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να μείνεις εδώ μαζί μας... δίπλα 
στα θρανία, να κάνεις τη βαβούρα 
και να παίρνεις τιμωρία....

Την Τρίτη του λυκείου όλοι την 
βλέπουν κάπως καθώς είναι η τε-
λευταία τάξη....

Οι καθηγητές συνέχεια μας γκρι-
νιάζουν και το μάθημά τους σωστά 
θέλουν να κάνουν...

Γι’ αυτό σας λέω, ελάτε στην Τρί-
τη του λυκείου κι αν είναι έτσι όπως 
την φανταζόσασταν να μου

τρυπήσετε τη μύτη, αν και έχω 
ήδη τρύπα... χα χα χα!!!

Κι αν νομίζετε πως δεν θα περά-
σετε καλά είσαστε γελασμένοι, είναι 
η πιο γ@μ@τη χρονιά φίλοι μου.

Θα περάσετε ωραία, θα γελάσε-
τε, θα αγχωθείτε... αλλά θα την θυ-
μάστε πιο έντονα από ποτέ........

Μαρία Λαζάρου (Τάξη Γ’)

ΠΡΩΤΑΚΙΑ ΜΗ ΜΑΣΑΤΕ!! 
ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΒΑΣΙΣΤΕΙΤΕ ΠΑΝΩ ΜΑΣ!

Ουφ! Άλλη μια χρονιά φτάνει όπου να ΄ναι στο τέλος της ! Μας λέγαν όλοι πως τώρα 
αρχίζουν τα δύσκολα, με το που πατήσουμε δηλαδή το πόδι μας στο λύκειο, και πως με 
την ανεμελιά πρέπει να χωρίσουμε! Όμως η χρονιά πέρασε χωρίς να το καταλάβουμε 
με τα καλά και τα κουτσά της! Τώρα πήραμε το κολάι! Ναι καλά ακούσατε! Τα ψαράκια- 
πρωτάκια όπως λέγαν πολλοί, τώρα εγγράφως δηλώνουμε πως επρόκειτο να αναλάβου-
με τις ευθύνες μας και δεσμευόμαστε να μην αφήσουμε την τόσο αγαπητή σε όλους μας 
εφημερίδα στο έλεος της αλλά να κρατήσουμε το επίπεδο στο οποίο την φτάσαν οι μεγάλοι 
του σχολείου!! Παιδιά της πρώτης λυκείου των ετών 2011-2012 ας σταματήσουμε τα κακό-
λογα του τύπου κάθε πέρσι και καλύτερα ή η νέα γενιά είναι για τα μπάζα(έλεος πια!) και ας 
φανούμε αντάξιοι των προκατόχων μας, στους οποίους και ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία! 
Προς το παρόν καλό καλοκαίρι και καλά μπάνια και εμείς δε χανόμαστε!!! Θα τα ξαναπούμε 
του χρόνου... Μέσα από την εφημερίδα μας πάντα!

Ζωή-Πολυτίμη Μανωλάκου (Α τάξη)
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Δημοσιογραφική Ομάδα

Α Τάξη Μανωλάκου Ζωή-Πολυτίμη, Νικολο-
πούλου Μαρία, Σιούφα Νεφέλη Μανγιώλη 
Μαρία, Σερεμέτη Κωνσταντίνα, Τσερπέλη 
Μαριλένα

Β Τάξη Κοσμά Ειρήνη, Σκανδάλη Σοφία, 
Γκιώνη Σοφία, Ασημάκη Σταυρίνα, Ασημο-
μύτη Κωνσταντίνα, Μπανιάκα Σταυρέλια, 
Λιόντου ΚωνσταντίναΤζανεράς Γεράσιμος, 
Σιούφας Θάνος, Δαβούτη Στέφη, Θηραίου 
Μαρία 

Γ Τάξη Μαρία Λαζάρου, Δήμου Γεωργία

Απόφοιτοι Γεώργιος-Φοίβος Ξενάκης 
(δευτεροετής φοιτητή της Νομικής Αθηνών), 
Αλκίνοος-Μιχαήλ Τριάντης (Φοιτητής Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών)

Υπεύθυνες Καθηγήτριες 
Λιακοπούλου Φωτεινή ΠΕ02
Μαμά Βαρβάρα ΠΕ19

Είμαστε και εμείς εδώ
Τεύχος 10 - Ιούνιος 2012

Περιοδικό 
1ου Ενιαίου Λυκείου Πετρούπολης

Αν. Ρωμυλίας και Θεσσαλίας
Πετρούπολη 132 31

τηλ./fax: 210 5015335

Eimaste K Emeis E

e-mail: 
proto_lykeio_petroupolis@yahoo.gr        

Tηλέφωνο Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων
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ΕΠΕΡΑΣΑΜΕ ΟΜΟΡΦΑ ΕΤΟΥΤΗ ΤΗ ΒΡΑΔΙΑ…

Παρασκευή 6 Απριλίου.
Ένα υπέροχο βράδυ σε ένα καταπληκτικό μαγαζί. Μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί η εκδήλωση 

που έγινε στο μεζεδοπωλείο, 
Καντάρι, την Παρασκευή το 
βράδυ προκειμένου να συ-
γκεντρωθούν χρήματα για την 
έκδοση του περιοδικού «Είμα-
στε και Εμείς Εδώ», στο οποίο 
αρθρογραφούν μαθητές του 
σχολείου μας. 

Την εκδήλωση αυτή οργά-
νωσαν οι καθηγήτριες, κυρία 
Μαμά και κυρία Λιακοπούλου, 
με τη βοήθεια φυσικά του Συλ-
λόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
αλλά και του δεκαπενταμελούς. 
Μας τίμησαν με την παρουσία 
τους Λυκειάρχες και Γυμνασι-
άρχες από άλλα σχολεία καθώς και εκπρό-
σωποι του γραφείου εκπαίδευσης. Επίσης, 
παραβρέθηκαν και μαθητές του σχολείου. 
Παρόλο που η συμμετοχή τόσο μαθητών 
όσο και καθηγητών ήταν αναλογικά μι-
κρή, οι λαχνοί έδωσαν τη δυνατότητα να 
αυξηθούν τα έσοδα ώστε να εκδοθεί και 
φέτος το περιοδικό μας. Ελπίζουμε του 
χρόνου σε μεγαλύτερη συμμετοχή και 
βεβαίως ευχαριστούμε όσους μας τίμη-
σαν με την παρουσία τους…

Σοφία Σκανδάλη (Τάξη Β)
Ευχαριστούμε τα καταστήματα που μας 

προσέφεραν τα δώρα για τη λαχειοφόρο 
καθώς και τους αδελφούς Σφηναρολάκη



«η δική μας ομάδα»
Πριν από 5 μήνες περίπου η 

σχολική μας ομάδα του βόλεϋ 
ξεκίνησε το ταξίδι της με προ-
ορισμό το καλύτερο δυνατό 
για εκείνην, τόσο σε περιφε-
ρειακό, όσο και σε πανελλή-
νιο επίπεδο. Ο 4ος αγώνας 
που πραγματοποιήθηκε με το 
ΓΕΛ Περάμου – στον οποίο 
νίκησαν με 2-0 στα σετ – τους 
έδωσε το εισιτήριο για τις 16 
καλύτερες ομάδες της Ελλά-
δος, καθώς και για τον αγώνα 
τους με τη Σπάρτη. Ύστερα 
από τη νίκη μας με το 2ο ΓΕΛ 

Σπάρτης και την πρόκρισή μας στους 8, το ταξίδι έλα-
βε τέλος με τον αγώνα που πραγματοποιήθηκε με τα 
εκπαιδευτήρια «Ζώης», έχοντας πάντα την υποστήρι-
ξη των συμμαθητών μας, που στον αγώνα αυτό πα-
ρακολούθησε η Γ’ Λυκείου του σχολείου  μας.

Παρ’ όλα αυτά όμως, η ομάδα μας αξίζει ένα συγ-
χαρητήρια για την πορεία τους μέχρι στιγμής – βγή-
καν 5οι σε όλοι την Ελλάδα – καθώς και για το κύπελ-
λο που κατέκτησαν.

Το φετινό 
15μελές 

Πρόεδρος: Γιατράς Αναστάσης
Αντιπρόεδρος: Θλιβερός Απόστολος
Μέλη: Αποστολόπουλος Μιχάλης, 

Αγαλιανός Κωνσταντίνος, Αντω-
νοπούλου Κατερίνα, Ασημάκη 
Χριστίνα, Βλάμης Χρήστος, Γρυ-
πάρη Ευγενία, Κανελλόπουλος 
Βασίλης, Καράμπελας Στάθης, 
Νικολοπούλου Ελένη, Νικολιάς 
Βαγγέλης, Παπαδήμα Δήμητρα, 
Σαγρέδος Χρήστος, Χατζηευ-
σταθίου Γιώργος
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Στον 24ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής 
προκρίθηκε από το σχολείο μας ο μαθητής της Γ’ Λυκείου 
Χριστουλάκης Γιάννης.

Στα πλαίσια του ετήσιου διαγωνισμού της Ε.Μ.Ε. με την 
επωνυμία «ΘΑΛΗΣ» για το έτος 2011-2012, προκρίθηκαν οι 
μαθητές/τριες: Δερμιτζάκη Ανδριανή (Α΄ Λυκείου), Σαγρέδου 
Νικολέττα (Α΄ Λυκείου), Αγαλιανός Κωνσταντίνος (Β΄ Λυκεί-
ου), Γκουστόβα Φωτεινή (Β΄ Λυκείου), Ντελής Ταξιάρχης (Β΄ 
Λυκείου), Χριστουλάκης Γιάννης (Γ΄ Λυκείου) 

Hiphop International Greece 2012!!! 
Η μεγαλύτερη γιορτή για το streetdance στην Ελλάδα τελεί-

ωσε με απόλυτη επιτυχία στις 7 Απριλίου. To Κλειστό Γήπεδο 
Μπάσκετ του Σπόρτιγκ γέμισε ασφυκτικά από 1200 άτομα, 
δείχνοντας στη πράξη την ανοδική πορεία του Streetdance 
στη χώρα μας. Συμμετείχαν 53 συνολικά ομάδες, διαγωνί-
στηκαν στις 3 ηλικιακές κατηγόριες για τις 3 πρώτες θέσεις 
πανελλαδικά που οδηγούν στο μαγευτικό Las Vegas!!! 

Η Σωτηρία Αλεξοπούλου, μαθήτρια της Β’ τάξης, με την 
ομάδα της κατέκτησαν τη δεύτερη θέση και ετοιμάζουν τις 
βαλίτσες τους για το Las Vegas για να διαγωνιστούν σε πα-
γκόσμιο επίπεδο. Καλή τους επιτυχία!!!

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 2012
Το σχολείο μας όπως κάθε χρονιά  
διοργανώνει εκδήλωση-αφιέρωμα  

στο θέατρο Πέτρας  
την Τρίτη 3 Ιούλιου 2012, ώρα 9 μ.μ.  

με θέμα «Η Ελλάδα στο Μεσοπόλεμο».

Συμμετέχουν μαθητές από όλες τις τάξεις  
με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Καλέμη Αλεξάνδρα.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαιτέρως. Σας περιμένουμε όλους.



Επίσκεψη στον FLASH 96
Την Τρίτη 28-5-2012 επισκεφτήκαμε 

στα πλαίσια της διερευνητικής εργασίας 
(project) της τάξης εμείς οι 20 μαθητές 
που συμμετέχουμε στο project με θέμα 
τη σύνταξη μιας εφημερίδας (“school 
press”), το ραδιοφωνικό σταθμό Flash 
Fm, με τις υπεύθυνες κυρίες Μαμά 
Βαρβάρα και Ντέντε Αλεξάνδρα, ώστε 
να γνωρίσουμε από κοντά το δημοσιο-
γράφο Σπύρο Χαριτάτο. Ο κ. Χαριτάτος 
μάς μίλησε αρκετή ώρα και με μεγάλη 
προθυμία για τη δημοσιογραφία, τον 

τύπο και βεβαίως, τη μεγάλη του αγάπη, το ραδιόφωνο, και μας έδω-
σε, έπειτα, την ευκαιρία να συμμετάσχουμε ενεργά στη ραδιοφωνική 
του εκπομπή «Γιάφκα», παίρνοντας το βήμα και εκφράζοντας τις από-
ψεις μας. Έτσι, όχι μόνο μάθαμε πώς γίνεται μια ραδιοφωνική εκπομπή 
αλλά γίναμε και μέτοχοι αυτής! Ακόμη, γνωρίσαμε από κοντά κι άλλους 
έμπειρους δημοσιογράφους όπως τον κ. Ευαγγελάτο, που μας μετέ-
δωσαν δικές τους συμβουλές, γνώσεις και εμπειρίες! Οι εντυπώσεις 
μας μόνο θετικές. Εν τέλει, η επίσκεψη αυτή ήταν ιδιαίτερα εποικοδο-
μητική εφόσον κερδίσαμε μια διαφορετική εμπειρία και έπαιξε κατα-
λυτικό ρόλο στη διάρθρωση και τελική διαμόρφωση της εφημερίδας 
μας. 

Μανωλάκου Ζωή-Πολυτίμη  (Τάξη Α)
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Ιδρυμα  
Ευγενίδου

Στις 15/03/2012 πραγματοποιήθηκε η εκδρο-
μή των τάξεων Β1 και Β2 τεχνολογικής κατεύ-

θυνσης του σχολείου μας, με συνοδούς την κυ-
ρία Μαμά και τον κύριο Κουβαρά στο ΙΔΡΥΜΑ 
ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ, δηλαδή το Πλανητάριο. Υπήρχε 
φοβερή διάθεση και από την πλευρά των μα-
θητών, αλλά και από την πλευρά των καθηγη-
τών, φυσικά κατά τη διάρκεια της παρουσίασης 
«ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ», αλλά και κατά 
τη διάρκεια της διαδρομής. 

Βγάλαμε όλοι μαζί πάρα πολύ όμορφες φω-
τογραφίες και έξω από το πλανητάριο, αλλά και 
στη διαδρομή. Έτσι κύλησε με πολύ κέφι και ζω-
ντάνια αυτή η επίσκεψη μας στο Πλανητάριο.

Κοσμά Ειρήνη (Τάξη Β)

επίσκεψη στην  
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Στις 6 Απριλίου η θεωρητική κατεύθυνση 
της Β΄ τάξης επισκέφθηκε την Εθνική Πινα-
κοθήκη. Οι καθηγήτριες που συνόδευσαν 
ήταν η κ. Λιακοπούλου, η κ. Παππά, η κ. Κυ-
ντή και η κ. Βαρβαδούκα.

Απολαύσαμε τη ζωγραφική του 19ου και 
20ου αιώνα. Η ξενάγηση κράτησε μιάμι-
ση ώρα περίπου και ήταν πολύ ευχάριστη. 
Φύγαμε όλοι με τις καλύτερες εντυπώσεις, 
ανανεωμένοι από τις συγκινητικές στιγμές 
που μας προσέφερε η Τέχνη....

Επιτέλους μετά από πολλές προσπάθειες πραγματοποιήθηκε η 4ήμερη εκδρομή της Γ’ λυκείου 
του σχολείου μας. Η συμμετοχή των παιδιών ήταν μικρή, ωστόσο αυτό δεν  μας δημιούργησε κανένα 
πρόβλημα..

Το πρωί λοιπόν της Παρασκευής 24 Φεβρουαρίου βρισκόμασταν από τις 5 το πρωί έξω από την 
πόρτα του σχολείου προκαλώντας ΠΑΝΙΚΟ πανηγυρίζοντας και τραγουδώντας..Προορισμός μας  
οι Σέρρες! Δυστυχώς όμως το ταξίδι ήταν υπερβολικά κουραστικό. Φτάνοντας νωρίς το απόγευμα 
στο ξενοδοχείο ¨Elpida Resort &Spa¨ δικαιωθήκαμε μιας και μόλις  τακτοποιηθήκαμε στα δωμάτια 
αρχίσαμε τις βόλτες στα γειτονικά δωμάτια και όχι μόνο. Το βράδυ της Παρασκευής επισκεφθή-
καμε το club «SKY» όπου περάσαμε μια διασκεδαστική βραδιά. Γυρνώντας στο ξενοδοχείο, αν και 
εξουθενωμένοι, συνεχίσαμε εκεί το party.

Βέβαια από την εκδρομή δεν έλειψαν και τα απρόοπτα μιας και αυτοί που αρρώστησαν ήταν 
αρκετοί, αλλά αυτό δε μας πτόησε!

Την επόμενη μέρα μετά από λίγες ώρες ύπνου επισκεφθήκαμε το οχυρό Ρούπελ, που βρίσκε-
ται στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας, 
καθώς και την λίμνη Κερκίνη. Νωρίς το 
απόγευμα γυρίσαμε στο ξενοδοχείο, 
και εκεί μερικοί από εμάς επισκέφθη-
καν την εσωτερική πισίνα του ξενοδο-
χείου. Το ίδιο βράδυ, επισκεφθήκαμε 
το κέντρο «Ραντεβού» και είχαμε άλλη 
μία αξέχαστη βραδιά!

Το πρωί της Κυριακής πήγαμε στο 
χιονοδρομικό κέντρο «Λάιλα» και εκεί 
άλλοι  απόλαυσαν το παιχνίδι στο χιόνι 
και άλλοι το καφέ τους με μια απίστευτη 
θέα, μέσα από το σαλέ. Το ίδιο βράδυ, 
βρισκόμασταν σε μια καφετέρια, στην 

κεντρική πλατεία των Σερρών. Τότε όλοι συνειδητοποιήσαμε πως η αυριανή μέρα, ήταν αυτή της εκ-
δρομής μας.

Τη Δευτέρα, λοιπόν, στις 28, μετά την επίσκεψή μας στο σπήλαιο «Αλιστράτη» πήραμε το δρόμο 
της επιστροφής, προς Αθήνα με τραγούδια και χαρούμενη διάθεση για τις όμορφες αναμνήσεις που 
είχαν χαραχτεί σ’εμάς από την τελευταία μας  σχολική εκδρομή !!

Δήμου Γεωργία  (Τάξη Γ΄)

εκδρομή Γ Λυκείου

Όπου κι αν πάμε προκαλούμε πανικό!!
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Γεια  σ’ όλους! Με την ευκαιρία που μου 
δόθηκε θα ήθελα μέσα απ’ το περιοδικό μας  
να αναφερθώ στην παιδεία και να απαντή-
σω σε κάποια ερωτήματα που θα σας προ-
βληματίσουν …! 

Αλήθεια, έχετε ποτέ διαχωρίσει τις έννοι-
ες παιδεία και εκπαίδευση; Λοιπόν, παιδεία 
θεωρείται η σφαιρική γνώση, η απόκτηση 
πληροφοριών για τη φύση, τον πολιτισμό, με 
λίγα λόγια η διεύρυνση των οριζόντων μας. 
Είναι μια δύναμη που μπορεί να αλλάξει τη 
ζωή μας, αφού μπορούμε να καλλιεργηθού-
με, να αποκτήσουμε κριτικό πνεύμα. Απ’ την 
άλλη, η εκπαίδευση περιορίζεται μόνο στο 
χώρο του σχολείου και μόνο σε θεσμικά 
πλαίσια, βασιζόμενη στη συστηματική διδα-
σκαλία.                                                                                    

Υπάρχει σήμερα  
κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή;        

Οι χώροι και τα κτίρια στα οποία γίνονται 
τα μαθήματα καθώς και τα μέσα που χρησι-
μοποιούν ώστε να διευκολύνεται η διεξαγωγή 
των μαθημάτων είναι η υλικοτεχνική υποδομή 
του σχολείου. Σ’ αυτή συμπεριλαμβάνονται οι 
αίθουσες, τα εργαστήρια, οι βιβλιοθήκες, οι χώ-
ροι άθλησης καθώς και το ευχάριστο, άνετο και 
οικείο περιβάλλον που τις περισσότερες φορές 
δεν υπάρχει στα δημόσια σχολεία..!

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στην ποι-
ότητα των σχολικών βιβλίων, αφού αυτά συνή-
θως καθορίζουν τη διδασκαλία και τη μάθηση. 
Συχνά τα σχολικά βιβλία δεν είναι κατάλληλα, 
γιατί αρκετές  φορές δεν είναι καλογραμμένα, 
με απλότητα και αλληλουχία, ώστε το περιεχό-
μενό τους να είναι εύκολα αναγνώσιμο απ’ τον 
μαθητή.

Παιδεία κοινωνική και ανθρωπιστική!
Η σωστή παιδεία έχει κοινωνικό και ανθρωπι-

στικό περιεχόμενο. Κοινωνικό με την έννοια ότι 
έχει στενή σύνδεση με την πραγματικότητα και 
εντάσσεται το παιδί στην ομαδική ζωή. Ανθρω-
πιστικό εννοούμε όταν το παιδί μαθαίνει να σκέ-
φτεται, να αξιολογεί και να κρίνει ορθά και να 
συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους άλλους. 
Το σχολείο οφείλει και έχει την υποχρέωση να 

ΠΑΙΔΕΙΑ: 

δημιουργεί άτομα καλλιεργημένα με δυναμικό 
χαρακτήρα και ανθρωπιστικές γνώσεις.

Το νέο σχολείο  
της δημιουργικότητας..!

Το σχολείο που θέλει να αναπτύξει τη δημιουρ-
γικότητα των μαθητών του δεν θα περιοριστεί 
στη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος και 
των ευνοϊκών συνθηκών. Προγράμματα, βιβλία, 
μέθοδοι διδασκαλίας, η παθητική επανάληψη, η 
παιδαγωγική του «κάνε αυτό που σου λέω..» και 
«κάν’ το όπως σου το λέω» θα αποκλειστούν και 
θα αντικατασταθούν με μεθόδους όσο γίνεται 
περισσότερο αποτελεσματικές.

Ο διδάσκων θα πρέπει να είναι σε θέση να 
απομακρύνει τον παραδοσιακό του ρόλο ανα-
θεωρώντας κριτικά και παραμερίζοντας την 
παλιά τάση του αυστηρού και ισχυρογνώμονα 
δασκάλου .Θα πρέπει να μένει ανοιχτός και ευέ-
λικτος, να εμψυχώνει, να παρέχει πληροφορίες 
που χρειάζεται ο μαθητής και να τον κατευθύνει 
σωστά στην αναζήτηση και στην έρευνα. Η αλή-
θεια είναι ότι αυτό το μοντέλο δεν εφαρμόζεται 
απ’ όλους με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται μια 

ανομοιομορφία στη διδασκαλία και η ζωή 
παρουσιάζεται δύσκολη μέσα στους «τοί-
χους» του σχολείου.

Ανθρωπιστική παιδεία  
ή τεχνοκρατική εκπαίδευση;

Πολύς «ντόρος» έχει επικρατήσει γύρω 
απ’ το εκπαιδευτικό μας σύστημα που 
προβληματίζει την πολιτική ηγεσία, τους 
εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μα-
θητές! Ένα δίλλημα ανάμεσα σε δύο εκ-
παιδευτικούς «πόλους», τον ανθρωπιστι-
κό και τον τεχνοκρατικό. Με άλλα λόγια, 
ανθρωπιστική ή αυστηρά εξειδικευμένη 
και «κατευθυνόμενη» παιδεία; Ιδού η απο-
ρία..! Το ιδανικό ώστε να συνυπάρξουν 
αυτοί οι δύο πόλοι είναι η εξισορρόπηση 
και η αρμονική συμβίωση ανθρωπιστικού 
και τεχνοκρατικού μοντέλου! Σαφώς  με 
την εξειδίκευση αξιοποιούνται και οι πα-
ραγωγικές δυνατότητες του ανθρώπου. 
Ειδικότερα, ο νέος αποκτά ειδικές επαγ-
γελματικές γνώσεις, ώστε να είναι σε 

θέση να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις 
της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Επίσης, αυ-
ξάνεται η παραγωγικότητα και κατά συνέπεια 
η ποσότητα και η ποιότητα των παραγόμενων 
προϊόντων. Τέλος, είναι δυνατή η εκμετάλλευση 
των φυσικών πλουτοπαραγωγικών πηγών. Αν 
όμως, η εκπαίδευση σταθεί μόνο στην εξειδί-
κευση, όχι μόνο είναι ελλιπής, αλλά ουσιαστικά 
είναι και ανεπαρκής. Στην εποχή μας, οι απαι-
τήσεις της εργασίας, αλλά και οι ευρύτερες 
απαιτήσεις της κοινωνίας και των λεγόμενων 
δημοσίων σχέσεων πρέπει να στηρίζονται  σ’ 
έναν ορθολογικό και πολυδιάστατο τρόπο σκέ-
ψης. Σίγουρα αναρωτιέστε τι εννοούμε ορθο-
λογικό τρόπο σκέψης..! Λοιπόν, αυτός ο τρόπος 
σκέψης στηρίζεται στην ανθρωπιστική παιδεία, 
αφού εμπνέει τον σεβασμό προς τον άνθρωπο, 
συντελεί στη διαμόρφωση σωστού ήθους και 
προσωπικότητας, υπενθυμίζει στον άνθρωπο 
τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του, οξύνει 
την κριτική ικανότητα και καλλιεργεί την ευαι-
σθησία και την ομορφιά της ψυχής. Με λίγα 
λόγια όπως καταλαβαίνετε δεν έχει κατορθώσει 
ακόμα το σχολείο να διαμορφώσει ανθρώπους 
με ανθρωπιστική παιδεία!! Όλοι γνωρίζουμε ότι 
το σχολείο δεν λειτουργεί με στόχο την παροχή 

μια υπόθεση που μας αφορά
της Λιόντου Κωνσταντίνας, (Tάξη B)

συνέχεια στη σελ. 6
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«Από το 2009 έως σήμερα έξι δάσκαλοι 
σε όλη τη χώρα, όλοι τους εν ενεργεία, 
έβαλαν τέλος στη ζωή τους, άλλοι αθόρυ-
βα και κάποιοι πιο εμφατικά». Η μακάβρια 
αυτή είδηση βρέθηκε προεκλογικά στους 
τίτλους ειδήσεων διαδικτυακού ενημερωτι-
κού φορέα και ανεξαρτήτως εγκυρότητας 
ή πλήρους αξιοπιστίας, έστω και ένας ή δύο 
δάσκαλοι να αφαίρεσαν τη ζωή τους, ανα-
πόφευκτα το γεγονός προβληματίζει και 
τρομοκρατεί. 

Η επιδημία αυτοκτονιών στη χώρα μας 
δεν είναι πια φιλολογικός μύθος, όπως 
πολλοί συνεχίζουν να διαλαλούν. Και πώς 
θα μπορούσε βέβαια να είναι μύθος σε μια 
χώρα κατεστραμμένη, με 1,5 εκατομμύριο 
άνεργους ανθρώπους και μία στις δύο οι-
κογένειες να παλεύει πια με τον καθημερινό 
εφιάλτη της επιβίωσης; Γνώσεις ψυχολογί-
ας δεν διαθέτω ούτε κοινωνικός ντεντέκτιβ 
είμαι, για να μπορώ να εξηγήσω κάτι που ο 
μέσος νους θεωρεί ακατανόητο. Κατάλλη-
λοι για να μιλήσουν για τους ως άνω χαμέ-
νους δασκάλους είναι η οικογένειά τους, τα 
αγαπημένα τους πρόσωπα, οι φίλοι τους, 
αλλά κυρίως οι μαθητές που πέρασαν από 
τα χέρια τους.

Δεν πρόκειται για την πομπώδη σχολική 
κενολογία «ο μαθητής είναι μέγας κριτής 

των πάντων». Πρόκειται για το αναμφισβή-
τητο προνόμιο που έχουν οι μαθητές, ως 
άμεσοι δέκτες της εκπαιδευτικής διαδικασί-
ας, να κρίνουν και να αξιολογούν έντιμα και 
θαρραλέα τους ανθρώπους με τους οποί-
ους περνούν τη μισή μέρα τους. Πάντως και 
οι δάσκαλοι είναι άνθρωποι και τον προσω-
πικό πόνο ή το δράμα κάθε ανθρώπου δεν 
μπορούμε να το ξέρουμε, οι τρίτοι, και αυτό 
είναι δεκτό και σεβαστό ως ένα σημείο. 

Ωστόσο, το ζήτημα χρειάζεται να διαβα-
στεί και από την άλλη πλευρά. Οι δάσκαλοι 
δεν αυτοκτονούν. Ο δάσκαλος σε απαιτητι-
κές συγκυρίες δεν πτοείται, δεν απελπίζε-
ται, δεν κάνει εμετό στο πούλμαν που μας 
πηγαίνει εκδρομή, κατά την πενθήμερη δεν 
τον πιάνει ναυτία στο καράβι. Ο δάσκαλος 
είναι πάντα εκεί, στέκεται όρθιος στον πί-
νακα, έτοιμος να δώσει απαντήσεις στις 
ερωτήσεις που του κάνουμε, μας βοηθά 
να προστατευτούμε κάτω από το θρανίο 
αν γίνει ποτέ σεισμός, ο δάσκαλος διώχνει 
χωρίς φόβο το ενοχλητικό έντομο που τρύ-
πωσε στην τάξη. 

Αυτά πίστευα όταν ήμουν ακόμη μαθητής 
και τώρα απορώ τι λένε οι διευθυντές και οι 
συνάδελφοί τους στους μαθητές του χαμέ-
νου δασκάλου την επόμενη μέρα, όταν ο 
καθοδηγητής τους δεν είναι πια στην τάξη. 

΄Αλλο είναι  
το χρέος των δασκάλων

παιδείας, αλλά δρά υποταγμένο στις απαιτήσεις του 
εξεταστικού συστήματος, έχει μετατραπεί σε κέντρο 
παροχής τυποποιημένης εκπαίδευσης  υποψήφιων 
φοιτητών! Εφόσον, λοιπόν, το εξεταστικό σύστημα 
θα επιβάλλει στο σχολείο τη «λογική» του και αυτό 
με τη σειρά του θα το αναπαράγει, δεν φαίνεται να 
υπάρχει κάποια μελλοντική προοπτική..!

Ανταποκρίνεται  
το εκπαιδευτικό μας σύστημα 
στις σύγχρονες ανάγκες;

Η εκπαίδευση είναι σκόπιμη λειτουργία άμεσα 
συνδεδεμένη με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις μιας 
κοινωνίας. Αυτό σημαίνει πως ένα εκπαιδευτικό σύ-
στημα υπηρετεί ή τουλάχιστον πρέπει να υπηρετεί, 
προδιαγεγραμμένους σκοπούς. Είναι γνωστό ότι οι 
σκοποί της εκπαίδευσης ποικίλουν από εποχή σε 
εποχή και από κοινωνία σε κοινωνία. Κύρια χαρακτη-
ριστικά γνωρίσματα της εποχής μας είναι αφενός η 
ταχεία και ραγδαία αύξηση της επιστήμης, η εξέλιξη 
της τεχνολογίας και η ανάπτυξη της οικονομίας και 
αφετέρου η αλλοτρίωση του ανθρώπου, η έλλειψη 
ηθικών αξιών και ιδεολογιών. Επομένως, ένα εκπαι-
δευτικό σύστημα  για να είναι  σύγχρονο πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του καιρού μας και 
να δίνει λύσεις στα προβλήματα που παρουσιάζο-
νται.

Το περιεχόμενο σπουδών  είναι οι γνώσεις που 
έχουν προγραμματιστεί να διδαχτούν σε ορισμένη 
σχολική περίοδο. Ο βαθμός δυσκολίας με την οποία 
προσλαμβάνονται οι γνώσεις και η ποσότητά τους 
θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες του 
μαθητή. Οι γνώσεις που προσφέρονται θα πρέπει να 
είναι γνώσεις σύγχρονες, σύμφωνα με τα πρόσφα-
τα πορίσματα της επιστήμης. Τα αρμόδια πρόσωπα 
στα οποία ανατίθεται το δύσκολο καθήκον να μετα-
δώσουν το μορφωτικό υλικό είναι οι διδάσκοντες. Η 
αποστολή των εκπαιδευτικών είναι σύνθετη διότι οι 
δάσκαλοι διαμορφώνουν νέες συνειδήσεις και υπο-
δεικνύουν νέους ορίζοντες. Δε θα μπορέσουν, λοι-
πόν, να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις 
της αποστολής τους αν δεν έχουν τα κατάλληλα 
εφόδια. Αυτό προϋποθέτει συνεχή ενημέρωση και 
επιμόρφωση, προσήλωση στο έργο τους, αγάπη 
προς το μαθητή, γνώση των ιδιαιτεροτήτων που έχει 
και σεβασμό της προσωπικότητάς του.

Η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή είναι απαραί-
τητη. Όσο πιο άνετο είναι το περιβάλλον τόσο πιο 
αποδοτικό γίνεται στο διδακτικό έργο. Και πάνω σ’ 
αυτό το θέμα η εκπαίδευσή μας παρουσιάζει σοβα-
ρότατες ελλείψεις. Αυτό το διαπιστώνουμε από τα 
παλιά κτίρια, χτισμένα για άλλους λόγους με αποτέ-
λεσμα να μην πληρούν τις στοιχειώδεις προϋποθέ-
σεις. Λείπουν τα εργαστήρια, τα ηλεκτρονικά μέσα, 
όργανα φυσικής αγωγής και βιβλιοθήκες.

Σύμφωνα επομένως με όσα αναφέραμε, συμπε-
ραίνουμε πως το εκπαιδευτικό μας σύστημα μένει 
πίσω απ’ τις εξελίξεις και τις απαιτήσεις της εποχής 
μας. Για να λυθούν τα προβλήματα της εκπαίδευσής 
μας χρειαζόμαστε ένα κοινά αποδεκτό πρόγραμμα. 
Χρειάζεται να μελετηθούν σε βάθος τα προβλήματά 
της και να ληφθούν καινοτόμες αποφάσεις, να δι-
ατεθούν οι αναγκαίες δαπάνες και να την περιβάλ-
λουν με ενδιαφέρον όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι: 
η πολιτεία, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθη-
τές..!!
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ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ.

Παλιά όσα παιδιά με ελληνική καταγωγή κατοικούσαν στην Κωνσταντινούπολη 
πήγαιναν σε Ιδιωτικά Ελληνικά Σχολεία όπως το Ζωγράφειο. Τα σχολεία ήταν χωρι-
σμένα σε Αρρένων και Θηλέων. Το σχολείο ήταν αρκετά αυστηρό στο θέμα του ντυ-
σίματος και της συμπεριφοράς και η Τούρκικη γλώσσα ήταν υποχρεωτική. Επίσης δι-
δασκόταν και η Αγγλική γλώσσα όχι όμως και τόσο πετυχημένα επειδή οι πιο πολλές 
δασκάλες αγγλικών ήταν Τουρκάλες και δεν γίνονταν τόσο κατανοητές λόγω της 
λανθασμένης προφοράς τους. Έτσι τα παιδιά δεν μπορούσαν να καταλάβουν πως 
πρέπει να μιλούν αυτή τη γλώσσα και τα πιο πολλά εγκατέλειψαν την εκμάθηση της. 
Έτσι συμπληρωνόταν ένα αρκετά εξαντλητικό εννιάωρο για τους μαθητές. 

Τότε επειδή το σχολείο ήταν ιδιω-
τικό, πολλά παιδιά που έμεναν μα-
κριά προσπαθούσαν να πάρουν το 
λεωφορείο. Κάποιες φορές προλά-
βαιναν να μπουν, αλλά σε όλη τη δι-
αδρομή ήταν στριμωγμένα. Αν δεν 
κατάφερναν να μπουν πήγαιναν με 
τα πόδια και έκαναν περισσότερο 
χρόνο. Το ίδιο γινόταν και στη δια-
δρομή προς το σπίτι. Έτσι τα παιδιά 
έφταναν στο σπίτι τους γύρω στις 
πέντε με έξι η ώρα. Έτσι δεν υπήρχε 
αρκετός χρόνος ούτε για γράψιμο, 
ούτε για διάβασμα, ούτε για ψυχα-
γωγία. Τότε η κούραση ήταν πολύ 
μεγάλη και ελεύθερος χρόνος σχε-
δόν δεν υπήρχε. Μόνο τα ίδια τα 
παιδιά ήξεραν πόσο δύσκολο ήταν 
αυτό που περνούσαν. 

Τώρα όμως με τα χρόνια έχουν 
αλλάξει τα πράγματα. Τα σχολεία 
έχουν γίνει μεικτά και τα Αγγλικά 
διδάσκονται ακόμη καλύτερα με 
καθηγητές και καθηγήτριες που 
έχουν την κατάλληλη προφορά 
για να γίνονται κατανοητοί από τα 
παιδιά. Ο τρόπος διδασκαλίας έχει 
αλλάξει, αλλά όχι σε εξωφρενικά 
επίπεδα και η συμπεριφορά των 
περισσότερων παιδιών είναι σω-
στή. Υπάρχουν και βέβαια μερικές 
εξαιρέσεις, δηλαδή παιδιά που η 
διαπαιδαγώγηση τους δεν είναι σω-
στή. Και ο χρόνος τώρα που κάνουν 

οι μαθητές για τη διαδρομή προς το σχολείο και την επιστροφή από αυτό είναι πολύ 
λιγότερος λόγω των συγκοινωνιών που έχουν αναπτυχθεί με τα χρόνια. Έτσι οι μαθη-
τές διευκολύνονται ακόμη πιο πολύ επειδή δεν χρειάζεται να ξεκινούν πιο νωρίς για 
το σχολείο και δεν καθυστερούν να φτάσουν στο σπίτι τους μετά το σχόλασμα. Έτσι 
έχουν χρόνο και για γράψιμο και για διάβασμα, αλλά έχουν και ελεύθερο χρόνο τον 
οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν κατάλληλα για να διασκεδάσουν.

Μαρία Μανγιώλη (Τάξη Α)

Αυτά τα παιδιά ξαφνικά ορφανεύουν – χάνουν 
τον τρίτο γονιό τους. Και πραγματικά αλίμονο 
στον μαθητή που πέρασε τα μαθητικά του χρό-
νια ορφανός, χωρίς να συναντηθεί με έναν δά-
σκαλο που κατάφερε να τον κάνει να συλλάβει 
την αξία της προσπάθειας, των ονείρων, της 
ίδιας της ζωής. 

Αυτή την ορφάνια, όμως, τη συνειδητοποιού-
με πάντα; Με τι αξιοπρέπεια να ζήσει ο δάσκα-
λος των 560 ευρώ; Τι αυτοσεβασμό να συντη-
ρήσει όταν όλα τον σπρώχνουν στα ιδιαίτερα 
μαθήματα ή αναγκάζεται να δουλέψει και ως 
διανομέας πίτσας ή νυχτερινός οδηγός ταξί; 
Πώς να σεβαστεί τον εαυτό του ο αγαπημένος 
προσωπικός παιδικός μου δάσκαλος όταν περ-
πατώντας στο κέντρο τον βλέπω να περιμένει 
στην ουρά των συσσιτίων;

Την 6η Μαΐου οι πολίτες φώναξαν το σύν-
θημα αλλαγής, έθεσαν τα θεμέλια για να απο-
τινάξουμε τη ρετσινιά του μεταπολιτευτικού 
καρκινώματος του δικομματισμού και να διεκδι-
κήσουμε με το αναμενόμενο ξέσπασμά μας ένα 
νέο πολιτικό και κοινωνικό συμβόλαιο σε άλλες 
βάσεις και με τους όρους των πολιτών. Σ’ αυτό 
το πλαίσιο, το χρέος των δασκάλων δεν είναι η 
αυτοκτονία. Αποτελούν μία ιδιαίτερα νευραλγι-
κή μερίδα πολιτών που πρέπει να χαρίσει στα 
παιδιά μας γνώση, όραμα, αγάπη, κοινωνική και 
συναισθηματική νοημοσύνη. 

Αυτή η ελπίδα γεννήθηκε την 6η Μαΐου και 
πάνω σ’ αυτή την ελπίδα πρέπει να δουλέψουν 
οι δάσκαλοι, μαζί με όλους εμάς.

Του Γεωργίου-Φοίβου Ξενάκη
(δευτεροετή φοιτητή της Νομικής Αθηνών)



χρειάζεται αισιοδοξία,  
όνειρο και ελπίδα

Του Αλκίνοου-Μιχαήλ Τριάντη
Φοιτητή Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

άζει μέρα με τη μέρα 
όλο και πιο πολύ μέσα 
στα έγκατα των chats 

και οι αληθινές φιλικές 
συζητήσεις έχουν αρχίσει 

να χάνονται…
Με πληγώνει και με θλίβει αυτή 

η κατάσταση, ο κόσμος και εικόνες 
που καθημερινά αντικρίζω και ζω! Η 

παραίτηση δεν είναι σε καμιά περίπτωση 
όμως λύση. Θα προσπαθώ να δίνω αγάπη 
στην οικογένεια μου στους φίλους μου αλλά 
πάνω απ’ όλα στην καθημερινότητά μου. 
Πρώτα απ’ όλα θα προσπαθήσω να ξυπνάω 
το πρωί και να γεμίζω το πρόγραμμα της 
ημέρας με ουσιώδη και ενδιαφέροντα, για 
τον καθένα μας πράγματα, γιατί όπως γνω-
ρίζουμε όλοι κάθε μέρα είναι ξεχωριστή και 
όταν τελειώσει δε θα ξανά έρθει! Θα κοπιάσω 
ψάχνοντας συνεχώς καινούργια και διαφορε-
τικά πράγματα στη ζωή μου ώστε όταν τελει-
ώσω τις σπουδές μου να αναζητήσω εργασία 
<<δυνατός>> και από θέμα γνώσεων και 
εμπειριών και από θέμα ψυχολογίας, ακόμα 
και στο εξωτερικό αν χρειαστεί. Γενικότερα 
θα προσπαθήσω να ζω, να ονειρεύομαι και 
να αφουγκράζομαι τις καθημερινές εξελίξεις, 
μαθαίνοντας απ’ αυτές.. Το ξέρω ότι σας κού-
ρασα με την πολλαπλή χρήση Α’ ενικού προ-
σώπου! Απλά πιστεύω ότι πρέπει να ανακαλύ-
ψει ο καθένας μας ένα τρόπο να αλλάξει τα 
αρνητικά στοιχεία της καθημερινότητας του. 
Εγώ αυτό διάλεξα και σας στο παρέθεσα ως 
ένα απλό παράδειγμα ενός πρώην μαθητή 
του σχολείου μέσα στο οποίο φοιτάτε.

Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι 
να ονειρεύεστε, να αγαπάτε με ουσία-νόημα 
και γοητεία και να παλεύετε καθημερινώς και 
αδιαλείπτως γι αυτά που έχετε <<γεννηθεί>> 
να γίνετε!

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ από ένα απλό κυριακάτικο πε-
ρίπατο στην όμορφη θάλασσα που βρέχει την 
χώρα μας και που ξέρετε……….κάτι μπορεί 
να αλλάξει μέσα σας….

Κάνοντας μια βόλτα στην παραλία του 
Αλίμου, ένα όμορφο και ηλιόλουστο Κυρια-
κάτικο μεσημεριανό, συλλογίστηκα και ονει-
ρεύτηκα πολλά...:την οικογένειά μου, τους 
φίλους μου, την πατρίδα μου , τις σχέσεις 
μεταξύ των ανθρώπων και όλα μεταξύ τους 
μου φάνηκαν τόσο πολύπλοκα αλλά και τόσο 
απλά που προσπάθησα να τα εξηγήσω. Το 
συμπέρασμα;;;;

Ο όρος οικογένεια  στην ελληνική κοινωνία 
καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια να επιβιώσει 
είτε μέσω μιας τυπικής οικογενειακής συνά-
θροισης είτε μέσω μιας γιορτινής ατμόσφαι-
ρας που μας φέρνει πλησίον, μας αγκαλι-
άζει και μας προσφέρει έστω και μια τυπική 
επικοινωνία. Χωρίς να θέλω να επαναφέρω 
και να υπενθυμίσω “ξύλινα” λόγια περί κατάρ-
ρευσης των ηθικών αξιών, που λαμβάναμε 
ως γνώση μέσω των γνωστών σε όλους εγ-
χειριδίων για τις προσεχείς πανελλαδικές εξε-
τάσεις, η ελληνική οικογένεια περνάει μία απ 
τις μεγαλύτερες κρίσεις. 
Οι γονείς, οι προστά-
τες της οικογένειας 
κυριαρχούνται από 
άγχος και φόβο 
για το συνεχώς 
μειούμενο εισόδημά 
τους και για το μέλλον 
των παιδιών τους, τα 
τελευταία προσπαθούν 
να “σπαταλήσουν” το 
χρόνο τους μέσω του 
αγαπημένου σε όλους 
μας  facebook διαβά-
ζοντας ταυτόχρονα, 
τυπικά και εξαναγκα-
στικά ορισμένες φο-
ρές, υπηρετώντας 
το κάθε παιδί το 
δικό του στόχο και 
οι ηλικιωμένοι της οι-
κογένειας παππούδες 
προσπαθούν αφενός 
να επιζήσουν με την 
δοθείσα από το κράτος 
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πενιχρή σύνταξη και αφετέρου να στηρίξουν 
τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Η κατάσταση 
αυτή οδηγεί σε δρόμους και μονοπάτια της 
ζωής, αδιέξοδα, και απαιτείται πολύ δύναμη 
(ψυχική κυρίως) για να υπάρξει αλλαγή και 
πρόοδος.

Η πολιτική και οικονομική κατάστα-
ση της χώρας βάζει και αυτή το δικό 
της λιθαράκι στην προαναφερθείσα 
αδιέξοδη κρίση που περνάει η ελληνι-
κή οικογένεια. Οι πολιτικοί ταγοί της χώρας 
(οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει ουδεμία 
εργατοώρα στη ζωή τους) χωρίς αμφιβολία 
έχουν κερδίσει το μεγαλύτερο βραβείο υπο-
κριτικής καθώς μας αποδεικνύουν καθημε-
ρινώς την ανευθυνότητά και την ανακρίβεια 
των όσο υποσχέθηκαν να τηρήσουν και να 
αλλάξουν προκειμένου να βελτιωθεί αυτός 
ο τόπος. Το χρέος της ελλάδας ακόμα και 
μετά το πολυσυζητημένο “haircut” αυξήθηκε, 
οι τιμές των αναγκαίων/ανελαστικών αγαθών 
παραμένουν αυξημένες και το γλαφυρότερο 

της όλης κατάστασης είναι ότι 
συνεχώς ανακαλύπτονται και-
νούργιοι τρόποι φορολογικής 
αφαίμαξης των απλών πολι-

τών στηρίζοντας έτσι ακόμα 
περισσότερο την παράλογη και 

άνιση κατανομή του πλούτου.
Μέσα σε ένα κόσμο γεμάτο πολιτική 

προπαγάνδα και τρομοκράτηση των πολιτών 
μέσω των Μ.Μ.Ε., οι πολίτες αναζητούν αντί-
δραση-κινητικότητα ακόμα και επανάσταση!

Τώρα όσο για τις σχέσεις μεταξύ των αν-
θρώπων;;;; Απαξιώνονται όλο και πιο πολύ! 

Υπάρχει βέβαια μια κινητικότητα απο 
ένα σημαντικό κομμάτι της νεολαίας 

που αποσκοπεί στην αναθέρμανση 
των σχέσεων, μέσω των συνα-
θροίσεων και των ουσιαστικών 

συζητήσεων αλλά ακόμα και αυτή 
είναι ένα μικρό καθαρό σύννεφο μέσα 

στη καταχνιά του facebook των clubs, του 
άκρατου ενδοπανεπιστημιακού φανατισμού 
και του χουλιγκανισμού στα γήπεδα. Το όμορ-
φο και γοητευτικό ερωτικό παιχνίδι ξεθωρι-áö
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Πριν μερικούς μήνες, ξεφυλλίζοντας την εφημερίδα «Η ΚΑΘΗ-
ΜΕΡΙΝΗ», το ενδιαφέρον μας κέντρισε η συνέντευξη της διάση-
μης γλύπτριας Λίντα Μπένγκλις*, ελληνικής καταγωγής ,η οποία 
μιλάει για το «φως» και την κρίση στην Ελλάδα. Με αφορμή τις 
δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε εμείς οι έλληνες θα θέλαμε 
να σας παραθέσουμε κάποια αποσπάσματα από την συνέντευξή 
της. Πιστεύουμε ότι είναι ένα μήνυμα ομορφιάς και αισιοδοξίας  
όχι μόνο για τον τόπο μας αλλά και για μας, τη νέα γενιά.

«Η Ελλάδα είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα της ομορφιάς και 
της ιστορίας. Σας διαβεβαιώ ότι η ποιό¬τητα του διαλογισμού, η 
διαύγεια της σκέψης που μπορεί να έχει κανείς κάτω από το ελλη-
νικό φως και δίπλα στο νερό, δεν υπάρχει πουθενά. Γιατί η αρχαία 
ελληνική τέχνη γεννήθηκε εδώ; Διότι οι αρχαίοι έλληνες ήξεραν τη 
δύναμη του περιβάλλοντος στο οποίο ζούσαν και  ανέπνεαν. Και 
αυτό δεν έχει αλλάξει. Είναι ακόμη στα χέρια μας».

Μα, οι σημερινοί κάτοικοι της Ελλάδας αισθάνονται συμπλεγμα-
τικά απέναντι στους προγόνους τους.

«Η ιστορία μας είναι πολυκύμαντη. Είχε δόξες και καταστρο-
φές. Ξένους κατακτητές. Στον αιώνα που πέρασε , πολέμους 
και εμφυλίους. Είναι λογικό να έχουμε σήμερα τη νοοτροπία της 
θυματοποίησης Αυτή αναπαράγει τα στρεβλά μοντέλα. Πρέπει να 
τα αφήσουμε όλα πίσω μας και να πάμε μπροστά. Ν’αλλάξουμε 
στόχευση και ψυχολογική φόρτιση.»

Πώς όμως μπορούμε να κάνουμε την υπέρβαση μέσα 
στην  κρίση και να πάμε μπροστά;

«Να χρησιμοποιήσουμε το χάρισμα που έχουμε εμείς οι 
έλληνες ,να είμαστε πάντα παρόντες στο εδώ. Στο τώρα. 
Να είμαστε μονίμως σε επαγρύπνηση, ολοζώντανοι, συμ-
μετοχικοί σε όλα τα συναισθήματα. Το μυαλό μας δε στα-
ματά  να δουλεύει. Πρέπει να ανακτήσουμε την ψυχραιμία 
και την καθαρότητα της σκέψης. Η ελληνική φύση μπορεί 
να βοηθήσει στο να βρεις την κλίμακα, το μέτρο, τις σωστές 
αναλογίες, το πνεύμα για να αντιδράσεις στο πρόβλημα. Πας 
μια βόλτα στη θάλασσα, ανοίγεσαι στην ομορφιά, αναπνέεις. 
Επανέρχεσαι στο κέντρο σου. Τον εσώτερο εαυτό σου, το 
έρμα σου.»

«Οι ρυθμοί  της ελληνικής ζωής είναι μοναδικοί. Το μυαλό πε-
τάει, είναι ταχύ, αλλά βρίσκει  χρόνο να ταξιδέψει, να ονειρευτεί, 
να τεμπελιάσει, να αδρανήσει. Αυτή είναι η ισορροπία της ζωής, 
που μπορεί να παράξει θαυμάσια πράγματα. 
Στην Αμερική η κατάσταση είναι πολύ δια-
φορετική. Πιο φρενήρης σε μερικά μέρη, 
πιο αργή σε άλλα. Γιατί νομίζετε έρχονται οι 
τουρίστες στην Ελλάδα; Παρά τις απεργίες, 
τις πορείες, τα επεισόδια; Αναζητούν αυτή 
την εναλλαγή ρυθμών, αναζητούν  το ιδανικό 
περιβάλλον. Στην Ελλάδα υπάρχει ντο πνευ-
ματικό περίγραμμα και το πνευματικό περιε-
χόμενο. Είναι μια διαχρονική κατάσταση.»

Ασημάκη Σταυρίνα,  
Ασημομύτη Κωνσταντίνα  (Τάξη Β)

*Η Μπένγκλις γεννήθηκε στη Λουιζιάνα με ρί-
ζες από το Καστελλόριζο. Η ελληνίδα γιαγιά της 
την έφερνε στην χώρα μας όταν ήταν μικρή.
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Του Γεωργίου-Φοίβου Ξενάκη 
δευτεροετή φοιτητή της Νομικής Αθηνών

«Περίεργο πράγμα οι εκλογές: κερδίζουν ο 
δεύτερος και ο τέταρτος και χάνουν ο πρώτος 
και ο τρίτος!». Δανείζομαι τη φράση αυτή από τον 
Τύπο, διότι περικλείει συλλήβδην όλα τα μηνύμα-
τα των εκλογών κυνικά αλλά παράλληλα αντικει-
μενικά, όσο φιλότιμες κι αν είναι οι προσπάθειες 
του μιντιακού δημόσιου λόγου να βαφτίσει τα 
αποτελέσματα της κάλπης «αμφιλεγόμενα». Η 
Ιστορία δικαιώνει όσους ξέρουν να την διαβά-
σουν και συνεπώς έχουμε χρέος, σαν πολίτες 
μιας ολικά χρεοκοπημένης χώρας, να αναγνώ-
σουμε τις εκλογές έντιμα και συνειδησιακά. 

Ανεξαρτήτως ιδεολογικής ταυτότητας ή 
οποιασδήποτε άλλης πνευματικής αναπηρίας 
μας κατατρύχει, όπως η ασθένεια αριστερών ή 
δεξιών προσανατολισμών, μπορούμε να παρα-
δεχτούμε ότι: αποδοκιμάστηκαν ή τιμωρήθηκαν 
ή καταψηφίστηκαν οι δύο χρεοκοπημένοι οργα-
νισμοί που ευδοκίμησαν κάνοντας τη ζωή μας 
εφιαλτική, βγήκε χαρωπός νικητής ο ΣΥΡΙΖΑ, 
ενισχύθηκε εν όλω η Αριστερά, προέκυψαν 
άλλα κόμματα, ενδυναμώθηκαν και «νομιμο-
ποιήθηκαν» οι ακροδεξιές τάσεις και ασφαλώς 
καταδικάστηκε ή έμεινε στα ίδια ποσοστά το μο-
ναδικό κόμμα που βροντοφώναζε την αναγκαι-
ότητα εξόδου απ’ την Ε.Ε. και εννοώ το ΚΚΕ. 

Κατ’ αρχάς, για να συμπεριλάβουμε τις γαλλι-
κές προεδρικές εκλογές στην αξιολόγησή μας, 
τόσο ο ηττηθείς σαρκοζισμός όσο και ο κατα-
ποντισμένος ελληνικός δικομματισμός ήταν κάτι 
παραπάνω από πολιτικοκομματικά συστήματα. 
Ήταν καθεστώτα. Υπήρξαν κάποιες βεβαιότητες 
που οδήγησαν τα δύο πρώην μεγάλα κόμματα 
στην πανωλεθρία. Ο κ. Σαμαράς με το αλλόκο-
το προεκλογικό του αστείο περί αυτοδυναμίας 
που μαρτυρεί ολοκάθαρα πόσο απελπιστικά 
πολιτικά ανίκανος είναι και ο κ. Βενιζέλος με 
τη μαστορική (ομολογουμένως εντυπωσιακή), 
απολογητική ρητορεία του, θεώρησαν βέβαιο 
ότι ο ιός τους, ο δικομματισμός, είναι τόσο καλά 
εδραιωμένος, ώστε καμιά ψήφος διαμαρτυρίας 
δεν θα τους ταρακουνήσει. 

Αποτέλεσμα; Ο πολιτικός εξευτελισμός τους, 
που ήρθε κιόλας τόσο ανώδυνα με δημοκρατικό 
τρόπο, είχε ως απόρροια η μεγάλη υπουργική 
στρατιά του ΠΑΣΟΚ να οδηγηθεί στο Ζάλογγο… 
και η ΝΔ ουσιαστικά να αυτοταπεινωθεί. Τα δύο 
μεγάλα κόμματα πήραν από αυτές τις εκλογές 
ό,τι τους άρμοζε (ας θυμηθούμε την παραστα-
τική εικόνα κατά την οποία στο Βraveheart οι 
Σκωτσέζοι επαναστάτες σηκώνουν τις φούστες 
τους στη θέα του εχθρού…), καθ’ ότι σάρωσαν 
στις ηλικίες πενήντα πέντε και άνω. Να γιατί το 
δίπλωμα οδήγησης και η εκλογική ικανότητα 
θα έπρεπε να αναθεωρούνται! Το μήνυμα των 
εκλογών δύσκολα θα το συλλάβουν αλλά σίγου-
ρα θα το άκουσαν: «δεν υπάρχουν περιθώρια 
πια να κοροϊδεύουν κανέναν πολίτη, πρέπει να 
τιμωρηθούν και να ξεβολευθούν, όπως το φώ-

ναξαν οι πολίτες». Μαζί τους ηττήθηκε και θα 
αρχίσει να καταρρέει και το σιχαμερό παρακρά-
τος της μιντιακής ενημέρωσης που τους στηρί-
ζει ξεδιάντροπα και απροκάλυπτα και το οποίο 
είναι συνεργός στην ισοπεδωτική καταστροφή 
της χώρας. 

Σε ό,τι αφορά την άνοδο της Αριστεράς, η 
ευκαιρία είναι ιστορική όπως και να’ χει. Διότι, 
καλείται να αποδείξει ότι η υπόστασή της δεν 
είναι απλώς αντιπολιτευτική, αλλά ότι μπορεί 
να χαράξει εναλλακτική πορεία και να προτείνει 
έναν ρεαλιστικό πολιτικό δρόμο της δράσης και 
όχι της θεωρητικής πολιτικολογίας. Αρχικά, φαί-
νεται ότι ο μελαγχολικός λυρισμός του κ. Κου-
βέλη συγκίνησε αρκετούς αλλά ο τελευταίος 
μόνο συμπληρωματικό ρόλο μπορεί να έχει στο 
πολιτικό σκηνικό. 

Απ’ την άλλη, πώς εξηγείται ότι μετά από δύο 
μνημόνια, τεράστιες περικοπές μισθών και συ-
ντάξεων, απροκάλυπτη καταπάτηση του εργα-
τικού δικαίου, με τόσο έντονο λαϊκό αίσθημα 
οργής, το κατ’ εξοχήν κόμμα του λαού, το ιστο-
ρικό ΚΚΕ παρέμεινε στο ίδιο περίπου εκλογικό 
ποσοστό; Μήπως επειδή δεν έχει καμία επαφή 
με την ελληνική πραγματικότητα του 2012; Μή-
πως επειδή επιμένει στην ουτοπική μοναξιά του 
που θα καταλήξει παραμύθι για νανούρισμα; 
Μήπως επειδή ασχολείται περισσότερο με τον 
ΣΥΡΙΖΑ και καθόλου με τις εγκληματικές πο-
λιτικές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ; Μήπως επειδή 
παραδέχεται δημόσια ότι μόνο την ευθύνη της 
αντιπολίτευσης μπορεί να αναλάβει; Το ΚΚΕ 
αυτοκαταδικάζεται σ’ ένα ιστορικό λάθος με 
την αποχή του από κάθε κυβερνητικό σχήμα και 
αυτό το 8,5% έχω την υποψία ότι σύντομα θα 

δραπετεύσει…
 Αναφορικά με το νικητή των εκλογών, ο θρί-

αμβος του κ. Τσίπρα δεν αναιρεί τα τεράστια 
εσωκομματικά προβλήματα του κόμματός του. 
Ωστόσο, ο κ. Τσίπρας με περίσσια υπομονή και 
πολιτικό θάρρος άντεξε προεκλογικά τη λάσπη 
και το στρίμωγμα από πολιτικούς και δημοσιο-
γράφους και ξεκαθάρισε ό,τι πιστεύει η πλεινό-
τητα του εκλογικού σώματος: το μνημόνιο δεν 
μπορεί να εφαρμοστεί με τον τρόπο και με τους 
όρους που συμφωνήθηκε. Καμία διαπραγμά-
τευση, ακύρωση της δανειακής συμφωνίας. 
Μίλησε πολιτικά, μίλησε ειλικρινά, αλλά το πρό-
γραμμά του με την φορολόγηση του πλούτου 
και τα άλλα σημεία δεν φαίνεται τόσο πειστικό 
από οικονομική και πολιτική σκοπιά. Πάντως, 
παρόλο που το πολιτικό του προφίλ δε μαρτυρεί 
ηγετικές ικανότητες, η άρνησή του να παρευρε-
θεί στο mega προεκλογικά που δεν τον είχε κα-
λέσει για έναν ολόκληρο χρόνο και η προσπά-
θεια των δημοσιογράφων να τον «τσακίσουν», 
τον έφεραν νικητή μπροστά στην κάθε κ. Στάη 
που χαμογελούσε ειρωνικά στα ειλικρινή τουλά-
χιστον προεκλογικά λόγια του κ. Τσίπρα. Η δια-
χείριση, ωστόσο, της νίκης με μετριοφροσύνη 
και ταπεινότητα δεν αρκούν για να αναλάβει την 
ευθύνη που του εκχώρησε το εκλογικό σώμα, 
έστω επειδή τον θεώρησε τον λιγότερο κακό. 
Θα πρέπει να αναμετρηθεί με το ίσως ανέφικτο 
των υποσχέσεων ή θέσεών του. 

Η άνοδος της ακροδεξιάς και του εθνικιστι-
κού κόμματος της Χρυσής Αυγής με τον γνήσιο 
φασιστικό λόγο που εκφώνησε ο επικεφαλής 
του συνδυασμού ήρθε να επιβεβαιώσει πως η 
δημοκρατία είναι το πολίτευμα που προσφέρει 
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-- Διανύουμε και ζούμε δύσκολους και-

ρούς όσο αναφορά την οικονομική κατά-
σταση όχι μόνο της χώρας μας αλλά και 
όλου του κόσμου. Το πρώτο πράγμα που 
σκεφτόμαστε είναι οι αρνητικές συνέπειες 
που θα έχουν στην ποιότητα ζωής μας και 
κατ ΄ επέκταση στο ψυχικό μας κόσμο. 
Δεν φταίμε εμείς αλλά είναι η φύση του 
ανθρώπου τέτοια ώστε να συλλογίζεται 
περισσότερο την αρνητική πλευρά των 
προβλημάτων του . 

-- Η αλήθεια είναι πως όλα αλλάζουν 
από μέρα σε μέρα κι γίνονται πιο στενά τα 
οικονομικά όρια του καθενός. Όμως αυτό 
είναι κάτι αναπόφευκτο και μπορεί να λυ-
θεί μόνο με συλλογική προσπάθεια. Για τη 
ψυχολογική μας κατάσταση δεν είμαστε 
μόνο εμείς υπόλογοι ωστόσο μπορούμε 
να την ενισχύσουμε βάζοντας λίγο χρώμα 
στη ζωή μας και μια νότα αισιοδοξίας.

Μα πώς γίνεται αυτό; 
-- Είναι δυνατόν να υπάρχει και θετική ει-

κόνα σε ένα τέτοιο παγκόσμιο πρόβλημα;
Η απάντηση είναι και βέβαια ναι!!! Πόσοι 

από εμάς, κυρίως τους μαθητές, ξοδεύα-
με πολλά χρήματα για μια καθημερινή 
έξοδο για μια ταινία στον κινηματογράφο 
ή για ένα ποτό….. ίσως όλοι. Αυτό όμως 
έφερε την αποξένωση από απλά καθημε-
ρινά πράγματα που μας κάνουν να γελάμε 
και να περνάμε καλά :όπως η παρέα ενός 
καλού φίλου η της οικογενείας μας είναι η 
πραγματική ζωή που προσφέρουν στιγμές 
ευτυχίας. 

-- Όταν βρισκόμαστε εκτός της οικογε-
νειακής εστίας η συμπεριφορά αλλάζει. 
Είναι βραδάκι και βρίσκομαι με ένα οικείο 
πρόσωπο σε μία καφετέρια. Ενώ συνο-
μιλούμε χάνομαι απ΄ τη συζήτηση λόγω 
του κόσμου ή κάποιου άλλου γνωστού 
με αποτέλεσμα να αποπροσανατολίζομαι 

συνεχώς από το θέμα παιδεύοντας το 
συνομιλητή μου. Είμαι σίγουρη πως έχει 
τύχει και σε εσάς κάποια παρόμοια κατά-
σταση. Είναι αυτό που λέμε το σώμα μου 
είναι εδώ αλλά το πνεύμα μου ταξιδεύει 
και απλά στέκομαι σαν μορφή απέναντι 
από έναν φίλο. 

---Για σκεφτείτε τι συμβαίνει τώρα ;
Οι γονείς έχουν ήδη νιώσει την οικονο-

μική δυσκολία με αποτέλεσμα να μειωθεί 
το καθημερινό χαρτζιλίκι. Τώρα πια τα σπί-

τια έχουν γεμίσει ξανά με νεανικές φωνές 
και συνομιλίες. Κάτι φτηνό για φαγητό, 
μια ωραία μουσική κα καλή παρέα είναι η 
συνήθεια που μπορεί να γίνει λατρεία ή και 
έχει ήδη ασπαστεί από κάποιους νέους. 
Μια απλή βόλτα σε παλιά στέκια σε πλατεί-
ες δίνουν ζωή στους δρόμους της πόλης 
. --  Ακόμα κι το χάσμα μεταξύ διαφορετι-
κών γενιών μπορεί να είναι μια καλή ευ-
καιρία να γεφυρωθεί ή έστω να βελτιωθεί. 
Οι γονείς πια έχουν περισσότερο χρόνο 
για συνομιλία αλλά και τα παιδιά δεν τους 
βλέπουν πια σαν atm τραπέζης. Η άλλοτε 
αφόρητη παρέα της μαμάς έχει γίνει φιλι-
κή αφού γνωριζόμαστε καλυτέρα μέσω 
των δυσκολιών και των προβλημάτων. Η 
«γκρίνια» γίνετε συμβουλή και η συμβουλή 
κατανόηση.

– «Η κρίση μας φέρνει κοντά»... αυτό 
πρέπει να είναι το σύνθημα της εποχής 
μας και ΟΧΙ η χώρα καταρρέει. Γιατί αυτό 
που έχουμε περισσότερο ανάγκη είναι 
έναν άνθρωπο στο πλευρό μας που να 
μας καταλαβαίνει…. Όταν έχεις ένα πρό-
βλημα και το μοιράζεσαι τότε αυτό μειώνε-
ται κατά το ήμισυ. Η συμβουλή μου είναι: 
Κλείστε όλοι τα πορτοφόλια για ανούσια 
και περιττά έξοδα και ανοίξτε την αγκαλιά 
σας για μια νέα αισιόδοξη ζωή.

ΓΚΙΩΝΗ ΣΟΦΙΑ (Τάξη Β)

άσυλο ακόμα και στους δηλωμένους εχθρούς της, σ’ 
αυτούς που τη μάχονται σθεναρά και την υπονομεύ-
ουν. Για κανέναν δεν ήταν έκπληξη η πανελλαδική 
υποστήριξή της, αφού τα μέλη της και οι οπαδοί της 
εκμεταλλεύτηκαν το κενό που άφησε σε ορισμένες 
υποβαθμισμένες γειτονιές η απουσία κρατικής προ-
στασίας και αφουγκράστηκαν τον παλμό ενός κόσμου 
που είχε αφεθεί στη μοίρα του. Ίσως είναι μόδα, ίσως 
είναι φούσκα, ίσως πρόκειται για την άγνοια όσων 
προτίμησαν να εκπροσωπηθούν στη Βουλή απ’ τον 
σύνδεσμο αυτό, και οι οποίοι τώρα έχουν μία εικόνα 
του τι ψήφισαν και αν όντως τους αντιπροσωπεύει. 
Πάντως, ο κ. Μιχαλολιάκος έβαλε στη θέση τους 
αφενός τον πατριώτη κ. Σαμαρά αφού «υπηρέτησε 
χαριστικά τρεις μήνες στο ναυτικό» και ξεμπρόστιασε 
τη σαπίλα των καναλιών που καλούσαν προεκλογικά 
κόμματα που πήραν 2,5% και το δικό του με 8% ούτε 
μία φορά. Όσο για τον κ. Καμμένο, κάποιοι φυγάδες 
της ΝΔ διαθέτουν πολιτική φαντασία και είδαν στο 
πρόσωπό του έναν ανεξάρτητο εθνάρχη. 

 Συμπερασματικά, οι κυβερνήσεις αυτοδυναμίας 
στην Ελλάδα πέθαναν. Οι ηγέτες των κομμάτων πρέπει 
να καταλάβουν ότι χρειάζεται να αναζητήσουν κοινές 
θέσεις και βιώσιμα προγράμματα σε βάθος χρόνου, 
ενώ προφανώς χωρίς αμοιβαίες πολιτικές μετακινή-
σεις (όχι κωλοτούμπες) δεν θα μπορέσουν να συνερ-
γαστούν και κατ’ επέκταση να κυβερνήσουν. Αυτή 
ήταν η πρώτη και η μοναδική προσφορά του Μνημο-
νίου στη χώρα, ότι ακριβώς εξουδετέρωσε τους κορυ-
φαίους κρίκους μιας αλυσίδας πολιτικών που διέλυσαν 
την κρατική μηχανή και τον κοινωνικό ιστό, που χειρο-
τέρευσαν τις ζωές μας και έκαναν την Αθήνα ακόμη 
πιο ανυπόφορη. Και λέω την Αθήνα, γιατί στην επαρχία 
η ζωή δεν είναι το ίδιο δύσκολη ούτε ακριβή, με 300 
ευρώ σύνταξη είναι βασιλιάδες, γι’ αυτό και εγκλημά-
τισε η επαρχία σε βάρος μας ψηφίζοντας κατά κόρον 
τους αυτουργούς των δεινών μας. 

Η πολιτική ζωή αρχίζει να ξεκαθαρίζει και τίποτε, 
όσο επικίνδυνο και δύσκολο κι αν είναι μέχρι την ανά-
δειξη σταθερής κυβέρνησης, δεν μπορεί να είναι χει-
ρότερο από τα έως τώρα πρόσωπα που, ενώ κατέρ-
ρεε το σύμπαν, αυτά εμφανίζονταν ως εθνοσωτήρες. 
Η Αριστερά μεγάλωσε, μόνο που τώρα πρέπει να ωρι-
μάσει κιόλας. Ελπίδα γεννήθηκε, οι πολίτες φώναξαν 
ένα βροντερό «παρών» και όσοι τους κατηγορούν ότι 
«ψήφισαν ακυβερνησία» σύντομα θα δεχτούν παρό-
μοια «δημοκρατική σφαλιάρα» σαν αυτή που υπέστη 
ο δικομματισμός – να περιμένουν το ξέσπασμα του 
κόσμου. Το τελικό ξεκαθάρισμα θα γίνει με τη δεύ-
τερη εκλογική αναμέτρηση, αρκεί να προλάβει να 
εκτεθεί στα μάτια της κοινωνίας το σκοτάδι που συνο-
δεύει τη Χρυσή Αυγή. 

«Η δεκαετία των 00ς, επίσης, ήταν η «δεκαετία των 
μηδενικών». Οι μέτριοι, οι ανύπαρκτοι, οι φαντασμέ-
νοι, οι ατάλαντοι, οι ανίκανοι, οι ασήμαντοι κυριάρχη-
σαν και γέμισαν με την απίστευτα «λίγη» προσωπικό-
τητά τους τη δημόσια ζωή. Την ίδια ώρα, οι αξιόλογοι 
και οι σημαντικοί ενίοτε σιώπησαν και άλλοτε μπήκαν 
κι αυτοί στους «ρυθμούς της ευκολίας». Πάρα ταύτα, 
τα καλά νέα δεν λείπουν, εκλογές γίνονται κάθε μέρα 
παντού. Η «δεκαετία των μονάδων» μόλις ξεκίνησε, 
όλο και περισσότεροι άνθρωποι δίνουν ένα μυστικό 
ραντεβού με τον εαυτό τους, απορρίπτουν το μοντέ-
λο της «εύκολης ζωής» και αρχίζουν να υπηρετούν 
φανατικά πιο ανθεκτικές αλήθειες». 

Με εντιμότητα και συνειδησιακή ειλικρίνεια να επι-
στρατεύσουμε τη συναισθηματική μας νοημοσύνη 
και να αποφασίσουμε σε ποια δεκαετία θέλουμε να 
ανήκουμε. 
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Δοκιμάστε  
την παλιά καλή λύση των 
επιτραπέζιων παιχνιδιών

Γνώσεις, μνήμη, αδιακρισία, όλα «παίζουν» 
στο τραπέζι και τα αίματα ανάβουν. Ετοιμάστε 
καφέ, ξεκινήστε το παιχνίδι και δώστε το μή-
νυμά σας στα πανάκριβα café που χρεώνουν 
ένα τσάι με φίλους 5 ευρώ. 

Κρίση με πιάνει... Η ΚΡΙΣΗ
Δεν είναι δυνατόν να αναφερθούμε σε σχολική εφημερίδα που 

έχει σκοπό την «ενημέρωση» των νέων και να μην μιλήσουμε για την 
οικονομική κρίση η οποία έχει «σπάσει» λίγο πολύ τα νεύρα όλων μας 
καθώς είναι πρώτο θέμα παντού …. είτε ανοίξουμε την τηλεόραση 
είτε ακούσουμε ραδιόφωνο είτε διαβάσουμε ένα άρθρο (με εξαίρεση 
το δικό μου) παντού θα πεταχτεί σαν την ….πρώτη είδηση η ΚΡΙΣΗ.

Η κρίση είναι η αιτία η οποία μετέφερε τη νεολαία από τη «λύκηθο» 
και την «NOW» ξαφνικά να πίνουν καφέ στο σπίτι τους μαζί με την 
παρέα τους διότι έγινε περικοπή των «μισθών» τους (στο χαρτζιλίκι 
τους).

Παρ’ όλα αυτά οι νέοι βλέπουν τα πράγματα όσο μπορούν όλο και 
πιο αισιόδοξα και δεν χάνουν το κέφι τους για χαβαλέ και πολύ μα 
πάρα πολύ πλάκα... Ετσι λοιπόν «...αν μου ΄φτάναν τα λεφτά θα έκα-
να όλα αυτά…» αλλά μιας και τώρα που έχουμε το πορτοφόλι μόνο 
για να κάνουμε αέρα και όχι για να βγάζουμε χρήματα προσπαθούμε 
να διασκεδάζουμε με πιο οικονομικό τρόπο χωρίς να επιβαρύνουμε 
τους γονείς μας (καθώς δεν είμαστε και αναίσθητοι)!!!!!!!!!

Έτσι με αυτό το άρθρο σας προτείνουμε οικονομικούς τρόπους 
διασκέδασης:

Home (&) cinema 

Ένα DVD player είναι αρκετό για να φάνε τα 
μάτια… ταινίες και να περάσετε με την παρέα 
σας κινηματογραφικές βραδιές, χωρίς να 
«χρυσώσετε» τα multiplex.

Παιχνίδια κατ’οίκον 

Από το παραδοσιακό «χαρτάκι» μέχρι και τα 
video games τελευταίας γενιάς, το παιχνίδι 
είναι πάντα συστατικό μιας διασκεδαστικής 
συγκέντρωσης. 

Βραδιές karaoke

Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα μικρόφωνο 
και ένα σχετικό DVD (ή απλά να κάνετε ένα 
karaoke youtubing) και οι καλλίφωνοι της 
παρέας θα αποσπάσουν κολακείες, οι «κα-
κοφωνίξ» της παρέας θα λάβουν συγκατα-
βατικά νεύματα, οι γείτονες θα λάβουν τα… 
μέτρα τους, αλλά όλοι σας θα διασκεδάσετε.

Αγγαρέψτε  
τον κιθαρίστα της παρέας..

(Που κατά έναν παράδοξο τρόπο, πάντα 
υπάρχει ένας) να δώσει το σύνθημα με τις 
χορδές του – οι υπόλοιποι συνοδέψτε με τις 
φωνητικές σας χορδές. Από τις πιο κλασικές 

ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ
ΓΙΑΤΙ ΚΡΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!!!!

Νεφέλη Σιούφα (Α Τάξη)

ρετρό φοιτητικές εικόνες, το τραγούδι της 
παρέας μετατρέπει μια απλή συγκέντρωση 
σε mini πάρτι. Και την νύχτα του ευέξαπτου 
γείτονα σε εφιάλτη. 

Spooky nights 

Αφηγηθείτε τρομακτικές ιστορίες, αστικούς 
θρύλους που έχετε ακούσει, περιστατικά με 
φαντάσματα και όλα εκείνα που κάνουν τους 
πιο «ευαίσθητους» να μην κοιμηθούν τα επό-
μενα τρία βράδια.

SCHOOLWAVE

Ποια MADONNA και 
ποια RIHANNA…κάθε 
χρόνο μια μεγάλη γιορ-
τή για χιλιάδες παιδιά, 
όπου η μουσική είναι 
μόνο η αφορμή, οργα-
νώνεται αποτελώντας 
έναν οικονομικό τρόπο 

διασκέδασης που δίνει την ευ-
καιρία σε πολλά παιδιά τηςηλικί-
αςμαςνα ξεδιπλώσουν το ταλέντο 
τους στη μουσική!!!!!!
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Προτίμηση στα 
ελληνικά προϊό-
ντα, τα οποία εί-
ναι πιο ποιοτικά  
και τα χρήματά 
μας θα βοηθή-
σουν ελληνικές 
επιχειρήσεις κι 
όχι ξένα συμφέ-

ροντα! Stop στην ξενομανία! 

Οι 3 σοβαρότεροι λόγοι  
για να ψωνίζουμε ελληνικά
1. Ενίσχυση της απασχόλησης. Αύξηση των εισοδη-

μάτων μας πολλαπλασιαστικά και χωρίς αύξηση 
των χρεών μας. 

2. Ενίσχυση των εσόδων του κράτους. Μην ξεχνάτε 
ότι οι εισαγωγείς, και οι πολυεθνικές, έχουν τον 
τρόπο να πληρώνουν λίγα σε ΦΠΑ, φόρους  εισο-
δήματος, και ασφαλιστικές εισφορές.

3. Οι πολυεθνικές μπορούν να γίνουν άθελά τους 
σύμμαχοί μας. Η πολύ σημαντική υποχώρηση του 
τζίρου τους, μπορεί να τις οδηγήσει σε έξοδο από 
την χώρα ή σε απαίτηση για βελτίωση της αγορα-
στικής μας δύναμης.

Ενισχύοντας Ελληνικές Παραγωγές σε τόσο δύ-
σκολους καιρούς, βοηθάμε την διατήρηση και αύξη-
ση θέσεων εργασίας!! 

 Αν κάθε ελληνική οικογένεια στρέψει 500 ευρώ 
ετησίως σε ελληνικά προϊόντα, τότε για κάθε χίλιες 
οικογένειες, θα αυξηθεί άμεσα η ζήτηση ελληνικών 
προϊόντων κατά 500.000 ευρώ και θα δημιουργηθεί 
μια τελική κυκλοφορία χρήματος ισοδύναμη με περί-
που 4.500.000 ευρώ στην αγορά!!  Ή πιο απλά, 1000 
οικογένειες μπορούν να δημιουργήσουν 100-150 
θέσεις εργασίας τουλάχιστον!!! Αλλάζοντας απλά την 
κατανάλωση από προϊόντα πολυεθνικών και από ει-
σαγόμενα προϊόντα. Τελικά σκεφτείτε ότι αν όλοι μας 
υιοθετήσουμε μια τέτοια συνήθεια, τότε 1.000.000 
οικογένειες θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε στην 
πρόσληψη 100.000-150.000 συμπατριωτών μας!!! 
Ας σκεφτούμε  μερικά απλά παραδείγματα αλ-
λαγών στις αγοραστικές μας συνήθειες.

 Αντί για ΤΥΡΙ gouda (άγευστο) ψωνίστε Λογάδι Ηπεί-
ρου ή Μακεδονικό Τυρί, κασέρια, κεφαλοτύρια Κρήτης, 
Νάξου, Μυτιλήνης κλπ κλπ. Λιώνουν το ίδιο καλά στην 
πίτσα και στα τοστ. 
 Αντί για ΠΑΓΩΤΑ Nestle, Algida, προτιμήστε τώρα 
με τις ζέστες τα πραγματικά ελληνικά :ΕΒΓΑ, ΚΡΙ ΚΡΙ, 
ΔΩΔΩΝΗ και ΜΟΝΟ αυτά !!!! 
 Αντί για Coca Cola Pepsi Cola  αγοράστε ΑΝΑΨΥ-
ΚΤΙΚΑ Lux,  Εψα, Παλίρροια, ΒαπΚουγιός (Βασικά μην 
πίνετε αναψυκτικά, αλλά αν πίνετε,  προτιμήστε ΜΟΝΟ  
ελληνικά !!!!!) 
 Αντί για ΜΠΥΡΑ Heineken, Amstel κλπ κλπ, αγορά-
στε Kraft, ΦΙΞ, Βεργίνα, Μαγκνους Παπαδημητρίου (Εξαίρετη και καλοψημένη!)
 Αντί για ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Barilla,  Misco που παράγονται από πολυεθνική, αγοράστε μόνο 
μακαρόνια    Μ έ λ ι σ σ α.    Είναι εξαιρετικά  και τα καλύτερα από όλα  (δοκιμάστε αυτά του 
καρότου !!! Απίθανα σας λέω !!!!) 
 Αντί για προσούτο, αγοράστε μόνο ελληνικά ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ.
 Αντί για ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ Δανίας, αγοράστε ελληνικά κεφαλοτύρια (παράδειγμα Γκλίτσα, 
Όλυμπος, Νάξου, Μυτιλήνης κλπ )
  Αντί για ΓΑΛΑ εισαγωγής Βερόπουλου και Lidl αγοράστε γάλα ελληνικό, ΑΓΝΟ,  ΜΕΒΓΑΛ, 
Όλυμπος Αγρόκτημα Βραχιάς, ΕΒΟΛ, ΚΟΡΦΗ, ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ, ΚΡΙ ΚΡΙ … 
  Αντί για ΠΟΤΑ Ουίσκυ κ.τ.λ., αγοράστε τσίπουρο, ούζο, τσικουδιά και προτιμήστε μόνο 
ελληνικά κρασιά, που είναι και απίθανα !!!!. 
  Αντί για ΣΟΚΑΛΑΤΕΣ Nestle, αγοράστε  σοκολάτες - σοκολατάκια ΙΟΝ που είναι και οι 
καλύτερες  (και έως και σήμερα, μόνο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, άλλωστε πρέπει να  σωθεί η 
επιχείρηση που επιμένει να είναι ελληνική). Ο Παυλίδης, δυστυχώς, δεν γλύτωσε και πουλήθη-
κε στους Γάλλους !!!!!  Δεν χρειάζεται να στηρίζουμε  Γαλλικές επιχειρήσεις !!!
 Αντί για ΤΣΙΓΑΡΑ Marlboro, Camel, Kent, Winston κ.τ.λ. των αγαπημένων αμερικάνων, 
αγοράστε ΚΑΡΕΛΙΑ, ΣΕΚΑΠ HELLAS  special, ΞΑΝΘΗ. Η ΚΟΨ’ΤΕ ΤΟ ΕΝΤΕΛΩΣ !!!!

Μανωλάκου Ζωή-Πολυτίμη (Τάξη Α)

Η Δωδώνη είναι σήμερα μία καταξι-
ωμένη ελληνική εταιρεία μη τυπο-

ποιημένου παγωτού. Εδρεύει στις 
Παιανία και απασχολεί 65 άτομα. 
Τα παγωτά της είναι εξαιρετικής 
ποιότητας και γεύσης.  

ΜΠΥΡΑ FIX. Ποια 
να συγκριθεί μαζί 
σου;; Η παραδοσιακή 
μπύρα της Ελλάδας  
επανακυκλοφορεί! 
Επιτέλους ξανά στα 
τραπέζια μας! 

Η μαστίχα 
Χίου ήταν 
γνωστή από 
την αρχαιότητα, 
τόσο για το μονα-
δικό της άρωμα, όσο 
και για τις θεραπευτικές ιδι-
ότητές της. Ο Ηρόδοτος, τον 5ο π.Χ. αιώνα 
αναφέρεται στη ρητινώδη ουσία με το όνο-
μα Μαστίχα. Ο Ιπποκράτης (5ος αι. π.Χ.), ο 
σπουδαιότερος αρχαίος Έλληνας ιατρός, 
αναφέρεται στις θεραπευτικές ιδιότητες και 
συγκεκριμένα για τις ρινικές παθήσεις.

Η ΜΙΝΕΡΒΑ είναι η παλαιότερη ελαιουργική 
εταιρεία στην Ελλάδα.

Το όνομα ΙΟΝ συνδέεται με 
αμέτρητες γλυκές αναμνή-
σεις από τη ζωή 

κάθε Έλληνα 
και Ελληνίδας εταιρεία είναι 
εξ ολοκλήρου ελληνικών 
συμφερόντων και μια από 
τις παλαιότερες ελληνικές 
βιομηχανίες . Τα προϊόντα 
της περιλαμβάνουν προϊόντα 
σοκολάτας, ζαχαρώδη, γκο-
φρέτες, κρουασάν.                 



Ρατσισμός
μια μάστιγα της σημερινής κοινωνίας...
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κατηγορούν τους μετανάστες είναι ότι όλοι είναι 
άνθρωποι και έχουν τα ίδια δικαιώματα αλλά και 
τις ίδιες υποχρεώσεις. Το χειρότερο είναι πως 
οι εθνικιστές δεν θα αρνούνταν την επίθεση εις 
βάρος άλλων λαών, αντίθετα θα υποστήριζαν μια 
τέτοια ενέργεια ώστε να βλάψουν κάποιο άλλο 
κράτος και τους κατοίκους του. Τελικά με λίγα 
λόγια ο εθνικισμός είναι ο ακραίος πατριωτισμός, 
η παθολογική προσήλωση στα εθνικά ιδεώδη σε 
βάρος άλλων λαών. 

Επιπλέον, ειδικά στις μέρες μας, εξαπλώνε-
ται το φαινόμενο του κοινωνικού ρατσισμού. 
Ο κοινωνικός ρατσισμός είναι στερεοτυπικές 
αντιλήψεις για διάφορες κοινωνικές ομάδες, 
όπως οι γυναίκες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες 
(που κανονικά ονομάζονται άτομα με ειδικές 
ικανότητες),ή ακόμη και οι ομοφυλόφιλοι. Ειδι-
κότερα, οι γυναίκες πέφτουν καθημερινά θύ-
ματα εκμετάλλευσης από πολλές επιχειρήσεις. 
Ακόμη και όταν παράγουν το ίδιο έργο με έναν 
άντρα στην ίδια επαγγελματική θέση κερδίζουν 
λιγότερα χρήματα απ’ ότι ένας άντρας εργαζό-
μενος. Βέβαια το χειρότερο είναι το γεγονός ότι 
καθημερινά ακούμε πάρα πολλά συμβάντα κα-
κοποίησης γυναικών. Επιπρόσθετα ρατσιστικές 
επιθέσεις δέχονται χωρίς λόγο τα άτομα με ειδι-
κές ανάγκες, τα οποία παρά τις σωματικές ή νο-
ητικές δυσκολίες που μπορεί να έχουν δεν παύ-
ουν να είναι άνθρωποι σαν όλους εμάς. Πολλοί 
συμπολίτες μας γελοιοποιούν αυτή την τρομερά 
ευαίσθητη κοινωνική ομάδα πληγώνοντάς τους. 
Με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι αυτοί δεν κοι-
νωνικοποιούνται, απομονώνονται και περιθωρι-
οποιούνται. Σε παρόμοια κατάσταση βρίσκονται 
και οι ομοφυλόφιλοι. Τα άτομα αυτά δέχονται 
την κατακραυγή από όλους τους συνανθρώπους 
τους, οι οποίοι όμως δεν καταλαβαίνουν ότι είναι 
ελεύθεροι στις σεξιστικές προτιμήσεις τους. 

Οι συνέπειες που δέχεται η κοινωνία από 
αυτό το φαινόμενο είναι τεράστιες και οι ρατσι-
στές κάθε είδους δεν μπορούν να καταλάβουν 
τι επιπτώσεις έχει στον κόσμο η μάστιγα αυτή. 
Καταρχάς οι άνθρωποι εγκλωβίζονται σε στερε-
ότυπα και προκαταλήψεις για τις υπόλοιπες κοι-
νωνικές ομάδες ή για τους υπόλοιπους λαούς. 
Οι σκοταδιστικές και μισαλλόδοξες απόψεις που 
δημιουργούνται δεν είναι δημιούργημα σωστής 
και σοβαρής κριτικής αλλά απλές στερεοτυπι-
κές αντιλήψεις που κάποιοι δημιούργησαν για το 
προσωπικό τους συμφέρον. Μέσα από τον ρατσι-
σμό ο άνθρωπος παύει να αγαπά τον άνθρωπο, 
αναπτύσσονται μισάνθρωπα συναισθήματα και 
όλοι γίνονται επιφυλακτικοί με τους γύρω τους. 
Πολλές κοινωνικές ομάδες περιθωριοποιούνται 
από το κοινωνικό σύνολο μόνο και μόνο από μια 
προκατάληψη εις βάρος τους. Επίσης η εγκλη-
ματικότητα και η βία αυξάνονται καθώς τα πε-

ριθωριοποιημένα άτομα έχουν φτάσει σε άθλιο 
σημείο όσον αφορά το βιοτικό τους επίπεδο και 
όλοι αυτοί κάνουν μια απέλπιδα προσπάθεια για 
να ζήσουν. Η ειρήνη πλέον δεν υπάρχει στον κό-
σμο και οι λαοί πολεμούν μεταξύ τους για να επι-
βάλλουν την δύναμή τους και με αυτόν τον τρόπο 
χάνεται η κοινωνική ισορροπία που υπάρχει στον 
κόσμο και παντού ισχύει ο νόμος της ζούγκλας. 
Οι άνθρωποι μετατρέπονται σε ζώα που το μόνο 
που επιθυμούν είναι η εξόντωση τον εχθρού και 
η δική τους επιβολή. Στη συνέχεια ο πολιτισμός, 
η κουλτούρα και οι τέχνες παραμένουν στάσιμες 
και δεν παρουσιάζεται καμιά πολιτιστική πρόο-
δος. Έτσι το πνεύμα των ανθρώπων παραμένει 
ακαλλιέργητο και όλοι μετατρέπονται σε άβουλα 
όντα χωρίς κριτική ικανότητα. Τέλος το κυριότε-
ρο από όλα αυτά είναι η κατάλυση της δημοκρα-
τίας. Οι άνθρωποι δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα 
και δεν είναι ελεύθεροι να εκφραστούν. Έννοιες 
όπως η ισότητα και η ελευθερία καταπατούνται 
και δεν υπάρχουν πλέον με τη μορφή που γνω-
ρίζουμε σήμερα.

Ωστόσο για να μην φτάσουμε σε χειρότερο ση-
μείο απ’ ότι βρισκόμαστε σήμερα και ο ρατσισμός 
λάβει τεράστιες διαστάσεις, ώστε να υποστούμε 
τις συνέπειες που είδαμε πιο πάνω, πρέπει να δο-
θούν κάποιες λύσεις και να παρθούν κάποια μέ-
τρα από την πολιτεία με σκοπό να σταματήσουν 
τα κρούσματα διάκρισης. Αρχικά όλοι οι διεθνείς 
οργανισμοί και όλες οι μη κυβερνητικές οργανώ-
σεις, με συντονισμένη δράση, μπορούν να ευαι-
σθητοποιήσουν τον κόσμο καθώς δεν εξυπηρε-
τούν συμφέροντα και θα επηρεάσουν θετικά την 
παγκόσμια κοινή γνώμη. Όλα αυτά βέβαια θα 
ισχύουν μόνο αν συνεργαστούν όλοι μαζί και συ-
ντονισμένα δώσουν λύσεις στα προβλήματα που 
δημιουργούνται μέσω του ρατσισμού. Επίσης τα 
κράτη με διάφορες συνεργασίες και ενωτικές 
προσπάθειες μπορούν να φέρουν τους λαούς 
πιο κοντά και να τους βοηθήσουν να ξεχάσουν 
τα μίση και τις διαφορές του παρελθόντος. Όλα 
μαζί τα κράτη με καμπάνιες για την ενημέρωση 
των πολιτών θα οξύνουν την κριτική ικανότητα 
των ανθρώπων και θα τους ενημερώσουν ορθά 
και σωστά. έλος το σχολείο πρέπει ξανά να δώσει 
τη λύση, με συνεχή διδασκαλία ανθρωπιστικής 
παιδείας και καθιέρωση ειδικών μαθημάτων που 
να τονίζουν ιδέες όπως η ισότητα, το δικαίωμα 
στο διαφορετικό, η δημοκρατία και η ελευθερία. 

Συμπερασματικά, για να αντιμετωπισθεί το 
φαινόμενο του ρατσισμού πρέπει να ληφθούν 
μέτρα και τα κράτη να συνεργαστούν ώστε να 
επιτύχουν την εξάλειψη του ρατσισμού. Γιατί 
μόνο έτσι θα καταφέρουμε να ζήσουμε σε έναν 
κόσμο χωρίς μισαλλοδοξίες και προκαταλήψεις, 
σε έναν κόσμο αλληλεγγύης και αγάπης….

Τζανεράς Γεράσιμος (Τάξη Β)

Ο ρατσισμός είναι το δόγμα που αναπτύσσεται 
με σύνδεσμο συγκεκριμένα γνωρίσματα, όπως 
π.χ. εθνικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά κ.λπ., προ-
κειμένου να αναγάγει μια ομάδα αντίστοιχα (κοι-
νωνική, φυλετική, θρησκευτική), ως υπέρτερη 
άλλων. Σήμερα, η λέξη ρατσισμός χρησιμοποι-
είται για να περιγράψει τις πράξεις μιας ομάδας 
ανθρώπων εναντίον μίας άλλης ομάδας. Έτσι, 
οι ρατσιστές υποστηρίζουν την διαφορετικότητα 
των φυλών. Ο ρατσισμός θεωρείται παραβίαση 
του θεμελιώδους δικαιώματος του ανθρώπου 
στην ισότητα στους τομείς της εργασίας, της πο-
λιτικής, της οικονομίας και άλλων παραγόντων 
της καθημερινότητας.

 Δυστυχώς καθημερινά είμαστε μάρτυρες 
πάρα πολλών μορφών ρατσισμού. Το πιο συνηθι-
σμένο είδος ρατσισμού, και αυτό που έχει δώσει 
την αρχική ονομασία στην λέξη (εκ της ιταλικής 
(“ράτσα”) razza = φυλή), είναι ο φυλετικός ρατσι-
σμός. Οι φυλετικοί ρατσιστές πιστεύουν σε βιο-
λογικές διαφορές μεταξύ των φυλών, βάσει των 
οποίων και προσδιορίζουν αυτές σε ανώτερες και 
κατώτερες. Έτσι, με την θεωρία αυτή υποστηρί-
ζουν ότι η φυλή με συγκεκριμένα (ανώτερα) εξω-
τερικά ή ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά, έχει το 
δικαίωμα να θεωρεί εαυτόν της ανώτερη από τις 
άλλες. Επίσης, οι φυλετικοί ρατσιστές θεωρούν 
μία συγκεκριμένη ομοιογενή ομάδα ανθρώπων 
ως ανώτερη, π.χ. θεωρούν τους “λευκούς” αν-
θρώπους ανώτερους από τους “μαύρους”. Από 
τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα ρατσισμού 
αποτελούν οι πεποιθήσεις του Αδόλφου Χίτλερ, 
ο οποίος πίστευε ότι η ξανθή Άρεια φυλή (άνθρω-
ποι που κατάγονται από τη φυλή των Αρείων) έχει 
δικαίωμα να κυριαρχεί στον πλανήτη, εις βάρος 
όλων των άλλων. 

Ακόμη μια μορφή ρατσισμού είναι ο εθνικός 
ρατσισμός ή αλλιώς εθνικισμός. Κάποιες ακραί-
ες κοινωνικές ομάδες συνήθως καταπιέζουν 
και θεωρούν υπαίτιους τους μετανάστες μιας 
χώρας για τα δεινά της. Σε αυτό βέβαια συμ-
βάλλουν και οι κυβερνήσεις των κρατών οι οποί-
ες αδιαφορούν για τους ξένους και μάλιστα το 
χειρότερο είναι ότι εμμέσως τους κατηγορούν, 
μέσω των ΜΜΕ συνήθως, για τα προβλήματα 
που οι πολιτικές της χώρας έχουν προξενήσει. 
Έτσι ολοένα και περισσότεροι πολίτες τάσσονται 
κατά των μεταναστών και απαιτούν την απέλασή 
τους από την χώρα. Παρόλα αυτά το μόνο που 
δεν μπορούν να κατανοήσουν όλοι αυτοί που 
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Μπορούμε πλέον να αποδεχτούμε ότι ζούμε στην εποχή των “τεχνολογικών θαυμάτων”. Καθημερι-
νά η επιστήμη κάνει μεγάλα βήματα προς την τελειότητα, διευκολύνοντας τη ζωή μας. Ποίος θα μπο-
ρούσε να φανταστεί ότι μέσα σε εκατό χρόνια θα άλλαζαν ριζικά τα πάντα .Ο άνθρωπος “τσακίστηκε” 
από δύο παγκοσμίους πολέμους, για να σηκωθεί μετά από πολύ αγώνα ,διεκδίκησε τα δικαιώματα 
του, ανέπτυξε τις επιστήμες, ταξίδεψε μέχρι το φεγγάρι... Είναι δυνατόν μετά από τόσες αλλαγές 
και ενώ κοντεύει να φτάσει την τελειότητα ο άνθρωπος να είναι πιο εγωιστής και στενόμυαλος από 
πότε; Πώς γίνεται και σε μια εποχή πού, τουλάχιστον στις αναπτυσσόμενες, χώρες όλοι έχουν τη 
δυνατότητα να λάβουν ανθρωπιστική παιδεία να υπάρχουν τόσο έντονες ρατσιστικές αντιδράσεις; 
Γιατί οι διανοούμενοι της εποχής μας πολεμούν λυσσασμένα “τη διαφορετικότητα” πηγαίνοντας μας 
χιλιάδες χρόνια πίσω;

Αξίζει να φερόμαστε σε αυτά τα άτομα με αυτόν τον τρόπο. Παρόλες τις γνώσεις μας ξεχνάμε ότι 
δεν υπάρχουν δύο όμοια καθυστερημένα παιδιά ή δύο κωφάλαλοι ενήλικες που να συμπεριφέρονται 
και να αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο. Είναι πάνω από όλα άνθρωποι και κατά δεύτερο λόγο άτομα με 
ειδικές ανάγκες.

 Έτσι λοιπόν τα άτομα που πάσχουν από σύνδρομο Down βλέπουν τον κόσμο μέσα από ένα δια-
φορετικό φίλτρο. Ελπίζουν, ονειρεύονται και μερικές φορές αντιμετωπίζουν τη ζωή με περισσότερη 
αισιοδοξία!! Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στους γονείς αυτών των παιδιών .Οι γονείς αυτοί είναι 
οι καθημερινοί άγνωστοι ήρωες που παλεύουν όπως όλοι μας σε αυτόν τον άδικο κόσμο

 Γιατί να υπάρχει όμως τόση κακία; Σύμφωνα με το Λέο Μπουσκάλια:
«Έχουμε την τάση να δημιουργούμε μοντέλα τελειότητας. Περνάμε τη ζωή μας προσπαθώντας 

να κάνουμε τον έξω κόσμο να ταιριάσει μ’ αυτό που νομίζουμε εμείς σαν τέλειο». «Η αλήθεια όμως 
είναι ότι είμαστε ήδη τέλειοι. Ο κόσμος είναι ήδη τέλειος. Προσπαθούμε να επέμβουμε σ’ αυτή την 
τελειότητα κι από κει πηγάζουν όλα τα προβλήματά μας. Τι θαυμάσιο που θα ήταν, αν μπορούσαμε 
να δεχτούμε το γεγονός ότι είμαστε ο τέλειος εαυτός μας. Μόνο εσύ μπορείς να ξέρεις ποιος είναι ο 
τέλειος εαυτός σου. Είσαι όμως ο τέλειος εαυτός σου και είναι ο μοναδικός τέλειος εαυτός σου που 
θα περάσει έτσι στην ιστορία του κόσμου! Ίσως οι άλλοι να προσπαθήσουν να τον κάνουν ατελή».

 Ας αντιμετωπίσουμε τα παιδιά με σύνδρομο Down όπως τους αξίζει Ας δούμε στα μάτια τους τον 
άνθρωπο και όχι την αναπηρία μόνο έτσι θα πάψουν να θεωρούνται “μαύρο πρόβατο” της κοινωνίας 
μας . Let’s see the person. Not the disability!!

Κωνσταντίνα Σερεμέτη (Τάξη Α)

Αξίζει να ξέρουμε ότι: Το σύν-
δρομο Down περιγράφει μια χρωμοσωμι-
κή ανωμαλία, που περικλείει ένα σύνολο 
χαρακτηριστικών, τα οποία υπάρχουν 
εκ γενετής στους φορείς της γενετικής 
αυτής βλάβης και αφορούν παρεκκλί-
σεις στη σωματική διάπλαση, τη νοητική 
ανάπτυξη και την ψυχοκοινωνική εξέλιξή 
τους.

Από ορισμένους δεν θεωρείται ασθέ-
νεια, δεδομένου ότι τα άτομα με σύνδρο-
μο Down δεν υποφέρουν από αυτό.Λόγω 
κυρίως του προσώπου και του σχήματος 
των ματιών που είχαν έντονα τα χαρα-
κτηριστικά της μογγολικής φυλής, αλλά 
και λόγω της χαμηλής νοημοσύνης, που 
την εποχή εκείνη ήταν πιστευτό ότι όσο 
μακρύτερα από την Ευρώπη βρίσκεται 
κάποιος, τόσο χαμηλότερη ήταν η νοημο-
σύνη του, οδήγησε τον Down στην εισα-
γωγή του όρου Μογγολοειδής ιδιώτης. (Η 
λέξη ιδιώτης χρησιμοποιήθηκε με την αρ-
χαιοελληνική σημασία του όρου, δηλαδή 
ηλίθιος). Για πάρα πολλά χρόνια ο όρος 
«Μογγολισμός» είχε καθιερωθεί, όμως 
σήμερα θεωρείται ηθικά ανεπίτρεπτος και 
επιστημονικά απαράδεκτος.Ακόμα αξίζει 
να  σημειώσουμε ότι το σύνδρομο down 
δεν έχει κληρονομική επιβάρυνση και 
δεν είναι κολλητικό... ο ρατσισμός  όμως 
είναι!!!

 Βέβαια τα τελευταία 30 χρόνια έχουν 
γίνει διεθνώς πολύ σημαντικά βήματα για 
την ενσωμάτωση των ατόμων με σύνδρο-
μο Down στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Υπάρ-
χουν καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί, ικανοί 
να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανά-
γκες των μαθητών (αν και η Ελλάδα υστε-
ρεί ακόμη στον τομέα αυτό).Επιπλέον από 
το 2006 έχει καθιερωθεί η 21 Μαρτίου 
ως Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down 
από τα σωματεία International Down 
Syndrome Association και European 
Down Syndrome Association, με πρω-
τοβουλία του Έλληναγιατρού Στυλιανού 
Αντωναράκη, καθηγητή γενετικής στο 
Πανεπιστήμιο της Γενεύης, προκειμένου 
να ενημερωθεί και ευαισθητοποιηθεί η δι-
εθνής κοινότητα για το σύνδρομο Down.
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Ηλικία (15-25): • Κατω 
των 15 • 15-18 • 18-25

1. Από πού ενημερωθή-
κατε για τη σεξουαλική 
επαφή;
• Γονεις 
• Φίλοι
• Τηλεόραση
• Σχολείο
• Διαδίκτυο

2. Ποια ήταν η ηλικία 
του ατόμου με το οποίο 
είχατε την πρώτη σας 
σεξουαλική επαφή;

3. Ήταν δική σας επιλογή ή 
επηρεαστήκατε από τους γύρω 
σας;
• Δική μου
• Επιρροή από φίλους
• Με πίεσε ο/η σύντροφός μου

4. Το οικογενειακό σου περιβάλ-
λον εχει γνώση αυτού;
• Ναι 
• Όχι

5. Θεωρείτε τον εαυτό σας καλά 
ενημερωμένο σε θέματα αντι-
σύλληψης και πρόληψης από 
τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 
νοσήματα (Σ.Μ.Ν);

6. Απο ποιόν έχετε ενημερωθεί;

7. Παίρνετε προφυλάξεις;
• Ναι 
• Όχι

8. Ποιές μεθόδους προφύλα-
ξης χρησιμοποιείτε;
• Προφυλακτικά
• Αντισύλληψη
• Διακοπτόμενη 

9. Για ποιο λόγο παίρνετε προ-
φυάξεις;
• Αποφυγή εγκυμοσύνης
• Αυτό μου έχουν υποδείξει πως 
είναι το σωστό
• Και τα δυο
• Αποφυγή σεξουαλικώς μετα-
διδομένων νοσημάτων

10. Γνωρίζετε μερικές σεξουαλι-
κώς μεταδιδόμενες ασθένειες;
• Ναι
• Όχι

11. Ποιές;

12. Απο πού έχετε ενημερωθεί 
για αυτές τις ασθένειες;
• Οικογένεια
• Φίλοι
• Σχολείο
• Βιβλίο/διαδίκτυο

1. Το 30% των ατόμων κάτω των 15 απάντησαν πως γνώρισαν για 
την σεξουαλική επαφή από τους φίλους. Το 20% από το σχολείο 
καθώς και το διαδίκτυο. Το 40% από τους γονείς. Το 10% από την 
τηλεόραση αλλά και από άλλες πηγές.

Από την ηλικία των 15-18: Το 40% απάντησε πως γνωρίζει από το διαδίκτυο. Το 13% από τους γονείς. Το 27% από 
την τηλεόραση και το σχολείο. Το υπόλοιπο % απάντησαν πως γνωρίζουν από τους φίλους.

3. Κάτω των 15 απάντησαν πως το 20% ήταν δική τους επιλογή. Από 15-18 απάντησαν πως 56% ήταν επιρροή από 
φίλους. Από 18-25 απάντησαν πως 60% ήταν επιρροή αλλά και δική τους επιλογή.

4. Κάτω των 15 απάντησαν 40% ναι και 60% όχι. Από 15-18 απάντησαν 52% όχι και 48% ναι. Από 18-25 απάντησαν 
67% ναι και 33% όχι.

5. Το 58% απάντησε πως δεν γνωρίζει πολύ εως καθόλου τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Το 42% απά-
ντησε πως γνωρίζει και το πιο γνωστό σε όλους είναι το AIDS.

6. Το 38% μας είπε πως γνωρίζει για τις ασθένειες από ειδικά μαθήματα κατά τη διάρκεια του σχολικού μαθήματος. 
Το 62% είπε πως κάποιος συγγενής τους έχει νοσήσει αλλά και από ενημέρωση γονέων.

7. Το 40% όλων των ηλικιών ανέφερε πως δεν παίρνει προφυλάξεις καθώς θεωρούν πως δεν είναι αναγκαίο. Το 
60% ανέφερε πως είναι ανάγκη να παίρνει προφύλαξη κάποιος για να μην νοσήσει.

8. Το 70% χρησιμοποιεί προφυλακτικά κατά την σεξουαλική επαφή. Το 20% παίρνει αντισύλληψη. Το 10% κάνει 
διακοπτόμενη. 

9. Ο λόγος προφύλλαξης το 30% μας απάντησε για αποφυγή εγκυμοσύνης. Το 20% επειδή του έχουν υποδείξει 
πως αυτό είναι το σωστό. Το 19% επειδή υποστηρίζει και τις δυο παραπάνω απόψεις. Το 31% απάντηση αποφυγή 
σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων.

12.Όταν ρωτήθηκαν από πού γνωρίζουν για τις σεξουαλικώς μεταδιδόμενες αρρώστιες: Το 48% απάντησε από την 
οικογένεια. Το 20% από τους φίλους. Το 10% από το σχολείο. Το 32% από τα βιβλία και το διαδίκτυο

Ένα σεξουαλικώς μεταδιδό-
μενο νόσημα, και το πιο σοβαρό 
είναι ο ιός HIV(Ιός Ανθρώπινης 
Ανοσοανεπάρκειας) ή το γνωστό 
σε όλους AIDS.

Μερικοί ιοί,όπως αυτοί που προ-
καλούν το κοινό κρυολόγημα ή την 
γρίπη παραμένουν στο σώμα μόνο 
για μερικές μέρες. Μερικοί ιοί. 
Όπως ο HIV δεν φεύγουν ποτέ.

Οι ονομασίες HIV και AIDS  
μπορεί να συγχέονται γιατί και οι 
δύο αυτοί όροι περιγραφουν την 
ίδια νόσο.Σκεφτείτε το AIDS σαν 
μια προχωρημένη HIV νόσο. Ένα 
άτομο με AIDS έχει ένα ανοσο-
ποιητικό σύστημα τόσο αποδυ-
ναμωμένο από τη δράση του HIV 
που συνήθως αρρωσταίνει από 
μία ή περισσότερες ευκαιριακές 
λοιμώξεις όπως πνευμονία ή καρ-
κίνους.

Όσον αφορά όμως την διαπί-
στωση εάν κάποιος έχει HIV, δεν 
υπάρχει κανένας τρόπος! Πολλοί 
άνθρωποι με HIV δείχνουν απόλυ-
τα υγιείς. Άλλοι μπορεί να έχουν 
καποια συμπτώματα ίδια με αυτά 
κοινών παθήσεων. Δεν μπορείτε 
να διαπιστώσετε αν κάποιος είναι 
οροθετικός από την εμφάνισή 
του. Ο μόνος τρόπος είναι εάν το 
πει ο ίδιος.

Για να μεταδοθεί όμως το παρα-
πάνω νόσημα το οποίο κατατασ-
σεται στα σεξουαλ. Μεταδιδομενα 
νοσήματα, θα πρέπει να έχει έρθει 
το άτομο σε απευθείας επαφή με 
μολυσμένο αίμα ή ακόμη κι από 
την μητέρα προς το εμβρυο. Τα 
σωματικά υγρά που περιέχουν HIV 
είναι το:

• Αίμα
• Σπέρμα
• Κολπικά υγρά
• Μητρικό γάλα
Επιπλέον μπορεί να μεταδοθεί 

και από την κοινή χρήση συριγγών 
όταν λαμβάνεται δόση ναρκωτι-
κών ουσιών. Από τον τοκετό και 
τον θηλασμό.

O HIV  όμως ΔΕΝ  μπορεί να με-
ταδοθεί από το:

• Σάλιο 
• Δάκρυ
• Ιδρώτα
• Κόπρανα
• Ούρα
Για να προκληθεί όμως η μετά-

δοση, θα φταίει μάλλον η συχνή 
αλλαγή  ερωτικών συντρόφων, η 
κοινή χρήση συριγγών και η χρήση 

βελονών για τρύπημα αυτιών και 
τατουάζ.

Από τα στοιχεία του Κέντρου 
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημά-
των φαίνεται ότι από την 1 Ιανου-
αρίου εως  31 Οκτωβρίου 2011, 
έχουν δηλωθεί 803 νέες περιπτώ-
σεις λοιμώξεων από τον HIV. Πρό-
κειται για τη δεύτερη χειρότερη σε 
επίδοση της χώρας μας. Στα 30 
χρόνια από την εμφάνισης της νό-
σου. Το 2/3 που ζουν με αυτόν τον 
ιό είναι στη  Αφρική.

Μπορεί ο καθένας όμως, να 
προστατεύσει τον ίδιο του τον εαυ-
τό αλλά και τους γύρω του, από 
το ιό HIV. Μπορεί ο φόβος να σας 
κυριεύει, μπορεί να μην νοιώθετε 
καλά αλλά η πρόληψη είναι το ση-
μαντικότερο για να αποφύγετε την 
κάθε είδους ασθένεια.

1 Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ως 
Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS 
το 1988, με απόφαση της Παγκό-
σμιας Οργάνωσης Υγείας και στη 
συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης 
του ΟΗΕ.

Μαρία Λαζάρου (Τάξη Γ)
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ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ…!!!
της Σταυρέλιας Μπανιάκα (Β4΄ τάξη)

ΟΡΕΚΤΙΚΟ: Μουσικές φλογέρες

Υλικά:
• 1 κουτί φύλλα κρούστας • Ζαμπόν • Τυρί • Νερό

Εκτέλεση:
Κόβουμε το φύλλο στα δύο (ανάλογα το μέγεθος) και 
το βάζουμε το ένα πάνω στο άλλο. Τα βρέχουμε λίγο 
για να κολλήσουν. Βάζουμε ζαμπόν και τυρί στην άκρη, 
και φέρνοντας της άκρες προς τα μέσα αρχίζουμε να 
τυλίγουμε. Στην άκρη το κολλάμε πάλι με λίγο νερό. Το 
τηγανίζουμε λίγο ως που να ροδίσει.

Σερβίρονται πάντα ζεστές. Μην ξεχαστείτε…

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ: Σνίτσελ κοτόπουλου που…!?!?!
Υλικά

8 σνίτσελ κοτόπουλου, 100 γρ. το καθένα • 50 γρ. μαρούλι • 350 γρ. ανθότυρο • ½ φλ. τσαγιού 
αλεύρι • 2 αυγά χτυπημένα • 2 κουτ. σούπας γάλα • 2 φλ. τσαγιού τρίμματα ψωμιού ή φρυγανιά • 1 
½  φλ.τσαγιού σάλτσα ντομάτας • 1 φλ. τσαγιού τριμμένο τυρί της αρεσκείας μας

Εκτέλεση:
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 2000C στις αντιστάσεις. Απλώνουμε τα σνίτσελ στον πάγκο 

μας. Τα αλατοπιπερώνουμε, ισομοιράζουμε το μαρούλι και το ανθότυρο, τα αναδιπλώνουμε και κλεί-
νουμε με οδοντογλυφίδα. Περνάμε τα σνίτσελ στο αλεύρι, να καλυφτούν καλά. Τινάζουμε να φύγει 
το περιττό αλεύρι.Χτυπάμε τα αυγά με το γάλα.

Βουτάμε ένα ένα τα σνίτσελ στο διάλυμα αυγού και κατόπιν στα τρίμματα ψωμιού. Τα αραδιάζουμε 
σε λαμαρίνα στρωμένη με λαδόκολλα και τα αφήνουμε 20΄ στο ψυγείο να σταθεροποιηθεί το πανάρι-
σμα. Ζεσταίνουμε λίγο ελαιόλαδο σε βαθύ τηγάνι και ροδίζουμε τα σνίτσελ και από τις δύο πλευρές. 
Τα αφήνουμε σε απορροφητικό χαρτί.

Σε λαδωμένο ταψί αραδιάζουμε τα μισοψημένα σνίτσελ. Περιχύνουμε με τη σάλτσα ντομάτας. Πα-
σπαλίζουμε με το τυρί. Ψήνουμε για 10΄ έως ότου λιώσει το τυρί. Σερβίρουμε με πράσινη σαλάτα και 
ψιλοκομμένα ντοματίνια. Θα γλείφετε τα δάχτυλά σας... μμμ…

åëåýèåñïò ÷ñüíïò

Αν είσαι αρχάριος/α στην κουζίνα και θέλεις να πάρεις μέρος στο 
ταξίδι των γεύσεων, μην ανησυχείς… οι παρακάτω συνταγές όχι μόνο 

θα σε ταξιδέψουν, αλλά θα ξετρελάνουν και τον ουρανίσκο σου..:
Βέβαια, η κουζίνα της μαμάς είναι πάντοτε καλύτερη, αλλά οι συνταγές 

των φαγητών που προτείνουμε είναι madebymothersforus…;-)
Σε περίπτωση που κάποιος θελήσει να κάνει το τραπέζι  

για να υποδεχτεί κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο  
(ξέρεις τι εννοώ..), δεν χρειάζεται άγχος! Εμείς είμαστε εδώ..; Ξεκινάμε λοιπόν…

ΚΑΙ ΤΩΡΑ  
Η ΓΛΥΚΙΑ ΑΜΑΡΤΙΑ…

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ
Λαχταριστή  

μους σοκολάτας  
με φράουλες!  

Το γλυκό του έρωτα..!

Υλικά
300 γρ. φράουλες + λίγες επιπλέον 
για το γαρνίρισμα • 500 γρ. κουβερ-
τούρα 55% κακάο • 500 ml κρέμα 
γάλακτος 35% λιπαρά, χτυπημένη 
στον κάδο του μίξερ • με το σύρμα, 
μέχρι να αποκτήσει παχύρρευστη 
μορφή (σαν γιαούρτι)

Εκτέλεση
Τεμαχίζουμε την κουβερτούρα 

σε μικρά κομματάκια, τα οποία βά-
ζουμε σε ένα μπολ. Πολτοποιού-
με τις φράουλες στο μούλτι ή στο μπλέντερ. 
Ρίχνουμε τον πολτό φράουλας σε μια μικρή 
κατσαρόλα και τον βράζουμε σε μέτρια φωτιά, 
μέχρι να αρχίσει να κοχλάζει.

Περιχύνουμε με τον καυτό πολτό την κου-
βερτούρα και ανακατεύουμε πολύ καλά με 
μια σπάτουλα, ώστε να λιώσει η σοκολάτα 
και να ενσωματωθούν τα υλικά. Στη συνέχεια 
προσθέτουμε την παχύρρευστη κρέμα ανακα-
τεύοντας απαλά με τη σπάτουλα. Μοιράζουμε 
τη μους σε 8 μικρά ποτήρια ή μπολάκια και 
την αφήνουμε στο ψυγείο να κρυώσει, για 2 
- 3 ώρες. Προτού σερβίρουμε, γαρνίρουμε με 
φράουλες. 
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wanted
κινούνται εντός του σχολείου και όλοι τους γνωρίζετε....

Θηραίου Μαρία (Τάξη Β’), Γκιώνη Σοφία (Τάξη Β’), Μανγιώλη Μαρία (Τάξη Α’)

Καθώς περπατούσα στους διαδρόμους του 
the mall Athens εντόπισα σε ακτίνα λίγων μέ-
τρων τη γιγαντοαφίσα της πολυαναμενόμενης 
ταινίας με τον τίτλο “Τhe girl with the dragon 
tattoo”. Μια τόσο καλά λανσαρισμένη ταινία δεν 
θα μπορούσε να με αφήσει αδιάφορη, οπότε τα 
εισιτήρια για μένα και την παρέα μου αγοραστή-
καν σε χρόνο dt. 

Πρόκειται για μια ακόμη επιτυχημένη σκηνο-
θεσία του Ντέιβιντ Φιντσερ  και το αγγλόφωνο 
remake  της πρώτης εκ των ταινιών της πολυσυ-
ζητημένης νεονουάρ τριλογίας «Millennium», η 
οποία είναι βασισμένη στο ομότιτλο best seller  
του Στιγκ Λάρσον. Ένα αστυνομικό θρίλερ που 
εμπλέκει στοιχεία από αμιγώς κοινωνική ταινία 

και απογειώνεται με την ερμηνεία της  αποκάλυ-
ψης του φιλμ, που δεν είναι άλλη από την Ρούνεϊ 
Μάρα, η οποία ομολογουμένως επισκιάζει τον 
Ντάνιελ Κρεγκ. Μοιραίο αποτέλεσμα των παρα-
πάνω οι δυο υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαί-
ρες για την προαναφερθείσα. 

Ο Φίντσερ καταφέρνει να αποδώσει αριστο-
τεχνικά την ηθική σήψη μιας ομάδας «ανθρώ-
πων», συνδυάζοντας μυστήριο, αγωνία και 
συναίσθημα. Δεν θα μπορούσαμε, ωστόσο, να 

κριτική  
κινηματογράφου

αφήσουμε ασχολίαστα τα καταπληκτικά γραφι-
κά στο title sequence της ταινίας και το πλέον 
κατάλληλο σάουντρακ που αποτελεί διασκευή 
του ύμνου των Led zeppelin “immigrant song”.

Σας προτείνω, λοιπόν, ανεπιφύλακτα να την 
νοικιάσετε διοργανώνοντας μια παρεϊστικη  
βραδιά με τους σινεφίλ φίλους σας !

Στέφη  Δαβούτη (Τάξη Β)
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Η επίσκεψή μας στον ραδιοφωνικό σταθμό 
Flash 96, μας έδωσε τη δυνατότητα να γνωρί-
σουμε εκτός από τον κόσμο της δημοσιογρα-
φίας, υπό την καθοδήγηση του Σπύρου Χαριτά-
του, και τον ίδιο. Το μέχρι πρότινος καθημερινό 
τηλεοπτικό πρόσωπο, όπου μαζί με τον Γιώργο 
Καραμέρο, «έσπασαν» το ταμπού που ήθελε 
μόνο γυναικείες παρουσίες στην πρωινή ζώνη, 
πλέον απολαμβάνει τη «μοναξιά» του μικροφώ-
νου και δείχνει να το ευχαριστιέται! 

Μακριά από τα φώτα της κάμερας και με 
«όπλο» τη δημοσιογραφική του εμπειρία και την 
όρεξή του για την ανάδειξη της επικαιρότητας, 
πάντα με τον δικό του τρόπο, ο Σπύρος Χαριτά-
τος δίνει φέτος ραντεβού με το κοινό του, 11 με 
12 το πρωί, στη «Γιάφκα» του Flash 96.

Μέσα από τη συχνότητα του, οι ακροατές βρί-
σκουν το καταφύγιο τους σε μια ραδιοφωνική 
συνομωσία με σκοπό να δώσουν ή να βρουν 
απαντήσεις σε όσα τους καταδυναστεύουν, 
τους ενοχλούν ή τους αφήνουν διαρκή ανα-
πάντητα ερωτήματα. Παρεμβαίνουν δυναμικά 
καταγγέλλοντας, καταθέτοντας προβληματι-
σμούς, ασκώντας ποιοτικό χιούμορ. 

Ως δημοσιογράφος έχει υπηρετήσει όλα 
τα ειδή ρεπορτάζ κυρίως δελτίου ειδήσεων 
και ενημερωτικών εκπομπών, ενώ ειδικεύτηκε 
στην έρευνα και το ελεύθερο ρεπορτάζ. Η αρ-
θρογραφία και το ραδιόφωνο αποτελούν για 
τον ίδιο καταφύγιο δημοκρατικής έκφρασης. 
Άλλωστε σε ραδιοθάλαμο έκανε τα πρώτα του 
δημοσιογραφικά βήματα…

Η κουβέντα με έναν άνθρωπο σαν και αυτόν, 
είναι πάντα ενδιαφέρουσα. Κι αυτό γιατί δεν 

είναι «δήθεν», αλλά αυθεντικός… Εκφράζει 
την άποψη του, όποια κι αν είναι αυτή και την 
υποστηρίζει με πάθος, χωρίς όμως και να την 
επιβάλλει. Συνηθίζει να λέει στο κοινό του «μαζί 
μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα», ωθώ-
ντας τους να προσπαθήσουν για τη βελτίωση 
των γεγονότων.

Ο ίδιος έχει παραδεχτεί ότι τα πράγματα 
στην πορεία της επαγγελματικής του εξέλιξης 
δεν ήταν πάντοτε εύκολα για εκείνον: «Κατά 
καιρούς άνθρωποι που θεωρούσαν πως είχαν 
δύναμη μου έβαλαν πολλά εμπόδια για αδιευ-
κρίνιστους λόγους. Θεωρούν πως είμαι δήθεν 
και πως είναι πολύ καλό αυτό που βγάζω για να 
είναι αληθινό» λέει. Έχει αγωνιστεί σκληρά για 
να φτάσει εκεί που είναι σήμερα και σαφώς το 
αξίζει.

Όσον αφορά την προσωπικότητά του και τα 
όσα λάβαμε από αυτόν, ίσως να μην είναι αρ-
κετή μόνο μια λέξη για να αναδείξει το μεγαλείο 
του. Εύχαρος και φιλόξενος μας καλωσόρισε 
μ’ ένα πλατύ χαμόγελο στο χώρο εργασίας του. 
Μας βοήθησε αποτελεσματικά να ξεπεράσου-
με το άγχος μας, και μας άφησε να εκφράσου-
με ελεύθερα την άποψη μας πάνω σε σύγχρονα 
θέματα συζήτησης όπως η σημερινή κρίση. Μας 
συμβούλευσε να εμπεριστατώνουμε τις πληρο-
φορίες μας και να μην δεχόμαστε παθητικά τα 
γεγονότα, να αντιδράμε στο κατεστημένο και 
στο άδικο… Σε κάθε του φράση αντιλαμβανό-
ταν κανείς τις αγνές του προθέσεις και την αγά-
πη του για τη δημοσιογραφία. Απόλυτα ισορρο-
πημένος και αντικειμενικός συνόδευε τα λόγια 
του με μια αύρα αισιοδοξίας και ανθρωπισμού. 

Ακόμη κι αν ο χρόνος μας μαζί του ήταν λίγος, 
προσπάθησε να μας μεταδώσει κάποια βασικά 
και σημαντικά μηνύματα ζωής.

Απ’ την άλλη μας παρουσίασε τον κόσμο της 
δημοσιογραφίας με τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα του ώστε να επιμεληθούμε σω-
στά τη δική μας μικρή εφημερίδα. Η βοήθεια 
του ήταν ζωτική καθώς έλυσε με προθυμία 
καθεμία από τις απορίες μας αλλά και μας γέ-
μισε προβληματισμούς. Δεν στάθηκε δίπλα μας 
μόνο ως δημοσιογράφος αλλά και ως άνθρω-
πος, προικισμένος με αρετές όπως η ειλικρί-
νεια, η εντιμότητα, η σοβαρότητα, το ήθος αλλά 
και ταυτόχρονα το απεριόριστο χιούμορ και τη 
μόρφωση. Τέλος, η εμπειρία μας κοντά του 
αποτελεί μια όχι μόνο εκπαιδευτική επίσκεψη, 
αλλά και μια ανεξίτηλη ανάμνηση…

Νικολοπούλου Μαρία (Τάξη Α)

 

Και φέτος τα παιδιά μας έβγαλαν ασπροπρό-
σωπους με την τρελή αυτή σάτιρα!!! H παρέα 
από τη Θεσσαλονίκη δεν χάνει ποτέ το πάθος 

της, ούτε και το χιούμορ της. Στα όμορφα και 
στα άσχημα, στα σοβαρά και στα αστεία, οι 
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ μιλάνε χωρίς να τα μασάνε και 
μας χαρίζουν ανεπανάληπτες στιγμές, εικόνες 
και ατάκες. Εδώ θα είναι και φέτος, για τρίτη 
χρονιά. Κεφάτοι ή προβληματισμένοι, τρελαμέ-
νοι ή… αγανακτισμένοι, θα συνεχίσουν να σατι-
ρίζουν ανελέητα την ελληνική πραγματικότητα 
και να γράφουν τη δική τους τηλεοπτική ιστορία. 
Ο Αντώνης Κανάκης και ο Γιάννης Σερβετάς, 
μαζί με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο και τον Χρή-
στο Κιούση, μας απέδειξαν ότι υπάρχει κι αυτή 
η τηλεόραση. Κι εμείς την αγαπάμε, κι ας είναι 
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ. Δημιουργούν μια αυθόρμητη, 
κεφάτη παρέα που επικοινωνεί ζωντανά με τους 
τηλεθεατές και συζητά για θέματα της επικαιρό-

τητας και όχι μόνο, από τη δική της οπτική γωνία 
και χωρίς καμία λογοκρισία. Μια εκπομπή δια-
λόγου και αληθινής επικοινωνίας. Μια εκπομπή 
ζωντανή με όλη τη σημασία της λέξης. Κοιτάνε 
με το δικό μου βλέμμα, ακούω την μουσική που 
και εγώ αγαπώ, ενώ έχουν αναφορές σε αυτά 
που θέλουμε να σχολιάσουν με το δικό τους 
τρόπο , γελάω με τα αστεία τους, κατανοώ τους 
κώδικες τους. Κάποιοι κατά καιρούς έχουν σχο-
λιάσει αρνητικά την εκπομπή κάτι που δεν τους 
πτοεί ίσα ίσα που τους κάνει να έχουν περισσό-
τερο χιούμορ!!!!! Δηλαδή σαν συμπέρασμα οι 
ράδιο αρβύλα είναι μια αρκετά καλή σατιρική 
και χιουμοριστική εκπομπή που λέει τα πράγμα-
τα με το όνομα τους.

Θάνος Σιούφας (Τάξη Β)
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Είναι γνωστό ότι ζούμε σε μια πόλη που όλοι έχουν ανά-
γκη την επανάσταση. Με όποιο τρόπο και αν εμφανίζεται. 
Δρόμοι γεμάτοι ποίηση από επαναστάτες με αίτια.

Η τέχνη του γκράφιτι προέρχεται από τη κουλτούρα του 
hip hop. Η μια πλευρά του, αυτή που πολλοί θα μπορού-
σαν να τη χαρακτηρίσουν και ως βανδαλισμό, δηλώνει την 
ύπαρξη, σημαίνει «ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ» οι υπογραφές των artist, τα 
σχέδια δείχνουν την ανάγκη μιας γενιάς που θέλει να αφή-
σει το στίγμα της.

Tώρα πια τα γκράφιτι έχουν εξελιχθεί σε καλλιτεχνικές 
δημιουργίες μέσα από τις οποίες εκφράζονται αγωνίες, 
προβληματισμοί και ο θυμός μιας ολόκληρης κοινωνίας.

graffiti + ποίηση

Κάθε στενό έχει το δικό του ζωγραφικό συναίσθημα

Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά του γκράφιτι (street poems), η 
οποία πυροδοτείται από αναρχικούς κυρίως, και γίνεται πιο έντονη σε 
περιόδους εξεγέρσεων. Η διάφορα με την τέχνη του γκράφιτι και του 
street poetry είναι ότι το δεύτερο αφορά το σύνολο, είναι η ποίηση για 
τον καθένα ενώ το γκράφιτι είναι πιο προσωπικό και αφόρα τον writer. 
Ο λόγος που εμφανίζεται σε περιόδους επανάστασης είναι διότι σκο-
πός είναι η αφύπνιση των ανθρώπων και σε όλες τις περιπτώσεις η 
δημιουργία συνείδησης. Πολλά από αυτά μιλούν και αναπαριστούν 
την πραγματικότητα, άλλα παρακινούν και άλλα προσπαθούν να κα-
ταπολεμήσουν κοινωνικά προβλήματα μέσα από τα μηνύματα τους.

Παρόλα αυτά και οι δυο μορφές δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν 
ως βανδαλισμός γιατί ακόμα και αν πρόκειται για σχέδια και πάλι δί-
νουν χρώμα ανάμεσα στο γκρίζο των καιρών και όταν πάλι πρόκειται 
για street poems, το σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι αποκτούν κάποι-
ες ιδέες. Το γκράφιτι ενώνει τους ανθρώπους ή καλύτερα τους προ-
τρέπει. Η σύγχρονη κοινωνία έχει ανάγκη από τις φωνές του δρόμου. 
Αλλωστε, σε εμάς απευθύνονται και εμάς συμβουλεύουν.

Το γκράφιτι σημαίνει ελευθερία, ανεξαρτησία σκέψης, είνα ιη έκ-
φραση των ελεύθερων. Λειτουργεί φανερά και αόρατα γι’ αυτούς 
που βλέπουν πέρα από το ορατό…

Μαριλένα Τσερπέλη (Α τάξη)

Η άλλη πλευρά των 
γκράφιτι, αυτή που προ-
σπαθεί να παρακινήσει 
τους νέους σε ριζοσπα-
στικές αλλαγές και να 
αποτυπώσει την κοινω-
νική και πολιτική ιστο-
ρία όπως της βλέπουν 
οι νέοι...

Μηνύματα σε όλες τις 
γωνιές της Αθήνας ενά-
ντια σε κάθε εξουσία 
αλλά με το άλλοθι του 
δικαιώματος της ελεύ-
θερης βούλησης και 
έκφρασης. 

Ποιος μπορεί να στε-
ρήσει απ’ αυτή τη γενιά 
το να αντιδρά, να αμφι-
σβητεί και να σκέφτεται 
διαφορετικά;

Εμπνευστείτε στο 
http://www.streetpoems.gr


