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 εφημερίδα μαθητών  

του 3
ου

 Γενικού Λυκείου Δράμας  

            Μάρτης 2012               

  

τεύχος 

101010 

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, 

γνωστές και γνωστοί, άγνωστες και άγνωστοι, 

… ήρθε επιτέλους η στιγμή που όλοι 

περιμένατε, -ή μήπως όχι;  

κρατάτε στα χέρια σας το καινούριο, 

συναρπαστικό, ανανεωμένο και  -ελπίζουμε- 

ενδιαφέρον, αλλά προπάντων ΜΑΘΗΤΙΚΟ 

περιοδικό, το ντριιιν!!! , που ξαναχτυπά με το 

τεύχος 1010.  

 ΕΕ, ναι, ίσως θα προσέξατε ότι είναι  

πιο «παχύ» από τις προηγούμενες φορές…  

κοντεύει να γίνει περιοδικό, κι αυτό οφείλεται 

στη δική σας, μεγάλη συμμετοχή με κείμενα, 

αφηγήματα, ποιήματα, σκίτσα κλπ!  

Ευχόµαστε λοιπόν… 

να απολαύσετε κάθε στιγμή που θα το 

διαβάζετε. 

Ευχόµαστε ακόμα 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ, καλή ξεκούραση και  καλό 

διάβασμα στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου… 
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Μάθε να εκτιμάς αυτό 

που έχεις 
 

Πριν από δυο χρόνια περνούσα πολλές 

ώρες της μέρας μου σε ένα νοσοκομείο 

της Θεσσαλονίκης λόγω ενός 

ατυχήματος που είχε ο μπαμπάς μου. 

Μπορεί να έχει περάσει αρκετός καιρός 

αλλά είναι μερικά πράγματα που σου 

μένουν για πολλά χρόνια!!! Στο 

δωμάτιο που είχαν βάλει τον μπαμπά 

μου νοσηλευόταν και ένα νεαρό παιδί 

25(?)26(?)… παραπάνω δεν ήταν 

σίγουρα . Το παιδί αυτό είχε το πιο 

συμπαθητικό πρόσωπο που έχω 

συναντήσει. Ήταν μόνιμα μ’ ένα 

χαμόγελο και τα μάτια του έλαμπαν 

από χαρά. Το είδα ξαπλωμένο και λέω, 

καμιά βλακεία θα έκανε σε μπάλα, 

αλλά δυστυχώς έκανα λάθος. Είχε ένα 

τροχαίο και έμεινε ανάπηρος από τη 

μέση και κάτω. Το φαντάζεσαι? 

Παρόλα αυτά ήταν πάντα μ’ ένα 

χαμόγελο και τον λόγο συμπόνιας και 

συμπαράστασης να βγαίνει πιο εύκολα 

από μια «καλημέρα». Απλά 

σκεφτόμουν, και για αυτό σας γράφω, 

ότι καθημερινά γκρινιάζουμε για 

ασήμαντους λόγους. Θεωρούμε ότι 

έχουμε λίγα, επειδή κάποια πράγματα 

τα έχουμε ως δεδομένα (όπως το να 

περπατάς). Ας είμαστε ευχαριστημένοι 

με όσα έχουμε... Μπορεί να μη 

φαίνονται στα μάτια των άλλων, αλλά 

τα υλικά αγαθά δε θα μας μείνουν. Γι’ 

αυτό να επενδύουμε σε πράγματα που 

αξίζουν και όχι σ’ αυτά που με ένα 

δυνατό άνεμο φεύγουν μακριά...  

μια μαθήτρια του Α2 

 
Θετική ζωή 

 

Είναι σίγουρα πασίγνωστο ότι η κοινωνία μας 

διακατέχεται από ένα πνεύμα κρίσης, που αυτοί που ξέρουν 

καλύτερα, την ονομάζουν οικονομική. Χρησιμοποιούν τα 

Μ.Μ.Ε. και την πανάρχαια σύγχρονη γλώσσα των Ελλήνων 

μόνο και μόνο για να 

μας καταστρέψουν 

ψυχολογικά αλλά 

τελικά και 

πνευματικά. Για να 

εκφράσω καλύτερα 

αυτό που θέλω θα 

σας αναφέρω μόνο το 

γεγονός ότι όλοι 

έχουμε έναν φόβο 

για τα οικονομικά μας 

και παθαίνουμε μελαγχολία αλλά ταυτόχρονα έχουμε την 

τάση να νοιαζόμαστε μόνο για το υλικό μέρος που αποτελεί 

τον κόσμο μας είτε είναι χρήματα και αντικείμενα 

πολυτελείας, είτε είναι ξερές και στείρες γνώσεις, είτε χώρας 

και εξουσία. Η γνώμη μου είναι πως το "πρόβλημα" 

προκλήθηκε από αυτή την τάση του ανθρώπου, μόνο που 

τώρα εκδηλώθηκε εντονότερα και προκάλεσε την κρίση που 

με την σειρά της συνέχισε αυτόν το φαύλο κύκλο. Κατανοώ 

πως η κατάσταση φτάνει στα όρια της κάνοντας τον 

πληθυσμό να "πεινάει". Αλλά, η ζωή δεν είναι μια οικονομική 

κρίση, ο άνθρωπος πάντα επιβίωνε στις τρομερές 

αντιξοότητες της φύσης αλλά και σε αυτές που ο ίδιος 

προκάλεσε. Πολλοί θα πουν: «ναι επιβίωσε, αλλά πώς; Και 

μετά από τις θυσίες που έκανε». Συμφωνώ με αυτήν την 

άποψη, το πρόβλημα το δικό μου όμως είναι πως η ζωή μας 

πραγματικά μετράει, γιατί λοιπόν να μην είναι γεμάτη από 

ελπίδα και αν όχι εξωτερική αλλά τουλάχιστον εσωτερική 

ευτυχία; Ως συμβουλή έχω να προτείνω κάτι το οποίο όλοι 

μπορείτε να πραγματοποιήσετε, αρκεί να υπάρχει θέληση: 

Επικεντρωθείτε στα θετικά της ζωής και σε αυτά που 

επιθυμείτε και όχι στα αρνητικά και σε αυτά που σας 

εμποδίζουν να πετύχετε αυτό που θέλετε. Ένα απλό 

παράδειγμα είναι αυτό με το ποτήρι: Το νερό είναι η χαρά, η 

αγάπη, η «ευδαιμονία» που λεν και οι αρχαίοι. Το κενό είναι 

όλα τα αρνητικά. Το ποτήρι είναι η ζωή μας. Για να 

καταπολεμήσουμε τα αρνητικά πρέπει απλά να 

συγκεντρωθούμε στο "θετικό" νερό και να γεμίσουμε το 

ποτήρι. 

 

Σωτήρης Δανδανάς,B4 

ο κόσμος κι εμείς…  
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Είναι τόσο απλά; 
 

Πώς κάτι τόσο μικρό είναι ταυτόχρονα 

τόσο μεγάλο; Κάποιοι βλέπουν τους ανθρώπους 

σαν να είναι αναλώσιμοι, με το σκεπτικό ότι πάντα 

υπάρχει κάποιος άλλος για να τους 

αντικαταστήσει. Κάποιοι άλλοι βλέπουν τους 

ανθρώπους με τον ακριβώς αντίθετο τρόπο, ότι 

δεν μπορεί να τους αντικαταστήσει κανείς. Το 

ερώτημα είναι, γιατί υπάρχουν δύο στάσεις  που 

συνδέονται τόσο άμεσα με την λέξη άνθρωπος ενώ 

ταυτόχρονα είναι τόσο διαφορετικές; Πολυεθνικές 

εταιρίες, κυβερνήσεις, χώρες δεν ενδιαφέρονται 

για το  άμα κάποιος πεθάνει ή απολυθεί. Δεν 

μπορούν να «καταλάβουν» ότι άμα απολύσεις 

κάποιον, την επόμενη μέρα κάποια άτομα δεν θα 

‘χουν ένα πιάτο φαγητό να φάνε, δε θα ‘χουν 

χρήματα να ζήσουν. Άμα πεθάνει κάποιος δεν θα 

«καταλάβουν» ότι μια οικογένεια έμεινε χωρίς 

πατέρα. Αντιθέτως, αυτή η οικογένεια θα κλάψει 

για τον πατέρα και σύζυγο που έχασε. Η καρδιά 

τους θα σπάσει, θα τραυματιστεί και μετά ίσως 

θεραπευτεί. Αλλά όλη αυτή η διαδικασία θα πάρει 

πολύ χρόνο και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, 

ο άνθρωπος που η καρδιά του έσπασε θα πονάει 

όλο και πιο πολύ, όλο και πιο δυνατά, γιατί θα 

σκέπτεται τον άνθρωπο  που έχασε.  Πώς είναι 

δυνατόν όταν κάποιος  άνθρωπος νιώθει και 

βιώνει κάποια  πράγματα  τόσο δυνατά και 

αληθινά, να το θεωρούν αναλώσιμο;   

 

Ακυλίνα Παρμαξίδου, Α5 

Ενδοσχολική βία, 
ένα φαινόμενο που σου αλλάζει τη 

ζωή 

 

Με λένε Πέτρο κι όταν συνέβη αυτό το 

περιστατικό ήμουν 12 χρονών και πήγαινα Α’ 

Γυμνασίου. Μια μέρα, είχαμε αποφασίσει, εγώ και 

οι φίλοι μου, να παίξουμε κρυφτό στο μεγάλο 

διάλειμμα, για να θυμηθούμε τον παλιό, καλό 

καιρό στο Δημοτικό. Έτσι, ενώ ένας φίλος μου 

"καμούσε" οι υπόλοιποι ψάχναμε καλά μέρη για 

να κρυφτούμε. Εγώ είχα βρει ένα φανταστικό 

μέρος να κρυφτώ, όπου κανείς δεν πήγαινε εκεί. 

Υπήρχαν και κάτι θάμνοι εκεί γύρω, πίσω απ’ τους 

οποίους χώθηκα για μεγαλύτερη σιγουριά να μη 

με βρει. 

Ενώ περίμενα υπομονετικά, άκουσα κάποιους 

θορύβους απ’ το δασάκι που ήταν ακριβώς δίπλα 

απ’ το σχολείο. Έτσι, περίεργος καθώς ήμουν, 

αποφάσισα να ακολουθήσω τους ήχους και τότε 

αντίκρισα κάτι φοβερά τρομακτικό: δυο αγόρια της 

Γ’ Γυμνασίου να χτυπάνε αλύπητα ένα συμμαθητή 

μας. Το χειρότερο απ’ όλα, ήταν η απόλαυση που 

έπαιρναν. Αυτούς τους δύο τους είχα ξαναδεί να 

ενοχλούν παιδιά απ’ το σχολείο. 

Συνέχισα να κοιτάω, ώσπου κάποια στιγμή 

άκουσα τον ένα να λέει: "Ωχ, μας είδε. Πάμε" 

Μάλλον είχαν αντιληφθεί την παρουσία μου. Έτσι, 

κι εγώ, πάνω στον πανικό μου επέστρεψα 

τρέχοντας στο προαύλιο του σχολείου. Εκείνη τη 

στιγμή, αποφάσισα να μη μιλήσω σε κανένα γι’ 

αυτό που μόλις είχα δει. Προτίμησα να 

προστατεύσω τη σωματική μου ακεραιότητα απ’ 

το να αποδοθεί δικαιοσύνη γι’ αυτό το παιδί. Το 

παραδέχομαι, είχα φοβηθεί, μα είμαι σίγουρος 

πως ο καθένας στη θέση μου το ίδιο θα έκανε. 

 

(απόσπασμα από διήγημα της  

Δήμητρας  Σαμλίδου, Α5) 

ο κόσμος κι εμείς…  
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Λόγος και εικόνα 

κατά της βίας 
Όταν με πείραζαν στο σχολείο, 

θα ήθελα να μην είχα γεννηθεί… 
 

 

 

 

 

 

 

5 Μαρτίου:  

Παγκόσμια ημέρα κατά της 

ενδοσχολικής βίας 
 

Πρέπει να δυσκολεύτηκε πολύ η 

επιτροπή του σχολείου μας για να 

επιλέξει το καλύτερο από τα έργα των 

συμμαθητών/τριών μας για την 

παγκόσμια ημέρα κατά της ενδοσχολικής 

βίας.  Όπως βλέπετε, με πολύ κέφι 

ανταποκρίθηκαν μαθητές και μαθήτριες 

και δημιούργησαν κα-τα-πλη-κτι-κά έργα 

ζωγραφικής, σκίτσα, κολλάζ, ένα διήγημα 

(απόσπασμα του οποίου δημοσιεύουμε 

στην προηγούμενη σελίδα), ένα ποίημα.   

Πάνω δεξιά βλέπετε το κολλάζ της 

Χαρούλας Γρηγοριάδου (Α2), στη μέση το 

κολλάζ της Στέλλας Ελευθεριάδου (Β2), 

και τέλος το έργο που βραβεύτηκε, της 

Αναστασίας Κυριατζή (Β2): κολλάζ με 

δικές της σκηνοθετημένες (ηθοποιός ο… 

αδερφός της!), επιλεγμένες κι 

επεξεργασμένες φωτογραφίες, 

κομματάκια σπασμένου καθρέφτη, ένα 

σκισμένο φερμουάρ, λίγο «αίμα»… Κι 

ανάμεσα παρεμβάλλεται ο «λόγος»:  

Μισούσα τη ζωή εξαιτίας 

κάποιων συμμαθητών μου στο 

σχολείο… 

Έχετε φτάσει ποτέ σε τέτοιο 

σημείο που να θέλετε να τα 

παρατήσετε… 

Πριν δείξεις κάποιον με το χέρι… 

σκέψου ότι άλλα τρία δάχτυλα 

δείχνουν εσένα… 

Μπορείτε να φανταστείτε ότι 

κάποιος μισεί τη ζωή του εξαιτίας 

σας; 

Με τις λέξεις μπορούμε να 

σκοτώσουμε αλλά και να σώσουμε… 

συντακτική ομάδα Ντριιιν!!!  

 

εμείς κι ο κόσμος  
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Λόγος και εικόνα κατά της βίας 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πάνω δεξιά: Γρηγορία Δροσοπούλου 

Κάτω δεξιά: Φώτης Κοροσιάδης 

 

εμείς κι ο κόσμος  
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Τρελά θρανία – xαρά στην παιδεία! 

 
Το καταλάβατε, ε;; Ναι, σ’ αυτό αναφερόμαστε, στη λεγόμενη νέα διδασκαλία, το project , φυσικά...  

 

Το Project είναι μια ανισόρροπη καινοτομία που έχει στόχο την καλλιέργεια της αντοχής  - καθώς έχουμε να 

κάνουμε με τρίωρο συνεχόμενο μάθημα-  και της υπομονής, λόγω έλλειψης των βασικότερων μέσων 

διδασκαλίας που απαιτούνται. Για τις μεγαλύτερες τάξεις που πιθανόν δεν γνωρίζουν τι εστί ερευνητική 

εργασία (Project) θα αναπαραστήσουμε την 

αποδιοργάνωση που ανέχονται τα πρωτάκια και που θα 

ανεχτούν κατά πάσα πιθανότητα οι τυχερές μελλοντικές 

γενιές, μιας και που το πειραματικό στάδιο αποδείχτηκε 

τόσο αποδιοργανωμένο όσο δεν προέβλεπαν οι ικανότατοι 

(που λέει ο λόγος) ιδρυτές του… 

Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε... 

Κατ’ αρχάς,  τα Project που έχουν δυνατότητα άμεσης 

χρήσης Η/Υ είναι και τα πιο τυχερά! Διότι, με το που ανοίγει 

η πόρτα και ετοιμαζόμαστε ‘’φυσικά’’ για το μάθημα, έχει 

ανοίξει όλως τυχαίως ο Η/Υ και εκεί που δεν το 

περιμένουμε ξεπετάγονται τραγούδια: ελληνικά, ξένα, ποπ, 

ροκ, τζαζ, μέχρι και της δεκαετίας του 70, που έχουν 

ξεχαστεί. Και ναι, μπροστά μας κάνει πασαρέλα όλη η ιστορική πορεία της μουσικής. Και έτσι ο μαθητής 

ενημερώνεται για οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτά που «πρέπει". Και ενώ ο άξιος καθηγητής έχει καταφέρει 

να ηρεμήσει τα πνεύματα και οι μαθητές κάνουν μια αξιέπαινη προσπάθεια να καθίσουν στα τρελά θρανία 

τους κάνουν έφοδο οι χούλιγκαν. Όχι ,μην τρομάζετε, για τους συμμαθητές μας μιλάμε, οι οποίοι για να 

ετοιμάσουν τις εργασίες τους …εισβάλλουν στον 

ιδιωτικό μας χώρο και μας επιβάλλουν να 

απαντήσουμε σε κάτι ανήκουστα 

ερωτηματολόγια, έχοντας την απαίτηση να 

σταματήσουμε ό, τι κάνουμε εκείνη την στιγμή! 

Γενικά, καταλαβαίνετε....... Παιδιά 

μπαινοβγαίνουν στις τάξεις με χαρτιά στα χέρια, 

άτομα περιφέρονται στους διαδρόμους... Όλοι 

βρίσκονται σε μια κατάσταση εκτός τόπου και 

χρόνου! Έτσι το «μάθημα» είναι περιορισμένο, αν 

όχι ελάχιστο... Κι ενώ ο καθηγητής έχει καταφέρει 

να επιβάλει την τάξη και στέλνει τα παιδιά να 

αναζητήσουν πληροφορίες στους Η/Υ,  υπάρχει 

κάποιο πρόβλημα (όχι, που δεν θα υπήρχε)!!! Τι 

φαντάζεστε;;; Δεν φτάνουν οι υπολογιστές!!!  

 

Ωστόσο, μέσα σ’ αυτή την ανακατωσούρα υπάρχει και ένα θετικό: Η ΜΕΡΑ ΤΟΥ PROJECT είναι η καλύτερη 

και η πιο ξεκούραστη μέρα της εβδομάδας!!! Μας δίνει την δυνατότητα να περάσουμε δημιουργικές ώρες 

με την παρέα μας! Στο τέλος θα καταλήξουμε να λέμε αντί «πάμε για κανένα καφέ;» , «πάμε για κανένα 

Project;» 

Χαρά Γρηγοριάδου, Α2 

Ελένη Καβουρτζίκη, Α2 

   

 

 

 

σχολικά (τριτο-λυκειακά) νέα  
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Δημιουργικός «οίστρος» στο σχολείο μας! 
 

Καλλιτεχνικός «οίστρος»* έχει πιάσει τους μαθητές 

και τις μαθήτριες (κυρίως!!!)  του σχολείου μας και 

μάλιστα με αξιοθαύμαστα αποτελέσματα! Πέρα από τα 

πρωτότυπα και πολύ ωραία έργα για το πρόβλημα της 

ενδοσχολικής βίας (βλ. σελ. 1013-14), πέρα από τα 

διηγήματα και τα ποιήματα που γράφουν πολλοί μαθητές 

για την εφημερίδα ή στα πλαίσια των πρότζεκτ και του 

μαθήματος της λογοτεχνίας (τι δημιουργικό το μπλογκ του 

Β4 και Β6! Ψάξτε το: http://neoellinika.wordpress.com) , 

φέτος είχαμε και διακρίσεις! Πρώτο βραβείο στο 

Διαγωνισμό Ποίησης που διοργάνωσε ο Σύλλογος φίλων 

γραμμάτων και τεχνών του ν. Δράμας, πήρε η Μαρίνα 

Κωνσταντινίδου από το Β1, ενώ δεύτερο βραβείο πήραν οι 

Μοναστηρίδου Αναστασία και η Κρινιώ Μπύρου από το 

ίδιο τμήμα. Μπράβο σε όλες και ευχόμαστε να έχουν καλά 

αποτελέσματα και όσοι/ες από το σχολείο μας 

συμμετείχαν στα «Αρχιλόχεια 2012» και στον 4
ο
 

Πανελλήνιο Μαθητικό Λογοτεχνικό Διαγωνισμό. 

Περιμένουμε αποτελέσματα κι από τον  Πανελλήνιο 

Μαθητικό 

Διαγωνισμό 

Φιλοσοφίας 

όπως και από 

τον 19
ο
 

Πανελλήνιο 

Διαγωνισμός 

Μαθητικών 

Εφημερίδων & 

Περιοδικών που 

διοργάνωσε η 

εφημερίδα «Τα 

Νέα» (να βλογήσουμε και λίγο τα γένια μας!) 

Αν ξεχάσαμε κανένα διαγωνισμό όπου συμμετείχατε, 

συγχωρέστε μας, έχουμε χάσει το λογαριασμό! 

 

Πέρα από τα καλλιτεχνικά, θα ήταν παράλειψη να μη 

συγχαρούμε και την Νικολέτα Λαγάκη (Β2) που πήρε την 

3
η
 θέση στον 72

ο
 Πανελλήνιο Μαθηματικό Διαγωνισμό 

«Ευκλείδης» και την 29
η
 θέση στην Εθνική Μαθηματική 

Ολυμπιάδα «Ο Αρχιμήδης». Τέλος, η Ιωάννα 

Μαντοπούλου (Β3)  ήρθε 11
η
 στο διαγωνισμό Euroscola! 

  

Και σ΄ ανώτερα κορίτσια!  

 

*οίστρος: αλογόμυγα-βοϊδόμυγα που ενοχλεί το ζώο/έτσι ενοχλεί και η 

ΕΜΠΝΕΥΣΗ τον δημιουργικό άνθρωπο! Άντε να μαθαίνουμε και καμιά λέξη! 

Για το ντριιιν!!! 

Παναγιώτης Χατζηδάφνης, Β4 

 

… και αθλητικές 

διακρίσεις 
  

Η Κορακάκη Άννα (με δύο 

πανελλήνια ρεκόρ ήδη)κατέλαβε 

την δεύτερη θέση (αργυρό 

μετάλλιο) στους Πανευρωπαϊκούς 

αγώνες Σκοποβολής τον Αύγουστο 

2011 στο Βελιγράδι. 

Η Παπαδοπούλου Αργυρή 

κατέλαβε την πρώτη Βαλκανική 

νίκη στο αγώνισμα των 200 

μέτρων πρόσθιο κολύμβησης στην 

Μπάνια-Λούκα (Βοσνία). 

Ο Γιαννάκης Δημήτριος ήρθε 

πρώτος πανελλήνια στο αγώνισμα 

της κολύμβησης 100 μέτρα 

πεταλούδα στην Αθήνα. 

Ο Αζωϊδης Μανώλης 

κατέκτησε την δεύτερη θέση 

πανελληνίως στην 

Ελληνορωμαϊκή Πάλη, στην 

κατηγορία παίδων.  

Τέλος, το 3ο Γ.Ε.Λ. Δράμας 

πέτυχε την κατάκτηση της 

δεύτερης θέσης των σχολικών 

αγώνων του σχολικού έτους 2011-

2012 στο Ομαδικό Επιτραπέζιας 

Αντισφαίρισης , που έγινε στην 

Αθήνα τον Μάρτιο του2012. Η 

ομάδα αποτελούνταν από τους 

μαθητές : Σαρατσίδη Βαγγέλη, 

Παυλίδη Δημήτριο, Ευθυμίδη 

Παναγιώτη και Ιωαννίδη 

Στυλιανό. 

Μπράβο σε όλους!!! 

 

 

 

 

 

 
Για το ντριιιιν!!! 

Χαρά Γρηγοριάδου, Α2

σχολικά (τριτο-λυκειακά) νέα  



 

     ντρινννν!!!, εφημερίδα μαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου Δράμας,  Μάρτης 2012  

 

 

 

Σχολική ζωή 
Το σχολείο μάς θωρακίζει!! 

 

 Πολλοί μαθητές το σχολείο το έχουν μισήσει αλλά και αγαπήσει, άλλοι το έχουν απλώς 

συνηθίσει, και άλλοι «υποχρεούνται» να πηγαίνουν, γιατί επιβάλλεται, γιατί είναι 

υποχρεωτικό. Γι’ αυτό και τα παιδιά αντιδρούν. Όπως λέμε και στη φυσική, ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ 

ΔΡΑΣΗ- ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ. 

 Όλοι μας βρίζουμε το εκπαιδευτικό σύστημα, και καλά κάνουμε! Ο λόγος είναι απλός, 

και τον γνωρίζουμε όλοι. Όσο πάνε, «φορτώνουν» τα παιδιά με «άσχετα» μαθήματα που δε 

θα χρησιμεύσουν ποτέ στη ζωή μας. Κάποιοι θα αναρωτηθούν «Ποιο είναι αυτό το 

μάθημα;». ΟΛΑ. Άλλα από λίγο έχουν κάτι το αδιάφορο που κάνει βαρετό το μάθημα και 

τους καθηγητές να φωνάζουν «Σταματήστε και 

προσέχετε το μάθημα!». Μα πώς να προσέχουμε 

όταν κάτι δε μας τραβάει την προσοχή ή δε θα το 

ακολουθήσουμε ΠΟΤΕ; Όταν φοβόμαστε να 

πούμε τη γνώμη μας, γιατί κάποιοι θα σε 

διαψεύσουν και δε θα ξανασηκώσεις το χέρι σου 

να πεις μάθημα; Όλα αυτά, πιστεύω ότι 

καταπιέζουν ένα παιδί και άλλα πολλά 

φαντάζομαι που δεν μπορούμε να ξέρουμε, λόγω 

του ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο, και δεν 

αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις από ίδια οπτική 

γωνία. 

 Όσον αφορά ότι τα παιδιά –γιατί κι εγώ παιδί είμαι- δεν μπορούν να εκφράσουν τα 

συναισθήματά τους, τη γνώμη τους, αυτό βασίζεται στο φόβο της αποτυχίας/απόρριψης. 

Απογοητευόμαστε και δε θέλουμε καν να μπούμε στη διαδικασία αυτή. Για παράδειγμα, τα 

μαθηματικά για ‘μένα είναι «ο φόβος και ο τρόμος», μιας και όταν σηκωνόμουν στον πίνακα 

τα ξεχνούσα όλα, ακόμη κι αν τα ήξερα! 

 Γιατί όμως γίνεται αυτό; Φταίει το εκπαιδευτικό σύστημα, οι δάσκαλοι, τα παιδιά, οι 

γονείς, και γενικά όλοι! Από λίγο να επέμβουν, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος και 

φοβάσαι για ολόκληρη τη ζωή σου! Το εκπαιδευτικό φταίει γιατί είναι εκπαιδευτικό και θα 

όφειλε να γνωρίζει τι θέλουν τα παιδιά, και μετά να βάζουν τα “PROJECT”! Οι καθηγητές, 

γιατί καμιά φορά δεν αφήνουν να εκφράσουμε τη γνώμη μας, είτε γιατί δεν τους νοιάζει 

είτε γιατί η γνώμη είναι «ΛΑΘΟΣ». ΜΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΑΘΟΣ γνώμη! Το μόνο που ίσως 

υπάρχει είναι η λανθασμένη διατύπωση! Τα παιδιά, γιατί ένα λάθος να κάνεις, αρχίζουν να 

γελάνε ή να λένε τα δικά τους, και περιμένουν να περάσει το δικό τους. Τέλος, οι γονείς. Σε 

φορτώνουν με φροντιστήρια, σε αγχώνουν καμιά φορά, σε συγκρίνουν με «καλύτερα 

παιδιά»… 

 Αυτά είναι αρκετά για να «σκοτώσουν» ένα παιδί ψυχικά, να το αποδυναμώσουν, με 

αποτέλεσμα τελικά αυτό να φοβάται να βγει στην κοινωνία, και ο βασικός λόγος πλέον είναι 

το να βλέπουν τους βαθμούς, παρά να κοιτάζουν τι πραγματικά κρύβει ΜΕΣΑ του ένα 

παιδί… 

 

Αναστασία Ρέκα, Α5 

σκέψεις για το σχολείο, την εκπαίδευση, την παιδεία κλπ!!! 



 

     ντρινννν!!!, εφημερίδα μαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου Δράμας,  Μάρτης 2012  

 

 

Η μόρφωση: απελευθέρωση της κοινωνίας 
  

Η μόρφωση, όπως λέει και η επικεφαλίδα του κειμένου, είναι απελευθέρωση, και αυτό είναι φανερό 

και από πολλά ιστορικά παραδείγματα: όταν οι Αφρικανοί ήταν σκλάβοι των Αμερικανών ή όταν οι γυναίκες 

δεν είχαν δικαιώματα, ένα από τα πολλά πράγματα που τους ήταν απαγορευμένα ήταν και η μόρφωση. Γιατί 

όμως; H κοινωνία, εκείνο τον καιρό, πίστευε πως ως «κατώτερα όντα» δεν είχαν το δικαιώματα κατέχουν 

ένα τέτοιο προνόμιο; ΟΧΙ! Πολύ απλά, ήξεραν πως η μόρφωση είναι δύναμη, είναι ελευθερία, μας δίνει 

τρόπο σκέψης και κατανόησης των πραγμάτων γύρω μας, και, ως αμόρφωτοι αυτοί οι άνθρωποι δεν 

καταλάβαιναν πως η κατάσταση που επικρατούσε τότε δεν ήταν δίκαιη απέναντί τους. Αν όμως 

μορφώνονταν «θα άνοιγαν τα μάτια τους» και θα έβλεπαν τι πραγματικά συμβαίνει. Θα πάλευαν για την 

ελευθερία της βούλησης, κάτι που δεν θα βόλευε την κοινωνία τότε. 

Σήμερα, ευτυχώς, όλοι έχουμε το προνόμιο να μορφωθούμε, να ενταχθούμε στην κοινωνία 

προσθέτοντας τις δικές μας νέες ιδέες που θα προχωρήσουν μπροστά αυτό το κράτος, αυτό το κράτος που 

με τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπά του δεν λέει να προχωρήσει μπροστά. Το μόνο που ενδιαφέρει 

όμως εμάς τους νέους είναι οι βόλτες στις καφετέριες και οι «σοφές κουβέντες» στο facebook, χωρίς να μας 

ενδιαφέρει το περιβάλλον στο οποίο ζούμε∙ και δεν κάνουμε τίποτα για να το διορθώσουμε. Γιατί, πολύ 

απλά, δεν ενδιαφερόμαστε να λάβουμε την κατάλληλη μόρφωση και να «απελευθερώσουμε» την κοινωνία 

από αυτή τη σαπίλα που σιγά-σιγά την παρακμάζει. Δεν είναι κρίμα;  

Αφροδίτη Τζανέτου, Α6   

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ή 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ; 

 

Η επιστήμη έχει πλέον αποδείξει ότι η 

προσωπικότητα ενός ανθρώπου διαμορφώνεται, 

ως ένα μεγάλο βαθμό, βάσει επιδράσεων που 

δέχεται από το περιβάλλον, κυρίως από το 

ενδοσχολικό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Η παιδεία δεν περιορίζεται μόνο στην 

απόκτηση γνώσεων, πρόκειται για μια δύναμη 

διεγερτική για τον άνθρωπο και τη ζωή του. 

Αν και κυριαρχεί το δημοκρατικό πνεύμα 

στη χώρα και παρουσιάζονται σε όλους ευκαιρίες 

για μάθηση, υπάρχει μια γενική τάση αδιαφορίας. 

Αντί ο νεαρός να διψάει για γνώση, πλήττει 

παπαγαλίζοντας και αντιγράφοντας. Το 

εκπαιδευτικό σύστημα αντί να στοχεύει στην 

ανάπτυξη, πνευματική και κοινωνική, των 

μαθητών, ασχολείται «μανιωδώς»  με την 

ανίχνευση «καλών» και «κακών» μαθητών και 

αξιολογεί πλέον την απομνημονευτική τους 

δυνατότητα.  

 

Αυτά σε συνδυασμό με τη βαθμοθηρία, το 

εξεταστικό άγχος και την νοοτροπία που επικρατεί 

μετέτρεψαν πλέον τα σχολεία των «ίσων 

ευκαιριών» σε μη αποδοτικά, γεγονός που 

αντανακλάται σ την καταστροφική διάθεση των 

μαθητών προς τα σχολικά βιβλία (πέταγμα, 

ανακύκλωση ή κάψιμο των βιβλίων μετά τη λήξη 

της σχολικής χρονιάς) και φυσικά από τα 

παντοτινά «μαργαριτάρια» που κατακλύζουν 

κάθε σχολείο κατά την εξεταστική περίοδο. 

σκέψεις για το σχολείο, την εκπαίδευση, την παιδεία κλπ!!! 



 

     ντρινννν!!!, εφημερίδα μαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου Δράμας, Μάρτης 2012  

 

 

 

Όσο αφορά αυτό το γεγονός, οι ευθύνες 

για τη σχολική αποτυχία των μαθητών 

επικεντρώνονται αποκλειστικά στους ίδιους, 

ανεξαρτήτως υποδομής και λειτουργικότητας 

σχολείου, ανεξαρτήτως ποιότητας και 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των καθηγητών. 

Με τούτο το άρθρο θέλω να γίνει κατανοητό πως 

και το ίδιο το σύστημα έχει μερίδιο ευθύνης στην 

σχολική αποτυχία των μαθητών, ίσως και 

μεγαλύτερο απ’ αυτό που αναλογεί στους ίδιους 

τους μαθητές, διότι τα ίδια τα σχολεία (ρυθμός 

και ποιότητα διδασκαλίας) διαμορφώθηκαν για 

μαθητές που μοιράζονται τα ίδια κοινά και 

ενδιαφέροντα,, κάτι που δεν ισχύει… 

 

Παναγιώτης Xατζηδάφνης, Β3 

Σχολικά Εφόδια… 
 

Πόσοι από εμάς τους μαθητές, τους πιο σκληρά εργαζόμενους, δεν έχουμε σκεφτεί αν πραγματικά είναι 

ανάγκη να φοιτούμε στα σχολεία τόσα χρόνια; Πόσοι είμαστε ικανοποιημένοι από τις γνώσεις και τις 

εμπειρίες που μας παρέχονται από αυτό και πόσοι είναι αυτοί που πετυχαίνουν στη ζωή τους αξιοποιώντας 

τις γνώσεις αυτές; 

Όσο βρισκόμαστε ακόμα στο δημοτικό, είμαστε γεμάτοι ενθουσιασμό για κάθε τι καινούργιο που 

συναντάμε και αν έχουμε και καλό δάσκαλο προσπαθούμε να μάθουμε ό, τι περισσότερο μπορούμε. Όταν 

όμως οι τάξεις μεγαλώνουν, οι απαιτήσεις αυξάνονται και ερχόμαστε αντιμέτωποι με μεθόδους εκμάθησης 

όπως η παπαγαλία, αρχίζουμε να βλέπουμε το σχολείο ως χώρο καταπίεσης, τον οποίο δεν μπορούμε να 

αποφύγουμε. Τα χειρότερα όμως έρχονται στις τελευταίες τάξεις του λυκείου, όπου ο μόνος στόχος μας 

είναι οι πανελλήνιες εξετάσεις και η εισαγωγή μας σε κάποιο πανεπιστήμιο και αντί να αποκομίσουμε 

ουσιαστικές γνώσεις που θα μας φανούν χρήσιμες σε όλη μας τη ζωή και να υποστηρίξουμε ιδέες και 

ιδανικά, μιας και βρισκόμαστε στην πιο δημιουργική και αυθόρμητη ηλικία, εμείς επιμένουμε να 

αποστηθίζουμε ανούσιες λεπτομέρειες οι οποίες δεν μας χρησιμεύουν 

πουθενά. 

Φυσικά, το σχολείο είναι το μέρος στο οποίο 

κοινωνικοποιούμαστε, μαθαίνουμε πως όλοι οι άνθρωποι έχουν 

δικαιώματα και υποχρεώσεις, γινόμαστε υπεύθυνοι, συνεργαζόμαστε 

με συνομήλικους, μαθαίνουμε βασικές αξίες όπως η ελευθερία του 

λόγου, της έκφρασης και τον διάλογο και μέσω όλων των παραπάνω 

έχουμε τη δυνατότητα να ενταχθούμε και εμείς στη δύσκολη και 

επικίνδυνη πια κοινωνία. 

Ναι, το ομολογούμε! Μαθαίνουμε τόσο σημαντικές για την ομαλή 

συμβίωση των ανθρώπων αξίες, όμως μένουμε πάντα στο θεωρητικό 

μέρος, αφού δεν βρίσκουμε σχεδόν ποτέ πρότυπα (κάποιον καθηγητή ή 

τους γονείς μας), τα οποία θα θαυμάσουμε και στη συνέχεια θα μιμηθούμε και αυτό είναι λυπηρό. Γι’ αυτό 

το λόγο μόνοι μας χωρίς να έχουμε την υποστήριξη του σχολείου (τις περισσότερες φορές –ξαναλέω) να 

δραστηριοποιούμαστε και να εφαρμόζουμε στην πράξη τις σημαντικές αυτές αξίες με τις οποίες 

ασχολούμαστε επιφανειακά. 

Επιπλέον, αν είμαστε επιμελείς μπορούμε να γίνουμε (σε θεωρητικό επίπεδο πάντα ) πολύ καλοί σε 

όλες τις επιστήμες, θετικές και θεωρητικές, δεν μας μαθαίνει κανένας όμως πώς πρέπει να ενεργήσουμε αν 

θελήσουμε να βρούμε δουλειά, ποια θα πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας απέναντι στον μελλοντικό 

εργοδότη μας, ποιες ικανότητες μας πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας για το επάγγελμα που θα διαλέξουμε 

και το κυριότερο είναι πως δεν μας μιλούν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θα έχουμε στην 

ενήλικη ζωή μας. Είμαστε δηλαδή μόνοι και πειραματιζόμαστε ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητές του σε 

μια απ’ τις δυσκολότερες περιόδους όπου οι γνώσεις , η προσπάθεια και οι δεξιότητες δεν είναι πάντα αυτά 

που μετρούν και σε καθιστούν «ικανό». 

Έφη Πρεπάκη,Α5 

 

σκέψεις για το σχολείο, την εκπαίδευση, την παιδεία κλπ!!! 



 

     ντρινννν!!!, εφημερίδα μαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου Δράμας,  Μάρτης 2012  

 

 

Η εκπαίδευση μετά από 20 χρόνια… 

 
  Έχετε δει ποτέ ταινία επιστημονικής φαντασίας; Σίγουρα 

έχετε δει, γιατί η τηλεόραση μάς βομβαρδίζει συνέχεια με 

αυτές… Λοιπόν, που λέτε, η εκπαίδευση μετά από 20 

χρόνια θα είναι κάπως σαν τις ταινίες επιστημονικής 

φαντασίας. Ξέρω, αρχικά είναι δύσκολο να κατανοήσουμε 

πώς θα γίνεται κάτι τέτοιο, αλλά με λίγη βοήθεια τίποτα 

δεν είναι ακατόρθωτο. Η εκπαίδευση, δηλαδή, θα είναι 

κάπως έτσι… 

 

  Σχολείο 2031, Σελήνη. Μια ορδή μαθητών με στολές 

αστροναυτών και γυάλες στα κεφάλια, αφού δώσουν το DNA τους στην είσοδο του σχολείου για 

τακτοποίηση προσωπικών στοιχείων, στη συνέχεια θα περνούν στην αίθουσα για να τους χορηγηθούν τα 

ηλεκτρονικά μπρασελέ με ηλεκτροφόρο σύστημα, τα οποία θα «τιμωρούν» τον μαθητή με 10.000V, σε 

περίπτωση που φύγει από τον χώρο του σχολείου ή βρεθεί να αιωρείται χωρίς τη στολή και τη γυάλα 

αιώρησης! Οι μαθητές λοιπόν, πειθήνια ρομποτάκια της εκπαίδευσης, θα φοβούνται να κάνουν βήμα, 

καθώς οποιαδήποτε ένδειξη απειθαρχίας θα τους δίνει δώρο ένα έξτρα τραγανό «τηγάνισμα»! Φυσικά, 

γέλια, παιχνίδια και αστεϊσμοί θα απαγορεύονται ρητά. Οι μαθητές αντιθέτως, θα μαζεύονται σε κάθε 

διάλειμμα σε ειδικές αίθουσες ελέγχου IQ και εκεί θα συναγωνίζονται στην επίλυση άλυτων εξισώσεων! 

  Όσον αφορά τώρα την εκπαίδευση, οι μαθητές θα φέρουν από ένα ειδικό καλώδιο usb μαζί τους, του 

οποίου η απώλεια θα τιμωρείται αυστηρά με διπλό «τηγάνισμα». Το usb λοιπόν, θα μεταφέρει όλα τα 

δεδομένα στον εγκέφαλο των μαθητών, οι οποίοι θα τα προβάλλουν στο μυαλό τους και από εκεί θα τα 

διδάσκονται. Φυσικά, ο καθηγητής θα είναι ένα άχρηστο σώμα στην τάξη, καθώς θα χρησιμεύει απλά ως 

παρατηρητής, την ώρα που οι μαθητές θα ανακαλύπτουν τρόπους δημιουργίας ύλης από το τίποτα, και θα 

προσπαθούν να λύσουν εξισώσεις για να κατασκευάζουν όπλα αυτόματης πυρογένεσης και εκτόξευσης 

λάβας. Οι σημερινοί, όπως βλέπετε, υπολογιστές δε θα είναι τίποτα μπροστά στους super-υπολογιστές που 

θα έχουν τη δυνατότητα ακόμη και να κάνουν φραπέ (αν υπάρχει μέχρι 

τότε), με απλές λεκτικές οδηγίες από τον χρήστη. Επίσης, η γλώσσα που θα 

χρησιμοποιείται, θα περιορίζεται αυστηρά σε όρους των μαθηματικών και 

της φυσικής, καθώς και της πυρηνικής. Και για να μην τα ισοπεδώσουμε 

όλα, θα υπάρχει και μια ώρα στην εκπαιδευτική διαδικασία που οι μαθητές 

θα παρακολουθούν ειδικά τρισδιάστατα ντοκιμαντέρ με τη ζωή μας. Θα 

μας αποκαλούν «σκουριάδες» από τον σκουριασμένο μας πολιτισμό, και 

θα αναρωτιούνται πώς ζούσαμε εμείς τότε, πώς συνυπήρχαμε ειρηνικά στο 

σχολείο χωρίς στολές και γυάλες αιώρησης, χωρίς ηλεκτροφόρα μπρασελέ, 

με απλές τσάντες και βιβλία, με προβλήματα για «γκόμενους και 

γκόμενες», με εξετάσεις πάνω σε απλά θέματα, όπως ο Πρωταγόρας, οι 

ταλαντώσεις στη Φυσική και οι φανταστικοί αριθμοί στα Μαθηματικά. 

  Όπως λοιπόν βλέπουμε, η εκπαίδευση σε 20 χρόνια θα είναι διαφορετική. 

Μπορεί όχι και τόσο όσο την περιέγραψα με υπερβολές, αλλά θα είναι 

διαφορετική, ΠΡΕΠΕΙ να είναι. Γιατί η αλλαγή χρειάζεται, αποτελεί 

απαίτηση των καιρών. Μπορούμε λοιπόν όλοι να ελπίζουμε σε ένα 

διαφορετικό αύριο, και -γιατί όχι-, σε ένα ΚΑΛΥΤΕΡΟ αύριο… 

  

Κατερίνα Γιαβρίδου, Γ3

σκέψεις για το σχολείο, την εκπαίδευση, την παιδεία κλπ!!! 
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Το κείμενο αυτό είναι συλλογικό. 

Επιλέχτηκαν αποσπάσματα από 

εργασίες όλων των μαθητών του Α1 

και Α3 στο μάθημα της Έκφρασης 

Έκθεσης, όπου τους ζητήθηκε να 

εκφράσουν την άποψή τους στο 

συγκεκριμένο θέμα. Η σύνδεση των 

φράσεων έγινε από την καθηγήτριά 

τους. 

 

από την σχολική τάξη… 

 

ΘΕΛΩ Ω Ω Ω ΝΑ    ΕΙΜΑΙ…    ΕΓΩΩΩΩ    

(όταν οι γνώμες των μαθητών διασταυρώνονται) 
 

   Να είσαι ο εαυτός σου; Να κολυμπάς αντίθετα στο ρεύμα; Φαντάζει μάλλον ανέκδοτο σήμερα. 

Δύσκολη, αν όχι αδύνατη υπόθεση. Κανείς δεν είναι πια ο εαυτός του. Έχουμε χάσει την ταυτότητά μας. 

 

   Εποχή στερεοτύπων, καταναλωτισμού, προκατάληψης και «σκληρών» αντιλήψεων για την εξωτερική 

εμφάνιση. Οι επιρροές από το χώρο της showbiz πολλές. Θεοποίηση και αντιγραφή προωθούμενων  

«ειδώλων» , λαθεμένων προτύπων χωρίς ίχνος ήθους και 

αισθητικής. Συνταγές «επιτυχίας» , τελειότητας, ευτυχίας. 

Βομβαρδίζεσαι από ΜΜΕ, διαδίκτυο και όλη τη γύρω εικονική 

πραγματικότητα. Είσαι επιρρεπής στα «κυκλώματά» της – 

κυνηγός του καλού lifestyle. Σου ορίζουν ακόμα και το πώς 

πρέπει να σκέφτεσαι. «Εκσυγχρονίζεσαι» μέσω των 

ιστοσελίδων του facebook, του twitter όπου υποδύεσαι ένα 

εξωπραγματικό «εγώ» και καταπονείσαι ψυχικά. Παλεύεις  να 

θεωρείσαι ψαγμένος, να δείξεις ότι είσαι ενημερωμένος 

σχετικά με την επικαιρότητα, με τη  μουσική. Ακούς τραγούδια 

που είναι στη μόδα ακόμα κι αν δε σ’ ευχαριστούν για να μη νιώσεις μειονεκτικά απέναντι στους 

υποτιθέμενους φίλους σου. Για να μη σε κάνουν πέρα. Πλασάρεις έναν πλαστό σνομπ εαυτό για να μη σε 

κοροϊδέψουν. Γεμίζεις ψυχωτικό άγχος για  να μην είσαι loser. 

   Η βιομηχανία της μόδας γεννάει άφθονα θύματα- και υπηρετεί γενναία κάποιων τα συμφέροντα. 

Νεαρά κορίτσια πέφτουν συχνά στις παγίδες της. Υιοθετούν κάθε νέα τάση. Παρασύρει και σένα η δίνη. 

«Ζεις» πρόωρη εφηβεία. Χάνεις κάθε έλεγχο. Αλλάζεις στυλ, ύφος, χαρακτήρα. Καλλωπίζεσαι. Προκαλείς. 

Χάνεις την αθωότητά σου. Εγκαταλείπεις νωρίς την ανεμελιά σου. Ακριβά επώνυμα ρούχα, βάψιμο (ένα κιλό 

make up), κολόνιες, κινητό τελευταίας τεχνολογίας, αξεσουάρ…  Μιμείσαι τις ενδυματολογικές προτιμήσεις 

των σταρ. Αντιγράφεις εφήμερα ινδάλματα. Μοχθείς ν’ αγγίξεις το ΤΕΛΕΙΟ. Πονάς και τρυπιέσαι για να 

περάσεις σκουλαρίκια. Κάνεις τα αδύνατα δυνατά για να προσελκύσεις την προσοχή. Σχεδόν τη ζητιανεύεις. 

Το παίζεις απελευθερωμένη, σνομπάρεις τους μεγάλους ενώ ουσιαστικά φοβάσαι τα πάντα. Τυραννιέσαι 

για να εντυπωσιάσεις, να γίνεις ποθητή, ελκυστική. Στοιχηματίζεις 

για το ποια θα «ρίξει» ποιον. Κάνεις ένα σωρό συμβιβασμούς 

φτάνει να κερδίσεις αυτόν που σου αρέσει. Θέλεις να δείχνεις ότι 

ενηλικιώθηκες χωρίς να έχεις την ανάλογη ωριμότητα. Βιάζεσαι να 

μεγαλώσεις. Να βιώσεις και τον έρωτα όπως οι ενήλικες… Κι όλα 

αυτά μια αυταπάτη. Στην ουσία εκμεταλλεύεσαι και εξαπατάς 

εσένα τον ίδιον. 

    Σερβίρεις μια 

πλασματική εικόνα και εκεί 

καταπιέζεις και εγκλωβίζεις 

τον εαυτό σου. Έτσι τον 

ξεχνάς. Τον απαρνιέσαι. 

Κοινά γούστα, ενδιαφέροντα 

που συγκλίνουν, ΟΛΟΙ φτηνές απομιμήσεις. Ενδυμασία, ομιλία, κινήσεις: όλα πανομοιότυπα. Μια 

ομοιομορφία που μόνον όμορφη δεν είναι. Απουσιάζει αυτό το κάτι που θα σε ξεχωρίσει. Ίδιες ακόμα και οι 

ατάκες- αποδείξεις της ένταξής σου σε  cool παρέες. Δεν είσαι σαν την παρουσιάστρια στο γυαλί, σαν τη 

μεγάλη σταρ, ούτε σαν το μοντέλο που κάνει πασαρέλα. Απελπίζεσαι όταν νιώθεις πως δεν ανταποκρίνεσαι, 

δεν φτάνεις. Βλέπεις ψηλόλιγνες καλλονές με αψεγάδιαστο σώμα και πρόσωπο, ελκυστικές. Μπορείς να 

παραμείνεις ο εαυτός σου; Ένας απλός «εσύ»; Τα σποτάκια της ΤV με τα καλλίγραμμα και γυμνασμένα 
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κορμιά σε κάνουν να πιστέψεις πως επιβάλλεται να χάσεις βάρος. Μπαίνεις σ’ έναν άνισο αγώνα δρόμου. 

Υποκύπτεις σ’ αυτή τη μαζική πλύση εγκεφάλου. Τρέχεις στα γυμναστήρια. Να χωρέσεις στο τζιν που θα σε 

κάνει στιλάτη.  Σε ακραίες περιπτώσεις φτάνεις και στη νευρική ανορεξία την κατάθλιψη. 

       Αν είσαι αγόρι και είσαι ο εαυτός σου, θεωρείσαι είτε σπασικλάκι, είτε το παιδί της μαμάς. Ο 

αυθορμητισμός και η ελευθερία ισοδυναμούν με κοινωνική αυτοκτονία. Είσαι ανύπαρκτος. Δε βγαίνεις 

συχνά έξω για αληθινό παιχνίδι. Δε συναντάς αληθινούς φίλους. Διστάζεις να μιλήσεις, ντρέπεσαι να 

εκφραστείς για οτιδήποτε μη σε παρεξηγήσει κάθε φλώρος που περνιέται για καλύτερος. Περιμένεις και συ 

τα like (ή  κάποιο υποκριτικό κομπλιμέντο)  για να νιώσεις χαρά. Αγοράζεις μηχανή για να δείξεις ότι έχεις ό, 

τι θελήσεις. Αποχαυνώνεσαι με τις ώρες στο internet. Βγαίνεις έξω να πιείς με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 

για να δείξεις πως κινείσαι στο νέο ρεύμα, πως σου είναι απαραίτητο ένα ποτό κι ένα τσιγάρο  (βασική 

προϋπόθεση για τους «ανοιχτόμυαλους») για να χαλαρώσεις και να γνωριστείς(σημειωτέον ότι συχνά τα 

κορίτσια θέλουν νάχουν σχέση με μεγαλύτερό τους και να τη δείχνουν) .  Δεν είσαι πια το παιδάκι που 

«πίνεις το γαλατάκι» σου. Κι ας εξαρτάσαι τόσο απ’ τη γνώμη των άλλων.  

    Όμως, αν και «ενταγμένος» σε ομάδα, νιώθεις ξένος σ’ ένα περιβάλλον τόσο οικείο όσο και αφιλόξενο. 

Νικητής η νέα κοινωνία. Και τα «καλούπια» της.  Και οι στιλιστικές επιλογές της.  Μάλλον έχασες. Για να 

είσαι «σωστός» άντρας σήμερα ΠΡΕΠΕΙ να κυκλοφορείς αυτό το αυτοκίνητο, να φοράς την τάδε μάρκα 

ρούχων/ εσωρούχων, να ξυρίζεσαι με Gilette και πάει λέγοντας το παραμυθάκι. Επιφανειακός ο 

δυναμισμός, ρηχός ο εσωτερικός κόσμος, ΕΝΑ ΚΕΝΟ. Νιώθεις άχρηστος. Γιατί; Γιατί στην αγωνία να φτάσεις 

το άψογο, το ανυπέρβλητο, αρνήθηκες τις ιδέες σου, τα πιστεύω σου. Έγινες ρομποτάκι των άλλων. 

Μαριονέτα του συστήματος. Από ανασφάλεια πέρασες στη μίμηση. Από το φόβο της απόρριψης, του 

αποκλεισμού, της απομόνωσης. Και στη συνέχεια γελοιοποιήθηκες.. Δεν είσαι εσύ. 

    Στη φάση που βρίσκεσαι φοβάσαι τη διαφορετικότητα και προπάντων τις αντιδράσεις των 

συνομηλίκων. Αν δεν εκσυγχρονίζεσαι, αν οπισθοδρομείς και ταχθείς ενάντια στη γυάλινη κοινή γνώμη, θα 

θαφτείς απ’ τους άλλους. Έτοιμοι να κριτικάρουν, να επιτεθούν, να σνομπάρουν, να σ’ ακυρώσουν. Πρέπει 

να είσαι in. Αν όχι, αποδοκιμάζεσαι, μπαίνεις στο περιθώριο, αποκτάς ταμπέλα: ξενέρωτος, παλιομοδίτης, 

φρικιό,punk, άκυρος. ΔΕ ΘΑΠΡΕΠΕ ΝΑΝΑΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΤΣΙ. Μήπως είναι καιρός να κάνεις ό, τι 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ σ’ αρέσει; 

   Ας ξυπνήσουμε. Ας πάψουμε να υποκρινόμαστε παριστάνοντας τους αγνώστους. Ας αποδεχτούμε την 

αλήθεια μας. Αν είναι κάτι που μπορεί ν’ ανεβάσει την ψυχολογία μας και να μας κάνει να νιώσουμε 

δυνατοί, αυτό είναι το να είμαστε ο εαυτός μας, ΑΛΗΘΙΝΟΙ. Αυτό που είμαστε πρέπει ν’ αρέσει πρώτα και 

κύρια σε μας, αλλιώς δεν πρόκειται ν’ αρέσει και σε κανέναν άλλον.  Ο καθένας μας αξίζει ν’ αγαπήσει και ν’ 

απολαύσει τον εαυτό του έτσι ακριβώς όπως είναι και νάναι περήφανος γι’ αυτόν. «Σ’ όποιον αρέσουμε. Για 

τους άλλους δε θα μπορέσουμε». Ας μάθουμε να λέμε «ΟΧΙ». Άλλωστε, ποιος ορίζει το πότε και γιατί και με 

ποια κριτήρια είναι αποδεκτή μια συμπεριφορά; Ας σκεφτούμε και ας πράξουμε με τον τρόπο που είναι 

αποδεκτός από μας και από άλλον κανένα. Το δικό μας μοναδικό σύστημα πρέπει να υπηρετήσουμε. Θα μας 

πάρει καιρό αλλά αξίζει τον κόπο. 

    Εντέλει, κακό δεν είναι το να σ’ αρέσει το ωραίο, ούτε το ν’ ακολουθείς τις όποιες τάσεις, αλλά το να 

μην έχεις βρει Εσένα μέσα σ’ όλα αυτά. Είναι προτιμότερο να είσαι διαφορετικός παρά ίδιος με όλους χωρίς 

προσωπικότητα, χωρίς άποψη , άβουλο έρμαιο, ΕΝΑΣ ΚΛΩΝΟΣ.  Ας ξεκαθαρίσουμε πως το να 

συμπεριφέρεσαι ανούσια, όπως συχνά συμβαίνει, ή και πρόστυχα, όπως και το να προβάλλεις την ιδιωτική 

σου ζωή, δεν σε κάνει πιο σπουδαίο ή δημοφιλή. Αυτοί ας κοροϊδεύουν επειδή είσαι διαφορετικός κι εσύ 

επειδή είναι όλοι τους ίδιοι.  Κι αν γι’ αυτό που επέλεξες είσαι δακτυλοδεικτούμενος, έχεις δίπλα σου 

αυτούς που σ’ αγαπάνε. 

     Αν απεξαρτηθούμε από στερεότυπα και τίτλους, ίσως να είμαστε σε θέση να 

ΔΟΥΜΕ, να αναγνωρίσουμε το όμορφο και το γνήσιο. Ίσως δούμε διαφορά και στην 

κοινωνία που τόσα χρόνια προσπαθούμε ν’ αλλάξουμε με λάθος  τρόπους. 

    Ξέρεις πώς να γίνεις ο εαυτός σου. Θέλεις να γίνεις ο εαυτός σου. Γιατί δεν 

είσαι ο εαυτός σου;  Αν δεν αποδεχθείς το ίδιο το Εγώ σου, δε ζεις, δεν υπάρχεις, δεν 

είσαι τίποτα.     

      Ένας κόσμος γεμάτος αδιάκριτα βλέμματα στερεί την ελευθερία…                        

Ένας κόσμος γεμάτος μάσκες δε χρειάζεται κι άλλη υποκρισία…     

από την σχολική τάξη… 
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α φ η γ ή σ ε ι ς  
 

Είναι δύσκολο να είσαι μαύρη γάτα 

Είμαι μια γάτα, όπως όλες οι άλλες, μόνο που είμαι μαύρη. Θα σας αφηγηθώ λοιπόν, ένα 

περιστατικό που μου συνέβη και το οποίο σημάδεψε τη γατίσια μου ζωή, κάνοντάς με να καταλάβω 

πόσο προκατειλημμένοι είναι οι περισσότεροι άνθρωποι αυτού του κόσμου. 

Όταν ήμουν μικρή, υιοθετήθηκα από τον κ. Γιώργο, ο οποίος με προσέφερε ως δώρο στην 

αγαπημένη του. Η ζωή μου, κυλούσε ήρεμα στο σπίτι των αφεντικών μου, αφού με αγαπούσαν πολύ 

και μου παρείχαν οτιδήποτε μπορεί να ολοκληρώσει τη «νιρβάνα» μιας γάτας. Εγώ, σε αντάλλαγμα, 

παρέμενα πιστή σε αυτούς και προσπαθούσα να δημιουργώ, όσο το δυνατόν, λιγότερα 

προβλήματα. Όλα ήταν τόσο ονειρικά, ώστε μερικές φορές αναρωτιόμουν αν ήταν όντως αληθινά. 

Ωστόσο, η περίοδος χάριτος δεν κράτησε για πολύ. Ήρθε η στιγμή, που η σύζυγος του κ. Γιώργου 

έμεινε έγκυος, πράγμα που υπήρξε η αφορμή να μεταφερθεί το σπίτι μου στην αυλή. Παρόλα αυτά, 

τα χειρότερα δεν είχαν έρθει ακόμα. Το κακό συνέβη, όταν η σύζυγος του κ. Γιώργου γύρισε μια 

μέρα στο σπίτι , λέγοντας: «Έχασα το παιδί!». Αμέσως μετά, ακολούθησε ένας πολύωρος καβγάς, 

κατά τον οποίο τα αφεντικά μου έμοιαζαν με λιοντάρια που προσπαθούν 

να επιβληθούν. Η σύζυγος του κ. Γιώργου, τον κατηγορούσε πως αυτός και 

η «γρουσούζα» η μαύρη του η γάτα ευθύνονταν για αυτό που έπαθε η ίδια 

και τον απειλούσε πως, αν δεν με πετούσε έξω από το σπίτι, θα έφευγε η 

ίδια. Ένα τηλεφώνημα σε μια θεία από τη σύζυγο του κ. Γιώργου, υπήρξε ο 

καταλυτικός παράγοντας της εκδίωξής μου από το σπίτι. Η σύζυγος, 

υποστήριζε πως η θεία της είχε διακρίνει το σημάδι μιας μαύρης γάτας στο 

φλιτζάνι της και πως εγώ, ήμουν μια καταραμένη γάτα που το μόνο που 

έκανα, ήταν να τους γεμίζω ακαθαρσίες και αρνητική ενέργεια. 

Είχα καταλάβει πως το τέλος μου ήταν κοντά. Κάθε είδος φονικού εγκλήματος ,από αυτά που 

υπήρχαν στις ταινίες που παρακολουθούσαμε με τα αφεντικά μου, μου διαπερνούσε το μυαλό! 

Ήμουν πεπεισμένη όμως, πως αυτό που θα μου αναλογούσε,  ήταν μια θηλιά στο λαιμό, όπως 

συνήθιζε να σκοτώνει και το Φάντασμα της Όπερας. Τελικά, ο κ. Γιώργος αρκέστηκε σε ένα 

αβάσταχτο ξύλο με το σκουπόξυλο –καθόλου πρωτότυπο από μέρους του- το οποίο με κατάντησε 

λιπόθυμη και με σπασμένη την καημένη, φουντωτή ουρίτσα μου, να αιμορραγώ μέσα σε ένα 

σκουπιδοτενεκέ, περιμένοντας πότε θα ’ρθει το απορριμματοφόρο να με μαζέψει και να με 

ανακυκλώσει σαν σκουπίδι, μαζί με τα υπόλοιπα. 

Ένιωθα μια ζωντανή νεκρή, όλα τα πιστεύω μου για τη στοργικότητα και τη συμπόνια των ανθρώπων 

είχαν καταρρεύσει. Η φράση «Δε θα ξαναεμπιστευτώ τους ανθρώπους» στριφογύριζε στο γεμάτο 

σκέψεις μυαλό μου, ένιωθα ένα αέναο κενό, ήθελα να κλάψω αλλά δεν ήμουν σίγουρη αν είχα 

ξαναδεί γάτα να κλαίει, οπότε δεν το έκανα! 

 

Παρόλα αυτά, ξαναεμπιστεύτηκα τους ανθρώπους, εμποδίζοντας τις ελπίδες μου να μου ξεφύγουν. 

Παρόμοιες ιστορίες μου συνέβησαν από εκεί και έπειτα, στο τέλος των οποίων κατέληγα 

σακατεμένη και ψυχρά παρατημένη. Τελικά, αποφάσισα πως η μοίρα μου δεν ήταν να μείνω με τους 

ανθρώπους, των οποίων η ζωή θα έλεγα πως χαρακτηρίζεται συχνά από μιζέρια και προκατάληψη. 

Αρκέστηκα στην απλή ζωή του δρόμου, κρυμμένη καλά από τα αδυσώπητα βλέμματα των 

ανθρώπων και μακριά από κάθε είδους δεισιδαιμονία τους…  

Ελένη Ελευθερίου, Β6  

http://neoellinika.wordpress.com 
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Ένας ανάπηρος αφηγείται… 

 
Έχω δυο μάτια…. Κάθε πρωί κοιτώ τον ουρανό και εύχομαι να πάμε εκδρομή, όπως και εσύ! Κάθε 

βράδυ πριν κοιμηθώ μετράω τα αστέρια και εύχομαι να ξυπνήσω σε έναν κόσμο όπου δεν θα 

υπάρχουν διακρίσεις, αδικίες, διαχωρισμοί και ετικέτες… Όπου όλοι θα χαμογελούν και θα μπορούν 

να συνυπάρχουν όποιο δρόμο και αν επιλέγουν όπως και αν χρωματίζουν τα όνειρα τους… 

 

Έχω και δύο χέρια…. Μου είναι χρήσιμα πολύ στις καθημερινές μου ασχολίες! Όταν διαβάζω, όταν 

συμμαζεύω το δωμάτιο μου… Κυρίως με βοηθούν στις συνομιλίες μου στο διαδίκτυο. Κάποια 

πρωινά που κατεβαίνω στον κήπο θαυμάζω όλα αυτά τα όμορφα χρώματα και σχήματα που έχουν 

τα λουλούδια… Ακόμα έχω την συνήθεια να μαζεύω μαργαρίτες και να ρωτάω φύλλο προς φύλλο 

«Μ’ αγαπάει; Δεν μ’ αγαπάει; » 

 

Πιστεύω πως ο καθένας είναι μοναδικός… Βιώνει, αντιλαμβάνεται και αντιδρά διαφορετικά σε κάθε 

ερέθισμα.. Βλέπει από άλλη οπτική το ηλιοβασίλεμα.. Ο ουρανός, η βροχή, ο ήλιος, τα δέντρα, τα 

πουλιά, όλα τα στοιχεία της φύσης δίνουν αρμονία σ’ αυτήν. Αν λείψει κάτι χάνεται η ισορροπία. 

Έτσι και ο κόσμος δεν θα ήταν καλύτερος αν αποτελούνταν από όμοια και τέλεια πλάσματα. Κάτι 

λείπει σε μένα, κάτι άλλο σε σένα… Κι’ όμως μπορούμε να γίνουμε ένα «εγώ» και «εσύ». Ο ένας να 

συμπληρώνει  τον άλλον, γιατί ο ένας χρειάζεται τον άλλον.  

Κι’ όμως, αφού βλέπουμε τα ίδια πράγματα, ακούμε τις ίδιες φωνές, διασκεδάζουμε στον ίδιο 

ρυθμό, μυρίζουμε το φαγητό της μαμάς, γιατί πρέπει να νιώθω άβολα αν κάτι μου λείπει; Γιατί να με 

περιθωριοποιείς και να μην μου δίνεις αξία, αν και είμαστε ίδιοι; Να με κοροϊδεύεις και να με κοιτάς 

υποτιμητικά, χωρίς να έχεις μιλήσει μαζί μου, χωρίς να ακούσεις τις ιστορίες και τα ανέκδοτα μου; 

 

Ξέρω γιατί…. Επειδή σε θαυμάζω όταν 

πηγαίνεις περίπατο μια ηλιόλουστη 

μέρα… Επειδή τρέχεις όταν έχει πιάσει 

δυνατή βροχή… Όταν παίζεις κυνηγητό με 

τα άλλα παιδιά της γειτονίας και 

πηγαίνεις εκδρομή με το ποδήλατο… 

Φταίω που έχω δύο πόδια αλλά όχι όπως 

τα δικά σου… Κι’ όμως, ποτέ σου δεν 

ενδιαφέρθηκες να μάθεις ούτε για τα δυο 

μου χέρια ή τι βλέπουν τα δυο μου μάτια, 

ούτε για μένα..!!! Ποτέ δεν επέλεξες την 

παρέα μου, γιατί φοβόσουν να καθίσεις 

δίπλα μου….. 

Πραγματικά δεν με ξέρεις καθόλου.! Με λένε Ειρήνη και είμαι 17 χρονών, όπως και εσύ! Δεν ήμουν 

πάντα καθισμένη σε ένα αναπηρικό καροτσάκι. Ξέρω πώς είναι να τρέχεις, να χορεύεις, να παίζεις 

κυνηγητό! Ήμουν 6 χρονών όταν με παρέσυρε  ένας μεθυσμένος οδηγός, ενώ άφησα το χέρι της 

μαμάς μου… Δεν θυμάμαι και πολλά από εκείνη την μέρα, ούτε αν πόνεσα, ούτε πώς πέρασε ο 

επόμενος μήνας στο νοσοκομείο… Αυτό που σίγουρα ξέρω είναι πως δεν μπορώ να κάνω κάτι για να 

περπατήσω ξανά. Αν και το θέλω τόσο πολύ, προσπαθώ να προσαρμοστώ στη νέα μου ζωή και να 

είμαι αισιόδοξη.. Όσο και αν δεν το πιστεύεις, θέλω να κάνω παρέα μαζί σου για να μου θυμίζεις 

πώς είναι όταν τρέχεις, όταν χορεύεις, όταν πηγαίνεις περίπατο. Χρειάζομαι την αγάπη σου και όχι 

την απόρριψή σου, για να μάθω να «πατάω» μόνη μου στα πόδια μου!  

Ειρήνη Καννίδου, Β6 

http://neoellinika.wordpress.com 
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Το λες για να το ακούσεις εσύ....και µετά µια 

σιωπή! 

Το µυαλό γυρνάει. Οι σκέψεις έρχονται και 

φεύγουν. Ερωτεύεσαι τις στιγµές και όχι τους 

ανθρώπους. Περπατάς στον δρόµο 

και αποµακρύνεσαι από κάθε τι, που σου προκαλεί 

αρνητική ενέργεια. Βγαίνεις για µια βόλτα λοιπόν 

και θέλεις να δεις, όχι τον κόσµο, όχι, θέλεις να δεις 

βασικά οτιδήποτε εκτός από τους ανθρώπους. Το 

έχεις φιλοσοφήσει. Αυτό που σου προκαλεί τις πιο 

ψεύτικες στιγµές είναι οι άνθρωποι. Βαρέθηκες, 

κουράστηκες. Συνεχίζεις να βαδίζεις στον δρόµο 

και αυτό που ευχήθηκες πριν βγεις από το σπίτι σου 

το πρωί µάλλον έγινε πραγµατικότητα. ∆εν βλέπεις 

ανθρώπους, µόνο µέρη. ∆εν βλέπεις κανέναν παλιό 

γνωστό ή κάποιον καινούριο "φίλο" που θα σε 

προδώσει πισώπλατα, αλλά ούτε την οικογένεια 

σου, ούτε τους ανθρώπους που ακόµη και αν σε 

πόνεσαν εσύ τους αγαπάς όσο και αν δεν το θέλεις. 

Μιλάς µόνος σου. Ανοιγοκλείνοντας το στόµα, λες 

τα συναισθήµατα σου, στον κανέναν. Μόνο εσύ, 

είσαι εκεί, µόνος. "Αλήθεια γιατί δεν σηκώνεις το 

πρόσωπό σου, αφού κανέναν δεν θα δεις και 

κανένας δεν θα είναι για να δει τα δάκρυα στο 

πρόσωπό σου;", ακούστηκε µια φωνή από µέσα 

σου. Το είπες στον εαυτό σου. Το είπες εσύ για 

σένα. Το είπες για να το ακούσεις. Αλλά στην 

τελική, γιατί να το σηκώσεις το κεφάλι ψηλά; Αφού 

δεν θες να αποδείξεις σε κανέναν τίποτα......Έτσι 

είναι. Αυτά είχες πει φεύγοντας από το σπίτι των 

γονιών σου, τότε. Τότε όµως τους ήθελες τους 

ανθρώπους. Τότε είχες πολύ ανάγκη από τα 

συναισθήµατα των άλλων και θεωρούσες αδυναµία 

αυτό που έκανες. Κάθεσαι σε ένα παγκάκι. Στο ίδιο 

παγκάκι που κάποτε ευχόσουν µε παρέες για το 

µέλλον σου. Στο ίδιο παγκάκι που σκεφτόσουν 

κάποτε ότι ίσως ο έρωτας είναι το πιο όµορφο 

συναίσθηµα στον κόσµο. Στο ίδιο αυτό παγκάκι που 

κατάλαβες κάποτε πως ο έρωτας τελειώνει και µόνο 

εσύ θα µένεις να προσπαθείς να ξανά βάλεις σε 

τάξη τις στάχτες σου. Σε εκείνο το µέρος που ενώ 

πήγαινες να καθίσεις, η µάνα σου, σου φώναξε µετά 

από το τελευταίο καυγά σας "φύγε πάνε στο 

παγκάκι σου, έτσι κι αλλιώς φίλους δεν έχεις και οι 

άνθρωποι στην ζωή σου σε βαριούνται, σε 

κουράζονται", πριν από τον θάνατό της, που 

δεν πρόλαβες να της πεις ότι την αγάπησες και την 

χρειαζόσουν ότι και να είχε γίνει. Βλέπεις εικόνες 

και ακούς λόγια. Αβάσταχτο αυτό το παγκάκι. 

Κάποτε άραζες εκεί µα τώρα σε κουράζουν οι 

αναµνήσεις του.  

Βράδιασε κιόλας. Ο χρόνος σου τελειώνει. Γιατί το 

έκανες θα αναρωτιέσαι. Το µέλλον σου δεν υπάρχει 

πια. Έµεινες στο παρόν, το οποίο το απεχθανόσουν, 

αλλά που να ήξερες. Έµεινες να θυµάσαι πιο πολύ 

από όλα την 

τελευταία 

κουβέντα ενός 

περαστικού. "Τι 

πας να κάνεις;" 

και εσύ δεν 

απάντησες και 

συνέχισε. "Ότι 

και να έχεις 

κάνει, ότι και να 

έχει γίνει, όλα 

µπορούν να 

αλλάξουν". 

Αλλά όσο και να 

προσπαθούσες 

να τον πιστέψεις 

δεν τα κατάφερες. Τον νόµιζες περαστικό, αλλά 

ήταν ο άγγελος σου. Ήταν η ζωή σου και ο θάνατός 

σου, ήσουν εσύ πριν το κάνεις σε µια άλλη σου 

ζωή, ήταν η ευκαιρία σου. Ήταν όλα αυτά και 

πολλά άλλα µαζί. Έπεσες και το τρένο έφυγε. Τώρα 

ποιος ξέρει που να είσαι. Τώρα ποτέ δεν θα 

ξαναδείς τους ανθρώπους που σε κούρασαν, που σε 

πλήγωσαν τόσο πολύ, όπως είπες το πρωί. Σηκώνεις 

το κεφάλι και είναι η ώρα. Το σώµα σου νεκρό 

πάνω σε ένα κρεβάτι νοσοκοµείου. Τελικά 

στάθηκες ανήµπορος µπροστά στα µάτια τα δικά 

σου.  

 Ιωάννα Παπαδή, Γ5 

 

Νέοι, μόνοι και αβοήθητοι; 
 

Έφηβοι, αντιδραστικοί, αντικομφορμιστές, 

«παλιόπαιδα» και άλλες πολλές ταμπελίτσες που 

μας βάζουν. Δε λέω όμως, έχουν δίκιο, είμαστε 

όλα αυτά που λένε. Κάνουμε λανθασμένες 

επιλογές, παίρνουμε λανθασμένες αποφάσεις, δεν 

ξεχωρίζουμε το λάθος από το σωστό. Αλλά υπάρχει 

πάντα εκεί πίσω κάποιος να μας βοηθήσει, να μας 

ακούσει και να μας δώσει συμβουλές. Οι γονείς 

μας, εμείς όμως τους καταδικάζουμε. 

Σε αυτήν την περίοδο της εφηβείας όλα μας 

φταίνε, έχουμε τόσα νεύρα, τόση εκδικητικότητα 

μέσα μας και αντιδράμε στο κάθε τι, αλλά είμαστε 

και μαζοχιστές, δεν μιλάμε σε κανέναν για τα 

προβλήματά μας, δεν ακούμε κανένα, μόνο τη δική 

μας φωνή που μέσα μας υπάρχει. Παραγκωνίζουμε 

…σκέψεις και συναισθήματα…  
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 τους γονείς μας, πατάμε ένα Χ σε αυτή τη λέξη, 

τους βρίζουμε όσο και αν αυτοί μας λένε το καλό 

άμαχοι στον αγώνα της ζωής. Όσο εμείς νομίζουμε 

ότι είναι μακριά μας, είναι άλλο τόσο κοντά μας 

φοβούνται να μας μιλήσουν, γιατί δεν ξέρουν την 

αντίδρασή μας, τόσο κυκλοθυμικοί που είμαστε. 

Νομίζουμε πως τα ξέρουμε όλα και πως και πως 

άμα βγούμε εκεί έξω, στον αληθινό κόσμο θα τα 

βγάλουμε πέρα. 

Τους καταδικάζουμε για κάθε τους κίνηση. 

Τώρα που ζούμε σε μια εποχή μέσα στην 

απαισιοδοξία, στο ψέμα, την ηθική καταστροφή, 

προσπαθούν να μας καλύψουν τις ανάγκες μας και 

να μας εξασφαλίσουν ένα καλό μέλλον. Λένε άλλα 

και κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Λένε πως θέλουν 

έναν κόσμο δίκαιο και αυτοί ψάχνουν κάθε τρόπο 

με αθέμιτα μέσα να μαζέψουν λεφτά. Λένε πως 

πρέπει να υπάρχει παντού ειρήνη και ελευθερία 

αλλά παντού βλέπουμε πόλεμο και δυστυχία. Λένε 

πως πρέπει να αλλάξουν τον κόσμο προς το 

καλύτερο αλλά κάθονται και δεν κάνουν τίποτα γι’ 

αυτό. 

Τους καταδικάζουμε, λοιπόν, γιατί μας 

αφήνουν ένα κόσμο κατεστραμμένο και μας  

δίνουν τη σκυτάλη να συνεχίσουμε το δρόμο αυτό 

για να τη δώσουμε στους επόμενους. Αλλά ποτέ 

δεν αναρωτηθήκαμε πως έφτασαν εδώ που είναι, 

πόσο κόπο, πόσο 

ιδρώτα έριξαν για να το 

φτιάξουν αυτό τον 

κόσμο που ζούμε και 

ποτέ δεν 

αναρωτηθήκαμε αν 

όταν θα πούμε ότι θα 

κάνουμε εμείς αυτές τις 

αλλαγές , θα 

δειλιάσουμε και εμείς  

και θα το αφήσουμε για τους επόμενους. Λοιπόν, 

ναι, ευθύνονται για τον κόσμο αυτό αλλά και εμείς 

θα ευθυνόμαστε για τον κόσμο που θα αφήσουμε 

στα παιδιά μας που ίσως να είναι και χειρότερος. 

Ας τους ακούσουμε, λοιπόν, μπορεί να μην 

έχουν να μας πουν πολλά αλλά έχουν να μας 

πούνε κάποια πράγματα σημαντικά και καλύτερο 

θα ήταν να μην τους καταδικάζουμε , γιατί δεν 

οδηγεί πουθενά. Αλλά να σκεφτούμε έναν τρόπο 

να φτιάξουμε τον κόσμο αυτό καλύτερο. Και να 

μην σπαταλάμε χρόνο και ενέργεια προσπαθώντας 

να βρούμε λόγους και αιτίες, αλλά λύσεις. 

 

Μαρία ντε  Πάιβα, Β4

 

Λίγο πριν τις πανελλαδικές 
 

Όλα ξεκίνησαν στις διακοπές… εκεί… τον Αύγουστο. Όλα άρχισαν, όλα σταμάτησαν, όλα έγιναν στις 

διακοπές… λίγο πριν τις Πανελλαδικές… εκεί… 

Εδώ όμως το μυαλό μου, η λογική μου, μου λέει πως "πρέπει" να είμαι εδώ… Εδώ, πού; Ναι εδώ στις 

Πανελλαδικές… 

Νιώθω πνιγμένη, νιώθω φυλακισμένη, προσπαθώ να ξεχάσω, αλλά είναι αδύνατο. Όλα εδώ πριν 

κοιμηθώ… 

Μα πώς το κάνω αυτό στον εαυτό μου, απορώ… 

Δίνω πανελλήνιες και είμαι ερωτευμένη… τί να κάνω, είμαι ερωτευμένη: εγώ, ναι εγώ! Εγώ που δεν μπορώ 

φέτος να πιστέψω πως είμαι εγώ...Εγώ που επί 12ώρου βάσης διαβάζω συνέχεια… Ναι εγώ… Δεν το φανταζόμουν 

ότι εγώ μπορώ όπως δεν φανταζόμουν πως θα είμαι ερωτευμένη τόσο βαθιά, τόσο πολύ και θα είμαι εδώ… 

Ειλικρινά απορώ… απορώ πώς σε 9 μέρες ένιωσα ό, τι δεν είχα νιώσει ποτέ στη ζωή 

μου… Εγώ που έζησα τον πιο ωραίο χρόνο 2011…Ναι εγώ… εγώ τώρα που είμαι; εδώ; που; 

Ναι εδώ, επειδή "πρέπει"… Μα πρέπει να βγαίνουν δάκρυα επειδή είμαι εδώ… κι όμως 

βγαίνω… 

Και; Τι; Τίποτα δεν αλλάζει. Εγώ είμαι ερωτευμένη… ναι είμαι εδώ είμαι… 

Ναι εδώ! Δίνω πανελλήνιες και; Είμαι εγώ; 

Που νιώθω πως πάω να σκάσω… Εγώ που φέτος δε νυστάζω. Εγώ. Ναι εγώ, επειδή 

"πρέπει" να μη νυστάζω, επειδή "πρέπει" να διαβάζω… Ναι είναι για μένα, επειδή το θέλω 

εγώ, αλλά δεν μπορώ να βουλώνω την καρδιά μου… θα σκάσει… Ναι θα σκάσει η καρδιά 

μου, είμαι εγώ, όμως εγώ είμαι εδώ… εκείνη αλλού… ΕΣΥ; Πού; 

Σοφία Γεωργιάδου, Γ τάξη 

…σκέψεις και συναισθήματα…  
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Και με το φως του λύκου επανέρχονται, Ζυράννα Ζατέλη 
Μυθιστόρημα σε δέκα ιστορίες 

 

“Αν πάρεις δέκα σκυλιά και πας και τ’ αφήσεις σ’ έναν αγριότοπο, σε μια ερημιά απ’ όπου δεν 

περνάει ψυχή ζώσα, τα σκυλιά αυτά μέσα σε λίγες εβδομάδες θα ξαναγίνουν λύκοι”. 

 

Το εμβληματικό μυθιστόρημα της Ζυράννας Ζατέλη. Δεν 

συνδέει μόνο την εξημερωμένη φύση των ζώων με την αρχέγονη 

άγρια φύση τους, αλλά και την σημερινή γλώσσα με την αρχαία, 

αφού μας παραπέμπει στην πρώτη έννοια της λέξης λύκος, 

δηλαδή φως, λύκη, λυκαυγές, Λύκειος Απόλλων. Σύμφωνα με 

την Ζατέλη, ο λύκος είναι ένα περήφανο ζώο, ένας αντάξιος 

αντίπαλος του ανθρώπου, “που χαίρει τόσης συκοφαντήσεως και 

κατατρεγμού”. Ακόμα και η επιλογή του πίνακα του εξώφυλλου 

με τον αμφίσημο τίτλο Η πλάνη του Μέρλιν, του προραφαελίτη 

ζωγράφου Edward Burne Jones, μας κάνει να αναρωτηθούμε “αν 

είναι ο μάγος Μέρλιν που πλανά ή ο μάγος Μέρλιν που 

πλανάται”. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι η περιπλάνησή μας, 

ωσάν πλάνητες αστέρες στο ζατέλειο σύμπαν! 

Ένα μυθιστόρημα λοιπόν, σε δέκα ιστορίες και με δέκα 

ταξιδιάρικους τίτλους. Μέσα σε αυτές τις δέκα ιστορίες 

ξετυλίγεται το βασικό δίπολο των έργων της Ζατέλη, το δίπολο 

έρωτας - θάνατος. Η ροή της αφήγησης κυκλική, κάθε άλλο 

παρά γραμμική “επαναφέροντας τον αναγνώστη σε κάθε μία 

από τις δέκα ιστορίες σε προγενέστερες αφετηρίες τους”. 

Στο στόχαστρο μπαίνει η οικογένεια του Χριστόφορου, 

μια δαιδαλώδης οικογένεια γεμάτη αδέρφια, παραδέρφια, 

ανήψια, εγγόνια από διάφορους γάμους, μέλη που πληθαίνουν 

διαρκώς σε ένα σπίτι λαβύρινθο μέσα σε ένα χωριό της 

Μακεδονίας του 19
ου

 αιώνα… Η Ζατέλη επιλέγει τους ήρωές της 

(οι περισσότεροι μένουν στην σκιά για να αναδειχθούν οι 

άλλοι) και εμείς ακολουθούμε την πορεία τους από την 

γέννηση μέχρι τον θάνατο. Ήρωες γοητευτικοί, αινιγματικοί, 

αλλόκοσμοι, αδύναμοι να συμβιβαστούν με την εποχή τους. “Η 

εξωλογική συμπεριφορά τους αποτελεί μέρος της 

εξπρεσιονιστικής μαγικής ατμόσφαιρας, η οποία περιβάλλει τα 

πάντα δημιουργώντας μια ονειρική συνθήκη”. Και με τη μαγική 

πένα της (ή το ραβδάκι της), η Ζατέλη μεταμορφώνει μια 

συνηθισμένη αγροτική κοινωνία σε ένα “μαγικό σύμπαν”, γεμάτο εικόνες, αρώματα μιας άλλης 

εποχής...  

Φώτης Κοροσιάδης, Β4  

 

 ΜΠΡΙΝΤΑ, Πάολο Κοέλιο 
 

 Το βιβλίο αυτό του Paulo Coelho μας αφηγείται για τη ζωή της Μπρίντα, η οποία ξεκινά και κάνει τα 

πρώτα της βήματα σε έναν κόσμο, τον οποίο η κοινωνία δεν είναι έτοιμη να δεχθεί. Η Μπρίντα ως αρχάρια 

μάγισσα μαθαίνει πράγματα για τον εαυτό της, την ψυχή της αλλά και για την ίδια τη ζωή. Ο P. Coelho 

περιγράφει υπέροχα και πολύ ζωντανά την αρχή που κάνει αυτή η κοπέλα και μας μεταδίδει μηνύματα τα 

συναισθήματα μας και πράγμα που ταρακουνά τον κόσμο μας.  Δύο είναι τα μηνύματα που μου χαράχτηκαν  

… για βιβλία και ταινίες… 
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στη μνήμη από την πρώτη φορά που το διάβασα. Το ένα μπορεί να είναι το πιο 

διαδεδομένο αλλά το συνειδητοποίησα μόνο όταν το διάβασα στο βιβλίο. Στη  ζωή 

πρέπει να παίρνουμε ρίσκα… δε σας λέω το γιατί! Το δεύτερο είναι πως δεν πρέπει να 

προσπαθούμε να εξηγούμε τα συναισθήματα γιατί  τότε η ζωή χάνει το νόημά της. Για 

να μην σας πολυφιλοσοφώ και σας πω τι γίνεται στο βιβλίο, θα σας αναφέρω μόνο το 

γεγονός ότι είναι μια ιστορία αγάπης, τρυφερή και ευχάριστη, στην οποία η μαγεία 

μιλήσει σ’ όλες τις γλώσσες της καρδιάς του Ανθρώπου. 

Σωτήρης Δανδανάς, Β4 

  

Ως πότε Κρυμμένοι ;;;;; 
 

Όχι, δεν αναφέρομαι στο σύγχρονο ελληνικό πολιτικό στερέωμα, αλλά σε μια από τις ταινίες του 

αυστριακού Μίκαελ Χάνεκε με τίτλο Cachè (Κρυμμένος). 

Η ιστορία εκτυλίσσεται στο σύγχρονο Παρίσι. Ο Ζωρζ είναι παρουσιαστής μιας λογοτεχνικής 

τηλεοπτικής εκπομπής, επιτυχημένος, αναγνωρισμένος, σκαρφαλωμένος ψηλά στην παριζιάνικη ελίτ, η 

γυναίκα του είναι επιμελήτρια σε εκδοτικό οίκο. Πλούσιοι και 

ευτυχισμένοι. Αυτή είναι όμως μόνο η πρόσοψη, η βιτρίνα. Σύντομα 

θρυμματίζεται. Στην εφησυχασμένη ζωή τους εισβάλλει η 

ανασφάλεια, μέσα από μια σειρά παιδικών ζωγραφιών (για δες: οι 

παιδικές ζωγραφιές συνήθως προκαλούν χαρά και όχι αγωνία) και 

βιντεοταινιών που παρακολουθούν τον ίδιο, την σύζυγό του, το 

σπίτι του. Αρχικά, ο Ζωρζ δεν δίνει σημασία, έπειτα πανικοβάλλεται, 

ανατρέπεται. Ο Μεγάλος Αδελφός βλέπει! Το παρελθόν του, που 

τόσο εύσχημα είχε απωθήσει και αποκρύψει από την οικογένειά 

του, επανέρχεται. Κάθε καινούργια βιντεοταινία ένα βήμα πίσω, μια 

πιο βαθιά βουτιά στο ένοχο παρελθόν των παιδικών του χρόνων. 

Τότε, όταν οι γονείς του αποφάσισαν να υιοθετήσουν έναν μικρό 

αλγερινό που οι γονείς του σκοτώθηκαν στην Σφαγή του Παρισιού 

(1961), αυτός έκανε το παν για να τον διώξει, τον συκοφάντησε και 

τελικά τον ξεφορτώθηκε. Θα γίνει το ίδιο και τώρα; Αυτός βρίσκεται 

πάλι σε πλεονεκτική θέση: είναι ο λευκός, ο πλούσιος, ο διάσημος˙ ο 

άλλος, ορφανός, στερήθηκε τα πάντα. Με τον αέρα του νικητή - 

ελεγκτή της κατάστασης - ο Ζωρζ εισβάλλει στο διαμέρισμά του. Μα 

αυτήν την φορά η συνέχεια θα είναι διαφορετική, με πολύ 

απρόβλεπτες συνέπειες… 

Με μια ατμόσφαιρα συνεχούς αόρατης απειλής, ο Χάνεκε επιχειρεί να καυτηριάσει τη σημερινή 

αστική τάξη που εθελοτυφλεί στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα (αν δεν τα επιδεινώνει), την ελαστική 

συνείδησή της, τον ρατσισμό, την καταπίεση, τη βία, την τρομοκρατία. Στην ουσία δηλαδή την 

πραγματικότητα της ανεπτυγμένης γαλλικής κοινωνίας (η οποία εκφράζεται μέσω του Ζωρζ), που δεν 

λαμβάνει υπόψη την πολυπολιτισμικότητά της, τους χιλιάδες μετανάστες της διπλανής πόρτας που ζουν στο 

περιθώριο και στην εξαθλίωση. Δηλαδή, ενώ η αστική τάξη πολύ εύκολα και υποκριτικά κατακρίνει την 

φυσική εξόντωση των μεταναστών σε δημόσια βάση, η ίδια προχωρά στην ψυχολογική εξόντωση, χωρίς 

ίχνος αυτοκριτικής και ενοχών. 

Πρόκειται λοιπόν για μια αριστουργηματική ταινία [υποψήφια για χρυσό φοίνικα σκηνοθεσίας στο 

Φεστιβάλ Καννών], που δίνει τροφή για σκέψη και συζήτηση, ειδικά ως προς το τέλος της που επιδέχεται 

πολλών και διαφορετικών ερμηνειών. Ένα αργό ψυχολογικό θρίλερ με δύο σπουδαίους πρωταγωνιστές 

(Ντανιέλ Οτέιγ, Ζυλιέτ Μπινός), που θα θέσει ποικίλα ερωτήματα, θα αιφνιδιάσει, θα εκνευρίσει, αλλά πάνω 

απ’ όλα θα μας φέρει αντιμέτωπους με την πραγματικότητα και τα προβλήματά της που βέβαια… εμείς 

φροντίσαμε να γεννηθούν. 

Φώτης Κοροσιάδης,  Β4 

 

… για βιβλία και ταινίες… 
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Δόξα Δράμας, 93 χρόνια ιστορίας 
 

Το 1918, όπου ιδρύθηκε η μεγάλη ομάδα της Δράμας  (η Δόξα), άρχισε να γράφει σιγά σιγά την 

ιστορία της. Την αρχή έκαναν όπως και σε όλες τις περιπτώσεις οι άγνωστοι. Στην δική μας περίπτωση οι 

άγνωστοι ήταν οπαδοί, οι οποίοι με την κουλτούρα τους σφράγισαν μια ολόκληρη εποχή. Με την θέλησή 

τους πήραν μια ομάδα επαρχιακή και την οδήγησαν στο καλύτερο δυνατό εκείνης της εποχής. Κατάφεραν να 

αφήσουν το όνομα αυτής της πόλης και της ομάδας. Όπως, έχει πει και ο γνωστός δραμινός συγγραφέας 

Βασίλης Τσιαμπούσης, «στην Δράμα όλα είναι Β’ εθνικής και κάτω. Μονάχα η δόξα είναι Α’ εθνικής!!!». Στο 

αγωνιστικό κομμάτι τώρα η δραμινή ομάδα(η οποία ιδρύθηκε το 1918) άρχισε να αναγνωρίζεται από 

μεγάλες ομάδες και συλλόγους της εποχής εκείνης. Έτσι οι Δραμινοί οπαδοί απογείωσαν τον μαυραετό και 

κατάφεραν το μοναδικό. Να παρουσιάζεται η Δόξα σαν ένα 

ενεργητικό πρόσωπο που υπάρχει και αναδεικνύει την πόλη του, 

την Δράμα. 

ΙΔΡΥΣΗ 

Το 1918 ιδρύθηκε ο πρώτος οργανωμένος σύλλογος της 

πόλης ο «ΠΗΛΕΥΣ». Συγκροτήθηκε από ελληνόπουλα που μόλις 

τότε είχαν μάθει να κλωτσάνε την μπάλα από τους Άγγλους 

στρατιώτες που είχαν μείνει λιγάκι παραπάνω μετά την λήξη του 

Α’ Παγκοσμίου. Οι στρατιώτες απαλλαγμένοι από διάφορες 

μέριμνες έπαιζαν καθημερινά ένα καινούργιο άθλημα για τους 

Έλληνες, το φουτμπολ. Από τότε τα παιδιά τρελαμένα με την 

μπάλα ίδρυσαν την ομάδα μας (Πηλεύς). Όμως την άνοιξη του 

1919 αποφασίστηκε διεύρυνση του Πηλέως με νέα στελέχη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την μετονομασία του 

συλλόγου σε ΓΣΔ(Γυμναστικός Σύλλογος Δόξα), Δόξα Δράμας. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΑ 

Αναλυτικά, τώρα, στο χρονολόγιο της Ιστορίας της Δόξας. 

1927-1930: Διεξάγεται το πρώτο πρωτάθλημα Ελλάδας. Το 28-29 

το πρωτάθλημα δεν έγινε λόγω διάφορων οικονομικών προβλημάτων. 

1930-1940: Το 34-35 το πρωτάθλημα άρχισε αλλά δεν τελείωσε 

γιατί η χώρα μας ανέλαβε τη διοργάνωση του 4ου Βαλκανικού Κυπέλου 

Ποδοσφαίρου. 

1940-1945: Σταμάτησε το ποδόσφαιρο λόγω Β’ Παγκοσμίου. 

1945-1959: Η Δόξα Δράμας συμμετέχει στο περιφερειακό 

πρωτάθλημα του Βορρά και δίνει το παρόν στους τελικούς του 

πρωταθλήματος. 

1959-1960: Ξεκινά η Α’ εθνική με 16 ομάδες όπως και σήμερα. Η 

Δόξα είναι η 6η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. 

1960-1979: Το πρωτάθλημα συνεχίζεται με 16 ή 18 ομάδες ενώ η 

Δόξα παραμένει στην Α’ εθνική κατηγορία μέχρι το 65’. 

1979-1980: Ξεκινά το πρωτάθλημα και η Δόξα είναι παρούσα 

καθώς ανεβαίνει στην Α’ και πάλι. 

1980-1995: Το πρωτάθλημα συνεχίζεται άλλοτε με 16 άλλοτε με 

18 ομάδες. Από το 95’ και μετά η Δόξα πέφτει στη Β-Γ-Δ εθνική. 

1995-2011: Μερικά δύσκολα χρόνια για την Δόξα που την οδήγησαν στην κάθοδό της, αλλά η Δόξα 

δεν το έβαλε κάτω και ανέβηκε και πάλι στην Α’ εθνική. 

 

Μιχάλης Αναστασιάδης , 4
ο
 Λϋκειο 

τα σκίτσα έκανε η Έφη Πρεπάκη 

 

Δραμινό ποδόσφαιρο ενός αιώνα 
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-Θα πας Θεωρητική; 

-Έτσι είπαν οι γιατροί! ☺ 

 

Στην ώρα των Αρχαίων: 

-Τι είπες μωρήηη; 

-Άλκη, τι εκφράσεις είναι αυτές;! 

-Ειδικές κυρία! :D 

 

-Γιος του Δία και της Λήδας. 

 -Ε αμάν πια αυτός ο Δίας! Πολύ τσαχπίνης μας βγήκε! 

 

-Επειδή ως έργο μου αρέσει πολύ! 

-Ποιος είναι αυτός ο Σέργο ; 

 

-Σ’ αγαπάω κοίτααα… 

-I loveeee you watch! 

 

Καθηγ.: Μη μιλάτε, γιατί θα σας βγάλω έξω και μετά θα κλαίτε σαν φτωχοί συμπέθεροι! 

 

 

Αρχοντοχωριάτες: 

Agroteenagers! 

Μαθητής 1: Κυρία, τι χρώμα είναι το καλσόν σας; 

Μαθητής 2: Πεθαμενατζίδικο; 

Μαθητής 3: Νεκρή φύση; 

Μαθητής 4: ΣαπίλαΝιώθω; 

 

-Κύριεεεε, να κάνουμε μια ομαδική ομάδα; :D 

 

Καθηγητής σε μαθήτρια που μιλάει με την πισινή της: 

Καθηγ.: Ρε γύρνα μπροστά! Έχεις στραβολαιμιάσει! 

Μαθήτρια: Όχι κύριε! Ολόκληρη γυρνάω! :D 

 

Μαθητής 1: Όταν μεγαλώσω, θέλω να περάσω καράβι. 

Μαθητής 2: Ναι, όταν περάσει τις εξετάσεις, θα μεταμορφωθεί σε καράβι! 

Μαθητής 3: Και στην αύξηση κρουαζιερόπλοιο… 

 

Στην ώρα των Αρχαίων: 

Καθηγ.: Τι σύνταξη είναι αυτή παιδιά; 

Μαθητής: Σύνταξη του ΙΚΑ! 

 

-Κάθε Σάββατο, η γιαγιά μου πάει στο βουνό για να μαζέψει σαλιγκάρια! 

- Και η δικιά μου μυρμήγκια από το ψυγείο… 

 

Καθηγητής: Πείτε ότι απλά δε διαβάσατε. Μη μου λέτε ιστορίες για φαλακρά βατράχια! 

 

κοΤσΑνΟλόΓιΟοΟοοοοοο… 
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Η ώρα της αυτοκριτικής 

 

Κάποια αρνητικά σχόλια  που ειπώθηκαν από καθηγητές μας για το 

ντριιιν!!!  στο προηγούμενο τεύχος, μας καψάλισαν λίγο τα φτερά και  

μας προβλημάτισαν∙ κι έτσι αποφασίσαμε να ρωτήσουμε μαθητές, 

καθηγητές  αλλά κι εξωσχολικούς φίλους ποια είναι η γνώμη τους, 

αλλά κυρίως να μας πουν τις ιδέες τους για να γίνει ακόμη καλύτερο! 

Συντάξαμε λοιπόν ένα σύντομο ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε σε 

δυο τμήματα της πρώτης τάξης, δυο της δευτέρας  και δυο της τρίτης. 

Δόθηκε ακόμα σε όλους τους καθηγητές και στάλθηκε διαδικτυακά 

και σε κάποιους αναγνώστες μας (αμ  πώς!!!). Όλοι σχεδόν πάντως, κι 

από τις τρεις κατηγορίες, συμφώνησαν ότι  είναι πολύ σημαντικό να 

υπάρχει σχολική εφημερίδα σ’ ένα σχολείο. Αυτό φαίνεται κι απ’ το 

ότι  μαθητές και καθηγητές, έχουν φυλάξει παλιά τεύχη του ντριιιν!!! 

 

 

Σύμφωνα λοιπόν με τη δειγματική πλειοψηφία των μαθητών, η εφημερίδα μας είναι αρκετά πρωτότυπη, 

προσεγγίζει γλωσσικά κι εκφραστικά τους μαθητές, αν και θα ΄πρεπε να ανανεωθεί η θεματολογία. Οι 

περισσότεροι μαθητές επίσης θεωρούν ότι είναι σκόπιμη η προβολή της εφημερίδας κι εκτός σχολείου. 

Τέλος, όσο αφορά το επίμαχο θέμα της «χειραγώγησης» των κειμένων, οι απόψεις των περισσότερων 

μαθητών διίστανται: υπάρχουν και παιδιά που πιστεύουν ότι η έκφραση είναι κατευθυνόμενη, αλλά το 

μεγαλύτερο ποσοστό (περίπου 75%) θεωρούν ότι οι μαθητές εκφράζονται ελεύθερα.  

 

Όσο αφορά τους καθηγητές, τα πράγματα είναι λίγο α-πο-γοη-τευ-τι-κά: κι αυτό γιατί, ενώ  τα 

ερωτηματολόγια δόθηκαν σε όλους (πάνω από 45) καταδέχτηκαν να απαντήσουν μόνο 16! (τυχαίο;) και 

μέσα σ’ αυτούς δεν ήταν οι αυστηροί κριτές…  Απ’ αυτούς τους 16 πάντως, ομόφωνη ήταν η θετική 

απάντηση στο πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει εφημερίδα στο σχολείο, και στο ότι αξίζει να «προβληθεί» 

και παραέξω. Η γλώσσα των μαθητών δεν πρέπει να «συμμορφωθεί» με την επίσημη νόρμα (σχεδόν 

ομόφωνη άποψη, 20/80), οι μαθητές εκφράζονται σχετικά ελεύθερα και η θεματολογία εκφράζει σε μεγάλο 

βαθμό τα ενδιαφέροντα των μαθητών (59/80).  

 

Αντίθετα, πολύ θερμοί ήταν οι φίλοι από το διαδίκτυο. Φοιτητές, καθηγητές από διάφορα μέρη της 

Ελλάδας, μπήκαν στο κόπο να ξεφυλλίσουν αλλά και να κρίνουν  την εφημερίδα, όχι μόνο τσεκάροντας 

νούμερα αλλά και με πολύ θετικά σχόλια που μας έστειλαν.  

 

Οι προτάσεις που έγιναν (από όλους) αφορούν σε μεγάλο μέρος την αισθητική της εφημερίδας (χρώμα! Πού 

να βρούμε χρώμα βρε παιδιά τη σήμερον ημέρα με την κρίση;;;;;). Περισσότερα σκίτσα, εικόνες, σχόλια αλλά 

και όχι «επίσημη»  γλώσσα, που σε κάποιες περιπτώσεις έχει εκθεσιακό στυλ (να μια από τις αντιφάσεις! 

Στην έκθεση μας βάζουν να γράψουμε για την εφημερίδα του σχολείου, αλλά το ύφος είναι φυσικά 

ακατάλληλο!). Ειπώθηκε επίσης από αρκετούς να υπάρχουν και κείμενα με ύφος πιο ανάλαφρο, πιο 

χιουμοριστικό. 

 

Συμπέρασμα; Ας γράψουμε ελεύθερα, ας διαμορφώσουμε όλοι μαζί το ύφος και τη 

θεματολογία. Φέρτε σκίτσα, σημειώστε κοτσάνες, βρείτε εικόνες,  και… κυρίως, εκφραστείτε! 

Παρατηρήστε, σχολιάστε, σατιρίστε μαθητές και καθηγητές (και όχι μόνο!) 

 Η εφημερίδα ανήκει σε όλους, όχι μόνο στη συντακτική ομάδα…!  

 Σωτήρης Δανδανάς, Β4 

Φώτης Κοροσιάδης, Β4 

Το ντριιιν μιλάει για το ντριιιν!!! 



 

     ντρινννν!!!, εφημερίδα μαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου Δράμας,  Μάρτης 2012  

 

Τον τρίτο χρόνο διανύει η έκδοση της σχολικής εφημερίδας «ντριιιν!!!» από τους μαθητές και τις μαθήτριες του 3
ου

 

Λυκείου Δράμας. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2009, τελείως αυθόρμητα και απροσχεδίαστα από τους 

μαθητές ενός τμήματος της Β΄ τάξης.  Μέχρι το τέλος της ίδιας χρονιάς κυκλοφόρησαν  δυο φύλλα της εφημερίδας που 

τα παιδιά ονόμασαν x-press. Ο χρόνος ήταν λίγος και το αποτέλεσμα  ίσως όχι και τόσο ικανοποιητικό. Όμως το μεγάλο, 

το σίγουρο  κέρδος ήταν ο ενθουσιασμός εκ μέρους των λίγων μαθητών που συμμετείχαν  και η θερμή υποδοχή από το 

υπόλοιπο σχολείο, μαθητές και καθηγητές. 

Πρωταρχικός στόχος των μαθητών ήταν  να δημιουργηθεί ένας δικός τους 

χώρος, όπου θα ακουστεί η δική τους φωνή με τους δικούς τους όρους, κι όχι  σαν μια 

προέκταση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Να γράψουν στη δική τους γλώσσα για 

τα θέματα που τους  απασχολούν.  Έτσι, ο ενθουσιασμός συνεχίστηκε και την επόμενη 

χρονιά, οπότε οι όροι ύπαρξης της εφημερίδας  ξανατέθηκαν αυτόματα σε νέα βάση: 

μαθητές απ’ όλες τις τάξεις αυτή τη φορά, μαθητές με μεράκι και με διάθεση να 

εκφράσουν την άποψή τους ή τα συναισθήματά τους, πάντα εθελοντικά. Το «x- 

press» έγινε «ντριιιν!!!», και η οκτασέλιδη εφημερίδα έγινε ένα πλούσιο δεκάφυλλο 

έντυπο (κάτι σα μικρό περιοδικό) του οποίου μέχρι στιγμής έχουν κυκλοφορήσει 10 

τεύχη. 

 

Κυρίαρχο πνεύμα εξαρχής ήταν η εστίαση όχι τόσο  στο αποτέλεσμα όσο στη διαδικασία. Η διαδικασία αυτή 

είναι απλή και χαλαρή: οι συναντήσεις γίνονται δυο φορές τη βδομάδα στο μεγάλο διάλειμμα, είτε υπάρχουν έτοιμα 

κείμενα είτε όχι. Από κει και πέρα… τίποτα άλλο! Η συμμετοχή είναι  ανοιχτή, χωρίς παρουσίες και ονόματα και χωρίς 

ξεκάθαρους ρόλους, χωρίς ιεράρχηση. Όσο μπορεί και όσο θέλει ο καθένας. Έτσι, χτίστηκε αβίαστα όπως ξεκίνησε, 

ένας τρόπος λειτουργίας βασισμένος  στο αυθόρμητο  και το φιλότιμο. Μια «συντακτική ομάδα» περίπου δεκαπέντε 

ατόμων, ανοιχτή σε κάθε μέλος και σε κάθε έμπνευση.   

Στις συναντήσεις αυτές συζητιούνται τα θέματα του επόμενου τεύχους,  θέματα που κάθε φορά μπορεί να 

απασχολούν το σχολείο ή την ευρύτερη κοινωνία. Αν υπάρχει κάποια κατευθυντήρια γραμμή, αυτή είναι να υπάρχει 

ποικιλία και δημοκρατική αποδοχή κάθε άποψης, όταν αυτή δεν προσβάλλει και δεν προπαγανδίζει. Δεν υπάρχει 

ιδιαίτερος προγραμματισμός ή σχεδιασμός. Γιατί … όταν έχεις κάτι να πεις, τότε… δεν έχεις παρά να το πεις! Κι όπως 

αποδείχτηκε στην πράξη, τα παιδιά έχουν πάρα πολλά να πουν, αλλά δεν έχουν τον τρόπο ή τα μέσα για να τα 

εκφράσουν…  Ποικιλία θεμάτων, επίκαιρα θέματα από τη σχολική ζωή, από τη Δράμα, από την κοινωνική και πολιτική 

ζωή. Αποσπάσματα από το «κοτσανολόγιο» κάθε τμήματος, κόμικς, σκίτσα. Καλλιτεχνικά νέα, αλλά και δικά τους 

ποιήματα, αποσπάσματα από «το προσωπικό ημερολόγιο», συνεντεύξεις, εντυπώσεις από καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, 

παρουσιάσεις ή προτάσεις βιβλίων με τη δική τους-χωρίς «σχολική» λογοκρισία- ματιά. Αυτά που δεν μπορούν να 

γράψουν στο μάθημα. Όχι αναγκαστικά γιατί «απαγορεύεται», αλλά και γιατί  δε δίνεται η ευκαιρία. Ακόμα, κείμενα 

πολύ προσωπικά, όπου έγινε σεβαστή η επιθυμία ορισμένων μαθητών να μη φανεί το όνομά τους. Τόλμησαν να 

εκφράσουν και απόψεις που δεν είναι εύκολα αποδεκτές. Κι εκεί τέθηκε ο προβληματισμός: ναι στη διαφορετική 

άποψη, ακόμα κι όταν είναι προκλητική, φτάνει να μην εκθέτει πρόσωπα και να μην υπηρετεί ιδεολογίες. Τα θέματα 

που άρεσαν περισσότερο ήταν αυτά όπου συμμετείχε όλο το σχολείο. Πώς; Με ερωτήσεις π. χ. του τύπου «Σε ποια 

εποχή θα ήθελες να ζεις και γιατί;» όπου ζητήθηκε να δοθούν απαντήσεις  απ όλους τους μαθητές αλλά  και καθηγητές 

του σχολείου. 

Στην πορεία αποδείχτηκε ότι ήταν απαραίτητο να τηρηθούν  κάποιες αρχές: η συμμετοχή και η αποδοχή όλων, 

η πραγματικά ελεύθερη έκφραση, η δυνατότητα και η ενθάρρυνση του καθένα να εκφράσει γνώμες και συναισθήματα 

δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Ακόμα περισσότερο, όταν σκοπός είναι η ανάπτυξη διαλόγου πάνω σε ζητήματα που 

απασχολούν τους μαθητές. Όπως γράφουν κι οι ίδιοι οι μαθητές, «Κάθε παιδί εκφράζεται διαφορετικά, ακόμα και στο 

ύφος. Δε θέλουμε τα παιδιά να φοράνε «μάσκα», να «μεταμφιέζουν» τον τρόπο έκφρασής τους, αλλά επιδιώκουμε να 

γεφυρώσουμε το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στην επίσημη γλώσσα και τη γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ μας, τη 

γλώσσα του facebook και του κινητού. Έτσι, από τη μια έχουμε κείμενα «φευγάτα», με στίξη «δικιά μας», κείμενα 

χιουμοριστικά κι ανάλαφρα, αλλά κι άλλα που είναι «σοβαρά», σε μια γλώσσα πιο «σχολική». Γιατί είδαμε, στην πράξη 

πια, αυτό που μαθαίνουμε στη θεωρία, ότι δεν ταιριάζει κάθε ύφος σε κάθε κείμενο».  

 

Δεν αξίζει να θεωρητικολογήσει κανείς σχετικά με το πόσο σημαντική είναι η έκδοση μιας σχολικής 

εφημερίδας για τη σχολική ζωή αλλά και την εκπαιδευτική διαδικασία. Ίσως από πρώτη ματιά θεωρείται αυτονόητο.  

Όπως θεωρείται αυτονόητο ότι την υψηλή επιστασία του όλου εγχειρήματος την έχει ο υπεύθυνος καθηγητής, 

καθορίζοντας τα όρια του επιτρεπτού. Αυτό που δεν είναι αυτονόητο είναι ότι οι όροι ύπαρξης της εφημερίδας 

καθορίζουν την ποιότητά της. Κι ότι τα αποτελέσματα δεν μπορεί να είναι άμεσα.  

Το στοίχημα αυτής της συγκεκριμένης εφημερίδας ήταν να ελευθερωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες 

φωνές και να έρθουν στην επιφάνεια θέματα που απασχολούν τους μαθητές, ακόμα κι αν είναι προκλητικά. Τέτοια 

θέματα ενδεικτικά είναι : ο ανταγωνισμός των μαθητών θεωρητικής και θετικής κατεύθυνσης που πολλές φορές τον 

το στοίχημα μιας εφημερίδας 



 

     ντρινννν!!!, εφημερίδα μαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου Δράμας, Μάρτης 2012  

 

 

καλλιεργούν κι οι ίδιοι οι καθηγητές, ο νεοφασισμός στα σχολεία, η επιρροή του φροντιστηρίου στη σχολική ζωή, η 

ομοφυλοφιλία, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου, το μάθημα των αρχαίων ελληνικών κι η χρησιμότητά του, το μάθημα των 

θρησκευτικών. Θέματα- ταμπού στα οποία εμείς οι μεγαλύτεροι, γονείς και καθηγητές, κλείνουμε τα μάτια αλλά 

τυραννάνε τη μαθητική νεολαία.  Θέματα πίσω από τα οποία κρύβονται πλήθος παρανοήσεων και στερεότυπων 

αντιλήψεων, που προκαλούν αντιδράσεις και δύσκολα τα χειρίζεται κανείς. Στόχος τώρα γίνεται το να μπορεί να 

υπάρξει ένας γόνιμος διάλογος πάνω σ’ αυτά τα θέματα/διαφωνίες, επί ίσοις όροις, μεταξύ των μαθητών αλλά και με 

τους καθηγητές τους. 

 Η άλλη δυσκολία είναι ότι τα κείμενα που προκύπτουν μέσα από μια χαλαρή διαδικασία αποδοχής (χωρίς 

καθοδήγηση),  έχουν πολλές φορές ατέλειες. Οι αναγνώστες όμως είναι σκληροί στην κριτική όταν γράφουν οι άλλοι, 

και τα παιδιά που εκτίθενται γράφοντας, συνθέτοντας ή σκιτσάροντας, πολλές φορές αντιμετωπίζουν αυστηρές 

γνώμες, μομφές ή αποδοκιμασίες, ακόμα και από τους καθηγητές. Η αντιμετώπιση κι η στάση ευθύνης απέναντι στη 

σκληρή αυτή κριτική, που μπορεί πολλές φορές να είναι και δίκαιη, προϋποθέτει ήθος και καλλιέργεια. Η ζύμωση 

προκύπτει όταν ο μαθητής συνειδητοποιεί ότι πρέπει να τεκμηριώσει, να αναθεωρήσει ή να αναπτύξει καλύτερα τις 

ιδέες του. Κι ακόμα, ότι καλείται να αγνοήσει την κακοήθεια και να καταλάβει ότι είναι κι αυτό μέρος του παιγνιδιού, 

είναι το τίμημα του να «τολμάς να μιλήσεις».  

Πρέπει να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους Βασίλη Συμεωνίδη και Κατερίνα Παπαδοπούλου για το συνεχές 

ενδιαφέρον και την ενεργή  βοήθειά τους, και όσους άλλους περιστασιακά στήριξαν το ντριιιν!!. Έχοντας το ρόλο του 

συντονιστή αυτής της προσπάθειας, πρέπει να ομολογήσω ότι κάθε τεύχος μας φέρνει μπροστά σε νέες δυσκολίες και 

προκλήσεις, αλλά ταυτόχρονα μας δίνει τη χαρά της συνεργασίας και της δημιουργίας.  Τα πράγματα δεν είναι ποτέ 

στατικά κι ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς και δύσκολος. Αν υπάρχει πάντως κάτι που μας καθοδηγεί και μας δίνει 

κουράγιο, αυτό είναι η αγάπη και το μεράκι γι αυτό που με τόσο ενθουσιασμό χτίσαμε. 

Χριστίνα Παπαγγελή 

 

Αίτημα των μαθητών, σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο, ήταν να υπάρχει και στήλη καθηγητών! 

Καλούμε λοιπόν τους καθηγητές μας να εμπλουτίσουν την εφημερίδα μας (ένας ένας όμως, μη 

σπρώχνεστε!) και ξεκινάμε μ’ ένα ποίημα που διάλεξε για μας ο κύριος Μπουρμάς (παρακαλούμε όμως να 

γράφετε τις δικές σας σκέψεις, να μην αντιγράφετε!!! Τώρα για πρώτη φορά, σας συγχωρούμε!) 

 

Αργοπεθαίνει όποιος…, του Πάμπλο Νερούντα 
 

Αργοπεθαίνει όποιος γίνεται σκλάβος της συνήθειας, επαναλαµβάνοντας κάθε µέρα τις 

ίδιες διαδροµές, όποιος δεν αλλάζει περπατησιά, όποιος δε διακινδυνεύει και δεν αλλάζει 

χρώµα στα ρούχα του, όποιος δε µιλεί σε όποιον δε γνωρίζει. Αργοπεθαίνει όποιος αποφεύγει 

ένα πάθος, όποιος προτιµά το µαύρο για το άσπρο και τα διαλυτικά σηµεία στο "ι" αντί ένα 

σύνολο συγκινήσεις που κάνουν να λάµπουν τα µάτια, που µετατρέπουν ένα χασµουρητό σε 

ένα χαµόγελο, που κάνουν την καρδιά να κτυπά στο λάθος και στα συναισθήµατα. 

Αργοπεθαίνει όποιος δεν αναποδογυρίζει το τραπέζι, όποιος δεν είναι ευτυχισµένος στη 

δουλειά του, όποιος δε διακινδυνεύει τη βεβαιότητα για την αβεβαιότητα για να κυνηγήσει ένα 

όνειρο, όποιος δεν επιτρέπει στον εαυτό του τουλάχιστον µια φορά στη ζωή του να αποφύγει 

τις λογικές συµβουλές. Αργοπεθαίνει όποιος δεν ταξιδεύει, όποιος δε διαβάζει, όποιος δεν 

ακούει µουσική, όποιος δε βρίσκει σαγήνη στον εαυτό του. Αργοπεθαίνει  όποιος καταστρέφει 

τον έρωτά του, όποιος δεν επιτρέπει να τον βοηθήσουν, όποιος περνάει τις µέρες του 

παραπονούµενος για την τύχη του ή για την ασταµάτητη βροχή. Αργοπεθαίνει όποιος 

εγκαταλείπει µια ιδέα του πριν την αρχίσει, όποιος δε ρωτά για πράγµατα που δε γνωρίζει. 

Αποφεύγουµε τον θάνατο σε µικρές δόσεις, όταν θυµόµαστε πάντοτε ότι για να είσαι ζωντανός 

χρειάζεται µια προσπάθεια πολύ µεγαλύτερη από το απλό γεγονός της αναπνοής. Μόνο η 

ένθερµη υποµονή θα οδηγήσει στην επίτευξη µιας λαµπρής ευτυχίας…  

η    σ  τ ή λ η     τ ω ν   κ α θ η γ η τ ώ ν 
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Ανεκπλήρωτα όνειρα ψάχνουν  γι’ απάγγειο… 

 
“Ονειρεύομαι να ταξιδέψω σ' όλο τον κόσμο!” “Ονειρεύομαι να γίνω αστροναύτης!” “Ονειρεύομαι να γίνω 

πλούσιος!” “Ονειρεύομαι να αλλάξω τον κόσμο!” Ονειρεύομαι έναν κόσμο χωρίς αδικίες και κοινωνικές ανισότητες, 

έναν κόσμο ειρήνης και αλληλεγγύης!” “Ονειρεύομαι φως!” “Ονειρεύομαι...” 

Όλοι μας κάνουμε όνειρα. Και μάλιστα καθημερινά! Και όχι μόνο στον ύπνο μας... Τα πιο σπουδαία όνειρα τα 

κάνουμε όταν έχουμε πλήρη επίγνωση της πραγματικότητας. Πραγματικότητα; Και τι είναι αλήθεια αυτή; Τι τη 

διαχωρίζει από ένα όνειρο; 

Λένε ότι το όνειρο δεν έχει υλική υπόσταση... Δεν είναι κάτι χειροπιαστό, πας να το αγγίξεις και φεύγει, χάνεται, 

ξεγλιστρά, σαν το νερό μέσα από τη χούφτα σου... Είναι κάτι μαγικό, που δε μπορεί να το πλησιάσει κανείς εκτός 

από σένα και εύθραυστο, σαν εκείνα τα διαυγή πρωινά του καλοκαιριού στην άκρη της θάλασσας… 

Τι νόημα λοιπόν έχει να κυνηγάς ένα όνειρο; Αφού όταν το φτάσεις, όταν απλώσεις το χέρι σου να το 

ακουμπήσεις, αυτό θα διαλυθεί σαν την πρωινή ομίχλη… 

Το όνειρο είναι ο στόχος. Είναι ο φάρος που φωτίζει και νοηματοδοτεί τη ζωή σου. Συγκεντρώνει την εσωτερική 

σου δύναμη και την κατευθύνει προς την πραγματοποίησή του, σου δείχνει το δρόμο… Είναι η Ιθάκη σου. Σε βγάζει 

σ’ ένα δρόμο «γεμάτο περιπέτειες, γεμάτο γνώσεις». Πιστεύοντας στα όνειρα με όλη τη δύναμη της ψυχής μου 

σημαίνει ότι κάνω κάτι παραπάνω από το να υπάρχω… ΖΩ. 

Για να πραγματωθεί, ωστόσο, απαιτείται θυσία, ουσιαστικά ένα πολύτιμο κομμάτι της ψυχής μας, ένας 

αδιάκοπος αγώνας που λαμβάνει χώρα νυχθημερόν για χάρη της επίτευξής του. Δεν αρκεί απλά η επιθυμία, 

προϋποτίθεται η δράση. 

Συχνά, όμως, η έλλειψη           εμπιστοσύνης στις δυνάμεις μας μας κάνει να νιώθουμε πως δεν είμαστε άξιοι των 

ονείρων μας. Πως ο στόχος                  είναι             απλά μια χίμαιρα, που ολοένα απομακρύνεται και εμείς ανίσχυροι 

μπροστά της παραμένουμε                                           αδρανείς. Ουσιαστικά, αυτό που συμβαίνει είναι ότι 

εγκαταλείψαμε τον αγώνα πριν καλά                        καλά  αυτός αρχίσει. 

Μα γιατί; Δεν είμαστε τάχα όλοι                              ικανοί να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας; Στην πραγματικότητα κι 

εγώ κι εσύ και το μικρό παιδάκι                                          με τα δακρυσμένα     μάτια και ο παγιδευμένος στη ρουτίνα 

μεσήλικας και η γιαγιά με τα                                                   κουρασμένα βλέφαρα...όλοι μας   έχουμε δικαίωμα και 

υποχρέωση προς τους εαυτούς μας                                           να  ονειρευόμαστε! Γιατί ως άνθρωποι  είμαστε 

προορισμένοι να κάνουμε κάτι                                                      παραπάνω από το να υπάρχουμε… Και όχι μόνο αυτό,                                     

αλλά να κάνουμε και μεγάλα                                                           όνειρα, να στοχεύουμε ψηλά! Γιατί, αν το όνειρο είναι 

τόσο δα πού θα χωρέσει η                                                                  πραγματικότητα; 

Κι αν δεν καταφέρεις να το                                                    πραγματοποιήσεις;  Κι αν κάποια στιγμή φθάσει η ώρα 

που το όνειρο θα έχει γλιστρήσει                                              απ’ τα χέρια σου, θα έχει προχωρήσει χωρίς εσένα; Άστο 

να φύγει. “Κι αν πτωχική τα                                                   ην βρεις, η Ιθάκη δε σε γέλασε.”. Σημασία είχε η πορεία 

μέχρι να το φτάσεις και ο                                              στόχος αυτός καθ’ εαυτός. Αυτός ήταν που σου έδωσε την 

ευκαιρία να αγωνιστείς, να                                     ταξιδέψεις, να δώσεις την ύστατη μάχη με τον εαυτό σου, αυτή που 

αργά ή γρήγορα οφείλει να δώσει                        κάθε άνθρωπος, και να ψάξεις μέσα σου για τις απαντήσεις. «Η 

Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξίδι, χωρίς αυτήν δεν θα ‘βγαινες στον δρόμο». Και μη νομίσεις ότι το όνειρο αυτό δεν 

άξιζε να υπάρχει ή δεν υπήρξε ποτέ. Επειδή δεν το κατέκτησες, δε σημαίνει πως ήταν μια πλάνη, μια χίμαιρα˙ είχε 

αξία, γιατί σε κινητοποίησε. «Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια». Η επιτυχία είναι ένα ταξίδι, όχι ένας προορισμός. 

Τι γίνεται, ωστόσο, όταν άλλοι, πιο μεγάλοι και πιο δυνατοί από εμάς, συνθλίβουν τα όνειρά μας;  

Όνειρα… ανεκπλήρωτα. Όνειρα που καμιά φορά αναγκάζεσαι να τα αφήσεις σε μια γωνιά της καρδιάς, να τα 

απαρνηθείς, να τα ξεχάσεις, γιατί απλά έτσι πρέπει. Μα αυτά δε σε ξεχνούν. Σε κοιτούν από μακριά και περιμένουν 

καρτερικά, ίσως και μια ολόκληρη ζωή καρτερούν να τα ξεθάψεις από το ξεχασμένο μέρος του εαυτού σου όπου τα 

παραπέταξες. Και όταν είναι πλέον πολύ αργά, αυτά ανασύρονται λίγο λίγο, βασανιστικά. Και σε εκδικούνται. Οι 

αναμνήσεις είναι ασήκωτο φορτίο. Όλα όσα ήθελες μπορούν να γίνουν αβάσταχτα˙ όλα όσα ονειρευόσουν να σε 

πληγώσουν ανεπανόρθωτα. Οι αναμνήσεις να γίνουν βαθιές πληγές. 

Το όνειρο όμως φωλιάζει μέσα σου, βαθιά στην ψυχή σου. Και δεν είναι δίκαιο να σου το πάρει κάποιος άλλος. 

Κανένας δεν είναι πιο δυνατός από σένα! Πρέπει να το πιστέψεις! Να θωρακίσεις ο ίδιος τον εαυτό σου και τα 

όνειρά σου... Γιατί είναι δικά σου. Όσο ζοφερή κι αν φαντάζει η πραγματικότητα, όσο δυσοίωνο και αν θέλουν να 

σου παρουσιάζουν το μέλλον, κανένας δεν μπορεί να σου αφαιρέσει το δικαίωμα στο όνειρο! Αυτό που μας 

απέμεινε πια είναι να μπορούμε να ονειρευόμαστε. Το όνειρο είναι η τελική μας διέξοδος, η ατραπός μας για έναν 

κόσμο καλύτερο! 

Γιώργος Κοροσιάδης, Χρύσα Καζά, πρωτοετείςς Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΑΠΘ 

η    σ τ ή λ η   τ ω ν   α π ο φ ο ί τ ω ν 



 

     ντρινννν!!!, εφημερίδα μαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου Δράμας, Μάρτης 2012  

 

 

 

Σ’ ένα χάρτινο κουτί 
 

Άνθρωποι… άνθρωποι πολλοί… 

αμέτρητοι... να φεύγουν και να 

έρχονται… να χάνονται στην άκρη 

του δρόμου...  λεπτά χαμένα στο 

χθες... βροχές, καταιγίδες κάθε 

μέρα... κάθε στιγμή, σε κάθε ανάσα… 

μια μπόρα δυνατή και φευγαλέα όλη 

η ζωή… κι σ' ένα ουράνιο τόξο, 

μετέωρες όλες οι ελπίδες μας… 

παρμένες μέρες ή και χρόνια από 

κάτι άγνωστο και μαγικό...  χαμόγελα 

και αναμνήσεις κλεισμένα σ’ ένα 

χάρτινο κουτί…  ένα χάρτινο κουτί 

που μας μεγάλωσε, μας έπλασε  και 

μας ανέθρεψε με απαιτήσεις πολλές 

ίσως άγνωστες σε μας…  ίσως...  ίσως κ όχι...  ίσως απλά απαιτήσεις μεγάλες αλλά όχι 

ακατόρθωτες..  

κι αν ο κάθε άνθρωπος ήταν πάντα ένας και αυτός? Κι αν δεν υπήρχαν ποτέ όλοι οι άλλοι?  

οι “άλλοι” ίσως ήταν απλά σκιές ή και χάσιμο χρόνου… ίσως άδικα οι “άλλοι” ήταν πάντα το 

θέμα και στο περιθώριο πάντα το “εγώ”...  κι αν όλα πάντα γίνονται για κάποιον λόγο… 

γιατί αυτός ο λόγος δεν φανερώθηκε ποτέ και σε 

κανέναν…? ούτε καν σε μένα.. ή σε σένα... ή σ' αυτόν… δεν 

έχει σημασία ποιος και τι… δεν έχει σημασία το πώς και το 

γιατί... 

η σημασία είναι πάντα εδώ… μέσα στην ανάσα της 

ψυχής… στη μαγεία του να είσαι αληθινός και ένας... 

μοναδικός... έτοιμος να γυρίσεις το κεφάλι, να 

ξεμουδιάσεις τα χείλη,  

να φύγεις αλλά να φύγεις με την καρδιά σου... δεν λέω ότι 

όλα είναι ένα συναίσθημα, ούτε καν μια σκέψη. Όλα είναι 

ένα βήμα... μπρος η πίσω δεν έχει σημασία… μπρος η 

πίσω δεν παύει να είναι βήμα… το χθες ξυπνάει θύμισες 

και μαγνητίζει τον αδύναμο.  

Το μέλλον μαγεύει και μαγνητίζει τον δυνατό… δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό.  Αν υπάρχει 

σωστό…   δεν ξέρω ούτε τον δυνατό ούτε τον αδύναμο… δεν ξέρω ποιο βήμα οδηγεί στα 

αστέρια ούτε ποιο βήμα σε κρατά σε μια ψεύτικη ουτοπία… δεν ξέρω.. δεν ξέρω καν 

κάποιον που ξέρει... . όλα όμως είναι ένα βήμα… κι αν κάτι ξέρω… είναι ότι δεν θα 

κατηγορήσω ποτέ αυτόν που προχωρεί για δειλία και ανικανότητα να παλέψει το παρελθόν 

ή το παρόν… αυτός που φεύγει δεν είναι πάντα ο αδύναμος ... ίσως είναι ο δυνατός που 

αποφάσισε να ζήσει! 

 

Στέλλα Τσιπλάκη, Γ6 

π ο ι ή μ α τ α  

έργο Γιάννη Γαΐτη  



 

     ντρινννν!!!, εφημερίδα μαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου Δράμας,  Μάρτης 2012  
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Λάθη πολλά    

 
Μια εσύ, μια εγώ,  

τα κάναμε θάλασσα κι οι δυο.  

Λάθη πολλά, κρυμμένα μυστικά∙ 

Μα τίποτα δεν είναι ίδιο πια.  

 

Αλλάξαμε δρόμους, καινούριες ζωές∙ 

Αντίθετες σκέψεις, πληγωμένες καρδιές.  

Κοίτα το μέλλον κι όχι το παρόν∙ 

Που ήτανε όμορφα όνειρα στο παρελθόν. 

 

                                 Ελένη Κατσανίδου, Α3 

   

  

Σαν τα τρελά πουλιά 
 

Σαν τα τρελά πουλιά 

που δεν πεθαίνουν τραγουδώντας 

μα τσακίζουν τα φτερά 

στην αγριότητα της απελπισίας 

Άνθρωποι προδομένοι 

που αποζητούν στο θάνατο τη λησμονιά. 

Άνθρωποι που πριν πεθάνουν 

έχει πεθάνει το σύμπαν μέσα τους 

όχι από φυσικό θάνατο∙ 

από προδοσία… 

 

Κι όπου υπάρχουν προδομένοι 

υπάρχουν και προδότες 

Ποιος θα τους κατονομάσει; 

η καρδιά η δική μου δεν έχει το κουράγιο 

Ποιος θα βρει το πότε και γιατί 

τραυματίστηκε η ευγένεια του ονείρου; 

Για ‘μένα το μέλλον σταμάτησε 

Αφέθηκα απροστάτευτη στους ανέμους 

σ’ όλους τους ανέμους. 

Κι όμως αν με βοηθούσες 

θα μπορούσα να ισορροπήσω 

στο ύψος των ερώτων 

θα μπορούσα να προσπαθήσω για το 

ωραίο 

και τώρα φαντασιώνομαι το θάνατό μου… 

 

Χριστίνα Παπουτσή, Α4 

π ο ι ή μ α τ α…  

Γυναίκα,  Πάμπλο Πικάσο 



 

     ντρινννν!!!, εφημερίδα μαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου Δράμας, Μάρτης 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τραγούδι: 

   Για την αγάπη 
 

Δες τους ήρωες που γεννιούνται και πεθαίνουν  

Όπως του φεγγαριού την όψη στο γυαλί, 

Δες το τέλος να γίνεται αρχή 

Όπως τα σύννεφα γίνονται βροχή 

 

Δες το όνειρο που σέρνει την αγάπη 

και ζήσε μια γλυκιά οφθαλμαπάτη 

κι αν δεις τα σύννεφα να κρύβουν το φεγγάρι 

κάποιος ήρωας γεννιέται και πεθαίνει αυτό το  

                                                                     βράδυ.   

Ρεφρέν: 

Για την αγάπη, όλα για την αγάπη 

παλεύεις κι ύστερα ξεμένεις από αγάπη 

γιατί ζεις σε μια άδικη αυταπάτη 

που σε σταματά και δεν διαβαίνεις το μονοπάτι 

    

 Χαρά Γρηγοριάδου, Α2   

   

Θάρρος 
 

Θάρρος, εγώ το φοβάμαι το θάρρος.  

Φοβάμαι μη με γεμίσει τόλμη για τα 

παράτολμα... 

Αλλά γιατί φοβάμαι τα παράτολμα; 

Τα δεδομένα αλλάζουν και ΧΩΡΙΣ ΕΜΕΝΑ!!! 

 

Γεωργία Βασιλείου, Β5 

 

Μην κλείνεις την πόρτα σε κάθε ευκαιρία,  

μην λες το αντίο σε μια δυσκολία.  

Αν θέλεις να ζεις την κάθε στιγμή  

κοίτα μπροστά και κάνε μια ευχή.  

Τα μάτια σου κλείσε, τον κόσμο σου κτίσε 

 και μην τα ανοίξεις γιατί θα τον σβήσεις.  

Μη νοιάζεσαι αν είσαι για κάποιους σκουπίδι , 

μια μέρα θα μάθουν πως είσαι                       

                                                  στολίδι!!! 

Ελένη Κατσανίδου, Α3 

π ο ι ή μ α τ α …  

κολλάζ των μαθητριών Χαράς Γρηγοριάδου  και Ελένης Καβουρτζίκη, Α2 


