εισαγωγή 
µαθήµατος που θα ασχολείται µε το διαδίκτυο και τις θετικές και 
αρνητικές επιπτώσεις του. 

Κουµπιάς Νικος,  Β1 

               Καλογρίδη Ανδριάνα, Β1 

Τα βαθύτερα αίτια της οικονοµικής κρίσης δε θα τα θίξουµε, γιατί τώρα µας ενδιαφέρουν τα αποτελέσµατα και ο τρόπος 
αντιµετώπισής τους. Και, ενώ καθηµερινά ακούµε ότι η πρόληψη σώζει, εδώ δεν εφαρµόστηκε. Το θέµα είναι να µη χαθούν άλλες 
θέσεις εργασίας, να µη µειωθούν κι άλλο οι ώρες εργασίας, να µην αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότησης και η εργασία να 
αποκτήσει ξανά την πρώτη της σηµασία ως δικαίωµα όλων.  

Η κρίση πλήττει  διαφορετικά το κεφάλαιο και διαφορετικά τους εργαζόµενους. Με τα λίγα που καταλαβαίνω και βλέπω στα 
σπίτια µας, η ακρίβεια είναι ένα µεγάλο πρόβληµα. Άρα, για να µπορέσει ο κόσµος να βγει στην αγορά, καλό θα ήταν να αρχίσει 
να παρεµβαίνει το κράτος στην ελεύθερη αγορά διαµοφώνοντας ένα πλαίσιο τιµών. Η ελεύθερη οικονοµία δε δούλεψε 
ανταγωνιστικά, όπως όφειλε, αλλά εις βάρος των πολιτών. Ακούµε κατά καιρούς τη λέξη µποϋκοτάζ. Μα δεν είναι δική µας 
δουλειά να σταµατήσουµε την ακρίβεια, αλλά του κράτους. Αυτό το ίδιο πρέπει να βάλει φρένο στις τιµές των προϊόντων, στις 
τράπεζες και στα δάνεια, αλλά και στην ανεργία. Τα µέτρα θα πρέπει να αφορούν στις επιχειρήσεις και το κεφάλαιο, που έχουν τη 
δύναµη να ξεπεράσουν τα προβλήµατά τους, κι όχι στους πολίτες που δουλεύουν και ζουν για να πληρώνουν λογαριασµούς.  

Ξεκινώντας, λοιπόν, από την αλλαγή αντίληψης και τους σκοπούς που εξυπηρετούν, θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί η κρίση. 
Έτσι, τα µέτρα θα πρέπει να είναι ευνοϊκά για να πληρωθούν τα δάνεια στις τράπεζες – είτε προέρχονται από πιστωτικές κάρτες 
είτε από δανεισµό για αγορά κατοικίας.  

Καλό θα ήταν να υπάρχουν και προϋποθέσεις, πριν η τράπεζα αποφασίσει να µας γεµίσει όλους µε πλαστικό χρήµα. Ένα 
άλλο θα ήταν η προστασία του δικαιώµατος της εργασίας. Να υπάρξει άµεση αντίδραση κατά των απολύσεων και στήριξη του 
κράτους στους απολυµένους. Το χειρότερο, όµως, είναι ότι δε γίνεται σωστή η διαχείριση των οικονοµικών πόρων, που πρέπει να 
µοιράζονται εκεί που έχει ορισθεί και όχι µεταξύ των λίγων, που σκανδαλίζουν µε τη ζωή και τις πράξεις τους. 
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ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ;;  

Π έ ρ α σ α ν  κ ι ό λ α ς  τ ρ ί α  χ ρ ό ν ι α  απ ό  τ ό τ ε  πο υ  κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ ε  τ ο  1 ο  φ ύ λ λ ο  τ η ς  
ε φ η µ ε ρ ί δ α ς  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ  µ α ς ,  ‘ ’ Ον ε ι ρ ο ζ ο ύ µ ’ ’ .  Αποφασίσαµε λοιπόν να κάνουµε µία έρευνα, µε στόχο 
την αξιολόγησή της αυτά τα χρόνια. Για το σκοπό αυτό φτιάξαµε ένα ερωτηµατολόγιο και το δώσαµε στους µαθητές της Γ’ 
Λυκείου να το συµπληρώσουν. Είναι γνωστό, όµως, πως -σε όλα τα Λύκεια- λίγοι µαθητές της Γ’ Λυκείου έρχονται σχολείο 
τις τελευταίες εβδοµάδες, πριν τη λήξη των µαθηµάτων. Τελικά καταφέραµε να µαζέψουµε 59 συµπληρωµένα 
ερωτηµατολόγια σε σύνολο 69 µαθητών. Το δείγµα αυτό είναι αντιπροσωπευτικό και ως εκ τούτου τα αποτελέσµατα είναι 
µία έγκυρη βάση για σκέψη και συζήτηση. 

Η πρώτη ερώτηση αφορούσε στην 
αναγνωσιµότητα της εφηµερίδας µας. Ένα ποσοστό 
της τάξης του 48% δήλωσε πως διαβάζει σχεδόν όλα τα 
άρθρα, ενώ το 27% διαβάζει τα µισά και οι υπόλοιποι 
διαβάζουν από κανένα έως πέντε το πολύ άρθρα. Έχουµε, 
δηλαδή, εδώ ένα αρκετά καλό σκορ. Από τη δεύτερη 
ερώτηση προκύπτει πως το βασικό κριτήριο επιλογής των 
άρθρων που διαβάζουν οι µαθητές µας είναι αν το θέµα 
τους σχετίζεται µε όσα τους απασχολούν, ενώ σε 
απόσταση αναπνοής είναι αυτοί που διαβάζουν άρθρα µε 
πρώτο κριτήριο µια κάποια σχέση που έχουν µε τον/την 
αρθρογράφο. Μόνο όµως ένας στους πέντε µαθητές 
καταρχήν ελκύεται από άρθρα που προτείνουν κάτι 
αλλιώτικο ως θέµα, ως στυλ ή ως οπτική γωνία, από αυτά 
που τους είναι ήδη γνωστά. Ελπιδοφόρο αυτό το 20%; 
Στην επόµενη ερώτηση, ό ένας στους δύο µαθητές µας 
απάντησε πως ήταν λίγα εκείνα τα άρθρα που εν τέλει τον 
έκαναν να σκεφτεί ή τον βοήθησαν να δει καταστάσεις και 
γεγονότα µε άλλο µάτι. Οι υπόλοιποι µοιράστηκαν 
ανάµεσα στο ότι υπήρξαν αρκετά τέτοια άρθρα και στο ότι 
δε διάβασαν ούτε ένα τέτοιο άρθρο. Είναι φανερό πως σ’ 
αυτό το πεδίο υστερούµε. Αλλά γιατί; Το πρόβληµα είναι 
προφανώς γενικότερο, αλλά καλό είναι να συζητηθεί. Το 
ζητούµενο είναι πώς θα βοηθήσουµε όσους θα θέλουν να 
γράφουν στην εφηµερίδα, ώστε να είναι σε θέση να 
παιδεύουν πιο πολύ τα άρθρα τους.  
Στην τέταρτη ερώτηση θέλαµε να ανιχνεύσουµε 

ποια θέµατα ενδιαφέρουν τους µαθητές µας. Στην 
πρώτη τριάδα, λοιπόν, και για ένα ποσοστό πάνω από 
το 80% προέκυψαν - όπως ήταν αναµενόµενο- τα άρθρα 
που αναφέρονται στον ψυχισµό και στις σχέσεις των 
εφήβων, στη νεανική κουλτούρα και ψυχαγωγία και σε 
παιδαγωγικά ζητήµατα, όπως και στις µαθητικές 
διεκδικήσεις. Η δεύτερη τριάδα που συγκέντρωσε 
προτιµήσεις κοντά στο 55% αφορούσε σε θέµατα µε 
κοινωνικό και πολιτικό προβληµατισµό, σε γεγονότα και 
εκδηλώσεις του σχολείου µας, καθώς και σε θέµατα µε 
οικολογικές αναζητήσεις. Ο αθλητισµός, οι νέες 
τεχνολογίες και οι επιστηµονικές γνώσεις ήταν οι επιλογές 
της τελευταίας τριάδας. Στην επόµενη ερώτηση, οι 7 στους 
10 µαθητές απάντησαν πως ναι, διάβαζαν ένα άρθρο 
παρόλο που διαισθανόντουσαν ότι η άποψη που 
υποστήριζε θα ήταν διαφορετική από τη δική τους, αρκεί 
να τους ενδιέφερε το θέµα. Φαίνεται το ποσοστό αυτό να 
είναι υψηλό, αν λάβουµε υπ’όψιν την απολυτότητα της 
εφηβείας. 
Στην έκτη ερώτηση, το 55% των µαθητών µας 

θεωρεί πως εν γένει είναι θετικό το ότι στην εφηµερίδα 
αρθρογραφούν και καθηγητές του σχολείου µας, ενώ το 
37% βρίσκει πως αυτό είναι κάτι που δεν έχει ιδιαίτερη 
σηµασία. Τέλος, ένα 8% πιστεύει πως δεν πρέπει να 
γράφουν σ’αυτήν την εφηµερίδα και οι καθηγητές. Η 
αλήθεια είναι πως, παραδοσιακά, στις περισσότερες 
σχολικές εφηµερίδες, γράφουν µόνο µαθητές και είναι 
περίεργο -δηλ. θέλει ψάξιµο- που υπάρχει ένα 55% σ’ 
εµάς, το οποίο πάει κόντρα στο κατεστηµένο αυτό µοντέλο. 
Ίσως οι µαθητές µας να σχηµάτισαν αυτή τη γνώµη 
κρίνοντας εκ του αποτελέσµατος. 

Το «Αρκετά» επιλέγει το 56% στις δύο επόµενες 
ερωτήσεις, που αφορούν στην ικανοποίηση που νιώθουν 
από την εφηµερίδα µας καθώς και στο αν αυτή πιάνει το 
σφυγµό της σχολικής µας κοινότητας, ενώ το 30% επιλέγει την 
απάντηση «Λίγο» σ’ αυτές τις ερωτήσεις και ένα 16% διαλέγει 
το «Πολύ». Είναι πολύ δύσκολο, σ’ αυτήν την ηλικία, που τα 
παιδιά είναι υπό διαµόρφωση, να βρεθούν συνοµήλικοί τους  
που να εκφράζουν την πλειονότητα των συµµαθητών τους. 
Έτσι, τα ποσοστά αυτά µας φαίνονται φυσιολογικά.. Άραγε  
είναι ουτοπικό, αν βάλουµε ως στόχο, και στις δύο αυτές 
ερωτήσεις, να διαλέγουν την απάντηση «Πολύ» περίπου οι 
µισοί; 
Να θυµίσουµε πως, όταν οι φετινοί τελειόφοιτοι ήταν 

πρωτάκια, τότε πρωτοκυκλοφόρησε η « Ονειροζούµ». Με 
δεδοµένο ότι τα παιδιά αυτά έχουν παρακολουθήσει την 
εφηµερίδα σε όλη της την πορεία, οι 7 στους 10 εκτιµούν πως, 
φύλλο µε το φύλλο και χρόνο µε το χρόνο, η εφηµερίδα 
συνεχώς βελτιώνεται. Χαιρόµαστε που ένα µεγάλο ποσοστό 
αναγνωρίζει αυτή την ανοδική πορεία. Εξάλλου, και η δική µας 
γνώµη τυχαίνει, στην περίπτωση αυτή, να συµπίπτει µε αυτή 
των πολλών.   
Από όλα αυτά, και σε µια πρώτη ανάγνωση των 

αποτελεσµάτων, προκύπτει πως αυτοί που γράφουν 
στην εφηµερίδα και αυτοί που τη φτιάχνουν κατάφεραν 
σιγά –σιγά να αρέσει, αρκετά, σε πολλούς µαθητές µας. 
Πιστεύουµε πως όλοι οι µαθητές που τόλµησαν κι 
έγραψαν συνέβαλαν σ’ αυτήν την ανοδική πορεία και, αν 
νοιώθουν περήφανοι, δικαίως νοιώθουν. Ταυτόχρονα, 
όµως, είναι φανερό πως υπάρχουν απαιτήσεις για ακόµα 
καλύτερα φύλλα. Το θέµα είναι: υπάρχουν περιθώρια; Και 
είναι ευκαιρία εδώ να τονίσουµε τι σηµαίνει για µας το να γίνει 
η εφηµερίδα µας καλύτερη. Πιστεύουµε πως αυτό που 
µπορούν εν γένει να προσφέρουν οι εφηµερίδες είναι κάτι 
πολύ σηµαντικό. Είναι το µέσον µε το οποίο η δύναµη της 
γραπτής σκέψης µας επιτρέπει να προχωράµε πέρα από την 
παρουσίαση έγκυρων πληροφοριών, ειδήσεων και 
καταστάσεων, ρεπορτάζ, συνεντεύξεων, στατιστικών 
στοιχείων και δηµοσκοπήσεων. Και αυτό το ‘πέρα’ έχει να 
κάνει µε την ερµηνεία και την κριτική των όσων συµβαίνουν, 
των όσων ζούµε. Όπως και µε τη δυνατότητα να αρθρώνονται 
προβληµατισµοί και επιχειρήµατα, που να ερεθίζουν το πνεύµα 
του αναγνώστη και να τον προκαλούν σε διάλογο, έστω και µε 
τον εαυτό του. Κι όλα αυτά για το λόγο ότι τέτοια στοιχεία  µας 
βοηθούν να καταλαβαίνουµε, όσο γίνεται καλύτερα, αυτά που 
συµβαίνουν γύρω µας και µέσα µας. Άποψή µας, λοιπόν, είναι 
πως µια εφηµερίδα είναι καλή, όταν είναι φανερό πως τον 
τόνο τον δίνουν τα παραπάνω στοιχεία. Τότε αποκτά ουσία το 
πλεονέκτηµα του κειµένου -είναι εκεί και σε περιµένει, να το 
διαβάσεις και, αν ο αρθρογράφος έχει πει κάτι που σε 
αγγίζει/κεντρίζει, µπορείς να επιστρέψεις και µε την ησυχία 
σου να το ξανασκεφτείς. Αν περισσότεροι, από όσοι µέχρι 
τώρα, βρουν πως έτσι έχει κάποιο νόηµα να κοπιάζουν, για να 
εκθέτουν δηµόσια στοιχεία από το δικό τους σύµπαν, τότε 
είναι πιθανό η εφηµερίδα µας να εκφράζει όλο και πιο 
πολλούς. Θα το προσπαθήσουµε, λαµβάνοντας υπ’όψιν και 
τις ενδιαφέρουσες προτάσεις που έκαναν αρκετοί µαθητές στις 
τρεις τελευταίες -ανοικτού τύπου- ερωτήσεις, όπου ζητήσαµε  
ιδέες για το πώς µπορεί να γίνει καλύτερη η εφηµερίδα.   
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΜΑΣ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ? 

Είναι σοβαρό αυτό που συµβαίνει στο σχολείο µας Οι καθηγητές απαιτούν από εµάς να επωµιστούµε ευθύνες, να 
δείξουµε την ωριµότητα και την σοβαρότητα που αρµόζει στην ηλικία µας… Προσδωκούν να τους αντιµετωπίζουµε όπως 
τους αξίζει και να µην απαξιούµε  το έργο τους όσο και τον θεσµό του σχολείου. 

Το παράλογο είναι, ότι οι ίδιοι άνθρωποι που απαιτούν από εµάς ξεχνούν να απαιτήσουν και από τους  εαυτούς τους. 
Πώς  γίνεται να αναµένετε από εµάς να αναλάβουµε ευθύνες και παράλληλα εσείς οι ίδιοι να µας αντιµετωπίζετε σαν άτοµα 

ανίκανα να αναλάβουµε την ευθύνη του εαυτού µας; Σε άτοµα 17 και 18 χρονών(και στερηµένα από ελεύθερο χρόνο και 
εκτόνωση), που ζητούν µια µπάλα να παίξουν στο προαύλιο του σχολείου, απαντάτε πως η µπάλα είναι επικίνδυνη και 
µπορεί να χτυπήσουµε, και ότι δεν γίνεται να παίξουµε µε την –ούτε 200 γραµµαρίων- µπάλα του  volley, γιατί εσείς φέρετε 
την ευθύνη για την σωµατική µας ακεραιότητα! Μήπως θέλετε υπεύθυνες δηλώσεις των κηδεµόνων µας  για να µας 
επιτρέψετε να ερχόµαστε στο σχολείο µόνοι µας; Και ξέρετε η απάντηση για την µπάλα δόθηκε στα ίδια άτοµα, που πρέπει 
να αναλάβουν ευθύνες, να είναι συνεπείς, να συµπεριφέρονται µε την ωριµότητα που ταιριάζει στην ηλικία τους. Αυτά τα 

ίδια παιδιά δεν είναι να αναλάβουν την ευθύνη του ίδιου τους του εαυτού. Και αν  χτυπήσουµε στο διάλειµµα, στα σκαλιά, 
στην τάξη; Μέχρι και στο δηµοτικό, θυµάµαι, µε µπάλα παίζαµε µόνοι µας. 

Νιώθω συχνά την απογοήτευση κάποιων καθηγητών µου, όταν συνειδητοποιούν  πόσο υποτιµάµε το έργο τους και 
το σχολείο. Εσείς έχετε νιώσει ποτέ ότι το ίδιο το σχολείο και οι καθηγητές υποτιµούν εµάς; Το συµπέρασµα, στο οποίο 
καταλήγω είναι ότι το σχολείο τείνει να µετατραπεί σε ένα ανελεύθερο καθεστώς. Τίποτα από όλα αυτά δεν γίνεται τυχαία. 
Τελικά, το σχολείο είναι µια µικρογραφία της κοινωνίας: Κάποιοι απαιτούν εξουσία και την καταχρώνται, θέτουν κανόνες 

που αναγκαζόµαστε να  ακολουθούµε, χωρίς να υπολογίζουν την γνώµη  µας, κάποιοι νοιάζονται και  αντιστέκονται, 
κάποιοι άλλοι σιωπηλά αποδέχονται ό,τι συµβαίνει. Ποτέ, βέβαια, δεν απουσιάζει το διακοσµητικό στοιχείο της 
δηµοκρατίας(15µελή και 5µελή µαθητικά συµβούλια). Έτσι για να νοµίζουµε ότι κάτι κάνουµε…….. 

Μπουζικάκου Νανά, Γ2 

 

Η νέα στρατηγική για το 2008-2009! Εφαρµόστηκε χωρίς 
καµία δοκιµή, στους εφέδρους της Γ’ Λυκείου ως ποινή για 
ανάρµοστη συµπεριφορά…που εδώ που τα λέµε δεν ήταν δα και 
τόσο ανάρµοστη! Ποια ήταν η στρατηγική; Αποβολές, 
αποβολές!! Από ωριαίες µέχρι τριήµερες ! (για ποικιλία!) 

Και µοιράζονται απλόχερα από τους ίδιους τους 
ανθρώπους που µας διδάσκουν για το ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστηµα και για το ρόλο του εκπαιδευτικού στις µέρες µας. 
Σεβασµός στην προσωπικότητα του µαθητή, νέες εκπαιδευτικές 
µέθοδοι, απενεχοποίηση και παραγωγική αντιµετώπιση των 
λαθών, µας λένε …∆άσκαλε που δίδασκες! Μόνο αυτά δεν 
είδαµε φέτος! 

Αντίθετα είδαµε τον Χ καθηγητή να µπαίνει στην τάξη και 
στην πρώτη οµιλία (εκτός µαθήµατος) που άκουγε από µαθητή 
να τον σηµειώνει στο απουσιολόγιο. (Να φανταστείτε ότι κατά τις 
ώρες των φιλολογικών µαθηµάτων του Γ2 περίπου το 75% των  

µαθητών είχε σίγουρα µαζέψει από µία απουσία καθ’ όλη τη χρονιά. 
Μαζί µε την Κική ∆ηµουλά, ορίστε και µια ωριαία!) ∆εν µπορώ να 
καταλάβω;;;  Εξαντλήθηκαν όλοι οι υπόλοιποι τρόποι και η εύκολη 
λύση είναι πλέον η απουσία; Και δεν νοµίζω να βγήκε και τίποτα 
καλό απ’ αυτήν τη µέθοδο. Ο «πανικός» συνέχισε να επικρατεί στην 
τάξη και οι µαθητές (µιλώ για τους περισσότερους), µάζευαν 
απουσίες, παρόλο που αυτές ήταν απαραίτητες για το τέλος της 
χρονιάς.  

Σίγουρα η συµπεριφορά µας ήταν εσφαλµένη κάποιες φορές, 
αλλά κατά την άποψη µου οι αποβολές φέτος δόθηκαν «ελαφρά τη 
καρδία». Σαν αποτέλεσµα, πολλοί αναγκάστηκαν να 
παρακολουθούν µαθήµατα στο σχολείο πριν τις πανελλαδικές 
εξετάσεις, προκειµένου να µην επαναλάβουν τη τάξη, αντί να 
προετοιµαστούν κατάλληλα. Ο Θεός µαζί τους! Ήταν ένα από τα 
γεγονότα της φετινής χρονιάς που µε εξόργισε γι΄ αυτό και 
αποφάσισα να το θίξω…  

Κοσµετάτου Μαίρη, Γ2 

Ένας συµβιβασµός µε την πραγµατικότητα… 

Η πολυσυζητηµένη οικονοµική 
κρίση των τελευταίων µηνών σαφώς 
έχει επιπτώσεις και στον κλάδο της 
εργασίας.  

 
Μία λύση σε αυτό το 

πρόβληµα θα ήταν η µείωση των 
ηµερών εργασίας, κάτι που ήδη 
εφαρµόζεται σε όλο τον κόσµο και 
έχει φτάσει και στη χώρα µας. Η 
λογική αυτού του πράγµατος είναι 
απλή και, δυστυχώς, σωστή. 
Προτιµότερο είναι κάποιος να 
εργάζεται τέσσερις µέρες την 
εβδοµάδα από έξι, µε αποτέλεσµα να 
µειωθεί ο µισθός του αισθητά, παρά  

να µείνει άνεργος. Όσο σκληρό κι   
αν ακούγεται αυτό, πρέπει να 
συµβιβαστούµε µε την 
πραγµατικότητα και να µην 
ονειρευόµαστε ουτοπικά µέτρα. Στο 
ίδιο µήκος σκέψης κινείται και η 
περικοπή των υπερωριών καθώς και 
η εφαρµογή της ηµιαπασχόλησης.  

 
Οι επιχειρήσεις, από την 

πλευρά τους, θα πρέπει να 
αντιµετωπίσουν µε σύνεση την 
κρίση, να διαχειριστούν σωστά το 
δυναµικό της εταιρείας και να 
µειώσουν τις υπερβολικές απολαβές 
που απολαµβάνουν κάποια στελέχη  

εις βάρος των συναδέλφων τους.  
Σύµφωνα µε την προσωπική 

µου άποψη, το κράτος µπορεί και 
πρέπει να στηρίξει τις επιχειρήσεις 
που πραγµατικά χρειάζονται βοήθεια, 
µε κάθε τρόπο, οικονοµικό κι όχι 
µόνο. Απαιτείται, όµως, τεράστια 
προσοχή, ώστε τα οφέλη να 
αποδοθούν στους πολίτες και να µην 
ενισχυθούν από αυτά τα µέτρα πάλι 
οι τράπεζες και οι 
µεγαλοεπιχειρηµατίες. Με αυτό τον 
τρόπο δε θα υπάρχει ανάγκη και 
λόγος να απολυθούν συνάνθρωποί 
µας.  

Κουµπιάς Νίκος, Β1 
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Π.Κ.Π.Κ.Π.Κ.Π.Κ.    
….Λοιπόν, στο θέµα µας γιατί δε µου αρέσουν οι πρόλογοι. Στο τελευταίο τεύχος της εφηµερίδας µας 

είδα κάτι που δε µου άρεσε και το οποίο δε συνέβη για πρώτη φορά: Μακροσκελή, υπογεγραµµένα ως Θ.Ι., 
Α.Β., Ι.Π. κ.τ.λ. ορθά γραµµένα από καθηγητές, στην πλειονότητά τους’ µεγαλύτερα σε έκταση από αυτά των 
µαθητών. 

Προσωπικά, δεν µπορώ να κατανοήσω, γιατί σε µία σχολική εφηµερίδα καταλαµβάνουν ένα τόσο 
µεγάλο µέρος άρθρα καθηγητών. Μάλιστα εάν συνυπολογίσουµε και τα άλλα, µικρά µεν, πολλά όµως δε, 
ανυπόγραφα άρθρα γραµµένα κι αυτά από καθηγητές, οδηγούµαστε σε ένα εύλογο ερώτηµα. «Γιατί; Σχολική 
δεν είναι η εφηµερίδα;» 

Βέβαια, υπάρχει η άποψη πως ακριβώς επειδή η εφηµερίδα είναι «σχολική» οι καθηγητές, ιδιαίτερα από 
τη στιγµή που και οι ίδιοι έχουν δουλέψει για αυτή, ανήκουν στη συντακτική οµάδα και γενικότερα 
προσφέρουν για την έκδοσή της, πρέπει να γράφουν και να εκφράζονται µέσω αυτής. ∆εκτόν. Πρέπει όµως 
να καταλαµβάνουν ένα τόσο µεγάλο µέρος και να θίγουν θέµατα, από τα λίγα πραγµατικά σοβαρά που 
ασχολείται η εφηµερίδα µας µε τα οποία πρέπει να ασχολούνται και να γράφουν οι µαθητές; 

Ορίστε λοιπόν µία πρόταση: ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΘΗΤΙΚΗ και δώστε µία στήλη 1-2 σελίδων 
στους καθηγητές, όπου θα µπορούν µε ενυπόγραφα άρθρα να θίγουν όποιο θέµα επιθυµούν. 

Θα πει όµως κάποιος: «Μα και πως θα γεµίσει η εφηµερίδα;». ∆ηλαδή, αυτό είναι το ζητούµενο; Η 
ποσότητα; Εγώ πιστεύω πως είναι η ποιότητα, η έκφραση της µαθητικής φωνής, ανησυχιών και των απόψεων 
των µαθητών. Τώρα, εάν π.χ. για µία εκδήλωση του σχολείου µας κανείς µαθητής δεν έχει γράψει (ίσως 
επειδή κανείς µαθητής δεν πάτησε…) πάει να πει πως το θέµα αυτό δεν ενδιαφέρει τους µαθητές και, 
εποµένως, δεν έχει θέση στην εφηµερίδα τους. Θα µπορούσε βέβαια γι’ αυτό να γράψει κάποιος καθηγητής 
σε ένα από τα άρθρα της στήλης που προανέφερα. 

Τέλος, θέλω να πω πως δεν κρίνω αυτά που γράφουν (µε τα περισσότερα από τα οποία συµφωνώ 
κιόλας), ούτε έχω κάποια αντιπαλότητα ή έχθρα µε τους καθηγητές που γράφουν στην εφηµερίδα µας. Θα 
µπορούσαν όµως οι κύριοι – ες Θ.Ι., Ι.Π., Α.Β. (και τα όποια άλλα «αρχικά» υπογράφουν τα άρθρα τους) εάν 
ήθελαν να εκφραστούν, να το κάνουν σε µία από τις πολλές εφηµερίδες που κυκλοφορούν, όχι όµως στη 
ΜΑΘΗΤΙΚΗ. 

 
Υ.Γ.1. Προς Ι.Π.: Εάν σκοντάψω και πέσω, ποιος θα φταίει; Η οικονοµική κρίση, το δεκαπενταµελές ή 

µήπως η τυρόπιτα που είναι τετράγωνη; 

Υ.Γ.2. Για να λειτουργήσει ένα δεκαπενταµελές χρειάζεται και ώρες για να συνεδριάσει. Πως λοιπόν να 
γίνει αυτό άµα δεν του τις δίνουµε; 

Υ.Γ.3 Το σύνολο των µαθητών της Γ’ Λυκείου φέτος έχει παράπονα, πολλά παράπονα. Ας αναρωτηθούν 
διεύθυνση, γραφείο και καθηγητές το γιατί… 

Υ.Γ.4. Η ειρωνεία από µαθητή σε καθηγητή οδηγεί στην αποβολή. Λογικό. Από καθηγητή όµως σε 
µαθητή, µε τον τρόπο και το µέγεθος που έγινε φέτος, στην απαξίωση. Λογικότερο….;;; 

Υ.Γ.5 Έµαθα ότι κάποιες καθηγήτριες από άλλα σχολεία (ονόµατα δε λέµε, οικογένειες δε θίγουµε) 
ενοχλήθηκαν από κάποια άρθρα που έγραψαν κάποιες συµµαθήτριές µας, αναφορικά µε την επίσκεψή µας 
στην ποιήτρια κυρία ∆ηµουλά (στην οποία ήµουν κι εγώ παρόν), και µάλιστα εξέφρασαν και κάποιους 
«χαρακτηρισµούς». Πληροφοριακά µιλώντας: 
1) Η ελευθερία γνώµης και η ελευθεροτυπία είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα. 
2) Στο σχολείο µας δεν έχουµε λογοκρισία. 
3) ∆εν προσβάλουµε, ούτε θίγουµε κανένα, είπαµε απλά τη γνώµη µας, χωρίς εµπάθεια ή κακία. Εάν αυτή 
δεν αρέσει σε κάποιους…. «∆ε συµφωνώ µε αυτό που λες, αλλά θα έδινα και τη ζωή µου για να µπορείς να το 
λες». Βολταίρος (για του λόγου του αληθές…) 

Υ.Γ.6 Προσπάθησα να φτάσω σε έκταση µερικά από τα άρθρα των καθηγητών. Ελπίζω να το 
κατόρθωσα. 

Υ.Γ.7 Φονιάδες των ψαριών…. αργυροπελεκάνοι!!! 

Υ.Γ.8 Πάρτε και το playlist, έτσι για να έχετε! 
1. Jeff Loomis – Zero order face 
2. Iron Maiden – Powerslave 
3. Heathendom – Heathendom 
4. Helloween – Walls of Jericho 
5. Gamma Ray – Land at the Free 

Αυτά. Χαίρετε! 
Π.Κ. (Παναγιώτης Καλοµπράτσος), Γ2 
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Ρένα Γκουσέτη & Αγγελική Κάλβη, Β1 

Το φεστιβάλ νεολαίας θεωρείται πλέον θεσµός για το δήµο Κερατσινίου. 
Κάθε χρόνο -λίγο πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς- µαθητές, 
καθηγητές, γονείς δίνουν ραντεβού στο πάρκο Σελεπίτσαρι και, 
ξεφεύγοντας από τη ρουτίνα της καθηµερινότητας, συµµετέχουν σε 
δραστηριότητες που αφορούν τη µουσική, τον αθλητισµό και πολλά πολλά 
άλλα.Έτσι και φέτος, το τριήµερο 8-9-10 Μαϊου, πήγαµε πάλι... φεστιβάλ. 

Τι είδαµε: 

Περισσότερες δραστηριότητες σε σχέση µε προηγούµενες χρονιές... 
Μουσικά σχήµατα, parcours, bmx και skate, περίπτερα σχολείων, 
δηµοτικών οργανώσεων, συλλόγων, των πολιτιστικών µας κέντρων. 
Παρατηρήσαµε, επίσης, πολύ µεγαλύτερη διαφήµιση της διοργάνωσης, 
καθώς συµµετείχε ο ραδιοφωνικός σταθµός Αtlantis που κάλυπτε τις 
εκδηλώσεις και διαφήµιζε το φεστιβάλ.  

Το περίπτερό µας και οι συµµετοχές µας: 

Εργασίες Τεχνολογίας, σκίτσα και σχέδια µαθητών, φωτογραφίες, 
βιβλία του σχολείου µας, φύλλα της Ονειροζούµ φιλοξενούσε φέτος 
το περίπτερο µας και τις τρεις µέρες. Η Πόλα Χρυσοπούλου και ο 
Στάθης ∆αφνάς ήταν οι υπεύθυνοι για το περίπτερο και µπορούµε να 
πούµε πως ήταν άκρως συνεπείς στις υποχρεώσεις τους για µια ακόµη 
χρονιά. 
 
Τρεις µουσικά συγκροτήµατα ήταν οι φετινές µας συµµµετοχές στο 
φεστιβάλ, που έπαιξαν την πρώτη µέρα, στο µικρό θέατρο του 
πάρκου: ένα ροκ συγκρότηµα και δύο Hip hop. Πρώτα οι «Acid Rain». 
∆ύο µαθητές της δευτέρας λυκείου (Πάρης Ζάµπας, Ανδρέας 
Μπαλκάµος) και ένας απο την πρώτη(Χριστοδουλάκης Π.), καθώς και 
δύο παιδιά από την Καλλίπολη (∆ηµήτρης, Γιάννης), παίξανε 
τραγούδια όπως το «Λιωµένο παγωτό» και επιτυχίες των Scorpions 
και των Pink Floyd. Αν και ήταν το πρώτο τους live, κατάφεραν να 

ξεσηκώσουν το κοινό µε τα κλασσικά ροκ κοµµάτια. Η αλήθεια είναι 
ότι είχαν αρκετούς φίλους τους από κάτω που τους εµψύχωναν και 
τους χειροκροτούσαν. 
«Τα λόγια µου µελάνι» τραγούδησαν ο LGR (Λουτσιάν Πατρούσκα) και 
ο Cruz (Λευτέρης Γαϊτανιός) και διασκέδασαν τους θεατές µε τις hip 
hop µελωδίες τους. Με στίχους γραµµένους από τους ίδιους 
περνούσαν τα δικά τους µηνύµατα και δηµιουργούσαν µια ευχάριστη 
ατµόσφαιρα, που ίσως να οφειλόταν στην εµπειρία τους. ∆υστυχώς, το 
κοινό δεν ήταν και τόσο ένθερµο όσο στην αρχή.  
Η Τρίτη µας συµµετοχή ήταν η MOSTRA.Τρεις ράπερς, ο ένας εκ των 
οποίων είναι και µαθητής του δικού µας λυκείου (Σπύρος Κουράκος) 
τραγούδησαν δικά τους κοµµάτια σε ύφος hip hop. Κατάφεραν να 
ανεβάσουν τους ρυθµούς και να 
κάνουν αρκετούς θεατές να 
χορεύουν. 
Τι µας άρεσε: 

Φέτος είδαµε κόσµο. Πολύ κόσµο και πολλούς νέους να έρχονται και να το 
απολαµβάνουν. Η αλήθεια είναι πως δεν το περίµεναµε. Είναι θες τα φροντιστήρια, ο 
ελάχιστος ελεύθερος χρόνος µας, η τηλεόραση, η άποψη «που να τρέχω τώρα εκεί 
µωρέ;». Πάντως φέτος παραδόξως ήρθαν πολλά παιδιά και πολλοί «µεγάλοι». Είδαµε 
και κάποιους καθηγητές µας να είναι εκεί και να βοηθούν στο περίπτερο µας ή να 
παρακολουθούν τα µαθητικά συγκροτήµατα. Μας άρεσαν, επίσης, πολύ οι 
καλλιτεχνικές παρουσιάσεις, ιδιαίτερα τα σκίτσα και οι πίνακες ταλαντούχων νέων, που 
µέσα από τα έργα τους εξέφραζαν τις ευαισθησίες τους. Σε γενικότερα πλαίσια, αυτό που µας έκανε εντύπωση ήταν οι 
ιδέες του φετινού φεστιβάλ. 

Τι δε µας άρεσε: Ο τρόπος µε τον οποίο αυτές οι ιδέες έπαιρναν σάρκα και οστά. Κάποια πράγµατα, όπως ο χώρος του 
parcours, για παράδειγµα, έδειχναν πως η οργάνωση ήταν κάπως βιαστική και όχι καλά µελετηµένη. Βέβαια, αυτό ίσως 
οφείλεται και στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν σωστές υποδοµές και οικονοµική δυνατότητα για να φανεί το φεστιβάλ 
καθαύτο αντάξιο αύτου που περιέγραφαν τα διαφηµιστικά του φυλλάδια... 

Γενικά,το κλίµα και το συναίσθηµα ήταν ιδιαίτερα ελπιδοφόρα, γιατί η προσέλευση του κόσµου και η συµµετοχή των 
µαθητών έδειξε πως υφίσταται ακόµα ένας σηµαντικός αριθµός νέων οι οποίοι είναι ανήσυχοι, σκεπτόµενοι και 
δραστηριοποιηµένοι. Συνεχίζουµε να ελπίζουµε, λοιπόν, και περιµένουµε για τα καλύτερα! 
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Ο κος Λουκάς Τζανής -υποψήφιος δήµαρχος της ∆ηµοτικής Κίνησης «Καλή 

Μέρα Κερατσίνι» και πρώην αντιδήµαρχος- απαντά σε 5 ερωτήσεις µας 
για το περιβάλλον και το πράσινο 

 

Σίγουρα χρειάζονται δραστικά µέτρα για να γίνει πιο «πράσινο» 

το Κερατσίνι. Μια δηµοτική αρχή πρέπει να έχει προτάσεις και να 

βρει τρόπους για να τις υλοποιήσει. Χρήµατα για να 

απαλλοτριωθούν πολυκατοικίες και για να γίνουν πάρκα, δυστυχώς, 

δεν υπάρχουν. Με τους συνεργάτες µου έχουµε σχεδιάσει τις 

πράσινες ζώνες. Είχαµε προτείνει επίσης στο δηµοτικό συµβούλιο 

να δηµιουργηθεί µία διαπαραταξιακή επιτροπή για να καταγραφούν 

στο Κερατσίνι οι ελεύθεροι χώροι, αναψυχής και πρασίνου, αλλά 

δεν έγινε αποδεκτή. Λόγω λοιπόν της αδιαφορίας της ∆ηµοτικής 

αρχής έχουν χαθεί πολλές περιοχές που θα µπορούσαν αυτή τη 

στιγµή να έχουν αξιοποιηθεί π.χ. κάποια τµήµατα πάνω της 

Μ.Κατράκη στη λεωφόρο Γρ. Λαµπράκη, στη Χαραυγή κ.τ.λ Μέγα 

θέµα αποτελεί το νεκροταφείο της Αναστάσεως. Επίσης 

καταθέσαµε συγκεκριµένο σχέδιο για την περιοχή του 

Καχραµάνογλου. Οι προτάσεις πρασίνου δεν είναι εύκολο να 

επιτευχθούν, κυρίως επειδή υπάρχουν πολλά συµφέροντα από 

εργολάβους που θέλουν να αναλάβουν την ανοικοδόµηση των χώρων αυτών γεµίζοντας έτσι την πόλη µας µε περισσότερο τσιµέντο. Η 

εξεύρεση χρηµάτων είναι ένα σηµαντικό πρόβληµα που µπορεί να λυθεί µε χρηµατοδοτήσεις από το δηµόσιο ή µέσω ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων ή ακόµα και από την σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικοί τοµέα. Ο γνώµονας σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι η ανάπτυξη 

του δήµου προς όφελος των πολιτών και µε κυρίαρχο το ρόλο του δηµόσιου τοµέα. 

Όσον αφορά το όρος Αιγάλεω απευθύναµε σε όλους τους φορείς της πόλης την εξής πρόταση: να υιοθετήσουµε, ο καθένας µας, από 

ένα τµήµα στο όρος. Έχουµε στη διάθεσή σας 2.000 δέντρα και ενδεικτικά βάλαµε 100 δέντρα στην οδό Γαληνού, έτσι ώστε να γίνει µία 

πρώτη κίνηση. Έχουµε πάρει ήδη την έγκριση από το ∆ασαρχείο για µία έκταση δίπλα στο Νεκροταφείο και βρισκόµαστε «εν αναµονή» 

της δεύτερης. Πιστεύουµε λοιπόν, πως θα ήταν µία πολλή καλή ιδέα ο ∆ήµος να χορηγήσει ένα πούλµαν το οποίο θα µεταφέρει 

εθελοντές µαθητές από τοπικά σχολεία για να βοηθήσουν στη φροντίδα των δένδρων. Επίσης, υπάρχει µία πρόταση στην οποία και εµείς 

συµµετέχουµε. Η ιδέα αυτή είναι να δηµιουργηθεί ένα φωτοβολταϊκό πάρκο ώστε να ηλεκτροδοτούνται  αντλίες που θα µεταφέρουν νερό 

από την Ψυτάλλεια στα δέντρα του όρους. Η χρηµατοδότηση µπορεί να γίνει είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΥΠΕΧΩ∆Ε είτε από 

τους γύρω  ∆ήµους. Τέλος, για την επίτευξη της ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΗΣ υπάρχουν πολλές δηµοτικές κινήσεις, φορείς και συλλογικότητες 

πολιτών από τους γειτονικούς δήµους µε τους οποίου συνεργαζόµαστε. 

Έχουµε µαζέψει 600 υπογραφές από τους πολίτες για τους πυλώνες υψηλής τάσης της ∆ΕΗ στο Πρεσώφ, οι οποίες έφτασαν στα 

χέρια δύο βουλευτών της Β’ Πειραιά (κ. Λιτζέρη, κ. Λαφαζάνη). Ο ∆ηµόκριτος µέτρησε τους πυλώνες και βρήκε πως η ακτινοβολία που 

εκπέµπουν είναι κάτω από το ανώτατο επιτρεπτό όριο. Αρχικά, δεν πιστέψαµε την καταµέτρηση, καθώς -ειδικά εγώ ως φαρµακοποιός 

της περιοχής- γνωρίζω πολύ καλά πως υπάρχουν πολλοί κάτοικοι που ζουν κοντά σε αυτούς τους πυλώνες µε σοβαρά προβλήµατα 

υγείας κι εποµένως δεν µπορώ να πειστώ εύκολα πως οι πυλώνες αυτοί είναι ακίνδυνοι. Έτσι, και εµείς καθώς και η  σχολική επιτροπή 

του 12ου  & 23ου  δηµοτικού σχολείου φέραµε άλλες δύο εταιρείες µε ίδιους πόρους. Τα αποτελέσµατα της καταµέτρησης ήταν ίδια µε του 

∆ηµόκριτου: στο όριο των 100 mill gauss που δίνει η Ε.Ε, εµείς βρισκόµαστε περίπου στο 82-87 ως δέκτες της ακτινοβολίας. ∆υστυχώς, 

όµως, η Ελλάδα κρύβεται πίσω από τη νοµοθεσίας της Ε.Ε. Κάποιες χώρες, όπως η Ελβετία και Αυστρία, έχουν µειώσει αυτοβούλως το 

όριο αυτό. Υπάρχει όµως και µία άλλη έρευνα, από το Πανεπιστήµιο Αθηνών, και σύµφωνα µε αυτή  το όριο είναι µόλις στο 4 milligauss, 

του οποίου -όταν γίνει υπέρβαση- δηµιουργούνται λευχαιµίες, παθήσεις καρκίνου, και ιδιαίτερα στα παιδιά. Θα πρέπει, λοιπόν, να 

ξεκινήσουν καµπάνιες έτσι, ώστε να πέσουν τα όρια αυτά και µ’ ένα συντονισµένο αγώνα θα µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε κάθε νοµικό 

εµπόδιο. Είναι, ίσως, µια καλή ευκαιρία, µιας και έρχονται Ευρωεκλογές, να δεσµευτούν κάποιοι υποψήφιοι βουλευτές. 

Πρέπει να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες στο θέµα του περιβάλλοντος. Από το πιο απλό -να κλείνουµε το computer όταν δε το 

χρησιµοποιούµε ή να σβήνουµε τα φώτα- ως το συνθετότερο, να γίνει το θέµα του περιβάλλοντος µέρος της καθηµερινής µας ζωής. 

Βέβαια, η περιβαλλοντική κουλτούρα αποκτιέται κυρίως από το σχολείο. Σαφώς, λοιπόν, πιστεύω πως ο κάθε άνθρωπος από µόνος του 

µπορεί να βοηθήσει στην καλυτέρευση του περιβάλλοντος. Αλλά σκοπός είναι να ενώσουµε τις δυνάµεις µας και µέσα από τη συµµετοχή 

µας στο συλλογικό αγώνα να γίνουµε περισσότερο αποτελεσµατικοί. Όσον αφορά τώρα την ανακύκλωση, νοµίζω πως δεν έχει επιτυχία, 

γιατί έγινε βεβιασµένα. Η προσπάθεια είναι µεγάλη αλλά, όταν ο πολίτης δεν έχει τις υποδοµές, δεν µπορεί  να βοηθήσει στο πρόγραµµα. 

Στη γειτονιά µου, για παράδειγµα, δεν έχει κάδο ανακύκλωσης και έτσι αναγκάζοµαι να πηγαίνω σε άλλο στενό για να πετάξω τα 

σκουπίδια µου. Λίγοι, βέβαια, το κάνουν αυτό, οπότε το πρόγραµµα δεν έχει επιτυχία. Εποµένως, όταν γίνονται βήµατα, πρέπει να 

γίνονται σωστά και µελετηµένα. Θα µπορούσαν ακόµα και µέσα από το περιοδικό του ∆ήµου να προωθούνται µηνύµατα υπέρ της 

ανακύκλωσης. 

Το καλοκαίρι του 2007, η πολεοδοµία του Πειραιά είχε δώσει την εντολή να γκρεµιστούν κάποια αυθαίρετα κτίσµατα µέσα στην ∆ΕΗ 

του Αγίου Γεωργίου. Ωστόσο, αντί ο δήµος να πατήσει πάνω σε αυτό το χαρτί, δεν άσκησε καµία πίεση. Έτσι, η ∆ΕΗ συνεχίζει ακόµα να 

υπάρχει στο Κερατσίνι. Στο τελευταίο δηµοτικό συµβούλιο ενηµερωθήκαµε ότι ο σηµερινός ∆ήµαρχος σε ηµερίδα στη ∆ΕΗ δήλωσε ότι 

όχι µόνο επιθυµεί να παραµείνει η ∆ΕΗ αλλά και ότι συµφωνεί µε την επέκτασή της µε καινούργιες µονάδες που θα επιβαρύνουν την 

ΥΓΕΙΑ µας. Μία είναι η απάντηση για µας. Η ενότητα και ο αγώνας όλων των πολιτών. 

          Τη συνέντευξη πήραν οι µαθήτριες του Β1 Γκουσέτη Ειρήνη και Αγγελική Κάλβη 
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5 ΙΟΥΝΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Και χώροι υπάρχουν και οι ανάγκες είναι πραγµατικές; 
Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχαν -υπάρχουν και θα 

υπάρχουν- στο Κερατσίνι, οµάδες κατοίκων, σύλλογοι, 

κινήσεις πολιτών και παρατάξεις που ζητούσαν να γίνει 

αναδάσωση στο όρος Αιγάλεω, να κλείσει ο σταθµός της 

∆ΕΗ στον Αγ. Γιώργη και να αποδοθεί ο χώρος στο ∆ήµο 

για να γίνει τόπος αναψυχής, το νεκροταφείο της 

Ανάστασης να κλείσει κι αυτό και να γίνει χώρος πρασίνου 

και περιπάτου, το παλιό εργοστάσιο του Τσιµεντάδικου 

παροµοίως, του Καχραµάνογλου αρκετοί το καλοέβλεπαν 

ως χώρο αναψυχής και πρασίνου και διάφορα άλλα για 

παρκάκια σε ελεύθερους χώρους εδώ κι εκεί.  

Μια φορά κι ένα καιρό, αυτοί που έλεγαν αυτά, ούτε 

που ήξεραν την έκθεση της W.W.F, που -σύµφωνα µε το 

οικολογικό της αποτύπωµα- η όµορφη πατρίδα µας, 

βρίσκεται στην 137η θέση ανάµεσα σε 148 χώρες. Ούτε 

πιθανόν να ήξεραν πως η Αθήνα, και σε σχέση µε τα 

τετραγωνικά πρασίνου ανά κάτοικο, βρίσκεται στην 

προτελευταία θέση ανάµεσα στις πρωτεύουσες της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Και από πού να µάθουν ότι στο 

Λεκανοπέδιο, τις µισές µέρες του 2008 µ.Χ, οι 

ατµοσφαιρικοί ρύποι και τα µικροσωµατίδια ξεπέρασαν τα 

όρια συναγερµού. Κι αν πεις για το φαινόµενο του 

θερµοκηπίου, αυτό υπήρχε µόνο σε βιβλία και ταινίες 

επιστηµονικής φαντασίας. Τώρα θα µου πείτε, γιατί 

ζητούσαν αυτά που ζητούσαν. ∆εν ξέρω, …άβυσσος η ψυχή 

του ανθρώπου. Μπορεί και να το είχαν στο DNA τους. Εν 

πάση περιπτώσει τα ζητούσαν, αλλά µόνοι τους τα έλεγαν 

και µόνοι τους τα άκουγαν. Οι άλλοι, οι πολλοί της «κοινής 

γνώµης», άλλα προβλήµατα είχαν και άλλες χαρές τους 

έφτιαχναν και που διάθεση για περιβάλλον και πράσινα 

άλογα και αναζήτηση δρόµων που να µην οδηγούν το «εγώ 
και οι δικοί µου να είµαστε καλά» στο «δεν παν να γίνουν 
όλα τα άλλα τσιµέντο».. Όσο για τα αθάνατα λυκόπουλα του 

πλούτου και της εξουσίας διαισθάνονταν πως δεν 

απειλούνταν. Ίσως γιατί ένοιωθαν ότι, όπως κι αυτοί, έτσι 

και οι πολλοί είχαν γειωθεί, µιας και σχεδόν όλο το µέλλον 

που ονειρευόντουσαν ήταν ήδη εδώ, στον λαϊφσταϊλ κόσµο 

της διαφήµισης και της κατανάλωσης µε υπόκρουση 

Γιουροβίζιον. Και το έβλεπες παντού, πόσο έντονη ήταν η 

επιθυµία τους για όλο και περισσότερα από τα αγαθά του  

κόσµου αυτού, αλλά άραγε είχαν επιγνωση πως τα 

σπασµένα τα πληρώνει, όλο και πιο ακριβά, ο πλανήτης 

µας; Χµµµ…Τους νοιάζει; Επί του παρόντος, όχι. Γι’ αυτό 

και στα λυκάκια δεν έκανε εντύπωση όταν έµαθαν πως 

ένας από τους παρκόφιλους έκοψε ο κακοµοίρης τα 

ανυπεράσπιστα δενδράκια του πεζοδροµίου του για να 

παρκάρει το αµάξι του. Και αδιαφόρησαν, αφού ήξεραν πως 

τα παραµύθια των ανθρώπων έτσι προχωρούν, µε 

ασυνέπειες, αντιφάσεις, αδιέξοδα, άλλα λόγια ν’ 

αγαπιόµαστε, άλλα µου λέν τα µάτια σου και άλλα η καρδιά 

σου, αλλά… και µε ανατροπές, απρόβλεπτες και µη, 

ανεπαίστητες και ριζικές, ανατροπές για όλα τα γούστα. 

 

Και για να έχουµε την ανατροπή τού «τέλος καλό, όλα 

καλά», όταν κάποια µέρα του 2821 µ.Χ άρχισαν οι 

µπαϊλντισµένοι κάτοικοι να πέφτουν κάτω, σαν 

παραζαλισµένα κοτόπουλα, ζήτησαν π.χ. αντί πάρκινγκ να 

γίνουν πάρκα κι ο ρυπαίνων να πληρώνει τη ρύπανση που 

προκαλεί. Ανταπόκριση όµως καµιά, γιατί ποιος λύκος 

συζητά στα σοβαρά, λυκίσια αιτήµατα των χρόνιων αµνών; 

Κι έτσι, οι αµνοί αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα 

χέρια τους. Αλλά ήταν αργά, γιατί ελεύθεροι χώροι δεν 

υπήρχαν πια. Αναγκάστηκαν, λοιπόν, να φύγουν όλοι, καλοί, 

κακοί, καλόκακοι και να πάνε αλλού. Και αλλαγµένοι;. Και 

το Κερατσίνι -όπως κι όλη η Αττική - µε τους αιώνες, έγινε 

όπως παλιά, µε ποτάµια, δάση και ζώα µυθικά, ατµόσφαιρα 

τζάµι και θέα, θεά. Ένας τόπος, χαρά Θεού. Αθώος και 

αµόλυντος. Και σα να κυοφορούσε τον Καραϊσκάκη του 

ξανά.                                                                           Θ.Ι 

 
Γκιολή Σοφία, Β1 

Τις προάλλες καθώς έκανα ζάπινγκ στην τηλεόραση σοκαρίστηκα µε κάποιες εικόνες ζώων που βίωναν φρικτά µαρτύρια 
για να τους πάρουν τη γούνα και το δέρµα τους. Οι εικόνες µιλούσαν από µόνες τους και πραγµατικά εκείνη την στιγµή 
σίγουρα θα αναρωτιόταν κανείς: “Γιατί τόση βία για ένα ρούχο;” ∆εν είµαι αρκετά φιλόζωη, όµως αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν 
έχω συναισθήµατα για να λυπηθώ ένα ζώο που βασανίζουν µε αποτρόπαιο τρόπο. Τα ζώα έχουν ψυχή και καταλαβαίνουν 
τα πάντα όλα, όπως ακριβώς και οι άνθρωποι. Είναι εντελώς παράλογο να σκοτώνουν ζώα για να πουλήσουν το δέρµα και 
τη γούνα. Η ζωή είτε είναι ανθρώπινη είτε όχι δεν πουλιέται. Ποια είναι η γοητεία όταν φοράς πάνω σου τη γούνα του ζώου 
αντί ένα συνθετικό παλτό; Όταν είδα αυτές τις εικόνες, ορκίστηκα ότι δεν πρόκειται να αγοράσω ποτέ αληθινή γούνα ή 
αληθινό δέρµα Ας σταµατήσει το µαρτύριο των ζώων τώρα και ας γίνουµε όλοι ευσυνείδητοι πολίτες … Μα πάνω από όλα 
ΑΝΘΡΩΠΟΙ….  



 


