
Σ χ ο λ ι κ ή  Ε φ η µ ε ρ ί δ α  

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

Ιούνιος 2007 
Έτος 1ο – φύλλο 3ο 

  

 
 

Ευχόµαστε  τα  καλύτερα  στους  µαθητές  µας ,  ως  
προς  τα  αποτελέσµατα  των  εξετάσεων .  Τους  
συµβουλεύουµε  δε ,  στο  ίδ ιο  µέλ ι  της  ευχής ,  να  
προσπαθήσουν  να  βγάλουν  εκε ίνα  τα  συµπεράσµατα  
που  θα  τους  βοηθήσουν  στο  µέλλον  να  πετύχουν  ό ,τ ι  
κυνηγούν .  Παρ ’  όλο  που  αυτή  η  ακριβή  και  
ψυχοφθόρα  διαδ ικασία  των  εξετάσεων  δε  σου  
επιτρέπει  εύκολα  να  ξεδ ιπλώσεις  το  αποτέλεσµα  του  
µόχθου  σου ,  στοιχε ία  της  προσωπικότητάς  σου  και  
όποια  ταλέντα  σου ,  εν  τούτο ις  δίνε ι  την  ευκαιρ ία  να  
µάθε ις  από  όσα  έπαθες .  Νοµίζουµε  πως ,  αν  κάτ ι  
πρέπει  να  µπει  στο  στόχο  της  αυτοκρι τ ικής ,  ε ίνα ι  αν  
έδωσες  πραγµατ ικές  µάχες  διαρκε ίας ,  κόντρα  στο  
κυρίαρχο  κλ ίµα  της  ευκολίας  του  να  ζε ις  ως  
τουρίστας  24 ώρες  το  24ωρο .  ∆ε  λέµε  ότ ι  δεν  
υπάρχει  ευθύνη  της  πολιτε ίας ,  της  κοινωνίας ,  της  
οικογένε ιας  και  των  καθηγητών  γ ια  την  ποιότητα  της  
παιδε ίας .  Υπάρχει ,  και  µάλιστα  ε ίνα ι  βασική .  Λέµε ,  
όµως ,  πως  ο  κάθε  µαθητής  έχε ι  κ ι  αυτός  κάποιες  
ευθύνες  γ ια  τ ι ς  επιλογές  του  και  γ ια  τ ις  προσπάθειες  
που  κάνε ι  ή  δεν  κάνε ι .  Λοιπόν ,  τ ι  έκανα  και  γιατ ί ;  
Λοιπόν ,  τ ι  ήθελα  και  τ ι  πέτυχα ;  Λοιπόν ,  πώς  θα  
προχωρήσω ;  Με  άλλα  λόγ ια ,  αυτό  που  έχε ι  σηµασία  
ε ίνα ι  να  µην  υπάρξε ι  ένα  κόλληµα  στα  όποια  
συναισθήµατα ,  αλλά  να  σκεφτούµε  τα  κριτήρια  των  
επιλογών  καθώς  και  την  ποιότητα  των  προσπαθειών  
που  τ ι ς  συνόδεψαν .    

Τα  λέµε  αυτά ,  γ ιατ ί  όλοι  κάτ ι  καλό  θέλουµε  από  τη  
ζωή  µας  και ,  επειδή  όλοι  -  ε ί τε  λ ίγο  ε ί τε  πολύ  -  
έχουµε  λαδάκ ι  γ ια  να  κάψουµε .  Ας  µην  αποφεύγουµε ,  
λοιπόν ,  να  το  κάψουµε  ή  ας  µην  το  καίµε  γ ια  να  
δηµιουργούµε  απλά  εντυπώσεις  κάνοντας  εν  τέλε ι  µία  
τρύπα  στο  νερό .  Ας  µη  φοβηθούµε  να  δουλέψουµε ,  
αφού  όλοι  ξέρουµε  πως  κάθε  καλό  έργο  απαιτε ί  κόπο  
και  διάθεση  γ ια  προσφορά .  Νοµίζουµε  πως  αυτή  η  
στάση  ε ίνα ι  εκε ίνη ,  που  σιγά  σιγά  δηµιουργε ί  εκε ίνο  
το  απροσδιόριστο  αίσθηµα  ευτυχίας ,  η  οποία  κάνε ι  
τ ις  δυσκολίες  της  ζωής  να  µη  φαίνοντα ι  τόσο  
µεγάλες .  

Ευχές  και  γ ια  ένα  καλό  καλοκαίρ ι .  Ας  ε ίµαστε ,  όσο  
µπορούµε ,  ανοιχτο ί  στις  πλάκες  και  τ ι ς  χαρές  της  
φιλ ίας ,  στις  τρέλες  του  έρωτα ,  στα  παιχν ίδ ια ,  στην  
άσκοπη  περιπλάνηση .  Ας  ταξ ιδέψουµε ,  ας  
χαλαρώσουµε ,  ας  ανοιχτούµε  στον  απέναντ ι  και  στο  
συνταξ ιδ ιώτη ,  ας  αφεθούµε  στη  φαντασία  µας ,  ας  
χαζέψουµε  εδώ  και  εκε ί .  Ας  πλησιάσουµε  µε  σεβασµό  
ό ,τ ι  ζωντανό  προκύψει  στο  δρόµο  µας ,  ας  διαλέξουµε  
το  καλύτερο  και  ας  το  µοιραστούµε  µε  όσους  
αγαπάµε ,  µε  όσους  το  έχουν  ανάγκη .  

Τέλος ,  ευχόµαστε  γ ι ’  αυτό  το  καλοκαίρ ι  να  
εξαφανιστούν  οι  νοτ ιοδυτ ικο ί  άνεµοι  γ ια  να  µη  µας  
πνίξε ι  πάλι  η  µπόχα  από  την  Ψυττάλε ια .  Το  γεγονός  
ότ ι  µας  κατάντησαν  να  παρακαλάµε  τον  Αίολο  γ ια  ένα  
τέτο ιο  λόγο ,  σίγουρα  ε ί να ι  στα  µε ίον  της  κοινωνίας  
µας .  Και  ας  ε ίµαστε  σε  επαγρύπνηση ,  γ ιατ ί ,  παρόλες  
τ ις  εξαγγελ ίες  των  υπευθύνων ,  δεν  ε ίµαστε  και  τόσο  
σίγουροι  ότ ι  αυτές  θα  υλοποιηθούν .  Εµείς ,  πάντως ,  
το  ευχόµαστε .  

Θ.Ι. 

 

Παγκάλου Άννα, Β2 

 

Γεια σας και πάλι! Άλλη µία σχολική χρονιά έφτασε στο 

τέλος της λοιπόν! Πώς περνάει ο καιρός ε; Μια χρονιά γεµάτη 

καινούργιες εµπειρίες, παθήµατα (που ευελπιστώ να έγιναν 

µαθήµατα!), καινούργια συναισθήµατα, απογοητεύσεις, φιλίες 

(αλλά και λυκοφιλίες)… Μα πάνω απ’ όλα, µια χρονιά που µας 

έκανε να καταλάβουµε πόσο σηµαντικό είναι το να είµαστε ο 

εαυτός µας και να αγωνιζόµαστε γι’ αυτό που πιστεύουµε. Ό,τι 

και να ‘ναι αυτό. Μια χρονιά που τους περισσότερους από εµάς 

µας τσάκισε παίρνοντάς µας κάτι, που ίσως το θεωρούσαµε 

δεδοµένο, για να µας δείξει πως τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν 

είναι έτσι!... Και πραγµατικά, η ζωή µας είναι τόσο µικρή και 

τόσο µοναδική αλλά και τόσο πολύτιµη, που δεν πρέπει σε 

καµία περίπτωση να την περάσουµε µε το άγχος του τι τελικά 

θα προλάβουµε να κάνουµε απ’ όλα όσα έχουµε 

προγραµµατίσει. Γιατί έτσι ζούµε στη σκιά του αύριο, 

φοβούµενοι να ζήσουµε πραγµατικά. Η ζωή µας είναι γεµάτη 

στιγµές. Στιγµές που πρέπει να τις ζήσουµε όσο πιο δυνατά 

και ζωντανά γίνεται. Είναι ένα τεράστιο δώρο η ζωή που µας 

χαρίστηκε και αυτό που πρέπει να κάνουµε είναι να τη 

ζήσουµε όσο το δυνατόν καλύτερα. 

Τέλος πάντων! Σας ζάλισα πάλι! Όσον αφορά στο θέµα της 

εφηµερίδας του σχολείου µας, για εµένα αλλά και για τους 

περισσότερους, ήταν ένας τρόπος έκφρασης, εκτόνωσης αλλά 

και ικανοποίησης. Για όσους αυτή τη χρονιά δεν το τόλµησαν, 

ας το σκεφτούν ξανά και ας αποφασίσουν να γράψουν κάτι. 

Εδώ να είστε σίγουροι πως υπάρχει χώρος για όλους. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στα παιδιά που 

δίνουν πανελλήνιες. Σίγουρα γι’ αυτούς η χρονιά ήταν µια 

χρονιά γεµάτη άγχος, κούραση, πολύ… πάρα πολύ διάβασµα και 

ατελείωτα ξενύχτια. Όµως «το πιο πηχτό σκοτάδι είναι λίγο 

πριν το ξηµέρωµα», όπως συνήθιζε να λέει ο κ. Μητροπέτρος. 

…Και ως γνωστόν… ό,τι αξίζει πονάει… και είναι δύσκολο… 

Καλή επιτυχία λοιπόν και, µετά απ’ αυτό, εύχοµαι σ’ όλους να 

έχετε ένα καλό, τρελό και αξέχαστο καλοκαίρι! ..Και µην 

ξεχνάτε πως πού και πού χρειάζεται να φτάνουµε στα άκρα… 

Μόνο έτσι ζούµε πραγµατικά…. 

 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ! 

 



Υπεύθυνοι καθηγητές: 

ΙΓΝΑΤΙΑ∆ΗΣ Θ. 

ΜΠΑΚΟΛΟΥΚΑ Σ. 

 

Σ’ αυτό το φύλλο βοήθησαν οι καθηγητές: 

Βαρθαλίτου Αντωνία 

∆ιαµαντίδου Νικολέτα,  

Τσιώλη Μάγδα.  

Επικοινωνήστε µαζί µας! 

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

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

υπόψη ΟΝΕΙΡΟΖΟΥΜ! 

 

Όνειρο δίχως τέλος 

Ξύπνησες, γιατί ξύπνησες; 
Το όνειρό σου ήταν τόσο όµορφο, 
τόσο αληθινό… 
Ξάφνου, βρέθηκες στο κρεβάτι σου 
να προσπαθείς να συνεχίσεις τ’ όνειρό σου. 
Λυπήθηκες που ξύπνησες, 
στ’ αλήθεια λυπήθηκες. 
Ήσουν τόσο ευτυχισµένος όσο κοιµόσουν! 
Είχες βρει επιτέλους αυτό που έψαχνες, 
το κοµµάτι που θα ολοκλήρωνε το παζλ της ζωής σου. 
Τη στιγµή που άνοιξες τα βλέφαρά σου, 
έκλεισες τον κόσµο των ονείρων σου. 
Κρίµα γιατί τ’ αγάπησες, 
το λάτρεψες αυτό το όνειρο. 
Κρίµα γιατί… δεν έχεις πια κουράγιο να σηκωθείς… 
 
 

Αφιερωµένο  στον  Βλάσση  
που  έφυγε  τόσο  νωρίς  απ ’  τη  ζωή  και  
πήρε  την  απόφαση  να  ζε ι  γ ια  πάντα  

στις  καρδιές  όλων  µας… 
Ξένια Καµµά, Α4 

Και κατόπιν εορτής και παντός καιρού 

∆ ι ά φ ο ρ ε ς  π α ι δ α γ ω γ ι κ έ ς  κ α ι  ψ υ χ ο λ ο γ ι κ έ ς  σ υ µ β ο υ λ έ ς  

Όταν νοιώσεις ότι κουράζεσαι από τη 

µελέτη που κάνεις, έχει σηµασία όχι µόνο 

να σταµατήσεις αλλά να αλλάξεις 

συντεταγµένες. Αν µπορείς, κάνε µία 

µικρή βόλτα ή έστω άλλαξε δωµάτιο. 

Κάνε µερικές ασκήσεις για να νοιώσεις το 

σώµα σου, µίλησε µε κάποιον δικό σου. 

Φάε ένα φρούτο, χαλάρωσε. 

Όταν νοιώσεις ότι κουράζεσαι από 

την µελέτη, άλλαξε τρόπο µελέτης. 

∆ιάβαζε δυνατά τα κατά τη γνώµη σου 

πιο σηµαντικά, για να τα ακούς κιόλας. 

Κάνε µε το µυαλό σου µια νοητή 

περίληψη κάθε ενότητας που τελειώνεις. 

∆ιάβασε αυτά που σου αρέσουν πιο 

πολύ σε κάποιον δικό σου άνθρωπο. 

Συζήτησε τις απορίες σου µε τον κολλητό 

συµµαθητή σου, πες του τα πιο 

ενδιαφέροντα. Γίνε δάσκαλός του και 

µετά µαθητής του. Πειραµατίσου. 

Πέρα από αυτά σκέψου αυτό που 

λέει η ζωή εκατοµµυρίων ανθρώπων, ότι 

δηλαδή τόσο η αποτυχία όσο και η 

επιτυχία είναι σχετικά και ότι ως ένα 

βαθµό από εµάς εξαρτάται να 

πλησιάσουµε αυτό που θέλουµε, αυτό 

που έχουµε ανάγκη. 

Εξάλλου, η όποια επιτυχία σε 

εξετάσεις δε σηµαίνει επιτυχία και στη 

ζωή. Το ίδιο ισχύει και για την αποτυχία. 

Και οπωσδήποτε η αποτυχία δεν έχει 

µόνο µία πλευρά. Αρκετές φορές και σε 

πάρα πολλούς ανθρώπους, µία αποτυχία 

γίνεται η αρχή µίας καινούργιας πορείας. 

Ακόµα κι αν είσαι σίγουρος για το δρόµο 

που πήρες, µην είσαι ποτέ σίγουρος ότι 

δεν µπορείς κάτι καλύτερο. Αυτή η ιδέα 

είναι που οδηγεί κάποιους να αλλάζουν 

τα δεδοµένα τους. Σε πάρα πολλούς µια 

αποτυχία µάς δίνει τη δυνατότητα να 

ωριµάσουµε, αξιολογώντας τα πράγµατα, 

κρίνοντας τον εαυτό µας και τις ενέργειές 

µας, ψάχνοντας τα πως και τα γιατί της 

σχέσης, πράξης και σκέψης, επιθυµίας 

και στόχου. Μια τέτοια στάση µάς οδηγεί 

να ανακαλύψουµε στον εαυτό µας 

πλευρές που ούτε τις φανταζόµασταν, 

δυνάµεις που τις αγνοούσαµε. Είναι καλό 

σε µια τέτοια δυναµική να δεις τον εαυτό 

σου πέρα από τις εξετάσεις και τα 

οποιαδήποτε αποτελέσµατά τους. 

Όσο πλησιάζουν οι εξετάσεις τόσο 

νοιώθουµε ότι δεν ξέρουµε τίποτα. Όλοι 

έχουµε περάσει από αυτή τη φάση. 

Όµως, αν έχεις κάνει ένα καλό και 

συστηµατικό διάβασµα, να ξέρεις ότι στη 

µνήµη σου τα βασικά υπάρχουν. Είναι 

βασικό να συγκεντρωθείς στα 

ουσιαστικά, και είναι µία αρχή αυτή για 

να είσαι ψύχραιµος, κάτι που για τους 

περισσότερους είναι από τα πιο δύσκολα 

πράγµατα στον κόσµο. 

 

 Το ίδιο δύσκολο είναι, στις όποιες 

δοκιµασίες των παιδιών, να παραµένουν 

ψύχραιµοι οι γονείς. Χρειάζεται και αυτοί 

να κάνουν την υπέρβασή τους και να 

προσπαθούν να ελέγχουν το άγχος τους 

και την αγωνία τους. Τα παιδιά 

χρειάζονται µια ήρεµη και γλυκιά 

υποστήριξη και µια στάση που βοηθάει 

στην αποσυµπίεση της έντασής τους. 

Θετικό ρόλο σε αυτό παίζει η 

συνειδητοποίηση πως ό,τι κάνουν τα 

παιδιά αφορά τη δική τους ζωή και δεν 

είναι µέτρο αξιολόγησης της ζωής των 

γονέων τους. 



 

ΗΗ  εε ιισσββοολλήή   ττωωνν   θθεεττ ιικκώώνν   
εεππ ιισσττηηµµώώνν   σσττοο   χχώώρροο  ττηηςς   ττέέχχννηηςς   

 
Τα τελευταία είκοσι χρόνια, επιστήµονες των θετικών 

επιστηµών οι περισσότεροι, αλλά και κάποιοι καλλιτέχνες, 

ένοιωσαν την ανάγκη να παρουσιάσουν στο ευρύ κοινό την 

ιστορία, τις κατακτήσεις και τις αναζητήσεις αυτών των 

επιστηµών. Έτσι εµφανίστηκαν θεατρικά και κινηµατογραφικά 

έργα, πίνακες ζωγραφικής και λογοτεχνικά βιβλία µε θέµατα και 

ήρωες από τον κόσµο των θετικών επιστηµών. Όλη αυτή η κίνηση 

βρήκε ανταπόκριση σε ένα αρκετά πλατύ κοινό, τόσο στην 

Ευρώπη όσο και στην Αµερική. 

Κάπου εδώ µπαίνει ο κ. Τεύκρος Μιχαηλίδης, µαθηµατικός και συγγραφέας του βιβλίου «Πυθαγόρεια 

εγγλήµατα», που, στο πλαίσιο των «Βραδιών Παιδείας», µας µίλησε πιο ειδικά για τη Μαθηµατική 

Λογοτεχνία. Βιβλία, όπως «Το θεώρηµα του παπαγάλου», «Άγριοι αριθµοί», «Ο θείος Πέτρος και η Εικασία 

του Γκόλντµπαχ», «Τα αστέρια της Βερενίκης», «Η µουσική των πρώτων αριθµών» κ.α., προσπαθούν να 

φανερώσουν όλα όσα κρύβονται πίσω από έναν τύπο, ένα θεώρηµα ή µία 

πρόταση για τον κόσµο και τις ιδέες. 

Αυτό που υποστήριξε ο κ. Μιχαηλίδης, µε ένα τρόπο γλυκό και 

χιουµοριστικό, ήταν πως όλα αυτά τα βιβλία, αν τα καταφέρουν να 

κάνουν στους µαθητές λίγο πιο συµπαθητική τη διακρίνουσα και λίγο 

πιο ελκυστικό το τρίγωνο, κάτι καλό θα έχουν πετύχει. Πίσω από αυτό 

κρύβεται µία παιδαγωγική άποψη, που υποστηρίζει πως δεν υπάρχει 

µόνο ένας δρόµος για να µάθει κάποιος κάτι και πως τα βιβλία αυτά προσπαθούν να ανιχνεύσουν κι άλλες 

πύλες, για να περάσουν µέσα απ’ αυτές οι µαθητές µας στον κόσµο της γνώσης.  

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε ο κ. Μιχαηλίδης στις «Λέσχες Ανάγνωσης Βιβλίου»� µια ιδέα την οποία η οµάδα 

«Θαλής και φίλοι» - της οποίας ο ίδιος είναι µέλος – προσπαθεί να τη διαδώσει σε όλα τα σχολεία της Μέσης 

Εκπαίδευσης, παρέχοντας ταυτόχρονα υποστήριξη µε υλικό και προσωπική παρουσία µελών της οµάδας. 

Η βασική ιδέα των λεσχών είναι η δηµιουργία µιας οµάδας µαθητών – καθηγητών που επιλέγει ένα βιβλίο 

και που, σε καθορισµένα ραντεβού στο σχολείο, συζητά σιγά – σιγά το βιβλίο αυτό. Ο κ. Μιχαηλίδης 

υποστήριξε πως είναι µία ενδιαφέρουσα πρόταση, που κινητοποιεί µαθητές, όχι απαραίτητα καλούς στα 

µαθηµατικά, και πρόσθεσε πως, ενώ πέρυσι υπήρχαν 20 τέτοιες οµάδες σε επαφή µε τον «Θαλή», φέτος σε 

όλη την Ελλάδα λειτουργούν 150 «Λέσχες Ανάγνωσης Βιβλίου», πράγµα που δείχνει µία ανάγκη των 

µαθητών, η οποία βρίσκει διέξοδο έστω και εκτός του επισήµου προγράµµατος.  

Στο πλαίσιο αυτής της Βραδιάς Παιδείας έγινε και µία έκθεση βιβλίων µαθηµατικής λογοτεχνίας. Ας 

σηµειώσουµε εδώ ότι πουλήθηκαν 39 τέτοια βιβλία. Η ίδια έκθεση έγινε και στο περίπτερό µας, στο 

Φεστιβάλ Νεολαίας του ∆ήµου Κερατσινίου.  



««HH  ΧΧΡΡΥΥΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΜΜΗΗ»»  
Κιαµίλη Σίσσυ, Β1 

 
Προσπαθώντας να φτιάξω ένα πόστερ για το δωµάτιό µου αναρωτήθηκα ποιες µπορεί να είναι οι καλύτερες διαστάσεις. Έτσι έψαξα και 

έµαθα για την έννοια της ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ. 

Η χρυσή τοµή είναι η πιο αρµονική διαίρεση ενός ευθύγραµµου τµήµατος σε δύο άνισα µέρη. Αν δηλαδή ΑΒ είναι το ευθύγραµµο τµήµα, 

τότε το σηµείο Ρ χωρίζει σε µέσο και άκρο λόγο το ΑΒ αν ισχύει: 

ΑΡ2 = ΑΒ · ΡΒ  ή διαφορετικά 

«ο λόγος του µεγαλύτερου τµήµατος που χωρίζει το Ρ το ΑΒ προς το µικρότερο να ισούται µε το λόγο του ΑΒ προς το µεγαλύτερο ΑΡ». 

Αν θέσουµε ΑΒ = α και ΑΡ = x τότε προκύπτει η εξίσωση x2 + αx – α2 = 0, της οποίας η θετική ρίζα είναι η x= 0,618. 

 

Ο λόγος φ =       = 1,618 είναι η αναλογία της «χρυσής τοµής». 

Ο συµβολισµός φ προέρχεται από το όνοµα του γλύπτη Φειδία ο 

οποίος κατασκεύασε τον Παρθενώνα. Ο φ ονοµάζεται και «Χρυσός 

Αριθµός» ή «Παγκόσµιος Αριθµός». 

Αυτή η αναλογία είναι πολύ συχνή στη φύση και θεωρήθηκε 

σίγουρα µέχρι το τέλος του 19ου αιώνα ιδανικό οµορφιάς και 

αρµονίας. Στα έργα τέχνης χρησιµοποιείται συχνά το χρυσό 

ορθογώνιο, η βάση του οποίου είναι η χρυσή τοµή του ύψους του – 

αν το ύψος ισούται µε 1, η βάση του θα είναι 0,618. Το πιο διάσηµο 

παράδειγµα, στο οποίο εφαρµόστηκε η χρυσή τοµή, είναι ο 

ανεπανάληπτος Παρθενώνας. Η πρόσοψή του εγγράφεται σ’ ένα 

χρυσό ορθογώνιο. 

Επίσης, στο κτίριο του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, στο σχεδιασµό του 

οποίου συµµετείχε και ο Λε Κορµπιζιέ, συνάδελφος του Γιάννη 

Ξενάκη, συναντάµε χρυσά ορθογώνια. Στην «Τζοκόντα», του 

Λεονάρντο Ντα Βίντσι, η χρυσή τοµή έχει χρησιµοποιηθεί στις 

γραµµές του προσώπου, στο κοµµάτι που ξεκινά από το λαιµό και 

φτάνει ως την αρχή των χεριών, κι από το ντεκολτέ ως χαµηλά στα 

χέρια. Στην ανατοµία συναντάµε τη χρυσή τοµή στη σχέση µεταξύ 

του ύψους του σώµατος και της απόστασης του αφαλού από το 

έδαφος. Ακόµα και πολλές κάρτες ευρείας χρήσης (πιστωτικές 

κ.λ.π.) είναι σε σχήµα χρυσού ορθογωνίου. 

 

 

Ο χρυσός αριθµός είναι µία ΣΤΑΘΕΡΑ, ανεξάρτητη από το 

µετρήσιµο µέγεθος και το είδος που γραφικά απεικονίζεται µε το 

«ευθύγραµµα τµήµα», αναφέρεται κυρίως σε αναλογία – σύνθεση 

των επιµέρους στοιχείων που συνθέτουν ένα σύνολο (π.χ. πλευρές 

ορθογωνίου παραλληλογράµµου). 

Ο χρυσός αριθµός είναι µία «ΣΥΝΕΧΗΣ ∆ΙΑΙΡΕΣΗ» γιατί είναι 

άρρητος και όσο πιο πολύ βάθος έχει η Συνεχής ∆ιαίρεση τόσα πιο 

πολλά δεκαδικά και ακριβέστερη απεικόνιση έχουµε του ΧΡΥΣΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΥ. Ο χρυσός αριθµός προσεγγίζεται» από τη διαίρεση των 

όρων που συνθέτουν την ακολουθία Fibonachi (µε αυτή θα 

ασχοληθούµε σε επόµενο άρθρο µας). 

 

Τέλος, ο χρυσός αριθµός φ δεν είναι απλό µαθηµατικό τρικ, δεν είναι ένα θεώρηµα, µία µαθηµατική «τιµή» της γεωµετρικής κατασκευής 

του «θεωρήµατος της Χρυσής Τοµής», είναι µία ΘΕΪΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ, µία Παγκόσµια Σταθερά, ένα µυστήριο ζωής που συναντάµε σχεδόν 

καθηµερινά, έστω και αν δεν το συνειδητοποιούµε. 

 

1. Κατασκευάζουµε τετράγωνο πλευράς 1 

2. Χωρίζουµε το τετράγωνο σε δύο ίσα ορθογώνια (πλευρών 1 και ½) και φέρνουµε µία διαγώνιο. 

3. Κατασκευάζουµε κύκλο µε κέντρο το µέσο της µίας πλευράς του τετραγώνου και ακτίνα τη διαγώνιο του ορθογωνίου. 

4. Προεκτείνουµε την πλευρά του τετραγώνου, πάνω στην οποία βρίσκεται το κέντρο του κύκλου, ως τον κύκλο 

5. Το ευθύγραµµο τµήµα που αποτελείται από την πλευρά του τετραγώνου µαζί µε την προέκταση έχει µήκος φ. 

 

α 

x 



Σχέσεις 

Καθηγητών - µαθητών 
 

Λίγο πριν το Πάσχα έλαβε χώρα το τρίτο και τελευταίο ερωτηµατολόγιό µας για φέτος. «ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ – ΜΑΘΗΤΩΝ» το θέµα αυτή τη φορά και η συµµετοχή των µαθητών του σχολείου µας ευρεία, 
αφού τα ερωτήµατα απαντήθηκαν από τα τµήµατα Α1, Α4, Β3, Γτεχν2, Γθετ. Τα δε αποτελέσµατα της έρευνας 
ενδεικτικότατα της κατάστασης που επικρατεί στο χώρο του σχολείου. 

 

Πο ι ο ς  τ ύ π ο ς  κ αθη γη τ ή  σ ε  β ο ηθά ε ι ,  κ α τ ά  τ η  γ νώµη  σ ο υ ,  γ ι α  ν α  π ε τύ χ ε ι ς  
κ α λ ύ τ ε ρ α  τ ου ς  σ τ ό χ ο υ ς  σ ου  σ τ ο  λ ύ κ ε ι ο  κ α ι  γ ι α τ ί ;  

Οι µαθητές στην πλειοψηφία τους προτιµούν τον καθηγητή 

δίκαιο, µε καλό χαρακτήρα, εργατικό, µεταδοτικό, µε 

εξελιγµένες ιδέες, αλλά κυρίως θέλουν να είναι φιλικός προς 

αυτούς. Κατά αυτόν τον τρόπο δηµιουργείται ένα οικείο 

περιβάλλον που ενισχύει την καλή συνεργασία, το ενδιαφέρον 

τους για το µάθηµα και εν συνεχεία την αποδοτικότητά τους. 

 

Υπήρξαν µαθητές, βέβαια, των οποίων οι 

προτιµήσεις διέφεραν. Πιστεύουν πως, για να 

βοηθηθούν, ένας αυστηρός τύπος καθηγητή 

είναι ό,τι ακριβώς χρειάζονται. Η πίεση είναι γι’ 

αυτούς απαραίτητη, ώστε να βρίσκονται σε 

εγρήγορση και να αποδίδουν καλύτερα. 

 

Έχ ε ι ς  έ ρ θ ε ι  π ο τ έ  σ ε  σ κ λ ηρή  α ν τ ι π α ράθ ε ση  µ ε  κ ά π ο ι ο ν  κ α θη γη τ ή  σ ο υ ;  Α ν  
ν α ι ,  π ο ι α  η  α ι τ ί α  κ α ι  π ο ι ε ς  ο ι  σ υ ν έ π ε ι ε ς ;  

Πάνω από το 60% απάντησε πως έχει διαπληκτιστεί µε 

καθηγητή εξαιτίας άσχηµης συµπεριφοράς από µέρος του 

τελευταίου. Συµπεριφορές, όπως φωνές και προσβολές λόγω 

της κακής επίδοσης των µαθητών ή έκφρασης µιας αντίθετης 

άποψης από αυτή του καθηγητή, είναι οι κύριες αιτίες και 

δυστυχώς συχνό φαινόµενο. 

Συνέπειες τέτοιων συµβάντων είναι η 

µείωση του βαθµού των µαθητών καθώς και 

αποβολές. Ακόµα µπορεί να υπάρξει 

αποµόνωση ή στιγµατισµός των 

«επαναστατών» από τον καθηγητή. 

 

Ε κφρά ζ ο ν τ α ς  µ ι α  
γ ε ν ι κ ό τ ε ρ η  άπ οψη  
γ ι α  τ ο υ ς  κ α θηγη τ έ ς  
π ο υ  ε ί χ ε ς  κ α ι  έ χ ε ι ς  
θ α  έ λ ε γ ε ς  πω ς  ε ί σ α ι  
ε υ χα ρ ι σ τ ηµ έ ν ο ς /η ;  
Υ π άρ χ ε ι  κ ά τ ι  τ ο  

ο π ο ί ο  θ α  ή θ ε λ ε ς  ν α  
ε π ι σ ηµά ν ε ι ς ,  ώσ τ ε  
ν α  τ ο  α λ λ ά ξ ο υ ν  ή  ν α  
τ ο  δ ι α τ η ρήσου ν ;  

Περίπου το 40% των µαθητών είναι αρκετά έως πολύ ευχαριστηµένο από 

τους καθηγητές. Θεωρούν ότι, αν και είναι ένα πολύ απαιτητικό επάγγελµα, 

καταφέρνουν να τα βγάζουν εις πέρας σε ένα ικανοποιητικό βαθµό. 

Παρ’ όλα αυτά, το µεγαλύτερο ποσοστό είναι δυσαρεστηµένο από την 

αποδοτικότητα των περισσοτέρων καθηγητών. Σύµφωνα µε τα λεγόµενά τους 

υπάρχουν καθηγητές που εκµεταλλεύονται την «εξουσία» που έχουν και δεν 

ενδιαφέρονται για τις απόψεις των µαθητών. Κύρια αιτήµατα των µαθητών 

είναι οι αλλαγή του τρόπου που διδάσκεται το µάθηµα, η ύπαρξη σεβασµού 

προς αυτούς, περισσότερη επιείκεια, δικαιοσύνη και ευγένεια. 

∆ύσκολο  να  κρ ί νε ι  κανε ί ς  αν  έ νας  καθηγητής  ε ί να ι  σωστός  ή  όχ ι .  Από  τη  
µ ί α  το  εκπα ι δευτ ικό  σύστηµα  νοσε ί ,  δ εν  επ ι τρέπε ι  σ τον  καθηγητή  τη  
ανάληψη  πρωτοβουλ ιών ,  αλλά  τον  περ ι ορ ί ζ ε ι  σ ε  συγκεκρ ιµένα  πράγµατα  
γ ι α  να  δ ι δάξ ε ι ,  από  την  άλλη  ο ι  ι δ ι α ι τερότη τε ς  του  κάθε  µαθητή  κα ι  η  
συνεχής  επαφή  µε  πα ι δ ι ά  κάνουν  το  επάγγελµα  αυτό  αρκε τά  ψυχοφθόρο  
κα ι  δύσκολο .  Ο ι  µαθητέ ς  από  τη  µερ ιά  τους  ζη τούν  καθηγητέ ς  που  ε ί να ι  
πάνω  από  όλα  πα ιδαγωγο ί  κα ι  που  κατανοούν  ότ ι  αυτό  που  κάνουν  ε ί να ι  

λ ε ι τούργηµα .  Με  υποχωρήσε ι ς  κα ι  από  τ ι ς  δύο  πλευρέ ς ,  σ ί γουρα  κάπο ια  στ ι γµή  θα  
βρεθε ί  η  χρυσή  τοµή! ! !  

Λεσιώτη Μαρία, Α4 



Φύλο – επιστήµη - τέχνη 
 

Τα τµήµατα Α1 και Α2 του σχολείου µας πήραν µέρος στο πρόγραµµα του ΚΕΘΙ, για την ισότητα των δυο 

φύλων, µε θέµα: «Φύλο-επιστήµη- τέχνη (διαχρονικό ταξίδι από το χθες στο σήµερα)».  

 Το Α2, µε την καθηγήτριά του Αλεξοπούλου Ελένη, συµµετείχε στο πρόγραµµα  µε το θέµα «Η συµβολή 

της γυναίκας στην ανάπτυξη των φυσικών επιστηµών» και το Α1, µε την καθηγήτριά του Τσιώλη 

Μαγδαληνή, συµµετείχε µε το θέµα « Η ελληνίδα γυναίκα από τον Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο ως σήµερα»  

Μέρος της δουλειάς τους παρουσίασαν στην εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στις 4 Μαΐου στο 4ο Γυµνάσιο Πειραιά. Στην εκδήλωση συµµετείχαν, 

εκτός από το σχολείο µας, το 7ο Γυµνάσιο Πειραιά, το 4ο Γυµνάσιο Πειραιά, το 1ο Γυµνάσιο Πειραιά, το 1ο ΤΕΕ ∆ραπετσώνας και το 2ο ΤΕΕ ∆ραπετσώνας. 

Τα παιδιά του Α1 και Α2 παρουσίασαν  στην εκδήλωση δυο θεατρικά δρώµενα που έγραψαν τα ίδια επηρεασµένα και ευαισθητοποιηµένα από την 

προώθηση της ισότητας των δυο φύλων . Επίσης, σε τοίχο της αίθουσας εκδηλώσεων του 4ο Γυµνασίου, αναρτήθηκαν µια γελοιογραφία µαθητή του Α1 

σχετικά µε το θέµα της ισότητας των δυο φύλων  και ένα κολάζ  µαθητών του Α2 µε γυναίκες που συνέβαλαν στις επιστήµες. 

ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ ΠΑΙ∆ΙΑ!!! ΠΑΝΤΑ ΤΕΤΟΙΑ  

 

Καλοµπράτσος Παναγιώτης, Α1 

 

Στη χώρα µας, τα τελευταία χρόνια, έχουν 

γίνει σηµαντικά βήµατα προόδου σε ό,τι έχει να 

κάνει µε την ισότητα των δύο φύλων και τη 

θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία. 

Πράγµατι, αναλογιζόµενος κάποιος τις 

συνθήκες που επικρατούσαν πριν από 50 

χρόνια στην Ελλάδα,  µπορεί να 

συνειδητοποιήσει αυτές τις αλλαγές. Παρόλα 

αυτά, προσωπικά πιστεύω πως οι αλλαγές 

αυτές είναι µεν σηµαντικές, αλλά όχι αρκετές.  

Ας πάρουµε, για παράδειγµα, δύο γυναίκες 

διαφορετικών εποχών, της δεκαετίας του 

πενήντα (50) και της σηµερινής. Η γυναίκα του 

τότε, ζώντας µέσα σε µία ανδροκρατούµενη 

κοινωνία, ακολουθώντας το πρότυπο της 

τέλειας γυναίκας – νοικοκυράς, υποτελής στον 

άνδρα και εξαρτώµενη από αυτόν. Η γυναίκα 

του σήµερα, δυναµική, ανεξάρτητη, 

απελευθερωµένη, διεκδικεί επαγγελµατική 

καταξίωση και συναισθηµατική πληρότητα. 

Ακόµα και σήµερα, όµως, οι γυναίκες συχνά 

βρίσκονται σε δύσκολη θέση, καθώς έχουν να 

αντιµετωπίσουν µια απαξιωτική και υποτιµητική 

συµπεριφορά, κυρίως στον επαγγελµατικό 

τοµέα. Οι προκαταλήψεις απέναντι στις 

γυναίκες υπάρχουν ακόµη, µπορεί όχι στο 

βαθµό που υπήρχαν πριν από αρκετά χρόνια, 

αλλά ακόµα υπάρχουν. Και πιστεύω πως µόνο 

όταν καταφέρουµε να αποβάλλουµε από την 

κοινωνία µας αυτές τις προκαταλήψεις θα 

µπορούµε να πούµε πως υπάρχει, αν όχι 

ισότητα, τουλάχιστον ίση µεταχείριση της 

γυναίκας σε σχέση µε τον άνδρα. 

 

Μποζινάκη Μαρία, Β2 

 

Στα χαρτιά η ισότητα των δύο φύλων έχει γίνει πράξη. ∆υστυχώς 
όµως µόνο στα χαρτιά. ∆ιότι οι γυναίκες µπορεί να ψηφίζουν, ναι. Και 
µπορεί να έχουν το δικαίωµα της εργασίας και να µην είναι συνεχώς 
κλεισµένες µέσα στο σπίτι – τουλάχιστον στις ανεπτυγµένες χώρες. 
Μπορεί επίσης να έχουν το δικαίωµα να πάρουν διαζύγιο από το σύζυγό 
τους όποτε το θελήσουν. Μπορεί, µπορεί, µπορεί… Χιλιάδες πράγµατα 
µπορεί να συµβαίνουν. Και όµως, µια µατιά σε ένα καθηµερινό 
νοικοκυριό µπορεί νοµίζω να µας πείσει ότι η ισότητα των δύο φύλων 
παραµένει ακόµη στα λόγια.  

Είναι µεσηµέρι. Η οικογένεια έχει µαζευτεί στο σπίτι και η πραγµατική 
εργασία της γυναίκας τώρα ξεκινά. «Μαµά, τι έχει να φάµε;», «Τώρα, 
αγόρι µου, περίµενε, θα ετοιµάσω», «Ρε γυναίκα, πού στο καλό έβαλες 
τις παντόφλες µου;». «∆εν µπορείς να ανοίξεις την ντουλάπα; Μπροστά 
στα µάτια σου είναι.». «Ωχ, ρε µαµά! Πάλι έπλυνες το τζιν µου; Αφού 
σου είπα ότι το χρειάζοµαι οπωσδήποτε σήµερα». «∆εν πρόλαβα, βρε 
κορίτσι µου! Βάλε κάποιο άλλο και αύριο θα το έχω έτοιµο.» Ο 
κατάλογος µε τις ερωτήσεις και τα παράπονα που θα ακουστούν όλη τη 
µέρα δεν έχει τελειωµό. Συνέχεια µαµά, µαµά, µαµά… και ύστερα µου 
µιλάς για ισότητα. Ποια ισότητα; Άκουσες ποτέ το παιδί να ρωτάει τον 
πατέρα του τι θα φάνε ή την κόρη να ζητάει από τον πατέρα της να της 
σιδερώσει το φόρεµά της; Ή µήπως είδες ποτέ έναν άνδρα να 
σφουγγαρίζει και να βοηθάει έστω και λίγο στις δουλειές του σπιτιού; 
Αν είδες, είσαι τυχερός. Αν πάλι όχι, ανήκεις στην πλειοψηφία. 

Οι υποχρεώσεις που αναλαµβάνει µία γυναίκα, από τη στιγµή που 
αποφασίζει να δηµιουργήσει οικογένεια, 
ναι είναι µεγάλες. Αλλά αυτό δε σηµαίνει 
ότι από ΄δω και στο εξής πρέπει να της 
αφαιρεθεί κάθε ευκαιρία για µόρφωση, 
διασκέδαση ή κάποια άλλη 
δραστηριότητα. Ούτε σηµαίνει ότι η ζωή 
της τελείωσε εδώ. Μήπως τελικά είναι 
καιρός να αναθεωρήσουµε κάποιες 
απόψεις; Εσύ, στην πολυθρόνα. Εσένα µε 
το µουστάκι λέω. ∆εν αφήνεις την 
εφηµερίδα να πιάσεις καµιά σκούπα; 

 

Ο ι  ν έ ο ι  ε ν η µ ε ρ ώ ν ο ν τ α ι …  
 

Ωραία κύλησε µία συνάντηση που πραγµατοποίησαν µαθητές του Α4 µε σχολικούς ψυχολόγους, 
κοινωνικούς λειτουργούς και εκπροσώπους του «ΝΟΣΤΟΣ» στην πλατεία Λαού, ένα πρωινό του Μαϊου.  
Ο ∆ήµος Κερατσινίου σε συνεργασία µε άλλους φορείς έδωσε την ευκαιρία σε µαθητές να συζητήσουν 

και να προβληµατιστούν για ζητήµατα που αφορούν τις σχέσεις τους µε γονείς, µε συνοµηλίκους και για 
άλλα υπαρξιακά ερωτήµατα. 
Φεύγοντας αισθανθήκαµε ότι κάτι καλό έγινε. 



 

Την Παρασκευή, 4 Μαΐου, στο θεατράκι, στη γωνία του Πάρκου, 

παρουσιάστηκαν κάποια χορευτικά προγράµµατα από µαθητές σχολείων 

του Κερατσινίου. Ανάµεσά τους και δύο δικές µας «αποστολές». Μία 

αποτελούµενη από κορίτσια της πρώτης λυκείου (Καµµά Ξένια, 

Βλασταρά Παναγιώτα, Λεσιώτη Μαρία, Ξενιτίδη Έφη, Αργυρού 

Μαρινέλα) και µία από κορίτσια της δευτέρας (Κιαµίλη Σίσσυ, Καµπεράι 

Γιονέλα, Ζέλερ Βάλια και Φλώκου Ελένη). Τα τραγούδια που χόρεψαν 

ήταν το “Tell me/Hello” και το “Dale” αντίστοιχα. Τα σχόλια που 

απέσπασαν ήταν από θετικά ως πολύ θετικά. Τα κορίτσια έβαλαν τα 

δυνατά τους και το αποτέλεσµα ήταν αρκετά ικανοποιητικό. Τονίζουµε 

εδώ πως οι χορογραφίες ήταν 

δικές τους. 

Το Σάββατο, 5 Μαΐου, οι 

εκδηλώσεις συνεχίστηκαν µε 

ακόµη περισσότερο κέφι και 

ενέργεια. Το πρόγραµµα αυτή 

τη φορά περιελάµβανε πολύ 

τραγούδι. Το σχολείο µας ήταν 

εκεί. Το συγκρότηµά µας 

“Frozen Five” (Καλοµπράτσος Παναγιώτης, Μπακόλας Κωνσταντίνος, 

Σταύρου Βαγγέλης, Κορωναίου Κατερίνα και Καρατζάς ∆ήµος) µας 

ταξίδεψε στο παλιό ροκ µε τραγούδια όπως “Breaking the law” και 

“Paranoid”. Η αλήθεια είναι πως τα παιδιά, προφανώς λόγω της 

απειρίας τους, όπως άλλωστε και τα ίδια τόνισαν, δεν πήραν άριστα, 

αλλά τα πήγαν αρκετά καλά. Είµαστε σίγουροι, όµως, ότι του χρόνου θα 

είναι πολύ καλύτεροι. 

Η αυλαία του Φεστιβάλ έπεσε την Κυριακή, 6 Μαΐου, µε µία 

συναυλία των “Sunny and the cloud”, του Στέλιου Μποτονάκη και 

των ΟΝΑΡ. Με την έναρξη της συναυλίας, χιλιάδες βεγγαλικά 

φώτισαν τον ουρανό χαρίζοντάς µας ένα φαντασµαγορικό θέαµα. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι 

φέτος, για πρώτη φορά, το 

σχολείο µας δηµιούργησε 

περίπτερο στο χώρο του 

πάρκου, όπου εκτίθονταν 

διάφορες φωτογραφίες των 

µαθητών και των 

καθηγητών από διάφορες 

εκδηλώσεις του σχολείου 

µας, τα βιβλία που έχει γράψει ο κύριος Μητροπέτρος µαζί µε 

παλιούς µαθητές του σχολείου µας, καθώς και βιβλία 

Μαθηµατικής Λογοτεχνίας. Όχι να το παινευτούµε, αλλά χάρη 

στην πολύτιµη βοήθεια των καθηγητών µας, οι οποίοι εργάστηκαν 

σκληρά εκτός των σχολικών ωρών και τους ευχαριστούµε πολύ γι’ 

αυτό, το περίπτερό µας ήταν ένα από τα καλύτερα (για να µην 

πούµε το καλύτερο και µας χαρακτηρίσουν ψώνια) που υπήρχαν. 

Για να µην σας κουράζω άλλο (και επειδή ο κ. Ιγνατιάδης θα 

πάθει κρίση µόλις δει το µέγεθος του άρθρου) τελειώνω εδώ. 

Καλή επιτυχία στα παιδιά της Γ’ Λυκείου που δίνουν πανελλήνιες 

(κουράγιο παιδιά) και καλή δύναµη σε όλους µας. Τα λέµε του 

χρόνου!! 
Μαρία Μποζινάκη, Β2 

 Σε αναζήτηση εξωγήινης νοηµοσύνης 

Στις 7 Μαρτίου 2007 έλαβε χώρα στο σχολείο µας µία ακόµη Βραδιά Παιδείας µε καλεσµένο 
τον καθηγητή Αστροφυσικής του Πανεπιστηµίου Πατρών, Χρίστο Γούδη. Κύριο θέµα της 
διάλεξής του ήταν η αναζήτηση εξωγήινης νοηµοσύνης. 

Ο κ. Γούδης υποστήριξε πως οι περισσότερες διηγήσεις περί εξωγήινων όντων αποτελούν 
ψευδαισθήσεις ή παραισθήσεις ανθρώπων, οι οποίοι έχουν αντιληφθεί µέσω των αισθήσεών 
τους κάτι παράξενο. Επιπλέον, ανέφερε πως µερικά «UFO» που βλέπουν οι άνθρωποι µπορεί 
να είναι κάποιοι πλανήτες (όπως η Αφροδίτη), µετεωρίτες, δορυφόροι, ανθρώπινα διαστηµικά 
οχήµατα ή ακόµη και αεροπλάνα σε µεγάλο ύψος. Ακόµη, πολλές από αυτές τις ψευδαισθήσεις 
οφείλονται σε κακόγουστες φάρσες και σε απάτες που εξυπηρετούν ιδιοτελείς σκοπούς (όπως 
προβολή από τα ΜΜΕ µε σκοπό το χρήµα). 

Παρόλα αυτά, ο κ. Γούδης ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη το πρόγραµµα SETI (Search for 
Extra-Terrestrial Intelligence) που αποτελείται από ένα σύστηµα 300 ραδιοτηλεσκοπίων (µέχρι 
τώρα µόνο τα 70 έχουν αναπτυχθεί). Με αυτό το πρόγραµµα οι επιστήµονες προσπαθούν να 
συλλάβουν µηνύµατα από εξωγήινους πολιτισµούς, µέχρι στιγµής χωρίς επιτυχία. ΟΜΩΣ δεν 
πρέπει να απογοητευόµαστε. Το σύµπαν είναι τεράστιο και όλο και κάποιος εξωγήινος 
πολιτισµός θα υπάρχει. ∆εν µπορεί να είµαστε «ΜΟΝΟΙ»! 

Σιγάλα Μαρία, Β3 

Ο Λογικός Μύθος 
στον ΦΑΙ∆ΡΟ του 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 
 

Με ένα λόγο καθηµερινό 
και µία παρουσίαση 
ζωντανή ο κ. Μητροπέτρος 
έκλεισε τις φετινές Βραδιές 
Παιδείας. Πολύς κόσµος 
έδωσε το παρόν στις 7 
Μαΐου και ευχαριστήθηκε 
την καλή παρουσίαση που 
έκανε ο κ. Μητροπέτρος. 
Άντε και του χρόνου, να 
είµαστε καλά και να 
συνεχίσουµε τις Βραδιές 
Παιδείας ανεβάζοντας 
ακόµη περισσότερο την 
ποιότητά τους 

Τ ο  χ θ ε ς ,  τ ο  σ ή µ ε ρ α  κ α ι  τ ο  α ύ ρ ι ο  τ ω ν  φ α ρ µ ά κ ω ν  

Ενηµερωτικός και κατατοπιστικός ο Κωνσταντίνος ∆εµέτζος, Καθηγητής Φαρµακευτικής στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και 

Απόφοιτος του Σχολείου µας, στην οµιλία του µε θέµα: «Το χθες, το σήµερα και το αύριο των φαρµάκων». Προκάλεσε το 

ενδιαφέρον του ακροατηρίου του µε λόγο απλό και κατανοητό. Το ακροατήριο βοµβάρδισε τον οµιλητή µε πολλές ερωτήσεις. 

Το πιο εντυπωσιακό της οµιλίας του ήταν η προσπάθειες που γίνονται σε διεθνές επίπεδο µέσω υψηλής τεχνολογίας για 

να περιοριστούν όσο είναι δυνατόν οι παρενέργειες των φαρµάκων.  



Αυτή για µας είν ’ η ζωή, 

η άλλη είναι των άλλων
Προσφάτως, ένα βραδάκι, είχα µία πολύ ωραία συζήτηση µε έναν πολύ καλό µου φίλο. Ξέρετε, από αυτές που 

σας ξεκουράζουν, από αυτές που, χωρίς ουσιαστικά να λες κάτι το σηµαντικό, φιλοσοφείς µε ψιλοστηµένες σκέψεις 

και προτάσεις που σου αδειάζουν το µυαλό και σε κάνουν να καταλάβεις το πόσο σπουδαία είναι η απλότητα και η 
ειλικρίνεια  των ανθρώπων. Η συζήτηση, λοιπόν, αυτή κύλησε χωρίς να έχει κάποιο στόχο. Από το πώς ήταν παλιά η 
γειτονιά και πώς έγινε, για τους ανθρώπους της, τους ανθρώπους µας, την απλή και λιτή καθηµερινότητά τους, που 
είναι συνάµα και δικιά µας. 

Θυµηθήκαµε, λοιπόν, από προσωπικά µας βιώµατα αλλά και εξιστορήσεις παππούδων, γιαγιάδων και γειτόνων, 
τις µονοκατοικίες, τους κήπους, τα παιδικά µας παιχνίδια, τις συζητήσεις µε το γείτονα, την καληµέρα. Αν νοµίζετε 

όµως ότι το συγκεκριµένο κείµενο έχει σκοπό να αναπολήσει και να εξιδανικεύσει το παρελθόν, κάνετε λάθος. Ο 
µόνος στόχος µου είναι να διασαφηνίσω τις πραγµατικές αξίες της ζωής, την ουσία της ανθρώπινης επαφής και το 
πώς κατασκευασµένα όνειρα των media γίνονται ξαφνικά και όνειρα του συνόλου. Όνειρα, δηλαδή, οικουµενικά. 

Η µαταιοδοξία και οι φιλοδοξίες είναι συλλήβδην αρετές και κατάρες. Είναι δύο µάνες που συνάµα αγαπούν και 
σιχαίνονται τα παιδιά τους. Σίγουρα όλοι θέλουµε και κάνουµε όνειρα. Άλλωστε, τα όνειρα είναι δωρεάν και ευχάριστα. 
Όµως πόσα από αυτά είναι δικά µας; Ιδού η απορία. Ένας πολύ γνωστός τραγουδιστής είχε πει: όσοι δεν µπορούν 

να γίνουνε τίποτα άλλο, γίνονται ή τραγουδιστές ή ποδοσφαιριστές ή πόρνες (µε όποιο νόηµα κι αν δώσουµε στη 
λέξη). Όλοι λοιπόν σαγηνεύονται από την εύκολη και γρήγορη δόξα, το χρήµα, τη χλιδάτη ζωή, την ευκαιρία να 
πουλήσουν µούρη. Όλα αυτά απέχουν όµως από την πραγµατική ζωή. Ένας άλλος, τραγουδιστής επίσης, είχε πει 
έναν απίστευτο στίχο ενός ποιητή: εµείς τραγουδάµε όχι για να ξεχωρίσουµε από τον κόσµο, αλλά για να τον 
ενώσουµε. Μεγάλη λοιπόν η διαφορά. Το να ονειρεύεσαι να γίνεις τραγουδιστής, ηθοποιός, µουσικός κ.τ.λ. δεν είναι 
κακό. Το να ονειρεύεσαι να γίνεις το παραπάνω για προσωπικό όφελος µόνο είναι πολύ µεγάλο. 

Όλα αυτά όµως σβήνουν και την απλότητα που µας περιβάλλει. Και γυρίζω λοιπόν τώρα στην αρχική µου σκέψη. 
∆εν πρέπει να νοµίζουµε ότι µόνο η δηµοσιότητα, τα χρήµατα, η δόξα γεµίζουν τη ζωή µας, αλλά η καθηµερινή 
επαφή µε τους συνανθρώπους µας,  µ ια όµορφη µέρα ή ένα γεµάτο φεγγάρι,  τα λουλούδια στη 
γλάστρα, ένα καλό βιβλ ίο,  µ ια όµορφη σκέψη γ ια κάποιον,  ένα φιλ ί,  ένα γλυκό χάδι .  Πράγµατα που, 
χωρίς να το καταλαβαίνουµε, τα περισσότερα κάνουν τον άνθρωπο εύδοξο και καλύπτουν  το φάσµα της 
προσωπικής ευδαιµονίας. 

Αυτή λοιπόν είναι η πραγµατική ζωή µας, δε χρειάζεται να γίνουµε όλοι διάσηµοι, σπουδαίοι, εύδοξοι, γνωστοί, ας 
γίνουν άλλοι. Αυτή λοιπόν για µας είναι η ζωή, η άλλη είναι των άλλων. Και όλα αυτά χωρίς καµιά µοιρολατρική 
διάθεση, απλά και µόνο γνωρίζοντας την αληθινή ζωή, τη ζωή της αυτογνωσίας. 

Υ.Γ. Το δεύτερο και τελευταίο άρθρο µου σε αυτή την πολλή όµορφη προσπάθεια της σχολικής εφηµερίδας. Θέλω 
να ευχαριστήσω τους καθηγητές που µου έδωσαν την ευκαιρία να εκφραστώ και τους µαθητές του σχολείου που 

διάβασαν τα άρθρα µου. Καλή επιτυχία σε αυτούς που δίνουν Πανελλήνιες και έχουν ένα τεράστιο άγχος (όπως και 
εγώ) και σε όλους τους µαθητές που θα δώσουν τα ενδοσχολικά µαθήµατα. Καλό καλοκαίρι, καλά µπάνια, υγεία και 
καλά να περνάµε! 

Με πολλή αγάπη 

Θοδωρής Μπερκέτης 

Απόφοιτος του 1ου Λυκείου Κερατσινίου 

…Είµαστε αυτοί που τους µάθαµε τι θα πει δηµοκρατία… 
 

Θα έρθει στο σχολείο µας σε λίγες µέρες. Μετακόµισε πρόσφατα στην περιοχή µας. Τον έχω δει µ ια 
δυο φορές… Είναι ένα ψηλόλιγνο παλικαράκι,  πάντα χαµογελαστό και χωρίς ίχνος κακίας στο βλέµµα 
του. Τα σχόλια έχουν ήδη αρχίσει .  Αναρωτιέµαι γιατί τον κοροϊδεύουν. Ίσως επειδή ε ίναι Ρώσος. Ίσως 
επειδή ε ίναι καινούριος στο σχολείο ή, ακόµα, δ ιότι ε ίναι πολύ αισιόδοξος και χαµογελάει πάντοτε….  
Εµείς δεν τα δεχόµαστε αυτά… Αν δεν ε ίναι  σαν και εµάς,  µίζερος και εκδικητικός,  δεν θα επιβιώσει.  
Θα µιλάει σε όλους, όµως δεν θα του απαντάει κανείς.  Ύστερα θα ακούµε και αυτά που θα λένε η 
µητέρα σου,  η µητέρα µου και  σε µια δεκαετία θα λέω και  εγώ για την µητέρα αυτού του παιδ ιού.  
«Ήρθαν οι Ρωσίδες να µας πάρουν τους άντρες µας… άντε, ο ι σπιτωµένες».Στο τέλος µιλάµε για ευγενή 
αισθήµατα: ισότητα, ελευθερία, αδελφότητα. Αλλά ο Αλβανός ε ίναι κλέφτης και πρέπει να δ ιωχτεί ,  
ακόµα κι αν το διαµέρισµα που µένεις το έχτισε εκείνος και  τον προτίµησες γιατί ήταν πιο φτηνός. Ο 
Πόντιος ε ίναι χαζός.  Η Ρωσίδα ιερόδουλη.  Ο Τούρκος βάρβαρος, φονιάς.  Κι ο Έλληνας;…Α! Όλα κι  
όλα! ! ! . . .Ο Έλληνας δίδαξε πολιτ ισµό…Εσύ κι εγώ είµαστε απόγονοι του Πλάτωνα και του 
Περικλή…Είµαστε ξεχωριστοί από κάθε άλλο λαό…Είµαστε αυτοί που τους µάθαµε τι θα πει δηµοκρατία… 

Πετρακάκη Μαρία – Άννα, Β2 



CCHHAAMM PPII OONNSS’’   LL EEAAGGUUEE  
ΈΈνναα  ΚΚΥΥΠΠΕΕΛΛΛΛΟΟ  µµεε  ξξεεχχωωρριισσττήή  ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΑΑ!!   

 

Γιάννης Κούζηλος, Γ3 

Είναι το κύπελλο που όλοι θέλουν. Αυτό 

που επιθυµούν να έχουν στο βιογραφικό 

τους. Να περηφανεύονται πως κάποια µέρα 

το σήκωσαν ψηλά. 

∆υστυχώς, καµιά ελληνική οµάδα µέχρι 

σήµερα δεν έχει καταφέρει να φέρει το 

τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης στη 

χώρα µας, ωστόσο το πολυπόθητο κύπελλο 

βρέθηκε στην Ελλάδα για σχεδόν 2 µήνες. Η 

πρώτη εµφάνισή του πραγµατοποιήθηκε λίγο 

πριν την κλήρωση της προηµιτελικής και της 

ηµιτελικής φάσης, που έγινε στο Μέγαρο 

Μουσικής, στις 9 Μαρτίου. Οι άνθρωποι της 

περσινής νικήτριας του Champions League, 

F.C. Barcelona, παρέδωσαν στο δήµαρχο 

Αθηναίων, Νικήτα Κακλαµάνη, το λάφυρο 

από τον περσινό τελικό του Παρισιού. 

Το τρόπαιο, που φιλοξενείται από τη 

χώρα µας κάνοντας µία µικρή περιοδεία σε 

κάποιους νοµούς, βρίσκεται στην έκτη κόπια 

του και διαφέρει σηµαντικά από το πρώτο. 

Εκείνο είχε διαφορετικό σχήµα και 

ονοµαζόταν «Κύπελλο Equipe», για να 

τιµηθεί ο Γκαµπριέλ Ανό, ο οποίος 

εµπνεύστηκε τη διοργάνωση που θα άλλαζε 

τον κόσµο. 

Η ισπανική Real Madrid C.F. το κατέκτησε 

πέντε συνεχείς φορές και µε την έκτη 

επιτυχία της, το 1966, η UEFA αποφάσισε να 

της το δώσει για πάντα. Στην αίθουσα 

τροπαίων του «Σαντιάγκο Μπερναµπέου» µια 

γωνιά είναι αφιερωµένη σ’ αυτήν την ΚΟΥΠΑ, 

που ξεχειλίζει ιστορία και θυµίζει πάντα 

εκείνη την οµάδα του Αλφρέντο ντι Στέφανο, 

του Φέρεντς Πούσκας και του Χέντο. 

Το κύπελλο, µε τη µορφή που γνωρίζουµε 

σήµερα, έκανε… ντεµπούτο το 1967. Ο 

γενικός γραµµατέας της UEFA, Χανς 

Μπάγκεντερ, σκέφτηκε πως ο σπεσιαλίστας 

Ελβετός χρυσοχόος από τη Βέρνη, Χανς 

Στάντελµαν, θα µπορούσε να σχεδιάσει ένα 

τρόπαιο αντάξιο της µεγαλοπρέπειας του 

θεσµού. Το ύψος του φτάνει τα 62 cm, ζυγίζει 

7,5 κιλά και στοίχισε 10.000 ελβετικά 

φράγκα. Σήµερα υπολογίζεται πως η αξία του 

φτάνει τα 3.000.000 €. 

Η σκοτσέζικη Celtic έγινε το 1967 η 

οµάδα που το κατέκτησε, όντας η πρώτη που 

έβαλε τέλος στο σερί των Λατίνων. Μέχρι 

τότε, είτε ισπανικά είτε ιταλικά είτε 

πορτογαλικά ήταν τα µάτια που φλέρταραν 

ασύστολα µαζί του. 

 

Από τότε άλλαξαν τα πράγµατα και ήρθε 

η πρώτη φορά που ακόµα ένα αυθεντικό 

κύπελλο θα έφευγε οριστικά για κάποιο 

µουσείο. Ο Άγιαξ του Κρόιφ, µε τις συνεχείς 

κατακτήσεις µεταξύ 1971-1973, µπόρεσε να 

το τοποθετήσει, µόνιµα πια, στην 

τροπαιοθήκη του µουσείου του Άµστερνταµ. 

Αµέσως µετά, η Μπάγερν του 

Μπεκενµπάουερ και του Μίλερ, µε ισάριθµες 

νίκες µεταξύ 1974-1976, ανάγκασε του 

ανθρώπους της UEFA… να τρέχουν για µία 

ακόµη παραγγελία! 

Το τέταρτο κατά σειρά κύπελλο άντεξε 

πιο πολύ: µέχρι το 1994, όταν η ιταλική 

A.C.Milan, στον τελικό της Αθήνας στο 

Ο.Α.Κ.Α., µε το απόλυτο 4-0 επί της F.C. 

Barcelona, έφτασε τις 5 κατακτήσεις. Έτσι 

και εκείνη πήρε στα γραφεία της ένα 

αυθεντικό σουβενίρ για τη µεγάλη πορεία και 

την ξεχωριστή συµβολή της σ’ αυτή τη 

διοργάνωση! 

Η 5η έκδοσή του κατέληξε στις 

εγκαταστάσεις του «Ανφιλντ», στην Αγγλία, 

µετά την επική κατάκτησή του από την 

Liverpool F.C., το 2005, επί της A.C. Milan 

Περίπου ένα µήνα έλειψε η 
µπάλα από τα ελληνικά γήπεδα. 
Κάτι που κανονικά θα έπρεπε να 
σηµαίνει ότι η επανέναρξη της 
Σούπερ Λίγκα, στα µέσα Απριλίου, 
έχει προκαλέσει µια ευχάριστη 
αδηµονία στους φιλάθλους, 
ευχαρίστηση που τα µατς άρχισαν 
ξανά, προσµονή και αγωνία για το 
τι θα κάνουν οι αγαπηµένες οµάδες 
τους στη συνέχεια και στο τέλος του 
πρωταθλήµατος. Έτσι ακριβώς δεν είναι τα 
πράγµατα, αγαπητοί ποδοσφαιρόφιλοι; Έτσι θα ήταν 
σε κανονικές συνθήκες. Μόνο που οι συνθήκες δεν 
είναι και τόσο … κανονικές, αν κρίνουµε από το ίδιο 
το – µη – συναίσθηµα που προκαλεί η Σούπερ – 
τροµάρα της! – Λίγκα σε οπαδούς όλων των 
χρωµάτων. 

 
Ακόµα και οι πλέον φανατικοί έχουν ξενερώσει µε 

τον τρόπο που αντιµετωπίζονται από παράγοντες και 
πολιτεία µετά τα επεισόδια της Παιανίας. 

Οι πιο ψύχραιµοι αναζητούν κίνητρο και δεν το 
βρίσκουν, διότι, όπως πολλοί περιµέναµε, πριν ακόµα 
από τη σέντρα της Σούπερ – ο Θεός να την κάνει – 
διοργάνωσης, ολόκληρη η εξέλιξή της - πλην ελαχίστων 
εξαιρέσεων - στάθηκε προδιαγεγραµµένη, προβλέψιµη 
και «άνοστη». Και άντε να βρουν το κουράγιο να 
παρακολουθήσουν τις οµάδες τους οι οπαδοί, που 
αγωνιούν ήδη για τις µεταγραφές της επόµενης σεζόν, 
όχι γιατί τους νοιάζει και πολύ στην πραγµατικότητα, 
αλλά γιατί δεν έχουν τίποτα καλύτερο να ενδιαφερθούν. 

 
Αν µας θυµίζει κάτι το φετινό 

πρωτάθληµα, είναι τη «Μαρία την 
άσχηµη». Μια απροσάρµοστη, 
αλλοπρόσαλλη, αντιαισθητική και 
εξωπραγµατική ηρωίδα, που αλλού 
πατάει κι αλλού βρίσκεται, είναι 
απολύτως βαρετή και απρόβλεπτη και 
προσπαθεί να στηριχθεί σε έννοιες, 

όπως «καρδιά» και «αγάπη» (για τη φανέλα …). 
 

Γιάννης Κούζηλος, Γ3 



ΕΕκκδδρροοµµήή   σσττοο   ΝΝααύύππλλιιοο   κκαα ιι   σσττηηνν   
ΑΑρρχχαα ίίαα   ΕΕππ ίίδδααυυρροο   

 

Για τρίτη συνεχόµενη χρονιά οι «Φίλοι της Επιδαύρου» του 1ου Λυκείου Κερατσινίου, σχεδιάζουν να παρακολουθήσουν µία 

παράσταση αρχαίου θεάτρου στην Επίδαυρο. Οι εξορµήσεις αυτές γίνονται στο πνεύµα µιας µεγάλης παρέας, που αποτελείται 

από µαθητές και µαθήτριες, φίλους και φίλες αυτών, γονείς, κηδεµόνες και γνωστούς, απόφοιτους και καθηγητές του 

σχολείου µας. Αποτελείται, δηλαδή, από όλους εκείνους που τους αρέσει το θέατρο ή έχουν την περιέργεια και θέλουν να 

παρακολουθήσουν µία παράσταση στην Επίδαυρο. 

 

Σχεδιάζουµε να αναχωρήσουµε στις: 10 π.µ. το Σάββατο 30 Ιουνίου, από το παρκάκι της Μπενάκη και Γαληνού. 

Μέχρι το απόγευµα – µε ελεύθερο πρόγραµµα – θα γυρίσουµε στην ωραία πόλη του Ναυπλίου και το βραδάκι, όλοι µαζί, θα 

πάµε στην Επίδαυρο. 

 

Το έργο που θα παρακολουθήσουµε είναι ένα από τα κορυφαία έργα του αρχαίου θεάτρου, η γνωστή «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» του 

Σοφοκλή, έργο που διδάσκεται η Β’ Λυκείου, σκηνοθετηµένο από τον Λευτέρη Βογιατζή – έναν από τους καλύτερους, κατά 

κοινή οµολογία, σύγχρονους Έλληνες θεατρικούς σκηνοθέτες. Η µετάφραση είναι του ποιητή Ν. Παναγιωτόπουλου, το ρόλο 

της Αντιγόνης ενσαρκώνει η Α. Μουτούση, ο Ν. Κουρής είναι ο Αίµων, ενώ στο ρόλο του Κρέοντα θα δούµε τον Λ. Βογιατζή. 

 

Η τιµή συµµετοχής κατά άτοµο είναι 20 € και περιλαµβάνει το εισιτήριο του θεάτρου και όλες τις µετακινήσεις µε πούλµαν. 

Όσοι θέλουν να πάρουν µέρος σε αυτή την εκδροµή, θα πρέπει, το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 22 Ιουνίου, να δηλώσουν 

συµµετοχή και να πληρώσουν το αντίστοιχο ποσό στους/στις καθηγητές/καθηγήτριες: Βαρθαλίτου, ∆ιαµαντίδου, Ζερβουδάκη, 

Ιγνατιάδη και Παππά. 

 

 

Ο Ωγκυστέν ντ’ Υµιέρ διδάσκει αρχαία ελληνικά σ’ ένα 
γαλλικό λύκειο στο οποίο φοιτούν τα λιγότερο προνοµιούχα 
παιδιά της περιοχής. 

Στο Μω του διαµερίσµατος Σεν-ε-Μαρν, 50 από τους 
350 µαθητές της δεύτερης τάξης του Λυκείου Ζαν-Βιλάρ 
έχουν επιλέξει ως προαιρετικό µάθηµα τα αρχαία ελληνικά. 
Το σχολείο είναι από τα λιγότερο επιτυχηµένα της Γαλλίας, 
µε ποσοστό επιτυχίας µόλις 65% στο µπακαλορεά, το 
εθνικό απολυτήριο, πράγµα που σηµαίνει ότι οι 
περισσότεροι θα θεωρούσαν τη διδασκαλία των αρχαίων 
ελληνικών περιττή πολυτέλεια. 

Όµως ο Ωγκυστέν ντ’ Υµιέρ έκανε ένα άλµα προς τα 
εµπρός στοχεύοντας ψηλά. Και φαίνεται πως τα κατάφερε, 
αφού οι µαθητές του «σκίζουν». Στην εποχή των SMS, 
αυτοί γράφουν σωστά λέξεις δύσκολες, όπως polytheisme 
(πολυθεϊσµός), και ξέρουν την ετυµολογία λέξεων όπως 
architecte (αρχιτέκνονας). Κι αυτό χάρη στη βούληση 
ενός δασκάλου, ο οποίος αποφάσισε πως το γεγονός 
ότι ένα παιδί γεννιέται στα υποβαθµισµένα προάστια, 
δεν πρέπει να είναι αναγκαστικά µοιραίο για την 
εκπαίδευσή του. 

Κάθε χρόνο, ο Ωγκυστέν και οι καλύτεροι πρώην 
µαθητές του στα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά 
περιοδεύουν τα λύκεια της περιοχής για να πείσουν 
µαθητές να επιλέξουν το µάθηµα των ελληνικών. Όχι µε 
ωραία λόγια, αλλά µε συγκεκριµένα επιχειρήµατα, 
εξηγώντας τους πως οι νεκρές γλώσσες είναι χρήσιµες και 
θα τους βοηθήσουν. 

«Είµαστε σας εσάς», λένε στους µαθητές, ως επί το 
πλείστον παιδιά µεταναστών, «και χάρη στις αρχαίες 
γλώσσες καταφέραµε να αναδειχθούµε και να ζήσουµε 
καλύτερα απ’ ό,τι οι γονείς µας». «Όταν άρχισα να 
σπουδάζω νοµικά, κατάλαβα, χάρη στα ελληνικά, τις αρχές 
της αθηναϊκής δηµοκρατίας», λέει ο Λωράν. «Στην Ιατρική, 
τα ελληνικά µού επέτρεψαν να αποµνηµονεύσω τις πιο 
περίπλοκες λέξεις», λέει ο Ντούνυα. «Στο πρώτο έτος, 
ήµουν η µόνη που ήξερε πότε πέθανε ο Σωκράτης, χάρη 
στα ελληνικά. Οι Παριζιάνοι είχαν µείνει µ’ ανοιχτό το 
στόµα», προσθέτει η Μάντλυ. «Τα αρχαία ελληνικά και τα 
λατινικά µ’ έκαναν να αγαπήσω την κουλτούρα, άρα και 
τη συζήτηση. Στο Παρίσι, είναι ένα τεράστιο συν», 
τονίζει η Μούνα. 

Όταν ο Ωγκυστέν άρχισε να εργάζεται στο Λύκειο Ζαν-
Βιλάρ, το 1995, στο τµήµα αρχαίων ελληνικών της Β΄ 
Λυκείου ήταν γραµµένοι µόλις έξι µαθητές. Φέτος είναι 50. 
Άραγε η εκµάθηση των ελληνικών κάνει καλούς τους 
µαθητές ή µήπως τους καλούς µαθητές ελκύουν τα 
ελληνικά; Ουδείς γνωρίζει. Το µόνο σίγουρο είναι πως 
εδώ και δέκα χρόνια, στο Λύκειο Ζαν-Βιλάρ, λιγότεροι από 
το 10% των µαθητών µαθαίνουν αρχαία ελληνικά και 
λατινικά, όµως οι µαθητές αυτοί αντιστοιχούν σε 
περισσότερους από τους µισούς εκείνων που αποφοιτούν 
µε «λίαν καλώς» και µε «άριστα». Τα ελληνικά ξυπνούν την 
περιέργειά τους για τις λέξεις εξηγούν οι καθηγητές των 
φιλολογικών µαθηµάτων. Όπως σχολιάζει η «Λε Μοντ», «ο 
Οµηρος αλλάζει τη ζωή τους». 

Πηγή: Γιώργος Αγγελόπουλος – Εφηµερίδα ΝΕΑ 



 

««ΓΓυυνναα ίίκκαα   ααππόό  ββεελλοούύδδοο»»  
 

 

Συγγραφέας: Φρέντυ Γερµανός - Εκδόσεις: Καστανιώτη - Χρονολογία έκδοσης: 1999 

Το βιβλίο «Γυναίκα από βελούδο» αποτελεί ένα ιστορικό µυθιστόρηµα που προτείνεται για ηλικίες άνω των 14 

ετών. 

Η ζωή της Σοφίας Τρικούπη, της «γυναίκας από βελούδο», µοιάζει µε σενάριο – όπως άλλωστε συµβαίνει µε τη 

ζωή κάθε µεγάλης ντίβας. Μεγαλωµένη στους ανθισµένους κήπους του Μπάκιγχαµ, κάτω από το στοργικό βλέµµα  της 

βασίλισσας Βικτωρίας, γνώρισε πολύ νωρίς όλα τα διάσηµα ονόµατα του αιώνα της, τον Βίσµαρκ, τον Ντισραέλι, τον 

Τένυσσον, τον Κάιζερ, τον τσάρο Νικόλαο – ακόµα και τον Ανδρέα Κάλβο, που ζούσε τότε στην Αγγλία. Αργότερα, στην 

Αθήνα του 1880, βρέθηκε ανάµεσα σε δυο αιχµηρές συµπληγάδες: την αφοσίωσή της για τον αδελφό της, το Χαρίλαο 

Τρικούπη, και τον έρωτά της για τον ανελέητο αντίπαλό του, το Θεόδωρο ∆εληγιάννη. Το βελούδο, όµως, δεν ξέφτισε. 

Ήταν πάντα η περήφανη ντίβα. Την πολιορκούσαν όλοι οι διάσηµοι εραστές της εποχής, από τον Γεώργιο τον Α΄ µέχρι 

τον Αχιλλέα Παράσχο και τον Εµµανουήλ Ροΐδη. Όµως εκείνη έµεινε πιστή, ως το τέλος της ζωής της, στο µεγάλο 

έρωτα, τον «πικρό έρωτα», όπως συνήθιζε να λέει στα γεράµατά της. 

Απόσπασµα: «Ένα απόγεµα του 1894 η Σοφία Τρικούπη θα συναντήσει τυχαία στο Ζάππειο τον ∆εληγιάννη. Είναι 

µια από κείνες τις µωβ ώρες, που κρύβουν καµιά φορά µέσα τους το Ζάππειο και η ζωή. Κάνουν να προσπεράσουν ο 

ένας τον άλλο, ύστερα σταµατάνε κι οι δυο το ίδιο ξαφνικά. Τους χωρίζουν τριάντα δυο χρόνια απ’ την πρώτη τους 

συνάντηση στο Λονδίνο. Τριάντα δυο χρόνια ή τριάντα δυο αιώνες; Η Σοφία προσπαθεί, µεσ’ απ’ το θαµπόγυαλο του 

χρόνου, να βρει κάτι απ’ το αρσενικό ζώο που είχε γδάρει µε τα νύχια του τη νιότη της – κάτι απ’ το γνώριµο σκληρό 

πρόσωπο, κάτι απ’ το φλογερό βλέµµα. ∆εν βρίσκει τίποτε. 

Ο ∆εληγιάννης την κοιτάζει κι αυτός µε τον ίδιο τρόπο. Θα πρέπει να ψάχνει κι εκείνος. Άδικο πράγµα, δυο γέροι 

που αγαπήθηκαν κάποτε, να σκουντουφλάνε τώρα ο ένας πάνω στον άλλο, έτσι ξαφνικά, χωρίς βοήθεια από πουθενά – 

χωρίς σενάριο και χωρίς σκηνοθέτη.» 

Σουλτάνα – Τατιανή Τύρου, Α4 

 

Σας προτείνουµε ακόµη δύο βιβλία που διαβάσαµε και µας άρεσαν… 
 
Το πρώτο είναι «Τα κουάρξ, τα κβάντα, οι χορδές και ο Θεός», του Χ. Γεωργούση. Το 

βιβλίο αυτό µε απλά λόγια µας µιλάει για τη νέα επιστηµονική γλώσσα, δηλαδή για τα 
κρυπτόνια, νετρίνια και τα ταχυτόνια. Ο συγγραφέας µας προσφέρει έναν οδηγό που ακόµη 
και ο άσχετος θα προσανατολιστεί στις καινούργιες κατακτήσεις της επιστήµης. 
 
Το δεύτερο είναι το «Σουέλ» της Γ. Καρυστιάνη. Ένα δυνατό βιβλίο, καλογραµµένο και 

µε όµορφες εικόνες για τους ανθρώπους της θάλασσας και τη σιωπηλή τους πορεία. 
  

 

 

 

Πήγαν τριήµερη σχολική εκδροµή στη Σύρο, 

περπάτησαν στα όµορφα δροµάκια µε τα νεοκλασσικά 

κτίρια, επισκέφτηκαν παραδοσιακό εργαστήρι όπου 

κατασκευάζονται λουκούµια και χαλβαδόπιττες, είδαν το 

νεοκλασσικό κτίριο του  ∆ηµαρχείου, το θέατρο της 

Σύρου, που είναι πανοµοιότυπο µε την Σκάλα του 

Μιλάνου, βρέθηκαν στην κατώγα του Λιλή όπου 

πρωτοτραγούδησε ο Μάρκος Βαµβακάρης 

 Άφησαν πίσω τους τα πολλά µποφώρ, µε τα οποία ταξίδεψαν, 

και κράτησαν τις γλυκύτατες αναµνήσεις τόσο των επισκέψεων  

όσο και της οµαδικότητας που βίωσαν.  

Οι συνοδοί καθηγητές ήταν ο κ. Κάρτου,ο κ. Σούλιος και η κ. 

Τράµπα. 

  
∆∆ΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ∆∆ΙΙΗΗΓΓΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

 

Συµµετείχαµε στο 

Λογοτεχνικό ∆ιαγωνισµό 

∆ιηγήµατος µε ελεύθερο θέµα, 

που προκήρυξε η βιβλιοθήκη 

«Καίτη Λασκαρίδη».  

Το διήγηµα έγραψε η 

µαθήτρια του τµήµατος Β3, 

Σίµπα Θεοδώρα.  

Της ευχόµαστε καλή 

επιτυχία!! 

 



ΤΤοο   σσχχοολλεε ίίοο   έέρρχχεετταα ιι !!   
Πήγαµε, ρωτήσαµε και µάθαµε. Πήγαµε λοιπόν στον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων και ρωτήσαµε τι γίνεται µε 

το καινούργιο κτίριο του 1ου Λυκείου Κερατσινίου. Και η ∆ιεύθυνση Μελετών Συµβατικών Έργων µάς απάντησε 
πως η οικοδοµική άδεια έχει βγει, έγινε κατοχύρωση της δηµοπράτησης και µένει µόνο να περάσει η πρόταση 
για το έργο αυτό από το αντίστοιχο Ελεγκτικό. Από ό,τι µας είπαν, η υπόθεση του Σχολείου µας, τουλάχιστον 
στα χαρτιά, µε µια µικρή µόνο καθυστέρηση, προχωρεί  κανονικά και το έργο θα ξεκινήσει γύρω στο 
Σεπτέµβριο, µε υποχρέωση του εργολάβου να το παραδώσει το αργότερο σε 730 µέρες. 

Υπολογίζουµε δηλαδή, αν όλα πάνε καλά, το Σεπτέµβριο του 2009, να µας έχουν παραδώσει το καινούργιο 
κτίριο του 1ου Λυκείου Κερατσινίου. Ο συνολικός προϋπολογισµός του κτιρίου είναι 5.099.150 € και 
χρηµατοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισµό. Θα είναι ένα σχολείο µε 12 αίθουσες διδασκαλίας, πολλά 
εργαστήρια, µε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, µε αυλές, µε γήπεδο µπάσκετ – βόλεϊ µε κερκίδες, µε χώρους 
πρασίνου και θα µπορεί να εξυπηρετεί 360 µαθητές. Την ευθύνη και την επιµέλεια για την ολοκλήρωση του 
έργου την έχει ο ΟΣΚ. Υπενθυµίζουµε πως ο χώρος, όπου θα κατασκευαστεί το κτίριο, είναι πάνω από τα 
σχολεία που βρίσκονται στο ΠΡΕΣΩΦ. Ελπίζουµε αυτή τη φορά το έργο να τελειώσει στην προκαθορισµένη 
ηµεροµηνία και να µη χαθεί ξαφνικά, όπως την προηγούµενη φορά. Καλού κακού, θα παρακολουθούµε τις 
εξελίξεις από κοντά και ελπίζουµε το ίδιο να κάνει και η ∆ηµοτική Αρχή, για να ελέγχει και - όπου χρειάζεται - 
να επεµβαίνει έτσι, ώστε να µας προκύψει ένα έργο καλό, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και παραδοτέο 
στην ώρα του. 

δικοί µας που 

ξεχωρίζουν 
Μπράβο Γιώργο!! 

O Γιώργος Μπιτζές, µαθητής του τµήµατος Α2, διακρίθηκε στον 
Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Πληροφορικής και είναι ένας από τους 8 
(οκτώ) µαθητές, οι οποίοι θα στελεχώσουν τις Ελληνικές Εθνικές 
Οµάδες Πληροφορικής (Εθνική «Ολυµπιακή» Οµάδα και Εθνική 
οµάδα «βαλκανικών αγώνων».). 
Ο Γιώργος θα συµµετάσχει σε προπαρασκευαστικό camp, στα 

τέλη Ιουνίου, στη Θεσσαλονίκη, προκειµένου να προετοιµαστεί 
κατάλληλα για τους βαλκανικούς αγώνες και την ολυµπιάδα 
Πληροφορικής.  
Καλή συνέχεια και θερµά συγχαρητήρια! 
Ο Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός Πληροφορικής απευθύνεται σε 

µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και αφορά στην επίλυση 
αλγοριθµικών προβληµάτων µε τη συγγραφή αντιστοίχου 
προγράµµατος και την εκτέλεσή του από ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
Ο διαγωνισµός διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Ελληνική 
Εταιρεία Επιστηµόνων Η/Υ και Πληροφορικής (ΕΠΥ), υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

Σε µία οµαδική έκθεση ζωγραφικής 
αποφοίτων της Σχολής Καλών Τεχνών, 
στη ∆ραπετσώνα, είδαµε έργα ενός 
παλιού µαθητή µας. Ο Αντώνης Πολίτης 

αποφοίτησε από το Σχολείο µας στα τέλη 
της δεκαετίας του ’90. 

 Τον συναντήσαµε στην Έκθεση και τα 
έργα του µας έκαναν εντύπωση. 
Πορτραίτα ζωγραφίζει και προσπαθεί να 

φαίνεται τι σκέφτεται και τι διάθεση έχει ο 
εικονιζόµενος. Λιτή απεικόνιση, καθαρά 
χρώµατα, περιγραφικό σχέδιο που φέρνει 
λίγο προς τα κόµικς είναι τα 
χαρακτηριστικά που κάνουν τη 
ζωγραφική του ενδιαφέρουσα.  

Του ευχόµαστε τα καλύτερα. 

Το περιβάλλον αποτελεί ρυθµιστικό παράγοντα στη ζωή του ατόµου. Είναι απαραίτητο για την 
επιβίωση κάθε ζωντανού οργανισµού και στενά δεµένο µε την ίδια τη ζωή. Ο σηµερινός άνθρωπος, όµως 
µε τη δράση και την τακτική του, αλλοιώνει και καταστρέφει τα πάντα. 

Μία βασική πηγή µόλυνσης του περιβάλλοντος αποτελούν τα απορρίµµατα. Στοιβάζονται σε δρόµους, 
πεζοδρόµια, έξω από σπίτια και σχολεία. Ακόµη χειρότερη είναι η κατάσταση στις χωµατερές, όπου τα 
σκουπίδια αφήνονται να αποσυντεθούν. Η δυσωδία και η µόλυνση που προκαλείται είναι φοβερή. 

Μία από τις βασικές λύσεις για να σταµατήσουν τα σκουπίδια να αποτελούν πηγή µόλυνσης είναι η 
ανακύκλωση. Όταν οι πολίτες ανακυκλώνουν τα απορρίµµατα, σώζουν το περιβάλλον και κατά συνέπεια 
την ίδια τη ζωή. Με την αξιοποίηση και εκµετάλλευση των σκουπιδιών αποφεύγεται η σπατάλη πρώτων 
υλών, ενώ θα µπορούσε να επωφεληθεί και η οικονοµία του Κράτους.  

∆υστυχώς στην Ελλάδα δεν είναι πολλοί οι ∆ήµοι που τοποθετούν ειδικούς κάδους ανακύκλωσης και ενηµερώνουν τους πολίτες 
τους για την αξία της ανακύκλωσης. Ωστόσο, δεν πρέπει να τους βάζουµε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Πρόσφατα, είδαµε στους 
δρόµους της γειτονιάς µας κάτι µπλε κάδους απορριµµάτων. Πρόκειται για τους κάδους ανακύκλωσης.  

Οφείλουµε να συγχαρούµε αυτή την προσπάθεια και ευχόµαστε όλοι οι δηµότες να πιστέψουν στο ρόλο της ανακύκλωσης και 
να συνδράµουν όσο µπορούν στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Αξίζει τα σηµειωθεί ότι το σχολείο µας ευαισθητοποιήθηκε και έχει αρχίσει να συλλέγει σε ειδικό κάδο το έντυπο υλικό που 
µπορεί να ανακυκλωθεί. Παράλληλα, ζητήσαµε από το ∆ήµο Κερατσινίου να τοποθετήσει ένα µπλε κάδο ανακύκλωσης έξω από το 
σχολείο, ώστε να γίνει πιο ισχυρή η προσπάθεια. 

Για να διατηρηθεί το περιβάλλον που ζούµε καθαρό και για να µην αφήσουµε τη φύση να εκφυλιστεί, οι αρµόδιες αρχές πρέπει 
να δώσουν ιδιαίτερη έµφαση στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε πως από τη φύση εξαρτάται 

η ύπαρξή µας και είναι παράλογο να θέλουµε να εξοντώσουµε την ίδια τη ζωή… 



 


