Και ναι, είναι γεγονός!!! Η εφηµερίδα του 3ου
Λυκείου συνεχίζεται και φέτος… Και το
καλύτερο δεν σας το ‘χουµε πει ακόµα…
Φέτος, στη συντακτική οµάδα είµαστε παιδιά
από όλες τις τάξεις! Η συµµετοχή είναι
ιδιαίτερα µεγάλη, άρα και τα θέµατά µας θα
είναι πολλά και ενδιαφέροντα…!!! Για να
µην πολυλογούµε λοιπόν, γυρίστε σελίδα και
απολαύστε τις ιδέες µας…

Μισό, πού πάτε;… περιµένετε λίγο! Ξεχάσαµε
να σας πούµε πως όποιοι µαθητές ενδιαφέρονται
να ενταχτούν κι αυτοί στη ευχάριστη παρέα
της εφηµερίδας µας, το µόνο που πρέπει να
κάνουν είναι να γράψουν ένα άρθρο, ποίηµα ή
τραγούδι ή ακόµα και να σχεδιάσουν κάποιο
σκίτσο της αρεσκείας τους… και στη συνέχεια να
το παραδώσουν στον Ποτούρη Παναγιώτη ή σε
κάποιο από τα µέλη της συντακτικής οµάδας…
Τώρα µπορείτε ελεύθερα να γυρίσετε τη
σελίδα!!!

Καλή διασκέδαση ☺
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τεύχος 1
εφηµερίδα µαθητών
του 3ου Γενικού Λυκείου ∆ράµας

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ

Αψούούούού!!!

Απαραίτητο αξεσουάρ στο
δελτίο ειδήσεων αποτελεί η
καινούργια γρίπη. Καλοκαίρι
πέρασε και αισθάνεσαι ότι
πέρασες τη γρίπη της
χρονιάς άσχετα αν δεν είχες
κάνει ούτε ένα αψού!!...
Τώρα
τα
πράγµατα
σοβάρεψαν· παραµονεύει να
µας γραπώσει ένας φοβερός
εφιάλτης
και
να
µας
τοποθετήσει
σε
ένα
απερίγραπτο
σκηνικό!
Αντισηπτικά,
εµβόλια,
γιατροί, φάρµακα και συ ένα
θύµα που αντιδράς και
ουρλιάζεις. Φτάνει πια!!! Τα
µαθήµατα πολλά, ατελείωτα!
Οι απαιτήσεις γονέων και
καθηγητών φοβερές!!! Είσαι
στη δευτέρα λυκείου σου
υπενθυµίζουν όλοι… και
πάνω από όλα στην κορυφή
στέκει και σε κοιτάζει η
Η1Ν1!!!!!!!!!! Θα µπορέσεις να
ξεφύγεις
άραγε,
ποιός
ξέρει…; Πάντως το πρώτο
πράγµα που πρέπει να
κάνεις για να αντιµετωπίσεις
τον δηµοφιλή ιό που σε
κυνηγά ακατάπαυστα από
χώρα σε χώρα είναι να
σταµατήσεις
πλέον
να
παρακολουθείς
δελτία
ειδήσεων...!!!
(συνεχίζεται)
Φαίη Κουνδουρά, Β5

112

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΞΕΦΥΤΡΩΣΕ… ΕΚΕΙ
ΠΟΥ ∆ΕΝ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΝΑΝ
Υπολογιστής εδώ, υπολογιστής εκεί,
υπολογιστής και παρά πέρα… Γέµισε ο τόπος όλος
υπολογιστές!!!! Πήραν και τα νιάνιαρα υπολογιστή!!!!
Πρώτη γυµνασίου σου λέει, σηµαντική τάξη, όλοι
πρέπει να έχουν ένα laptop στο χέρι…. Γιατί;
Επιτρέπεται εµείς µαθητές της Β΄ Λυκείου και να
µην έχουµε έναν δικό µας φορητό υπολογιστή; Αφού
τόσο πολύ το χρειαζόµαστε... να µη στείλουµε και
µείς ένα e-mail;;; Κι όµως οι µικροί έχουν και οι
µεγάλοι δεν έχουν !!!!!!!....
Ας ονειρευτούµε λοιπόν και εµείς ότι έχουµε
τον δικό µας υπολογιστή, ας ταξιδέψουµε όπου
µπορεί να µας πάει η φαντασία, γιατί είναι ωραίο να
ονειρεύεσαι κάτι που δεν µπορείς να το έχεις
πραγµατικά !!!¡¡¡!!!

Φαίη Κουνδουρά, Β5

☺

Γιατί;
Στη σηµερινή εποχή της αφθονίας και της άκρατης
κατανάλωσης, υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι που όχι
µόνο στερούνται τα βασικά είδη διατροφής (γάλα, ψωµί,
ακόµα και νερό), αλλά και πεθαίνουν από την έλλειψη τους.
Κι όταν αυτό αφορά παιδιά , το θέµα αποκτά τραγικές
διαστάσεις. Κι όµως , στον 21ο αιώνα σαράντα χιλιάδες
βρέφη και νήπια πεθαίνουν κάθε µέρα στον κόσµο γι’ αυτόν
τον λόγο. Αν οι “Μεγάλοι” αυτού του κόσµου –που πολλές
φορές είναι και οι υπαίτιοι αυτής της απαράδεκτης και
απάνθρωπης κατάστασης – εθελοτυφλούν µπροστά στον
ανθρώπινο πόνο , µένουν µονάχα οι ”µικροί“ να
υπερασπιστούν αυτές τις «Θερµοπύλες» της ευαισθησίας
και του ανθρωπισµού και να τείνουν µια χείρα βοήθειας
προς τους ανθρώπους του «Τρίτου Κόσµου»
Γιώργος Κοροσιάδης, Β1

ΣΚΕΨΕΙΣ και ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

ΕΦΗΒΙΑ VS ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ
Για πολλούς από µάς φέτος είναι η τελευταία
χρονιά των εφηβικών µας χρόνων. Μετά θα έρθει
η… ενηλικίωση. Τι αφήνουµε όµως πίσω µας;
Βέβαια πολλές ώρες διαβάσµατος, κούρασης και
προσπάθειας. Αφήνουµε δυστυχώς και πολλά καλά.
Καταρχάς την
ανεµελιά, την
ανευθυνότητα
για
πολλές
πράξεις µας,
τα
αθώα
φλερτ,
τους
εφηβικούς
έρωτες που δεν
ξεχνιούνται
και φυσικά την
φροντίδα των
γονιών µας, αν και αυτή νοµίζω ότι πάντα θα…
υπάρχει. Τα φοιτητικά χρόνια βέβαια έχουν τη δική
τους χάρη, πλέον είµαστε µεγάλοι, ανεξάρτητοι εν
µέρει και δεν έχουµε να λογοδοτήσουµε σε κανένα.
Μήπως όµως στο βωµό των φοιτητικών χρόνων
θυσιάζουµε κάτι πολύ σηµαντικότερο;
Τώρα δεν µπορούµε να το καταλάβουµε παρά
µόνο όταν µεγαλώσουµε!
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Τι να βάλω; Μήπως αυτό το µπλουζάκι ή το άλλο;
Και η ζακέτα ταιριάζει χρωµατικά; Όσον αφορά τα
παπούτσια; ∆εν φοράω πάλι τα ίδια… Ναι, όµως
…τι άλλο µπορώ να βάλω; Αυτά αποτελούν µερικά
ερωτήµατα που προβληµατίζουν πολλά από τα
κορίτσια καθηµερινά, διότι σκεφτόµαστε ότι πρέπει
να είµαστε καλοντυµένες στο σχολείο. Μερικές
µάλιστα θεωρούν πως
είναι καλύτερο, για να
µην ψάχνουν το πρωί, να
διαλέγουν τα ρούχα το
βράδυ! Λοιπόν µεταξύ
µας… είναι πολύ
καλύτερο! Πολλές φορές
όµως αυτά τα κορίτσια
χαρακτηρίζονται ως
«ψώνια», επειδή θέλουν
να προσέχουν την λεπτοµέρεια και να είναι άψογες
- γιατί αυτό τους κάνει να νιώθουν όµορφα.
Αυτός ο χαρακτηρισµός όµως θεωρώ ότι είναι
άδικος, πολύ άδικος!
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ, Γ5

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ, Γ5

Ο ροµαντισµός της βροχής
Μέτρησε τις σταγόνες της βροχής που πέφτουν για να καταλάβεις πόσες φορές σε
σκεφτόµουν σήµερα. Μια φράση που ταιριάζει σίγουρα στους πιο ροµαντικούς
αλλά και σ’ αυτούς που λατρεύουν την βροχή, αγαπούν τον ήχο της, το άρωµα
της, τα χρώµατα που δηµιουργεί στον ουρανό, ακόµα και τα σηµάδια που
αφήνει στον δρόµο της. Σίγουρα όλοι µας λίγο ή πολύ έχουµε κάτσει να
χαζέψουµε την βροχή κι αυτό γιατί η ίδια η ατµόσφαιρα που γίνεται κάπως πιο
µελαγχολική, µας οδηγεί στο να κλειστούµε στον εαυτό µας, να βυθιζόµαστε
στις σκέψεις µας, και ταυτόχρονα να κυριευόµαστε από έντονα συναισθήµατα
που είναι δύσκολο να τα ελέγξουµε. Και γενικά νιώθουµε και
αντιλαµβανόµαστε τα πάντα γύρω µας πιο έντονα και κάπως πιο υπερβολικά·
φυσικά όλα αυτά αφορούν πάντα τους πιο ροµαντικούς αφού υπάρχουν και
εκείνοι που θεωρούν την βροχή απλώς ένα φυσικό φαινόµενο που κάποιες
φορές γίνεται και ενοχλητικό!
Σε όποια κατηγορία όµως κι αν ανήκουµε, η βροχή δεν παύει να είναι κάτι που
δεν µπορούµε ούτε να το ελέγξουµε ούτε να το σταµατήσουµε… Μπορούµε
όµως πολύ άνετα να το απολαύσουµε, γιατί δεν παύει να είναι υπέροχο…!!!
111 (+ 68) λέξεις

Βασιλική Μήσιου, Γ1

∆ΡΑΜΙΝΟΙ ΕΚΤΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ
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111 λέξεις για την εκδροµή στην Αθήνα…
Παρασκευή πρωί (µα πάαααρα πολύ πρωί)
σηκωθήκαµε όλοι για Αθήνα (τώρα, πώς
ξυπνήσαµε όλοι 5 η ώρα για την εκδροµή, κι
όταν έχουµε σχολείο αργούµε την πρώτη ώρα,
αυτό είναι άλλο θέµα). Anyway, ήταν ένα
αρκετά κουραστικό ταξίδι αλλά τι πάει να πει
κούραση όταν ακούς τις αγριοφωνάρες της
Αντωνιάδου και της Μπάρκα να …ψέλνουν;!
Γίνεται να κουραστείς; Η αδρεναλίνη στα όρια,
πάλι καλά που κάναµε και στάσεις και
παίρναµε λίγο καθαρό καυσαέριο!! Φτάνοντας
λοιπόν στην Αθήνα και συγκεκριµένα στο
ξενοδοχείο «Τιτάνια», µείναµε άφωνοι.
Νοµίζαµε πως ήµασταν στο Παρίσι!
Σερβιτόροι από τη µια, διαµαντένια φωτάκια
από την άλλη, λέµε «εδώ είµαστε»! όλα αυτά
όµως ήταν επιφανειακά … Τα τρίκλινα ή
τετράκλινα δωµάτια

…κι άλλες 111…
ήταν ότι δεν επισκεφτήκαµε τον Παρθενώνα,
αλλά δε µας χάλασε την εκδροµή. Το βράδυ
πήγαµε δίπλα στο ποτάµι, στην κυριολεξία,
αφού το κέντρο «∆ίπλα στο ποτάµι» ήταν
δίπλα σ’ ένα… ποτάµι! Μια καταπληκτική
συναυλία (Τσακνής/ Κίτρινα ποδήλατα) αλλά
µάλλον όχι για όλους αφού το διπλό
λεωφορείο γύρισε στο ξενοδοχείο «νωρίς».
Η Κυριακή, αν και τελευταία µέρα και σχεδόν
όλη αφιερωµένη στο ταξίδι της επιστροφής,
ήταν πιστεύω η πιο ωραία! Έτσι είµαστε εµείς
οι ∆ραµινοί, δε µπορούµε µακριά από την
πόλη µας. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι
όταν πηγαίναµε Αθήνα όλοι κοιµόµασταν,
χαβαλές µηδέν, και όταν γυρνούσαµε δε
βάλαµε τον π…. µας στις καρέκλες! Πολλή
µουσική, χορός, καθώς και διάφορα βραβεία
στο

…κι άλλες 111…
ήταν µόλις λίγο µεγαλύτερα από τα δικά µας –
µονόκλινα! – στα σπίτια µας, δεν πειράζει όµως, δεν
πτοούµαστε! Αφού αράξαµε για λίγο, πήγαµε στο
θέατρο (το στραβόξυλο ήταν ο ∆. Πιατάς) το οποίο
ίσως κατάφερε να µας κουράσει λίγο παραπάνω
αλλά… νταξ, είχε χαβαλέ! Να µην πολυλογώ, κατά τις
12.30 πήγαµε στην Οµόνοια για να φάµε, δώσαµε και
50 λ σ’ έναν απλό, συνηθισµένο, και νόµιµο θα έλεγα,
σύµφωνα µε τα δεδοµένα της πόλης πάντα, ναρκοµανή
που ήθελε να πάρει λίγη κόκα βρε αδερφέ, και
γυρίσαµε στο ξενοδοχείο.
Την ερχόµενη µέρα τα ποδαράκια µας έλιωσαν, αφού
γυρίσαµε όλο το κέντρο της Αθήνας, από τις 12 µέχρι
τις 7 ποδαράτο. Το παράπονό µας

και τελευταίες 111 - 29…
µονώροφο λεωφορείο (π.χ. βραβείο
καλύτερης φωνής, βραβείο
υπερηχητικής εξαέρωσης κ.α.). αυτό
που θα µου µείνει σ’ αυτές τις 12
ώρες επιστροφής είναι η αγανάκτηση
του οδηγού, του κ. Νίκου. ΗΘΕΛΕ
ΝΑ ΧΟΡΕΨΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΟΥΣΕ ΤΟ ΤΙΜΟΝΙ!!!
Η λύση βέβαια και βρέθηκε, καθώς
κάναµε στάσεις κοντά στη ∆ράµα για
να ρίξει και ο κ. Νίκος µια ζεϊµπεκιά!
Ήταν µια αξέχαστη εκδροµή που θα
«µείνει» σε όλους όσους ήρθαν.
Εσείς που δεν ήρθατε, κανονίστε να
µη χάσετε την 5ήµερη του χρόνου.
CYA!
Γιάννης Τοπαλίδης, Β5

∆ΡΑΜΙΝΟΙ ΕΚΤΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ

Τριήµερη, αν θες να κοιµηθείς…
Η τριήµερη εκδροµή στην Αθήνα ήταν φοβερή
και πιστεύω πως όλοι συµφωνούν µαζί µου.
Όµως υπήρχαν και κάποια αρνητικά(…) που
χαλούσαν την –πάντα- καλή διάθεσή µας. Ένας
απ’ αυτά ήταν η ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ µπόχα στον
δεύτερο όροφο του λεωφορείου που κάθε τόσο
…µπούκωνε τα ρουθούνια µας. Το δεύτερο και
πιο καθοριστικό ήταν η κούραση από τα
ξενύχτια που κάναµε, είτε …θέλαµε είτε όχι,
καθώς, όσοι ήταν σε άλλο δωµάτιο δεν
µπορούσαν να φύγουν, γιατί οι καθηγητές
κάθονταν ή κοιµούνταν στο… διάδροµο!
Ευτυχώς όσοι δεν κοιµήθηκαν το βράδυ, τους
δόθηκε η ευκαιρία στο πλανητάριο καθώς
κοιτούσαν τα άστρα. Άλλωστε, και για
κάποιους που δεν κοιµήθηκαν στο πλανητάριο,
υπήρχε και το µουσείο Μείζονος Ελληνισµού!
Σοφοκλής Τσελεµπής, Β6
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Πενθήµερη
Η πενθήµερη εκδροµή αποτελεί ένα όνειρο
ζωής για τους µαθητές που περιµένουν µε
ανυποµονησία σ’ ολόκληρη τη σχολική ζωή
τους την τρίτη Λυκείου, γι’ αυτόν το λόγο.
Ειδικά σε µία τάξη µε τόσο µεγάλο βαθµό
δυσκολίας και κούρασης, η πενθήµερη µοιάζει
µε όνειρο µέσα στη «βαρετή» καθηµερινότητα.
Μια ευκαιρία για ξεκούραση, διασκέδαση και
απόκτηση µοναδικών εµπειριών από πέντε
ηµέρες µε φίλους, που ίσως µετά την Τρίτη
Λυκείου να ακολουθήσουν διαφορετικούς
δρόµους και να αποχωριστούν. Η σηµασία
αυτής της εκδροµής θα πρέπει να γίνεται
κατανοητή από καθηγητές και γονείς ώστε να
βοηθούν όσο µπορούν στην πραγµατοποίηση
της, µε την καλύτερη, βέβαια, δυνατή
συνεργασία καθηγητών-µαθητών ώστε να
επιτευχθεί η αποφυγή δυσάρεστων εξελίξεων.
Ελένη Ουζούν Ηλία, Γ3

Έχω βαρεθεί!
Έχω βαρεθεί τον τρόπο µε τον οποίο
διεξάγονται
οι
εκδροµές.
Μουσείο
αρχαιολογικός χώρος και άγιος ο θεός.
Εντάξει....... εντάξει... δεν λέω χρήσιµη η
γνώση (πώς αλλιώς θα δικαιολογήσουµε τον
όρο «εκπαιδευτική») αλλά στις µέρες µας µε
λίγα κλίκ µπορείς να καταδυθείς στον ωκεανό
της γνώσης!!! The real reason όµως για τον
οποίο αποφάσισα να πάω εγώ (και ΣΥ) στην
πενθήµερη είναι για τον χαβαλέ της παρέας.
Είναι και το άλλο όµως. Αυτό το πράγµα ρε συ:
Το ∆ΙΑΒΑΣΜΑ. Όπως και να το κάνουµε
διανύουµε φέτος µια από τις πιο κρίσιµες
περιόδους της ζωής µας. Εποµένως, η αποχή
για µια εβδοµάδα από τα σχολικά δρώµενα θα
µας αποδιοργανώσει και θα δηµιουργήσει ένα
κενό στην ύλη διακυβεύοντας έτσι την
εκπλήρωση
της
επαγγελµατικής
µας
αποκατάστασης (και καλά!). Άντε αναπλήρωσε
ΕΣΥ µετά τα previous lessons. Γι' αυτό κι εγώ
λέω να κάτσουµε σπιτάκια µας µε τα
µαθηµατικούλια ή τα αρχαία αγκαλίτσα.
Καλά... καλά... µην βαράτε! Μια κουβέντα είπα
και εγώ...!
Σάββας Μουρατίδης, Γ2

∆ΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

επείγον!!!
- Χρειάζοµαι τη συµβουλή
σου για κάτι τροµερά
σηµαντικό: Εδώ και λίγο
καιρό υποψιάζοµαι πως η
γυναίκα µου µε απατά.
Βλέπω όλα τα "κλασικά"
σηµάδια: Χτυπάει το
τηλέφωνο και όταν το
σηκώνω εγώ το κλείνουν.
Άρχισε να βγαίνει συχνά
έξω "µε τα κορίτσια" και
όταν τη ρωτήσα µε ποια
κορίτσια, µου απαντά "κάτι
φίλες από τη δουλειά, δεν
τις ξέρεις". Όταν επιστρέφει
έχω πάντα το νου µου για να
δω αν έρχεται µε ταξί ή µε
κάποιον άλλο αλλά πάντα
κατεβαίνει στην
προηγούµενη γωνία και
έρχεται µε τα πόδια.
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Αν δεν πάθεις, δε θα µάθεις!
Αγαπητό µου ηµερολόγιο,
Έχω να σου εκµυστηρευτώ ένα µυστικό! Να µείνει µεταξύ µας, έτσι; Σήµερα 3η
ώρα έγραφα κατεύθυνση και… δε θα πιστέψεις τι έπαθα!
∆ιαβάζω τα θέµατα και συνειδητοποιώ ότι η τελευταία ερώτηση, η τέταρτη,
προϋπόθετε ελάχιστες γνώσεις της γενικής! Αχ ! η ερώτηση αυτή µου έκοψε τα
πόδια!
Προσπάθησα να διατηρήσω την ψυχραιµία µου! Απαντώ την πρώτη ερώτηση, τη
δεύτερη και ξεκινώ την τρίτη. Το µυαλό µου κόλλησε! Αυτή την ερώτηση την
ξέρω… “∆ιατήρησε την ψυχραιµία σου!”, φωνάζω στον εαυτό µου. Περιττό να
σου πω ότι από το άγχος µου δεν κατάφερα να ολοκληρώσω ούτε αυτή την
ερώτηση, ούτε να απαντήσω την τέταρτη. Αλλά αν δεν πάθεις, δεν θα µάθεις!
Ελένη Καζαντζή, Γ5

Ελλιπής απάντηση
Αγαπητό µου ηµερολόγιο,

Μια φορά έπιασα το κινητό
της για να δω τι ώρα είναι
και µου το άρπαξε αµέσως
από τα χέρια φωνάζοντας
πως δεν είναι σωστό να
ψαχουλεύω τα πράγµατα
των άλλων. Μέχρι τώρα δεν
της µίλησα ποτέ ανοιχτά γι'
αυτές µου τις υποψίες. Ίσως
βαθιά µέσα µου δεν θέλω να
µάθω την αλήθεια. Χθες
όµως, ξαναβγήκε "µε τις
φίλες της" και δεν
κρατήθηκα. Αποφάσισα να
την ελέγξω.
Λίγο πριν την ώρα που µου
είχε πει πως θα επέστρεφε,
βγήκα στο δρόµο και πήγα
και κρύφτηκα πίσω από το
αυτοκίνητό µου για να δω
αν θα γύρναγε µε ταξί ή αν
θα την έφερνε κάποιος
άλλος. Εκεί λοιπόν που
καθόµουν σκυφτός και
περίµενα, παρατήρησα πως
έχει πιάσει σκουριά µέσα
στο θόλο της πίσω δεξιά
ρόδας µου. Γι' αυτό λοιπόν
θέλω τη συµβουλή σου: να
το πάω σε φαναρτζή ή να
πάρω τίποτα από το
Πράκτικερ και να το φτιάξω
µόνος µου;
Σάββας Μουρατίδης, Γ2

σήµερα ήταν µια ξεχωριστή µέρα! Με αφορµή ένα σχόλιο που έγινε στην τάξη
άρχισα να βλέπω τα πράγµατα κάπως πιο ξεκάθαρα! Είναι ωραία η ιδέα της
επιτυχίας, αλλά ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την επίτευξή της; Ποιοι έχουν
µερίδιο ευθύνης για αυτήν; αναρωτήθηκα. Ίσως η προφανής απάντηση που θα
έδινα είναι «το φροντιστήριο και εµείς οι ίδιοι, οι µαθητές αντίστοιχα». Είναι
έτσι όµως; Μάλλον η απάντηση αυτή είναι «ελλιπής», όπως θα σηµείωνε κάποιος
καθηγητής για µια εργασία που δεν έχει όλα τα απαραίτητα δεδοµένα.
Έτσι, θα ήταν καλό να ξανασκεφτώ αυτό το θέµα, ίσως κάπως πιο ευσυνείδητα·
µπορεί τότε η εργασία µου να µην είναι και τόσο ελλιπής!
Ελένη Καζαντζή, Γ5

Φιλολογικός διαγωνισµός
Καλούνται οι φιλόλογοι του σχολείου, αφού πάρουν υπόψη τους την επικοινωνιακή
περίσταση, να µεταφράσουν (χωρίς βοήθηµα) και να αποδώσουν νοηµατικά το
περιεχόµενο του παρακάτω κειµένου:

επιµέλεια: Ευαγγελία Καραγιαννίδου, Β6 και Φαίη Κουνδουρά Β5

_______________________________________________________________________________________ΜΑΤΙΕΣ

Ζήστε!!!
Ο κάθε άνθρωπος οφείλει να κάνει το πιο
σηµαντικό δώρο στον εαυτό του. Ποιο είναι
αυτό;
Μα φυσικά να πιάσει την ζωή του από τα
µαλλιά και να την κατευθύνει ο ίδιος µε
σύµµαχό του την ελευθερία της σκέψης του και
την ικανότητα του να προβληµατίζεται σε ότι
τον αφορά και όχι να µένει απλά καθηλωµένος
και αποσβολωµένος στο τι συµβαίνει γύρω του.
Πρέπει να αφήσει πίσω του την παθητικότητα
και την αδράνεια, να σταµατήσει να παραµένει
αµέτοχος και αδιάφορος απέναντι στη ζωή του·
αντ’ αυτού να κάνει την αλλαγή, ξεπερνώντας
τους φόβους και τις ανασφάλειες του, να
διεκδικήσει ό,τι του ανήκει να µπει δηλαδή στο
παιχνίδι που λέγεται… ζωή!!!
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Άντε καιρός να αγχωθούµε!
Πόσος καιρός έµεινε
για τις Πανελλήνιες;
5-6 µήνες;
Κι
όµως
µερικοί
µαθητές ροκανίζουν
από τώρα τα νύχια
τους!
Σκεφτείτε
λοιπόν,
σε
τί
βοηθάει το άγχος;
Πρέπει
να
καταλάβουµε πως οι Πανελλήνιες είναι εξετάσεις σαν
αυτές που δίνουµε και θα δίνουµε στη ζωή µας. ∆ε
λέω, είναι ένας σηµαντικός σταθµός της ζωής µας
αλλά όλοι τις αντιµετωπίζουµε λες και έρχεται το
τέλος του κόσµου. Το άγχος µπορεί να µπλοκάρει το
µυαλό την << ώρα της κρίσεως >> και να αποτύχει
ο µαθητής στις εξετάσεις. Λοιπόν, ας µην
κοροϊδευόµαστε, αν διαβάσεις σωστά και µε
οργάνωση θα επιτύχεις στις εξετάσεις, αν όχι τότε θα
αποτύχεις. Το άγχος είναι περιττό! Σκεφτείτε σωστά
και µε λογική…

Σέβη Παναγοπούλου, Γ5
Νίκος Παυλίδης, Γ3

∆εν το χάνω µε… τίποτα!
- «Έλα βρε, τι κάνεις; ∆εν θα βγούµε καµιά βόλτα σήµερα; Παρασκευή βράδυ είναι…»
-«Καλά, τρελάθηκες; Σε λίγο αρχίζει το αγαπηµένο µου σίριαλ. ∆εν το χάνω µε τίποτα! Σε
κλείνω…».
Και µένω µε το ακουστικό στο χέρι να αναρωτιέµαι τι στο καλό έχουν πια τα σίριαλ και µας
κρατάνε κλεισµένους στο σπίτι. Όλη την εβδοµάδα διαβάζουµε, δεν έχουµε καιρό να
ανασάνουµε και όταν επιτέλους έχουµε τη δυνατότητα να επιλέξουµε τι θα κάνουµε,
διαλέγουµε πάλι να µείνουµε σπίτι! Ε, λοιπόν δεν µπορώ να το καταλάβω αυτό. Γιατί δηλαδή
το πρόγραµµα της τηλεόρασης να προγραµµατίζει και τη δική µας ζωή; ∆εν κάνει, βέβαια,
κακό να βλέπουµε κανένα σίριαλ πού και πού, αλλά όχι και να αντικαθιστούν ζωτικές µας
ανάγκες…
∆έσποινα Παζούλη, Β1

_________________________________________________________________________
Η ∆ΟΞΑ ΘΕΛΕΙ ΥΠΟΜΟΝΗ…
Το κυριότερο χαρακτηριστικό που χρειάζεται για να
επιτευχθεί κάποιος στόχο, σε οποιοδήποτε τοµέα, είναι
η υποµονή. Εξαίρεση δεν θα µπορούσε να αποτελέσει το
ποδόσφαιρο. Έτσι, για να επιτευχθεί ένας στόχος στο
ποδόσφαιρο χρειάζεται προσπάθεια, τύχη αλλά κυρίως
υποµονή. Θα αναρωτιέστε που θέλω να καταλήξω…
Στην ∆όξα,την οµάδα της πόλης µας ,η οποία ανέβηκε
πέρσι στη β’ εθνική κατηγορία µετά από πολλά χρόνια.
Και αντί να είµαστε ευχαριστηµένοι από την µέχρι τώρα
πορεία της, εµείς γκρινιάζουµε, επιθυµώντας από φέτος
την άνοδο. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν είναι ουτοπικό για την
ΜΕΓΑΛΗ ∆όξα ∆ράµας. Ωστόσο δεν θα πρέπει να
πιέζουµε την οµάδα να ανέβει κατηγορία. Αυτό αργά ή
γρήγορα θα συµβεί. Θέλει όµως ΥΠΟΜΟΝΗ!!!

Παναγιώτης,, Γ3
Ποτούρης Παναγιώτης
«Του πολέµου στο άλογό µου»
Ο Νίκος Καββαδίας, ο καµένος από το αλάτι ποιητής, ο
ποιητής της θάλασσας, πάντα µου προκαλούσε το ενδιαφέρον
και µου διέγειρε τη φαντασία. Όταν, λοιπόν, έµαθα πως το 4ο
Λύκειο θα ανεβάσει µια παράσταση, βασισµένη στο διήγηµά
του «Του πολέµου – Στο άλογό µου», το οποίο λαµβάνει χώρα
στο αλβανικό µέτωπο, µε το τέλος του Β’ Παγκοσµίου
Πολέµου, δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσω. Είναι από τα
λίγα έργα του όπου η ζωή του ναυτικού και η θάλασσα δεν
εµπλέκονται στην πλοκή, ωστόσο το χειρίζεται εξίσου
πετυχηµένα. Είναι πολύ πιθανόν, όσα διηγείται να αποτελούν
προσωπική του εµπειρία µιας και είχε πολεµήσει ο ίδιος στην
Αλβανία. Η παράσταση µε εντυπωσίασε! Ήταν πολύ καλά
οργανωµένη από όλες τις απόψεις. Τα σκηνικά, τα
κουστούµια και, βέβαια, οι ηθοποιοί. Συγχαρητήρια σε όσους
βοήθησαν και πήραν µέρος στην εκδήλωση!!!

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
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Ξεκίνησε
το κινηµατογραφικό στέκι του σχολείου µας!
Με λίγο µεράκι από τους οργανωτές (µαθητές και
καθηγητές) του κινηµατογραφικού στεκιού καταφέραµε
–επιτέλους- να οργανωθούµε και να εγκαινιάσουµε από
την αρχή ∆εκεµβρίου τον «κινηµατογράφο» του
σχολείου µας.
Τρεις ταινίες έχουµε
προβάλει µέχρι
στιγµής, και έπεται
συνέχεια… Στον
πρώτο αυτό κύκλο
προβολών, όπως
αποφασίστηκε µε
βάση τις δικές σας
προτιµήσεις
προβλήθηκαν
κωµωδίες: «Και οι θεοί τρελάθηκαν», «Το Πάρτυ» και «
Τα παιχνίδια ∆ιχασµού κι Εγκυµοσύνης». Ταινίες
ευχάριστες, που δεν κυκλοφορούν και δίνουν την
ευκαιρία για προβληµατισµό και συζήτηση.
Η ώρα προβολής (Κυριακή απογευµατάκι) είναι
κατάλληλη για τον καθένα …και όσο για την παρουσία
καθηγητών, µη σας προβληµατίζει! Μέχρι στιγµής
κάθονται πολύ φρόνιµοι!
"από το Κινηµατογραφικό στέκι" 3ου Λυκείου ∆ράµας"

∆έσποινα Παζούλη, Β1

Χριστουγεννιάτικη ευχή
Χριστούγεννα, µέρες χαράς και οµορφιάς
µέρες γλεντιού και ανθρωπιάς
σπίτια γεµάτα παιδικές φωνές
παντού τραγούδια κόσµος και χαρές

Μονάχος, έχασες τα πάντα στη ζωή
περιµένοντας µια ευκαιρία να σου δοθεί
Χριστούγεννα, αγάπη και χαρά πουθενά δεν έχεις δει
και περιµένεις µάταια κάποιον να σε λυπηθεί.

∆έντρα, στολίδια, λάµπες φωτεινές
κι ένα σωρό δωράκια σε πανάκριβες τιµές
παντού ο κόσµος, στους δρόµους στις αγορές,
δώρα αγάπης να φωτίζουν απ’ όλες τις γωνιές.

Αχ, Θεέ µου, κάνε ένα καλό,
αγάπη, ειλικρίνεια δώσε στον κόσµο αυτό
κανένας σαν και µένα να µη γίνει
να µην ξέρει κάθε ώρα που περνά

Άλλοι µόνοι, άλλοι ζυγάρια
αλλού κοπέλες, αλλού παλληκάρια.
άλλοι µε τις γυναίκες τους και τα παιδιά
και συ µονάχος, στο κρύο, στην παγωνιά.

τι θ ‘ απογίνει…
Θανάσης Σαρρής, Γ΄ τάξη

