Το πυκνό χιόνι του Σαββατοκύριακου της 16ης και 17ης Φεβρουαρίου µας πρόσφερε µια
διαφορετική εικόνα του σχολείου µας … Απολαύστε την...

"ΘΑ ΚΑΝΩ Ο,ΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΟΛΑ ΘΑ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ, ΘΑ ΠΕΤΥΧΩ…"

Συµβουλευτικός Σταθµός Νέων :
E-mail@ ssneon@yahoo.gr
www.ssneond.sch.gr

Στις 28 Φεβρουαρίου 2008, τις τελευταίες ώρες των
µαθηµάτων, έγινε για τις τρεις τάξεις της Γ΄ Λυκείου στην
αίθουσα προβολών ειδική παρουσίαση µε θέµα
"Αντιµετωπίζοντας το άγχος των εξετάσεων". Ο υπεύθυνος
του Συµβουλευτικού Σταθµού Νέων που λειτουργεί στη
Νέα Σµύρνη, ∆ιδάκτωρ Στέφανος Κουµαρόπουλος, αφού
έδωσε µε ευχάριστο τρόπο βασικές οδηγίες και συµβουλές,
άφησε τους µαθητές να εκφράσουν οι ίδιοι τις σκέψεις
τους και τους φόβους τους. Κάποιοι παραδέχτηκαν το
άγχος τους, κάποιοι άλλοι όχι…Η όλη παρουσίαση ήταν
πολύ ενδιαφέρουσα και κυρίως χρησιµότατη.

Η Συναυλία στο Οµήρειο
Αναστασία Τριανταφύλλου Β3

Όπως ξέρετε οι περισσότεροι, στις 23 Φεβρουαρίου,
πραγµατοποιήθηκαν δύο σχολικές συναυλίες στη Ν. Σµύρνη.
Μαζί µε την 'Rock Βραδυά ' γινόταν ακριβώς την ίδια ώρα
το 'Rock Fest' στο Οµήρειο. On stage ήταν τα εξής
συγκροτήµατα: Fallen, No Profile, Bleeze, Ladies and
Gentlement, Somewhere Beyond, Horroscope, Decayed
Truth, Misty Valley, One night Band (έτσι τουλάχιστον
έγγραφε το εισιτήριο, γιατί δεν παρακολούθησα µέχρι το
τέλος, όπως και οι περισσότεροι φυσιολογικοί).
Μερικά απ' τα τραγούδια που παίχτηκαν ήταν :Sweet child o
mine ( όπου έγινε χαµός) , Californication, Every day I love
less and less, Bohemian Like You, Ruby…
Τα υπόλοιπα είτε δεν τα ήξερα είτε ήταν δικά τους! Ιδιαίτερη
εντύπωση µου έκανε ένα τραγούδι ,όχι για τη µουσική του
ούτε για το στιλ του, αλλά για τους στίχους του!
Αποτελούνταν από συλλαβές τύπου da da da tsa κλπ. Είχε
πραγµατικά πολύ γέλιο και ακόµα περισσότερο γιουχάισµα!
Εννοείται ότι υπήρχε το καθιερωµένο σπρωξίδι και ξύλο
µπροστά που γινόταν συχνά, ιδιαίτερα τη στιγµή που η ανία
µας κορυφωνόταν. Αυτό γιατί µία κοπέλα στα φωνητικά
ενός συγκρότηµα ,αµέσως µετά τα ψόφια κοιµιστικά που
τραγούδαγε , άλλαξε το ρεπερτόριο της σε Kaiser Cheifs µε
µία πολύ χαζοχαρούµενη και κοριτσίστικη νότα (πολύ
περισσότερο απ' ότι είναι από µόνα τους τα original
τραγούδια…φανταστείτε!). Έγιναν µερικές απελπισµένες
προσπάθειες από µερικά συγκροτήµατα να επαναφέρουν το
κοινό, άλλα µάταια. Οι περισσότεροι είχαν καθίσει στις
κερκίδες του προαυλίου (µεταξύ των οποίον και εγώ) και
παρέµειναν εκεί ακόµα και µετά το κάλεσµα ενός
τραγουδιστή για να έρθουν πιο κοντά.
Σε δυόµισι ώρες είχε αδειάσει το προαύλιο και αρκετοί
έφευγαν λέγοντας ότι δεν κάθονται άλλο να ακούνε τους
άκυρους! ∆υστυχώς δεν λύθηκε η απορία µιας κοπέλας ,τι
θα γινόταν δηλαδή, αν η συναυλία θα ήταν sold out (!)
Γενικό συµπέρασµα: Όταν αποφασίσετε να πάτε σε σχολική
συναυλία ,η καλύτερη λύση είναι το 'τζαµπατζηλίκι' διότι και
τα 5 € έχουν ψυχή!

Το σχολείο είναι χώρος καλλιέργειας και µάθησης, αλλά και χώρος δηµιουργικής έκφρασης, αναζητήσεων, ανάδειξης των κλίσεων και των

ενδιαφερόντων των µαθητών και συστηµατικής αλληλεπίδρασης µε το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Τα διάφορα προγράµµατα, η λειτουργία θεατρικής οµάδας, χορωδίας, οι εκδηλώσεις πολιτισµικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα και τα
εκπαιδευτικά ταξίδια είναι πρωτοβουλίες στα πλαίσια του ανοιχτού, δηµιουργικού και ελκυστικού σχολείου.

∆ηµιουργικές εργασίες και δραστηριότητες των σχολείων της περιοχής µας παρουσιάστηκαν µε επιτυχία στο Λεόντειο Λύκειο, 5-9 Φεβρουαρίου 2008,

στα πλαίσια του µαθητικού Φεστιβάλ Έκφρασης και ∆ηµιουργίας µε θέµα ' και όµως… είµαι άνθρωπος' αφιερωµένο στα δικαιώµατα του παιδιού- ανθρώπου.

Το σχολείο µας συµµετείχε, παρουσιάζοντας το οδοιπορικό και τις εµπειρίες µας από την εκπαιδευτική εκδροµή της Α' Λυκείου στην Κάτω Ιταλία και Σικελία. Ένα

οδοιπορικό στην Ιστορία και τον Πολιτισµό, µέσα από πολλές στιγµές χαράς, έκπληξης, ωραίων εικόνων και συγκίνησης…

Χριστιάννα Αρβανιτάκη και ∆ήµητρα Καραµαούνα
Β΄ Λυκείου

ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
Ιωαννίδου Σουζάννα Β1’

Τα ναρκωτικά είναι ένα θέµα που απασχολεί πολλούς στις µέρες µας. Συχνά είναι συνδεδεµένα µε την εφηβική ηλικία καθώς
τότε το άτοµο είναι πιο επιρρεπές στις διάφορες τάσεις και επιβλαβής συνήθειες της κάθε εποχής.
Ο νέος κατά τη διάρκεια της εφηβικής ηλικίας προσπαθεί να γνωρίσει τον εαυτό του και στη συνέχεια να αποκτήσει
αυτοπεποίθηση, περνώντας µέσα από στάδια έντονης
αµφισβήτησης. Ο δρόµος όµως µέχρι την επίτευξη αυτού
του σκοπού είναι µακρύς και αν ο νέος δεν έχει τόσο την
απαραίτητη δύναµη αλλά και την ταυτόχρονη υποστήριξη
του στενού κοινωνικού του περιβάλλοντος, µπορεί εύκολα να
ενδώσει στις διάφορες επιρροές που δέχεται. Επιπλέον στη
σηµερινή εποχή, όπου η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει επιβάλλει
έντονους ρυθµούς ζωής, συχνά δηµιουργείται µια αγχωτική ατµόσφαιρα, η οποία είναι αισθητή σε
µεγάλο βαθµό και στους εφήβους. Έτσι λοιπόν υπάρχει µία ανάγκη των νέων να ξεφύγουν από
αυτό το αποπνικτικό περιβάλλον και να διασκεδάσουν καταφεύγοντας χωρίς να τα το
αντιλαµβάνονται συχνά, σε λανθασµένους τρόπους διασκέδασης που πιθανόν να τους
προκαλέσουν τελικά περισσότερο κακό παρά καλό. ∆ηλαδή, στην προσπάθεια τους να
διασκεδάσουν, να ενσωµατωθούν σε κάποια οµάδα, να ηρεµήσουν, να τα βγάλουν πέρα µε το
άγχος, τον πόνο ή την ανία καταλήγουν πολλές φορές, δυστυχώς να υιοθετούν επιβλαβής
συνήθειες όπως το κάπνισµα, που αποτελεί ένα εύκολο ναρκωτικό.
Οι περισσότεροι έφηβοι αρχίζουν να πειραµατίζονται µε τα ναρκωτικά που µπορούν να βρουν
ευκολότερα, τα λεγόµενα νόµιµα ναρκωτικά όπως το τσιγάρο, το οινόπνευµα, αναλγητικά
(παυσίπονα) ή κάποια εισπνεόµενα (κόλα, διαλυτικά, αεροζόλ, και άλλα προϊόντα που µπορούν να
ληφθούν µέσω της αναπνευστικής οδού.) Περίπου ένας στους τρεις θα δοκιµάσει κι άλλα
ναρκωτικά όπως το χασις ή η µαριχουάνα.. Είναι αλήθεια πως οι περισσότεροι νεαροί που
δοκιµάζουν χασίς ή µαριχουάνα έχουν ήδη δοκιµάσει κι άλλα ναρκωτικά όπως το αλκοόλ και ο
καπνός, όπως επίσης είναι αλήθεια ότι αυτοί που δεν καπνίζουν και δεν πίνουν δεν έχουν και
πολλές πιθανότητες να καπνίσουν χασίς. ∆εν υπάρχει επίσης αιτιώδης σχέση ανάµεσα στη χρήση
δύο ναρκωτικών. Οι πιο πολλοί ειδικοί, πιστεύουν τώρα ότι το µπλέξιµο µε τις παράνοµες ουσίες
έχει να κάνει περισσότερο µε την ετοιµότητα του παιδιού να διακινδυνεύσει, ή να αντιδράσει
στους κανόνες καθώς και µε την διαθεσιµότητα του ναρκωτικού, παρά µε την ίδια τη φύση της
παράνοµης ουσίας.
Στην Ελλάδα το πρόβληµα των ναρκωτικών είχε λάβει στην δεκαετία του 1980 µε 1990
τροµακτικές διαστάσεις. Το 1987 υπήρχαν περίπου 10.000 τοξικοεξαρτώµενοι, ενώ το 1992 ο
αριθµός πολλαπλασιάστηκε και έφτασε τις 80.000. Επίσης είχε µειωθεί ο µέσος όρος ηλικίας των
ατόµων που χρησιµοποιούσαν ναρκωτικά και σε ορισµένες περιπτώσεις οι χρήστες έφταναν να
είναι παιδιά 12 µε 15 ετών. Παλαιότερα οι τοξικοεξαρτώµενοι, όταν συλλαµβάνονταν, οδηγούνταν
στη φυλακή και στην καλύτερη περίπτωση στα δηµόσια ψυχιατρεία. Μετά το 1985
δηµιουργήθηκαν ορισµένες θεραπευτικές κοινότητες ιδιαίτερα για παιδιά, στις οποίες γίνεται
προσπάθεια αποτοξίνωσης και επανένταξης στην κοινωνία. Με το νόµο 2161/1994 θεσµοθετήθηκε
ο Οργανισµός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) µε σκοπό τον σχεδιασµό, την προώθηση και
εφαρµογή εθνικής πολιτικής σχετικά µε την πρόληψη και τη θεραπεία. Γενικά η τεράστια διάδοση
των ναρκωτικών παγκοσµίως, κυρίως µετά τον Β' Παγκόσµιο πόλεµο και η µαζική παραγωγή και
Σκίτσο: Πηνελόπη Παπαδηµητράκη, Β3
διακίνηση επικίνδυνων ναρκωτικών ανάγκασε την παγκόσµια κοινότητα να δραστηριοποιηθεί. Τα Ηνωµένα
Έθνη, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και πολλοί άλλοι διεθνής και εθνικοί οργανισµοί όπως και πολλές κυβερνήσεις, ανάµεσα στους οποίους και η κυβέρνηση των ΗΠΑ,
κήρυξαν ουσιαστικά πόλεµο εναντίον των χωρών παραγωγής στη Λατινική Αµερική και στην Ασία. Η αντίδραση των κυκλωµάτων παραγωγής και διακίνησης ήταν
άµεση και δυναµική. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις υπήρξαν συγκρούσεις µεταξύ των εµπόρων ναρκωτικών και των αστυνοµικών δυνάµεων µε δεκάδες θύµατα.
Οι χώρες µε τη µεγαλύτερη παραγωγή ναρκωτικών ουσιών σήµερα είναι αυτές του αποκαλούµενου "χρυσού τριγώνου" (Βιρµανία, Λάος, Ταϊλάνδη), οι χώρες του
"χρυσού δρόµου" (Αφγανιστάν, Ιράν, Πακιστάν), αλλά και το Μαρόκο, η Κολοµβία, η Βολιβία και το Περού.
Στην Ολλανδία, από την άλλη πλευρά παράγονται οι περισσότερες χηµικές ουσίες.
Το παράνοµο εµπόριο ναρκωτικών δεν είναι µόνο ένα µεγάλο κοινωνικό πρόβληµα των πλούσιων,
καταναλωτικών κοινωνιών, αλλά και ένα πρόβληµα που επηρεάζει την οικονοµική ανάπτυξη των
Αλεξία Αλευρά
φτωχότερων περιοχών του πλανήτη. Αυτό υποστηρίζει το ∆ιεθνές Συµβούλιο για τον Έλεγχο των
Ναρκωτικών, µία ανεξάρτητη επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών, που καταγράφει στοιχεία για το
Κοιτάς µέσα στον καθρέφτη
εµπόριο ναρκωτικών. Σύµφωνα µε το συµβούλιο, οι χώρες που παράγουν ναρκωτικές ουσίες, όπως
και βλέπεις έναν ξένο,
το Αφγανιστάν, η Βιρµανία και η Κολοµβία, επωφελούνται µόνο βραχυπρόθεσµα σε οικονοµικό
ένα παραµορφωµένο και
επίπεδο, αλλά έχουν µεγάλες ζηµίες µακροπρόθεσµα. Και αυτό γιατί οι χώρες που αποκοµίζουν το
άγνωστο κορµί που ζητά να ελευθερωθεί…
µεγαλύτερο κέρδος δεν είναι αυτές στις οποίες γίνεται η παραγωγή των ναρκωτικών, αλλά εκεί όπου
Κοιτάς γύρω σου τον κόσµο
γίνεται το εµπόριο των ναρκωτικών, δηλαδή οι χώρες του ανεπτυγµένου κόσµου. Ούτε το 1% των
και σου µοιάζει ξένος.
κερδών από την παράνοµη διακίνηση ναρκωτικών δεν φθάνει στους αγρότες και σε εκείνους που
ένας αφιλόξενος και
καλλιεργούν ναρκωτικές ουσίες. Το 99% των κερδών φθάνει στα χέρια των εµπόρων ναρκωτικών.
άγνωστος κόσµος που σε διώχνει από τη ζωή…
Επιπλέον, όσον αφορά τις χώρες που αποκοµίζουν τα περισσότερα κέρδη, αυτές είναι βέβαια οι χώρες
του ανεπτυγµένου κόσµου. Τα τρία τέταρτα όλων των κερδών εµφανίζονται σε χώρες του ανεπτυγµένου
Είσαι εξαρτηµένος από τα ναρκωτικά,
κόσµου. Σε ορισµένες χώρες, η παραγωγή ναρκωτικών ουσιών αυξάνεται δραµατικά. Μέσα στο 2003, η
κάθε µέρα πιο βαθιά βουτάς…
παραγωγή οπίου στο Αφγανιστάν αντιστοιχούσε µε το 90% της κατανάλωσης ηρωίνης στην Ευρώπη.
Γκρεµίζεσαι στο χάος της ζωής
Γενικά παρατηρούµε πώς τα τελευταία ιδίως χρόνια το εµπόριο ναρκωτικών έχει εξελιχθεί σε ένα
χωρίς να έχεις χέρι να κρατηθείς…
κερδοσκοπικό παιχνίδι µεταξύ των κυβερνήσεων και αυτών γενικά που έχουν δύναµη. Όσοι έχουν δύναµη και
χρήµα καλύπτουν αυτό το φαινόµενο και συχνά µάλιστα το ενισχύουν στην προσπάθεια τους να επωφεληθούν
Ο κόσµος σε απέκλεισε και ζεις
οικονοµικά. ∆ηµιουργείται όπως δηλαδή είπα ένα παιχνίδι του οποίου πιόνια, συνεπώς θύµατα, είµαστε όλοι
µόνος, το ξέρεις θα χαθείς…
εµείς και κυρίως οι νέοι. Έτσι οι νέοι, από τους οποίους έχει στερηθεί η δυνατότητα αντίστασης, υποκύπτουν
Χωρίς βοήθεια έµεινες στη γη,
στους κανόνες του παιχνιδιού και οριοθετούν τους στόχους τους µέσα στα πλαίσια των κερδοσκοπικών
ξέρεις τι να κάνεις, µα δεν µπορείς...
προσανατολισµών που τους επιβάλλονται…
Στον κόσµο δεν βρίσκεις
αγάπη, στοργή…
Το κείµενο επίσης βασίζεται σε προσωπικούς µου προβληµατισµούς, µε αφορµή δηµοσιεύµατα στον τύπο και στο
Είσαι µαραµένο τριαντάφυλλο,
διαδίκτυο
στον πάτο της ζωής…
Πηγές: εγκυκλοπαίδια ∆οµή
Κοίταξε ψηλά,
γέλα δυνατά…
Στο χέρι σου είναι, µπορείς…
Να µε θυµηθείς…
΄΄∆ίπλα σου είναι η ελπίδα…΄΄

∆ίπλα σου είναι η ελπίδα…

ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ¨EUROSCOLA¨

Πέµπτη 21 Φεβρουαρίου 2008

Επιτέλους η πολυπόθητη ηµέρα της αναχώρησης µας για το αεροδρόµιο της Στουτγκάρδης έφτασε. Όλοι είχαµε αγωνία για το ταξίδι και τις µοναδικές εµπειρίες που έµελε να βιώσουµε.
Το ταξίδι από την Αθήνα µέχρι το αεροδρόµιο της Στουτγκάρδης ήταν πολύ ευχάριστο και πριν καλά, καλά να το καταλάβουµε πατούσαµε σε γερµανικό έδαφος. Όλοι ήµασταν
χαρούµενοι, έτοιµοι να δούµε όσο το δυνατόν περισσότερα. Αρχικά λοιπόν σταµατήσαµε στο κέντρο της πόλης, όπου η ξεναγός µας, µας έκανε µία σύντοµη και πολύ ενδιαφέρουσα
περιήγηση. Έπειτα ορίσαµε ένα σηµείο συνάντησης και µας έδωσαν χρόνο, περίπου µία ώρα για να κάνουµε τις αγορές µας και να πάρουµε και οι ίδιοι µία γεύση από την όµορφη,
γραφική αυτή πόλη της Στουτγκάρδης, καθώς και να βγάλουµε φωτογραφίες. Η ώρα πέρασε γρήγορα και σύντοµα έπρεπε να αναχωρήσουµε για το ξενοδοχείο µας, στο Στρασβούργο,
καθώς η επόµενη ηµέρα ήταν αφιερωµένη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το πρόγραµµα ήταν γεµάτο και απαιτούσε να είµαστε ξεκούραστοι. Όταν όµως φτάσαµε στο ξενοδοχείο και
αφότου δειπνήσαµε µας ενηµέρωσαν ότι τελικά ένας µαθητής θα παρουσίαζε την επόµενη ηµέρα όλη την ελληνική οµάδα στο Κοινοβούλιο και όχι ένας µαθητής για κάθε σχολείο όπως
νοµίζαµε µέχρι τότε, µε αποτέλεσµα να πρέπει να γίνει επιλογή. Η διαδικασία απαιτούσε από όσους µαθητές γνώριζαν γαλλικά να διαβάσουν ένα κείµενο, που παρουσίαζε την οµάδα µας
και γενικότερα την χώρα µας. Η απόφαση ήταν δύσκολη, τελικά όµως επιλέχτηκε µία µαθήτρια από το σχολείο µας, η Αλίκη Γιοβίτσα, που τυχαίνει να είναι και η καλή φίλη µου οπότε η
χαρά ήταν διπλή. Με χαρά και αγωνία λοιπόν για την επόµενη ηµέρα, πήγαµε στα δωµάτια µας για να ξεκουραστούµε πια..

Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2008

Ξυπνήσαµε νωρίς το πρωί και γεµάτοι αγωνία ετοιµαστήκαµε και αφού προγευµατίσαµε, συγκεντρωθήκαµε όλοι µαζί την προκαθορισµένη ώρα για να ξεκινήσουµε την διαδροµή µας
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σύντοµα φτάσαµε µπροστά στο επιβλητικό, γυάλινο κτήριο ¨Louise Weiss¨ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε τις σηµαίες όλων των κρατών- µελών
στο εξωτερικό του. Περνώντας την κυρίως είσοδο βρεθήκαµε σε έναν ανοιχτό χώρο, όπου έπρεπε να περιµένουµε. Περιµένοντας λοιπόν, να µπούµε βρήκαµε ευκαιρία να
φωτογραφηθούµε, κάνοντας αισθητή την παρουσία µας σε όσους βρίσκονταν κοντά! Μετά από λίγη ώρα µπήκαµε τελικά στο κτήριο, όπου έπρεπε να περάσουµε από µία σύντοµη, όµως
ταυτόχρονα απαραίτητη διαδικασία ελέγχου. Στη συνέχεια περπατήσαµε µέσα από διαφόρους διαδρόµους, µέχρι πού
φτάσαµε σε µία αίθουσα. Εκεί µας µοίρασαν τις ταυτότητες του επισκέπτη, όπως αποκαλούνται, πάνω στις οποίες
απεικονιζόταν ένα σύµβολο ανάλογα µε το θέµα που µας είχε ανατεθεί εκ των προτέρων από την χώρα µας και µας
µοίρασαν επίσης ένα φυλλάδιο µε το αναλυτικό πρόγραµµα που επρόκειτο να ακολουθήσει. Το σύµβολο µας ήταν ο
κύκλος και το θέµα µας ήταν ¨Με ποιο τρόπο θα εξασφαλιστεί µια µεγάλη συµµετοχή των συµπολιτών µας στις
προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου 2009 ¨.Ήταν όλα τόσο επίσηµα και µας κάνανε ιδιαίτερη εντύπωση από
την πρώτη κιόλας στιγµή! Έπειτα µας οδήγησαν στην τραπεζαρία, όπου οι περισσότερες, άλλες χώρες είχαν ήδη
συγκεντρωθεί, µε σκοπό να προγευµατίσουµε. Βέβαια το τελευταίο πράγµα που είχε καθένας από εµάς στο µυαλό του
ήταν το φαγητό ( πολύ περισσότερο εφόσον είχαµε φάει ήδη στο ξενοδοχείο), έτσι δεν χάσαµε ευκαιρία και αρχίσαµε
τις γνωριµίες. Ήµασταν πραγµατικά ενθουσιασµένοι! Σύντοµα µία κυρία µας ζήτησε να καθίσουµε στα τραπέζια και
παρακάλεσε τους εκπροσώπους κάθε χώρας να κατευθυνθούν προς το Ηµικύκλιο του Κοινοβουλίου υπό την
καθοδήγηση φυσικά κάποιων αρµοδίων. Έπειτα από µερικά λεπτά έφτασε και η σειρά µας, κατευθυνθήκαµε ανάλογα
και πάλι µε την οµάδα µας. Εµείς ως οµάδα του
κύκλου αναχωρήσαµε για την αίθουσα πρώτοι. Η
εντύπωση που µας δηµιουργήθηκε όταν µπήκαµε µέσα στο Ηµικύκλιο, όπου συνεδριάζουν οι ευρωβουλευτές, είναι
απερίγραπτη, νιώσαµε ξαφνικά µία αίσθηση απαιτούµενης σοβαρότητας από µέρους µας! Ο χώρος ήταν πραγµατικά
πολύ µεγάλος και σου προκαλούσε ανάµεικτα συναισθήµατα. Λόγω και πάλι της οµάδας µας καθίσαµε σε µπροστινές
θέσεις και έτσι είχαµε τη δυνατότητα να είµαστε πιο κοντά στην Αλίκη, η οποία ως εκπρόσωπος της χώρας µας
βρισκόταν στις πρώτες θέσεις. Αφού πήραν όλοι τις θέσεις τους, στις αντίστοιχες ουσιαστικά θέσεις των
Ευρωβουλευτών, τρεις Ευρωβουλευτές µας καλωσόρισαν και µας παρουσίασαν, µιλώντας ο καθένας στη γλώσσα
του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Οι χώρες που παρευρίσκονταν ήταν 22 ενώ
ταυτόχρονα υπήρχαν ακουστικά για κάθε µαθητή και υπήρχε η δυνατότητα να επιλέξει ο καθένας ανάµεσα σε πέντε
γλώσσες, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονταν όπως είναι φυσικό, τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερµανικά. Ένας από
τους Ευρωβουλευτές µάλιστα ήταν Έλληνας και παρόλο που έκανε την παρουσίαση στα γαλλικά, στην αρχή µας
καλωσόρισε στα ελληνικά, κάνοντας µας να νιώσουµε πολύ οικεία. Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε η παρουσίαση
όλων των χωρών, που υπήρξε όντως πολύ ενδιαφέρουσα. Όλες οι χώρες µε ελάχιστες εξαιρέσεις είχαν πολύ
καλοδουλεµένες και ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις ενώ και εµείς µε το λόγο µας αλλά και µε την επιλογή µας να τον παρουσιάσουµε στα γαλλικά κάναµε πολύ καλή εντύπωση. Όταν
ολοκληρώθηκε και αυτή η διαδικασία, οι Ευρωβουλευτές µας ρώτησαν αν είχαµε να θέσουµε ερωτήσεις και πρέπει να οµολογήσουµε πως οι Ιρλανδοί έκαναν αισθητή την παρουσία τους
µε τις αλλεπάλληλες πετυχηµένες και εξειδικευµένες ερωτήσεις, που κατέπληξαν και µας προβληµάτισαν όλους, ενώ και οι ίδιοι οι Ευρωβουλευτές δυσκολεύτηκαν να απαντήσουν σε
κάποιες από αυτές. Αµέσως µετά ακολούθησε µία οµαδική φωτογραφία και έπειτα κατευθυνθήκαµε και πάλι στη τραπεζαρία για το µεσηµεριανό γεύµα. Για άλλη µια φορά βέβαια
προτιµήσαµε όλοι ανεξαιρέτως να αυξήσουµε τις γνωριµίες µας, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί ένας πανικός, µέχρι που µας επιπλήξανε και µας ζητήσανε να καθίσουµε στις θέσεις
µας.Βέβαια αυτή η υπερκινητικότητα οφειλόταν κυρίως στο γεγονός ότι έπρεπε να βρει ο καθένας µας άλλα τρία άτοµα από διαφορετικές χώρες για να παίξουν όλοι µαζί ένα παιχνίδι, το
λεγόµενο ¨Eurogame¨. Εφόσον φάγαµε και συγκροτήσαµε τις τετραµελής οµάδες µας, ξεκίνησε το παιχνίδι, το οποίο περιλάµβανε 22 ερωτήσεις, µία από κάθε χώρα, σε διαφορετική
εποµένως γλώσσα. Ουσία του παιχνιδιού ήταν να συνεργαστούµε µεταξύ µας καθώς και µε άλλα άτοµα για να απαντήσουµε στις ερωτήσεις. Η διαδικασία ήταν πολύ ευχάριστη και όλοι
ήταν πολύ χαρούµενοι και ικανοποιηµένοι από το αποτέλεσµα, γιατί ακόµα και αν απαντήσαµε πολλές από τις ερωτήσεις στην τύχη διασκεδάσαµε. Επόµενο κοµµάτι της διαδικασίας
ήταν η συνεδρίαση των οµάδων εργασίας στις αίθουσες των επιτροπών, όπου συζητήσαµε και ανταλλάξαµε απόψεις σχετικά µε το θέµα µας. Η διαδικασία µάλιστα συµπεριλάµβανε την
εκλογή ενός προέδρου, εκπροσώπου µας και ενός συντάκτη, που όπως ήταν εύλογο και στη δική µας
περίπτωση ήταν από την Ιρλανδία! Τελικά, σχετικά µε το θέµα µας, το οποίο ήδη προανέφερα,
αποφασίσαµε πως µία καλή λύση θα ήταν η δηµιουργία πολιτιστικού, δηµόσιου καναλιού, µέσω του
οποίου όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες θα µπορούν να γνωρίσουν στοιχεία του πολιτισµού των υπόλοιπων
κρατών- µελών και να νιώσουν πραγµατικά ίσοι, ευρωπαίοι πολίτες όπως ακριβώς νιώσαµε και εµείς
εκείνη την ηµέρα. Πραγµατικά νιώσαµε πως δεν υπήρχε καµία διαφορά µε τους υπολοίπους, δεν νιώσαµε
πως ήµασταν κατώτεροι σαν άνθρωπο, ούτε ανώτεροι, ίσως διαφορετικοί αλλά ίσοι και ειλικρινά, αν και
είχαµε ξανακούσει για τέτοιου είδους συναισθήµατα, για τους περισσότερους ήταν η πρώτη φορά που
αισθανθήκαµε πραγµατικά έτσι. Στη συνέχεια, οι συντάκτες τις κάθε οµάδες ανακοίνωσαν τις αποφάσεις,
ψηφίσαµε αν συµφωνούσαµε ή όχι από τις θέσεις µας, µε ειδικά κουµπιά, ενώ τα αποτελέσµατα
εµφανίζονταν σε δύο πλαϊνές οθόνες, θέσαµε κάποιες ερωτήσεις και τέλος ακολούθησαν τα αποτελέσµατα
του παιχνιδιού ¨Eurogame¨, όπου προκρίθηκαν τέσσερις οµάδες, ανάµεσα στις οποίες βρίσκονταν δύο
Έλληνες αντίστοιχα. Τελικά, έπειτα από ένα ακόµα ευχάριστο παιχνίδι, συνοδευµένο µε µουσικά κούιζ που
ολοκλήρωσε τη διαδικασία του¨Eurogame¨, απονεµήθηκαν οι σηµαίες στους εκπροσώπους κάθε χώρας και
ακολούθησε ο ευρωπαϊκός ύµνος µε τον οποίο και ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Έτσι λοιπόν,
εφοδιασµένοι µε τόσο µοναδικές εµπειρίες αποχωρήσαµε από το Κοινοβούλιο και επιστρέψαµε στο
ξενοδοχείο. Η ηµέρα ολοκληρώθηκε µε έναν ευχάριστο, βραδινό περίπατο στο κέντρο του Στρασβούργο, που
µας βοήθησε να ξεδιαλύνουµε τις εντυπώσεις µας και να κάνουµε µία ανασκόπηση των όσων βιώσαµε…

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Χρήστος Σκληρός Β2
Σε αυτό το άρθρο θα παραθέσω τις απόψεις του µεγάλου Σωκράτη περί

της δηµοκρατίας. Απ' ότι θα αντιληφθείτε ο Σωκράτης ήτο µάλλον
αντιδηµοκράτης και τα επιχειρήµατα που εκφράζει για να υπερασπίσει τις

απόψεις του είναι απολύτως λογικά. Καλό θα ήταν να προβληµατιστείτε από

τις απόψεις του µεγάλου φιλοσόφου και να µην τις απορρίψετε ως κάτι το
αιρετικό.
Αν στο πλοίο, λέει στον Αλκιβιάδη, εδίδετο εξουσία σε κάποιον να κάνει
οτιδήποτε νόµιζε σωστό, ενώ στερείται τις γνώσεις να κυβερνά καταλαβαίνεις
τι θα ηδύνατο να συµβεί σε αυτόν και στους συνναύτας. Θα ηδύνατο να
χαθούν, απαντά ο Αλκιβιάδης.
"Τί δ' εν νήι εξουσία είη ποιείν ο δοκείν, νού τε καί αρετής κυβερνητικής
εστερηµένω, καθοράς ά άν συµβαίη αυτώ τε καί τοίς ξυνναύτας; Απολοίντο
πάντες άν". (Πλάτων: "Αλκιβιάδης" 135,Α)
Αν ένας ασθενής είχε την εξουσία να ενεργεί όπως αυτός θέλει, µολονότι δεν
γνωρίζει ιατρική τότε τι θα γίνει; Καθώς είναι φυσικό δεν θα καταστρέψει την
υγεία του; ρωτά πάλι τον Αλκιβιάδη; Αληθώς λέγεις συµφωνεί ο Αλκιβιάδης.
"οίον νοσούντι εξουσίας ούσης δράν ό βούλεται νούν ιατρικόν µή έχοντι τί τό
συµβησόµενον; Άρ' ούχ, ώς τό εικός διαφθαρήναι τό σώµα;" (Πλάτων:
"Αλκιβιάδης")
Υποστηρίζει ότι η γνώµη του για το µελλοντικό του γεύµα είναι άκυρη αφού
δε γνωρίζει µαγειρική, σε σχέση µε τη γνώµη του µάγειρα που έχει γνώση
αυτού του θέµατος. "ουκούν καί τού µέλλοντος εστιάσεσθαι µη µαγειρικού
όντος σκευαζοµένης θοινής ακυρωτέρα η κρίσις του οψοποιού". (Πλάτων
"Θεα'ιτητος" 178,Ε". Επίσης, ρωτά τον Αλκιβιάδη αν είναι δυνατόν να έχει
ένας άνδρας την ίδια γνώµη µε µια γυναίκα στο θέµα της κλωστικής µαλλιών,
αυτός που δεν γνωρίζει µε εκείνη που γνωρίζει; Όχι βεβαίως απαντά ο
Αλκιβιάδης: "Οίει άν ούν, ώ Αλκιβιάδη, άνδρα γυναικί περί ταλασιουργίας
δύνασθαι, οµονοείν τόν µή επισταµένον τή επισταµένη... Ου δήται" (Πλάτων
"Αλκιβιάδης" 126,Ε)
Από αυτά καταλαβαίνουµε ότι ο Σωκράτης εισάγει το στοιχείο της γνώσης
στην πολιτική και στη λήψη αποφάσεων. Έτσι, περιφρονεί την κρίση των
πολλών "καί Σωκράτης τήν τών πολλών εκφαυλίζειν κρίσιν" (Αιλιανός:
"Πολιτική ιστορία" Β,6). Ο ίδιος µάλιστα θεωρεί ανόητο το να εκλέγονται οι
κυβερνήτες της χώρας ή της πόλης µε ψηφοφορία, αλλά κανείς να µη θέλει να
χρησιµοποιήσει για κυβερνήτη του πλοίου του τον εκλεγµένο µε τον ίδιο
τρόπο, ούτε ξυλουργό ούτε αυλητή ούτε άλλους επαγγελµατίες, οι οποίοι εν
πάση περιπτώσει όταν αποτυγχάνουν (στα καθήκοντά τους) προκαλούν
µικρότερη ζηµιά, από εκείνη που θα πάθει το κράτος όταν αποτύχουν οι
κυβερνήτες του. "µώρον είη τούς µέν τής πόλεως άρχοντας από κυάµου
καθιστάναι κυβερνήτηδέ µηδένα θέλειν θρήσθαι κυαµευτώ µηδέ τέκτονι µηδ'
επ' άλλα τοιαύτα, ά πολλώ ελλάτονας αµαρτανόµενα ποιεί τών περί τήν
πόλιναµαρτανοµένων" (Ξενοφών: "Αποµνηµονεύµατα" 2,9).
Ο φιλόσοφος είναι αντίθετος στην έννοια του κόµµατος και στην ερώτηση,
για το ποιο κράτος θεωρεί άδικο, εκείνος απαντά εκείνο στο οποίο οι άρχοντες
εγκαθίστανται στην εξουσία από τα κόµµατα: "εν ή, έφη, οι άρχοντες µεθ'
εταιρείας καθίστανται" (Στοβαίος "Ανθολόγιον" 2,9). Πίστευε, ότι δεν θα
έπρεπε να κυβερνούν όσοι εξελέγησαν από αριθµό τυχαίων ανθρώπων: "τούς
υπό τών τυχόντων αιρεθάντες" (Ξενοφών: "Αποµνηµονεύµατα" 9,10), αλλά
όσους γνωρίζουν να άρχουν: "τούς επισταµένους άρχειν", δηλαδή πάνω από τα
κόµµατα τοποθετούσε τις προσωπικότητες : "άνδρας αγαθούς".
Αν αναλογισθούµε τώρα, ότι αυτά αποτελούσαν ένα µέρος της διδασκαλίας
του, θα µπορέσουµε να καταλάβουµε καλύτερα τους λόγους, για τους οποίους
κατηγορήθηκε και καταδικάσθηκε. Μετά από µια παρωδία δίκης, στην οποία ο
όχλος ήτο δικαστής και δεν επιτράπηκε στους µάρτυρες υπερασπίσεως να
παρευρεθούν, καταδικάσθηκε σε θάνατο. Παρόλα αυτά παρέµεινε ως το τέλος
πιστός στις απόψεις του και προτίµησε να πεθάνει από το να τις απαρνηθεί.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ
Κωνσταντίνου Θεοτόκη
Εκδ. Νεφέλη

Κοιλού Αναστασία A2

Το βιβλίο του συγγραφέα Κωνσταντίνου
Θεοτόκη µε τίτλο η Τιµή και το χρήµα είναι µια
ιστορία αγάπης που ανάµεσά της µπαίνει το
ΧΡΗΜΑ και τα κοινωνικά στερεότυπα. Στις αρχές
του 20ου αιώνα στην Κέρκυρα ζει η κυρία
Επιστήµη µε τα παιδιά και τον άντρα της. Η
µεγαλύτερη κόρη της, η Ρήνη, ήταν σε ηλικία
γάµου και µάζευε την προίκα της. Ο Αντρέας ήταν
ένας αριστοκράτης αλλά χρεοκοπηµένος νέος που
έψαχνε γυναίκα µε µεγάλη προίκα, για να
ξοφλήσει τα χρέη του. Ανάµεσα σε αυτόν και στη
Ρήνη γεννήθηκε έρωτας. Ο Αντρέας γνώριζε πως
η Ρήνη ήταν φτωχή κοπέλα και η προίκα που θα
του έδιναν θα ήταν µικρή, όµως δεν έπαυε να τη
σκέφτεται. Πράγµατι η κα. Επιστήµη του έδινε
προίκα πολύ µικρότερη από αυτή που περίµενε.
Τελικά παραπάνω χρήµατα δεν του έδωσε η κα.
Επιστήµη και ο γάµος δεν έγινε. Οι µέρες
περνούσαν ώσπου µια µέρα άκουσε ο Αντρέας πως τη Ρήνη θα την πάντρευαν µε ένα
φτωχόπαιδο που δεν το ένοιαζε η προίκα της. Από τη ζήλια του έκλεψε τη Ρήνη και την
πήγε σπίτι του. Όσο όµως οι µέρες περνούσαν τα οικονοµικά τους χειροτέρευαν. Ένας
θείος του τον επηρέασε, ώστε να παρατήσει την άπροικη Ρήνη και να παντρευτεί µια
άλλη, πλούσια κοπέλα που του προξένευε. Η Ρήνη έµεινε έγκυος και ύστερα από µια
αποτυχηµένη απόπειρα της µάνας της να σκοτώσει τον Αντρέα, γύρισε σπίτι της
απογοητευµένη και από τους δυο. Και οι δυο έβαζαν πάνω από αυτή το χρήµα. Τελικά,
η Ρήνη όσο κι αν την παρακαλούσε ο Αντρέας αργότερα να την παντρευτεί, αφού η
µάνα της θα του έδινε 1000 τάλαρα προίκα, έφυγε µόνη της για την Αθήνα, µακριά από
όλους για να γεννήσει και να µεγαλώσει το παιδί της.
Με την ανάγνωση αυτής της σύντοµης παρουσίασης του βιβλίου κάποιος µπορεί
λανθασµένα να θεωρήσει ότι όλο το έργο περιστρέφεται γύρω από το ειδύλλιο του
Αντρέα και της Ρήνης. Προσέχοντας όµως βαθύτερα θα δούµε ότι ο Κωνσταντίνος
Θεοτόκης µας δίνει ένα πλήθος στοιχείων για την κοινωνία της εποχής. Αρχικά, αυτό
που µας κάνει εντύπωση είναι η θέση της γυναίκας. Τη βλέπουµε ως ένα άβουλο ον τη
ζωή του οποίου καθορίζουν άλλοι παράγοντες, όπως η προίκα. Επίσης, µας προξενεί
ενδιαφέρον το πόσο η κοινωνία ήταν εγκλωβισµένη σε κοινωνικές τάξεις και
στερεότυπα. ∆ηλαδή, η προσωπική και κοινωνική ζωή των ανθρώπων, οι σχέσεις και οι
δραστηριότητές τους επηρεάζονται από συχνά παράλογους άγραφους νόµους της
κοινωνίας της εποχής και από την κοινή γνώµη. Τέλος, αντιλαµβανόµαστε ότι ο άξονας
της τιµής και του χρήµατος διατρέχει όλο το διήγηµα. ∆ηλαδή η τιµή και το χρήµα
είναι αυτά που καθορίζουν τις εξελίξεις και επηρεάζουν τη ζωή των τριών
πρωταγωνιστών. Γι αυτό ακριβώς και ο τίτλος του διηγήµατος έχει τόσο πετυχηµένα
επιλεγεί από το συγγραφέα. Μήπως, όµως, αν και το έργο έχει γραφτεί τον
προηγούµενο αιώνα, εξακολουθεί να διατηρεί το ενδιαφέρον του και την επικαιρότητά
του;

ΜΕ ΞΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Μπένζαµιν Ζεφανάϊα
Μετάφραση Λίνα Τσιάµη,
εκδ. Ψυχογιός
Αλεξάνδρα Ηρώ Καλουτά, Α2’

Ο Μάρτιν είναι ένας έξυπνος και όµορφος
έφηβος, ο οποίος δεν ανέχεται να του λένε τι να
κάνει, ούτε να τον επιπλήττουν. Συνηθίζει να
επαναστατεί και να φέρνει αντίρρηση σε κάθε
συµβουλή που του δίνουν. Θέλει να αισθάνεται
ελευθερία.
Μαζί µε τους φίλους του, τον ήσυχο και λογικό
Μάθιου, τον ανώριµο Μάρκ και την όµορφη
Νάταλι ζουν σε µια περιοχή ανατολικά του
Λονδίνου, το Ιστ Εντ.
Ο Μάρτιν είναι πολύ δηµοφιλής και
φαίνεται να είναι ένα παιδί που τα έχει όλα.
Είναι πολύ σίγουρος για τον εαυτό του και δεν
κατανοεί πως τίποτα δεν κρατάει για πάντα.
Ένα βράδυ αποφασίζει µαζί µε την παρέα
του να βγουν έξω για να διασκε-δάσουν.
Ανέµελοι καθώς ήταν, είχαν αποφασίσει να µην
αφήσουν ανεκµετάλλευτη καµία µέρα των
διακοπών. Έτσι αποφασίζουν να πάνε να
χορέψουν σ'ένα κλαµπ. Καθώς γύριζαν σπίτια
τους κουρασµένοι απ'το χορό, περνάει ένα
αυτοκίνητο και σταµατάει µπροστά τους. Ο
Μάρτιν βλέπει στη θέση του συνοδηγού έναν παλιό του φίλο τον Πίτερ Μόσλι. Ο οδηγός
όµως του ήταν άγνωστος. Ο Πίτερ προθυµοποιείται να τους γυρίσει σπίτια τους µε το
αυτοκίνητό του. Ο Μάρτιν και ο Μάρκ τελικά δέχονται, ενώ ο Μάθιου µε τη Νάταλι
γυρνάνε µε τα πόδια.
Κάποια στιγµή κατά τη διάρκεια της διαδροµής ο Μάρτιν µε τον Μάρκ
ανακαλύπτουν ότι το αυτοκίνητο είναι κλεµµένο. Ωστόσο πριν προλάβουν να
αντιδράσουν, ακούν ένα περιπολικό να τους καταδιώκει. Εκείνη τη στιγµή οδηγός πετάει
ένα δέµα έξω από το παράθυρο και επιταχύνει. Φτάνοντας στην πιο κοντινή
διασταύρωση ο οδηγός διασχίζει το δρόµο περνώντας µε κόκκινο µε µεγάλη ταχύτητα µε
αποτέλεσµα να τρακάρουν µε ένα διερχόµενο αµάξι και το αυτοκίνητό τους ν'
αναποδογυρίσει και να τυλιχτεί στις φλόγες.
Την επόµενη µέρα ο Μάρτιν ξύπνησε στο κρεβάτι ενός νοσοκοµείου, όπου και
συνειδητοποιεί πως το πρόσωπό του έχει παραµορφωθεί απ'τα εγκαύµατα κι ότι ποτέ
ξανά δεν θα αποκτήσει την παλιά του µορφή. Το επόµενο όµως χτύπηµα που δέχτηκε
ήταν ακόµα χειρότερο. Με τον καιρό ανακάλυψε ότι τον εγκατέλειψαν οι φίλοι του και
στο σχολείο τον κοίταζαν όλοι µε δέος. Ολόκληρη η ζωή του είχε αλλάξει µέσα σε µια
νύχτα.
Στην αρχή έπεσε σε κατάθλιψη, αλλά µετά αποφάσισε να δει τη ζωή πιο
αισιόδοξα. Έκανε καινούργιους φίλους και ανακάλυψε ποιοι πραγµατικά νοιάζονταν για
εκείνον. ∆ιαβάστε τη συνέχεια…

