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Συμμαθητές και συμμαθήτριες, 
κυρίες και κύριοι… (του-ρου-του-ρου!) 

 
Παρόλη την οικονομική κρίση και τις περικοπές…  

το ντριιιν!!! συνεχίζεται ακάθεκτο, με 

χριστουγεννιάτικη διάθεση!  
με νέα άρθρα, ποιήματα, σκίτσα, κοτσάνες … και 

πολλά άλλα!!! 
 Και… μια και αναφέραμε τη μαγική λέξη, 

τι θα κάνετε φέτος στις διακοπές σας; 
(εκτός του διαβάσματος =P!) θα πάτε ταξιδάκι; 

Αν ναι, να περάσετε τέλειαααααααα. Αν όχι, don’t 
get crazy! Κι εδώ καλά θα είναι με την 

Ονειρούπολη και… χωρίς σχολείο! 

Χαρούμενες γιορτές λοιπόν, 

μικροί μεγάλοι 
τις έγνοιες διώξτε κι ό, τι θέλει ας βγει! 

 
Γίνετε παιδιά με κάθε παιδί που γελά, 

ζήστε όμορφες στιγμές, 

και… καλή χρονιά!!! 
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Δυστυχώς δεν έβρεχε και πήγαμε… 

Είχαμε την "τιμή" να έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην πόλη μας. Αλλά με αυτά που 
είδαμε και ακούσαμε τα χάσαμε περισσότερο! Δεν λέω μπήκε δυναμικά αλλά αυτό το  
" Ουρανούπολη " ακόμα πονάει…  Φυσικά, δεν 
έλειπαν τα playback και τα " φωνητικά " της Έλενας σε 
κάτι προϊστορικά τραγούδια της, που κράτησαν μόνο 
για μία ώρα… Καλύτερα να μη μιλήσω για τον καιρό.. 
Διότι η συναυλία έγινε μέσα σε έναν βάλτο! 
Κουράστηκε το κορίτσι μας απ’ ό, τι φαίνεται, και 
ζήτησε παραπάνω λεφτά (12.000-14.000) γιατί έπρεπε 
μάλλον να… πάει και σε καθαριστήριο μετά από όλες 
αυτές τις λάσπες!  

Άντε και του χρόνου ξανά αγαπητή μας Έλενα! Θα σε 
περιμένουμε με ανοιχτές ομπρέλες  
και τις γαλότσες μας..                                                                                         Κωνσταντίνα Αμπρικίδου, Β2 

 

Επιτέλους… Χριστούγεννα!!! 
 
Xριστούγεννα...  
Τα Χριστούγεννα νομίζω ότι αρέσουν στους 
περισσότερους ανθρώπους! Σημαίνουν πολλά για 
όλους. Όταν ακούμε τη λέξη Χριστούγεννα, κάτι μας 
έρχεται στο μυαλό εκείνη την ώρα, συνήθως μία 
ωραία εικόνα από τα προηγούμενα Χριστούγεννα 
που μας έχει σημαδέψει κατά κάποιο τρόπο και δεν 
την ξεχνάμε. Που θα μας μείνει για πάντα σαν να μας 
την έχουν χαράξει στη μνήμη μας…  
Πάντα και σε όλη μας τη ζωή κάτι θα έχουμε να 
θυμόμαστε από τα Χριστούγεννα. Σ’ αυτήν την 
περίοδο των Χριστουγέννων πάντα όλοι οι άνθρωποι 
αλλάζουν. Βγάζουν τον άλλο τους εαυτό, τον 

κρυμμένο, τον καλό που θάβουν μέσα τους. Ακόμα κι αυτοί οι άνθρωποι που το ΄΄παίζουν΄΄ 
σκληροί,  ακόμα κι αυτοί αλλάζουν τα Χριστούγεννα. Όλοι μας γινόμαστε καλοί. Μας κάνει 
καλούς ίσως κάτι που να μην το 
καταλαβαίνουμε, κάτι που επιδρά πάνω μας 
μαγικά. Τα Χριστούγεννα είναι ωραίες 
εικόνες, χριστουγεννιάτικα κουλουράκια και 
σοκολατάκια, στολισμένα δενδράκια και 
καραβάκια, χαρούμενοι άνθρωποι, 
Ονειρούπολη (για τους Δραμινούς), δώρα, 
χαρτζιλίκι και αγάπη. Και μετά από κάποια 
χρόνια που θα θυμόμαστε κάτι από τα 
Χριστούγεννα, θα έχουμε ένα χαμόγελο στα 
χείλη μας.                                                                             
 
 

                                                                         Στεφανία Σαραφίδου, Α5 
  

ο κόσμος κι εμείς 

Η Έλενα Παπαρίζου στην ΟΝΕΙΡΟΥ-πολη  
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Ναι, πρόκειται για αγώνα 

Το σχολείο αποτελεί το στάδιο, οι τάξεις τους γύρους, οι βαθμοί τις χρονομετρήσεις. Ναι, 
πρόκειται για αγώνα. Όπως οι αθλητές προπονούνται για 
τη νίκη, έτσι και οι μαθητές προετοιμάζονται χρόνια 
τώρα για τις πανελλαδικές, βασανίζοντας σώμα και 
μυαλό. Όπως οι αθλητές ακολουθούν υγιεινή διατροφή, 
έτσι και οι μαθητές παρακολουθούν φροντιστηριακά 
μαθήματα. Οι αθλητές αποφεύγουν αλκοόλ και 
στεροειδή, οι μαθητές ξεκόβουν από τις εξόδους και τα 
παιχνίδια. Οι αθλητές με τους προπονητές 
αντιμετωπίζουν τον υψηλό ανταγωνισμό, οι μαθητές με 
τους φροντιστές προσπαθούν να ανταποκριθούν στις 
υψηλές απαιτήσεις  των πανελλαδικών. 

   Και τώρα είμαστε εδώ, έτοιμοι για την γραμμή τερματισμού. Όλο και περισσότερο πλησιάζει ο 
Μάης, πλησιάζουν και οι πανελλαδικές, πλησιάζουν τα αποτελέσματα. Είμαστε πλέον στην τελική 
ευθεία, έτοιμοι να γράψουμε, έτοιμοι να αποδείξουμε ότι μπορούμε εμείς οι νέοι να πετύχουμε τους 
στόχους μας.   Και σαν δώσει το Λύκειο τη σκυτάλη στο Πανεπιστήμιο, εμείς θα δικαιωθούμε και θα 
απολαύσουμε την επιτυχία μας (την φοιτητική ζωή εννοώ φυσικά), ακριβώς όπως ο αθλητής το 
μετάλλιο.      

 Παναγιώτης Xατζηδάφνης, Γ6 

 

Βουνά σκουπιδιών στο ΑΠΘ 

Τι σκοτώνεστε παιδιά στο διάβασμα και στα φροντιστήρια; Μήπως ονειρεύεστε Λευκό Πύργο και 
παραλία στη Θεσσαλονίκη; Ιδού ποια είναι η κατάσταση στο ΑΠΘ σήμερα!  

 Θα ήθελες να πάς στο ΑΠΘ? Ονειρεύεσαι σπουδές, 
μόρφωση και… φοιτητική ζωή;  Εντάξει καλέ μου 
συμμαθητή και  αναγνώστη! Τότε ας σου δώσουμε μια 
γεύση ( ειδικά μυρωδιά ) για το τι πρόκειται να 
αντιμετωπίσεις! Ας πούμε ότι έγινε το θαύμα και μετά 
από αρκετό ξενύχτι και διάβασμα πέρασες.. Ώρα 
φαγητού! Εκεί που κάθεσαι αμέριμνος και τρως το 
λαχταριστό σου 
σαντουιτσάκι ( με το 

μπόλικο τυράκι) εμφανίζεται το ποντικάκι και σου παίρνει το 
τυράκι! Και δε βρίσκεις μια γωνιά, γιατί, παντού, ΠΑΝΤΟΥ έχει 
εισβάλει το σκουπιδαριό… 
Όπως καταλάβατε το Α.Π.Θ. δεν έχει και την καλύτερη 
καθαριότητα… Αυτό το λαμπρό πανεπιστήμιο τείνει να 
αποτελέσει χώρο εστίασης.. τρωκτικών και όχι μαθητών! Ίσως να 
τα παραλέμε, ίσως να είμαστε κατίνες, αλλά τα σκουπίδια που υπάρχουν στις τάξεις και γενικά στο 
χώρο είναι ΑΡΚΕΤΑ εμφανή…  
Δε θέλουμε να πούμε βέβαια ότι δεν έχουν τα δίκια τους  οι απεργοί εργολαβικοί εργαζόμενοι που 

έχουν να πληρωθούν κάτι μήνες… 

αλλά εμείς, οι δεκαεξάχρονοι, τι έχουμε για να ονειρευτούμε;;; 

 

Κωνσταντίνα Αμπρικίδου, Β2 

 

ο κόσμος κι εμείς
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  Ελληνικές Ομάδες στην Ευρώπη                                  Τα «νέα» του τριμήνου, δηλαδή…                

 
 Οι ελληνικές ομάδες τα τελευταία χρόνια τα δίνουν όλα στις 

ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Ας 

δούμε λοιπόν τι συνέβη τη φετινή σεζόν… Η Αγωνιστική περίοδος 

2012-2013 ξεκίνησε με 5 ελληνικές ομάδες να βρίσκονται μέσα στις 

ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πρώτος στην μάχη της Ευρώπης μπήκε ο 

Αστέρας Τρίπολης ο οποίος αγωνίστηκε 

με την Μπακού. Έπειτα από δύο λευκές 

ισοπαλίες κατάφερε να προκριθεί στα 

πέναλτι με σκορ 5-4. Ακολούθησαν οι 

διπλοί αγώνες με την Πορτογαλική 

Μαρίτιμο με την οποία έφερε ισοπαλία 

1-1 στην Τρίπολη και 0-0 εκτός έδρας 

που σημαίνει αποκλεισμό. Στη συνέχεια, 

αγωνίστηκε ο ΠΑΟΚ ο οποίος δεν είχε το 

παραμικρό πρόβλημα απέναντι στην 

αδύναμη Μπνέι Γιεχούντα, την οποία και 

νίκησε με σκορ 2-0 εκτός και σε 

συνδυασμό με το 2-1 της Τούμπας προκρίθηκε. Στον επόμενο γύρο 

όμως, το εμπόδιο της Ραπίντ Βιέννης στάθηκε απροσπέλαστο για τον 

δικέφαλο του Βορρά, στέλνοντάς τον από νωρίς σπίτι του… Τον ίδιο 

δρόμο λίγο αργότερα ακολούθησε και ο Ατρόμητος Αθηνών που, αν 

και έτριξε τα δόντια του κόντρα στην πανίσχυρη Νιούκαστλ, δεν 

κατάφερε να ανατρέψει το 1-1 στο Περιστέρι καθώς ηττήθηκε στη 

ρεβάνς με 1-0 και αρνητικό πρωταγωνιστή τον διαιτητή. Ευρώπη 

τέλος, για μία εξαιρετική ομάδα που είχε όλα τα προσόντα για να τα 

καταφέρει. Οπότε καταλήξαμε στους δύο 

ισχυρούς. Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε 

απευθείας στους ομίλους του Champions 

League ως πρωταθλητής Ελλάδος,  όπου και 

τερμάτισε στην 3
η
 θέση της κατάταξης στον 

όμιλο,  μαζί με  Άρσεναλ, Σάλκε και Μονπελιέ έχοντας 3 νίκες και 3 

ήττες. Προκρίθηκε παρόλα αυτά στο Europa League… Εκεί όπου 

αγωνίστηκε ο ιδιαίτερα φορμαρισμένος Παναθηναϊκός που μετά την 

αλλαγή προπονητή δείχνει αναγεννημένος. Το τριφύλλι τερμάτισε 

στην 3
η
 θέση του ομίλου του με αντιπάλους τις Λάτσιο, Τότεναμ και 

Μάριμπορ μετρώντας 1 νίκη- 2 ισοπαλίες και 3 ήττες. Το τι περιμένει 

τον Ολυμπιακό θα το μάθουμε με τη νέα χρονιά… 

Γιώργος Δάγλας, Β6 

 

    
 Η μεγάλη αλλαγή! Στο σχολείο μας 

καινούριος διευθυντής!!! Χώρια οι 

καινούριοι καθηγητές! Νιώσαμε 

έκπληξη (χμ… και περιέργεια!)     

απαξάπαντες!! 

 

 Διχασμό ανάμεσα στους μαθητές 

προκάλεσε η κατάληψη που έγινε στις 

αρχές Οκτωβρίου! Άλλοι μιλούσαν 

για παρωδία κατάληψης, κι άλλοι 

ισχυρίζονταν ότι υπέγραψε η 

πλειοψηφία! Είτε έτσι, είτε αλλιώς, 

έληξε άδοξα!  

 

 Στα μέσα Νοέμβρη η ομάδα του 

σχολείου μας έδωσε φιλικό αγώνα 

στο γήπεδο της Νέας Κρώμνης με 

αντίπαλο τον τοπικό Ακρίτα και 

ηττήθηκε με σκόρ 4-2. Παρά την 

ήττα, η ομάδα μας έδειξε ένα 

αξιοπρεπές πρόσωπο αν και υπάρχουν 

ακόμα περιθώρια βελτίωσης μέχρι την 

έναρξη του Πρωταθλήματος. Για την 

ομάδα μας σκόραραν οι Γκαϊτατζής 

και Ευθυμιάδης, ενώ αγωνίστηκαν οι: 

Δάγλας (gk), Γιαβρίδης, Γκαϊτατζής 

(c), Πετράκης, Ευθυμιάδης, Γκουζής, 

Αναστασιάδης, Παπαδόπουλος, 

Γαλέντζογλου, Παναγιώτου, 

Δογανίδης και Μπαμπαλής.  

  

 Το τελευταίο εικοσαήμερο 

γουργουρητά ακούγονται, στη 

διάρκεια του μαθήματος  από τις 

κοιλιές των μαθητών, με αποτέλεσμα 

να είναι… ζωηροί και ευερέθιστοι 

(έτσι εξηγούνται όλα!) Ποιος είναι ο 

λόγος που συμβαίνει αυτό; Μετά από 

πολύ χρόνο λειτουργίας, έκλεισε το 

κυλικείο! Κουράγιο, παιδιά, καιρός 

για δίαιτα!  

 

  

ο κόσμος κι εμείς 

             ζωγραφική σε θρανίο...  



 

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

 

 

 

...Δικαιώματα… Αναρωτιέμαι αν πλέον ο άνθρωπος 

έχει δικαιώματα, εξαιτίας της συντριπτικής 

εξαθλιωμένης κατάστασης όπου βρίσκεται  ο κόσμος. Η 

γνώμη μου είναι πως αρκετά είναι τα δικαιώματα που 

στερούμαστε. Αλλά η ελεύθερη βούληση είναι το πιο 

σημαντικό δικαίωμα. Γιατί πλέον δεν μπορούμε να 

μιλάμε ελεύθερα ούτε να πράττουμε όπως εμείς 

επιθυμούμε. Γιατί θα έχουμε επιπτώσεις που θα 

περιορίσουν τις πράξεις μας. Γιατί ο νέος έχει 

νεωτεριστικές απόψεις και πρέπει να τις διατυπώνει 

ελεύθερα. Γιατί αυτός είναι που αλλάζει τον κόσμο. Ο 

νέος είναι αυτός που φτιάχνει τη νέα ανθρωπότητα. Για 

αυτό και πρέπει να μιλάμε και να πράττουμε ελεύθερα. 

Γιατί είναι δικαίωμά μας. 

Mε αφορμή την παγκόσμια μέρα για τα δικαιώματα  

  του παιδιού, μαθητές της Β΄τάξης έγραψαν …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εμείς κι ο κόσμος 

 
Νιώθω πως σήμερα, όλα τα 
δικαιώματα μου 
καταπατώνται. Ούτε 
ελευθερία, ούτε υγεία, ούτε 
ευκαιρίες για επαγγελματική 
αποκατάσταση και 
φυσιολογική ζωή υπάρχουν 
πλέον. Προσπαθούμε κάθε 
μέρα χωρίς κανένα 
αποτέλεσμα. Η ζωή δεν 
καλυτερεύει με το να μάθεις 
αρχαία, μαθηματικά και 
γενικά μια έτοιμη γνώση, 
που ΑΥΤΟΙ μας 
προσφέρουν. Έχουμε 
δικαιώματα, αλλά για τους 
τύπους. Ουσιαστικά είμαστε 
σκλάβοι των ανωτέρων.  

 

Στη σημερινή κοινωνία ο άνθρωπος δε μπορεί να 

ζήσει όπως θέλει. Αφαιρούνε καθημερινά 

δικαιώματα, ώστε ζούμε με παράπονα. Μας στερούν 

το δικαίωμα να σπουδάσουμε το επάγγελμα που 

θέλουμε, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα στους 

γονείς μας να μας σπουδάσουν. Κι επίσης μας 

στερούν το δικαίωμα μιας ανθρώπινης δουλειάς, 

καθώς ο σημερινός νέος μπορεί να έχει τελειώσει 

ιατρική σχολή και να δουλεύει σερβιτόρος σε 

καφετέριες με άθλιο μισθό. Δυστυχώς ζούμε σε μια 

κοινωνία όπου υπάρχουν ελάχιστες ελπίδες 

καλυτέρευσης. 
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 Το δικαίωμα που μου έκλεψαν! Δικαίωμα 
ελευθερίας σκέψης και έκφρασης! Το να μπορείς 
να εκφραστείς είναι ένα από τα σημαντικότερα 
είδη ελευθερίας… 
 

 

 Θεωρώ ότι σαν έφηβη, καταπατάται 
ανελέητα το δικαίωμα μου στον ελεύθερο χρόνο 
μου. Διεφθαρμένα συστήματα, πρωτίστως το 
εκπαιδευτικό, προσκολλημένα σ’ έναν τρόπο 
εκπαίδευσης παρωχημένο, εξετασιοκεντρικό 

και βαθμοθηρικό, αναγκάζει κάθε έφηβο να κοπιάζει 
αποκλειστικά γι’ αυτό. Συνεπώς, χωρίς ελεύθερο 
χρόνο, υπάρχει μια δυστυχία και ένα συνεχές άγχος. 
Πρέπει  ορισμένες καταστάσεις να αλλάξουν ριζικά, 
για το καλό των μελλοντικών πολιτών. Το μέτρο είναι 
υγεία. Το υπέρμετρο όχι. Και αυτό που είναι υγιές για 
τις ζωές, είναι το μέτρο.                                   

 

 Το δικαίωμα του ελεύθερου χρόνου. Πια οι νέοι δεν 

έχουν χρόνο για τίποτα…. και φυσικά δεν έχουμε το 

δικαίωμα να αντιδράσουμε! Δεν έχουμε το δικαίωμα της 

διαφοράς, πρέπει όλοι να ακολουθούμε μια μάζα. Μας 

έχουν πάρει την φωνή την ίδια την σκέψη για να 

πάρουμε πίσω τα δικαιώματα μας. Μας έχουν κάνει όπως θέλουν αυτοί. Γίναμε αυτό που 

ήθελαν… 
 

 Γενικότερα, δεν είμαι σίγουρος για το ποια δικαιώματα καταπατούνται ή όχι. Παρόλα αυτά, νιώθω 

μια αδυναμία ελεύθερης έκφρασης έξω από την τάξη, εδώ και καιρό αντιμετωπίζομαι από όλα τα 

άτομα με ειρωνεία και χλευασμό, αν όχι από όλους, από κάποιους… 

  Σαν έφηβοι έχουμε 
δικαιώματα τα οποία μας τα 
στερούν χρόνο με τον χρόνο.. 
και για τα οποία 
δυσκολευόμαστε να 
αγωνιστούμε. Με αποτέλεσμα 
πλέον μετά τα 17 με 18 να 
αρχίζουμε απλά να 
“υπάρχουμε” και όχι να 
“ζούμε”. 
 

 
  

εμείς κι ο κόσμος 
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Και βέβαια… το σημαντικότερο τριμηΝΕΟ ήταν η πενταήμερη!  
Ξεκίνησε με σχέδια επί χάρτου: 

 

  

 

Και… στέναξε η Βόρεια Ελλάδα…  
 
 

 

 
…στο Μέτσοβο 
παίξαμε 
χιονοπόλεμο/στο 
Σπήλαιο ψοφήσαμε 
και… βρίσαμε/στην 
Πάργα μάς έβρεξε 
το κύμα/στην 
Κέρκυρα ψάχναμε 
το φάντασμα της 
Σίσσυς… 
/σΖαγοροχώρια 
φάγαμε χιόνι…  

 

 
 
 στα Γιάννενα χορέψαμε, τραγουδήσαμε, μεθύσαμε, ξεπαγιάσαμε και κυρίως … τα σπάσαμε!   

πιο πολυ...5ημερηηηηηηηη!!!!!!! <3 

Μέτσοβο  

Πάργα  



 

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

 

 

Δύο σύγχρονοι ήρωες 

11 Αυγούστου 1996. 14 Αυγούστου 1996.  
 
Δύο ημερομηνίες που θα μείνουν χαραγμένες για πάντα σε εκείνους που απλά δεν ξεχνούν.  
 
Η ώρα είναι 12. Κερύνεια, Κύπρος. Η πανευρωπαϊκή μοτοσυκλετιστική πορεία με σκοπό την ανάδειξη του 
Κυπριακού προβλήματος μόλις έφτασε στον προορισμό της. Ξεσπούν επεισόδια με αποτέλεσμα το θάνατο 

ενός Κυπρίου αγωνιστή. Ο Τάσος Ισαάκ φεύγει από τη ζωή από τα χέρια 
μαινόμενων Τουρκοκυπρίων ,οι οποίοι τον χτυπούν με πέτρες ,ξύλα και 
λοστούς σε όλο του το κορμί αλλά και το κεφάλι.  
Ο πρώτος ήρωας είχε ανοίξει το δρόμο…3 μέρες αργότερα ο ξάδερφος του 
νεκρού Τάσου, Σολωμός 
Σολωμού ξέφυγε από την 
ειρηνευτική δύναμη και 
πέρασε στο Τουρκικό 
φυλάκιο με σκοπό να 
κατεβάσει τη σημαία του 
Τούρκου εισβολέα. Με 
περίσσια παλληκαριά και 
ενώ οι φίλοι του 

φώναζαν με απελπισία ‘’Πού πάς; Θα σε σκοτώσουν!’’ 
αυτός, με το τσιγάρο να κρέμεται στο στόμα, έτρεξε λίγα 
μέτρα και ξεκίνησε να ανεβαίνει στον ιστό που κρεμόταν 
η Τουρκική σημαία. Δύο μέτρα μακριά από το φυλάκιο, και ενώ ο Σολωμός βρισκόταν επάνω στο κοντάρι του 
ιστού, ακούστηκε ο πρώτος πυροβολισμός. Τον πέτυχε στο λαιμό. Πριν καν προλάβει να πέσει στο χώμα, τον 
πετυχαίνει ακόμα μία σφαίρα στο πρόσωπο και ενώ ήταν στο χώμα ,ακόμα μία στο στομάχι. Έτσι απλά, δίχως 
κάποιος να προσπαθήσει να τον σταματήσει δολοφονήθηκε εν ψυχρώ… Ο ίδιος ήταν σίγουρο ότι ήξερε τι θα 
γίνει. Δεν φάνηκε όμως να τον ενδιαφέρει -ήθελε να υποσταλεί η σημαία. Χρόνια περίμενε τις διπλωματικές 
οδούς και συζητήσεις . Κουράστηκε. Δεν ήθελε να τον κοροϊδεύουν όπως κάνανε τόσα χρόνια από το ’74 και 
μετά. Μέχρι σήμερα κανείς από τους ενόχους δεν έχει συλληφθεί κι ας είναι μερικοί από τους δολοφόνους 
γνωστοί και επώνυμοι. Μια ακόμα αγριότητα των Τούρκων θα μείνει για πάντα χαραγμένη στις ψυχές των 
Κυπρίων αλλά και των Ελλήνων. Δύο περήφανοι Έλληνες της Κύπρου έπεσαν για την ελευθερία της πατρίδας 
τους και πήγαν να συναντήσουν τις ψυχές των υπολοίπων που θυσιάστηκαν για να ζούνε ελεύθεροι οι 
Έλληνες… 

Γιώργος Δάγλας, Β6 
 

Ψέματα!!! 
     

Ψέματα, ψέματα, ψέματα!!! Όλοι έχουμε πει 

ψέματα, έστω και από ένα μικρό (για σκεφτείτε 

καλύτερα::P ). Γιατί το κάναμε όμως; Θα είχαμε 

κάποιο λόγο, σίγουρα. Όλοι έχουν κάποιο λόγο που 

λένε ψέματα και τον ξέρουν καλύτερα οι ίδιοι! Λέμε 

ψέματα για να ξεφύγουμε από κάτι, για να 

ξεχάσουμε κάτι ή για να ξεπεράσουμε κάτι. Γιατί 

όμως να μη θέλουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια 

πράγματα και να κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας 

και τους άλλους μαζί, που δεν φταίνε σε τίποτα; 

Γιατί να το κάνουμε αυτό άρα; Ίσως να φοβόμαστε   

 

σκέψεις, παρατηρήσεις, συναισθήματα… 



 

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

 

 

το αποτέλεσμα που θα βγει άμα πούμε την αλήθεια. Εύκολο όμως λέμε ψέματα, και όλα τελείωσαν, 

όλα μέλι γάλα. Αλλά ως πότε ; Ως πότε θα λέμε ψέματα; Όλοι μας η ζωή θα είναι μες τα ψέματα .Η 

ζωή μας θα στηρίζεται στα ψέματα. Θα σταματήσουμε να λέμε αλήθειες και θα τις αντικαταστήσουμε 

με τα ψέματα. Καλύτερα να πεις την αλήθεια και ας είναι όποια είναι, παρά να κοροϊδέψεις τον άλλον 

και να έχεις τύψεις μετά .Η αλήθεια είναι αυτή που θα  πάει μπροστά τον κόσμο. Που θα μας κάνει 

καλύτερους.  Σταματήστε και ζήστε την αληθινή ζωή. Βάλτε τέρμα στα ψέματα. Όχι άλλα ψέματα.  

  

Στεφανία  Σαραφίδου, Α5                                                                                              

 

 

 

Έρωτας από τον καναπέ… 
 

Κορίτσια που περιμένουν με τις ώρες σε μια ουρά ουρλιάζοντας λέξεις όπως «Σ’ αγαπώ» σε άγνωστα 

αγόρια που πιθανότητα να μην τα συναντήσουν ή μιλήσουν ποτέ… Κορίτσια που έχουν γεμίσει τα 

δωμάτια τους με αφίσες από διάσημους 

τηλεοπτικούς και κινηματογραφικούς 

χαρακτήρες… Όλα αυτά σε κάνουν να 

σκέπτεσαι γιατί. Γιατί συμβαίνει αυτό το 

παράξενο φαινόμενο; Τα κορίτσια 

«ερωτεύονται» αυτούς τους χαρακτήρες 

επειδή τους ζουν. Τους βλέπουν σε όλες τις 

φάσεις της ζωής τους: αδύνατους, δυνατούς, 

ζηλιάρηδες, εγωιστές και όλα αυτά τα 

συναισθήματα να προέρχονται για μόνο ένα 

άτομο, ένα κορίτσι. Στις ιστορίες πάντα η 

αγάπη (με εξαίρεση των Ρωμαίο και την Ιουλιέτα και άλλες τραγικές ιστορίες) νικάει τα εμπόδια και οι 

ήρωες έχουν ένα τέλειο happy end. Αυτό μας παροτρύνει να βρούμε το δικό μας… Μα όταν ανοίγουμε 

τα μάτια μας και γυρίζουμε πίσω στον αληθινό κόσμο, η ζωή δεν είναι όπως στο παραμύθι∙ 

απογοητευόμαστε και γυρίζουμε πίσω στον τέλειο άνδρα που μας περιμένει στην επόμενη σελίδα ενός 

βιβλίου ή στην επόμενη σκηνή μια ταινίας. Με λίγα λόγια, θεοποιούμε κάποιους χαρακτήρες που 

βλέπουμε σε ταινίες ή διαβάζουμε σε βιβλία που δεν μπορούν να υπάρξουν στην πραγματικότητα, 

οπότε απλώς γυρίζουμε πίσω στον 

φανταστικό μας χαρακτήρα και κολλάμε 

επάνω τους. Η συμβουλή μου είναι να μην 

περιμένουμε τον πρίγκιπα με τον λευκό 

άλογο να εμφανιστεί στην πραγματική μας 

ζωή, γιατί απλώς δεν υπάρχει. Πρέπει να 

κυνηγήσουμε αυτό που θέλουμε και να 

βάλουμε τα δικά μας όρια, επειδή όσες 

περίμεναν τον πρίγκιπα τελικά δεν τον 

βρήκαν ποτέ. Αντίθετα, όσες τον 

κυνήγησαν τον «κατέκτησαν» και έκαναν 

την φαντασία τους πραγματικότητα (με 

κάποιους συμβιβασμούς φυσικά). Οπότε 

λοιπόν… κυνηγήστε! 

 

Α.Π., Β5           

σκέψεις, παρατηρήσεις, συναισθήματα… 
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Όλοι αναζητάμε την ευτυχία… όλες μας οι ευχές αναφέρονται στην ευτυχία; Τι είναι όμως ευτυχία; Υπάρχει; 
Είναι κάτι πολύ προσωπικό, διαφορετικό για τον καθένα; 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ευτυχία είναι τα περσινά γενέθλια της Βουλίτσας, οι 
συναυλίες του Ζερβουδάκη «μου», τα καλοκαίρια στη 
Βουρβουρού που ο θείος μάς πάει βόλτες, όταν η μαμά 
λέει «τι παιδί έχω εγώ». Ευτυχία  είναι τα Χριστούγεννα 
του 2002,οι γρανίτες φράουλα, τα χειμωνιάτικα ρούχα, τα 
βιβλία του Μπουκάι και κυρίως τα μακαρόνια με κρέμα 
γάλακτος! Ευτυχία είναι κι όταν με αγκαλιάζουν οι φίλοι 
μου που πολύ τους αγαπώ. Η μεγαλύτερη ευτυχία είναι 
που έχω αδερφή την Τόντορ, αυτό δε συγκρίνεται με 
τίποτα ! 

Γρηγορία  Δροσοπούλου,  Γ7 
                                                                                             

σκέψεις, παρατηρήσεις, συναισθήματα… 

 

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ! 

 

   Δεν μπορείς να βρεις την ευτυχία. Έχεις κολλήσει σ' αυτή την πικρή γεύση στο στόμα σου. 

Αυτή την απαισιοδοξία. Να προσπαθείς να βρεις την ευτυχία μέσα σου. Κι αν δε μπορείς να την 

βρεις; Αν όσο κι αν προσπαθείς, όσο κι αν θέλεις να τη βρεις, το μόνο που έρχεται στο νου σου 

είναι τα πρέπει; Αυτά τα πρέπει... Τα σιχαμερά και τρισάθλια “πρέπει”,  που σου βάζουν σαν 

“μικροτσίπ” στη ζωή σου. 

   Είχα διαβάσει κάπου: “ Ολόκληρη η ζωή είναι ένα συρματόπλεγμα από “πρέπει” και “δεν 

πρέπει”. Ας μείνει κάποιος χώρος, μικρός έστω, και για την πολυτέλεια της ελπίδας.”. Αυτή είναι 

η ευτυχία, άνθρωποι! Να ονειρεύεσαι θα πει να ζεις! Να τολμάς να ανάψεις ένα κερί μέσα στο 

απόλυτο σκοτάδι. Να κοιτάξεις κατάματα την φλόγα και να τη νιώσεις να ρέει στα σωθικά σου. 

Σα να σε καίει και σα να σε εξαγνίζει. Ευτυχία είναι κάθαρση. 

   Χτίσε ένα τοίχο μόνο για τα όνειρα σου. Μόνο γι' αυτά, μόνο για την ευτυχία σου. Το αξίζεις. 

Ίσως φτιάξεις ένα σπίτι ολόκληρο. Και επειδή νιώθεις γεμάτος, ξαφνικά βλέπεις ξανά. Ζεις τις 

στιγμές που σ' έκαναν ευτυχισμένο και θες να βάλεις μέσα στο σπίτι, να κολλήσεις πάνω στους 

τοίχους σου τη μέρα που πήρες σκύλο, τη μέρα που μια φίλη σου κρεμάστηκε πάνω σου και σύ 

την κράτησες, τη μέρα που κατάλαβες πως είσαι το παν για πάρα πολλούς ανθρώπους. Τη μέρα 

που είδες δελφίνια, τη μέρα που ένιωσες ελεύθερη, τις ώρες που μέσα στα βαρετά μαθήματα 

του δημοτικού σκέφτηκες πως έχεις γυμναστική, τη μέρα που είπες πως δεν έχεις πολύ απλά να 

κάνεις κάτι! Τα βράδια που οι γονείς σου σού έλεγαν: “ σήμερα θα φάμε Goody's “! Το πιο 

υπέροχο που ένιωσα όμως σ' όλη μου τη ζωή ήταν η στιγμή που ανακάλυψα πως είμαι δυνατή! 

Πως έχω μια δύναμη τόσο μεγάλη που μπορεί να αλλάξει  όλο τον κόσμο, τη μέρα που έμαθες 

πως υπάρχουν μάγισσες και είσαι και σύ μια! 

   Κάτι μικρά μπουκετάκια που θα τα έβαζες σ' όλα τα βάζα του σπιτιού και θα μυρίζουν μέχρι 

να φύγεις από αυτό τον κόσμο. Για να μην ξεχάσεις, ούτε εσένα, ούτε την ευτυχία...  

Αλεξάνδρα Βασιλακάκη, Γ7 

 



 

 

 

 

 
25/10 (ή κάπου πριν τις Πανελλήνιες) 
 
Ευτυχία. Και ξανά. 
 
Βασικά δεν ξέρω τι είναι. 
Δεν με απασχόλησε ποτέ. 
Μόνο  υποψιάζομαι πως αναφέρονται σε κείνες τις στιγμές 
που σκάει κάτι φωτεινό και γλυκό μέσα σου.  
Αν είναι αυτό το σύμπτωμα, τότε μπορώ να πω. 
Ευτυχία είναι να μην νοιάζεσαι, να μην σε απασχολεί τίποτα, 
να μην σ’ αγχώνει τίποτα πέρα από το τώρα, αυτό που τρέχει. 

Ευτυχία είναι να περπατάς στο δρόμο και να τραγουδάς, (και) 
μόνος. Ευτυχία είναι να μην πετάς τα παλιά σου πράγματα και 
να τα κρατάς πού και πού. Ευτυχία είναι τα cd για τις 
δύσκολες τις ώρες που δεν τις καμουφλάρεις μα τις ζεις και 
γίνεσαι κομμάτια και πριν τα ξαναμαζέψεις τα βλέπεις, τα 
λατρεύεις, και γελάς. Ευτυχία είναι να αρκείσαι στα λίγα και 
να μη σου φτάνει τίποτα. Ευτυχία είναι να βαριέσαι το 
περπάτημα και να ζητάς τα ταξίδια. Ευτυχία είναι να μην 
ψιθυρίζεις τα τραγούδια μα να τα φωνάζεις, να περνάς τα 
γλυκά από τον ουρανίσκο, να νιώθεις καλύτερα ως 
ξεκούρδιστος. Ευτυχία είναι να διαλέγεις ανάμεσα σε όλα 
συνέχεια τα αγαπημένα σου. Ευτυχία είναι στις λεζάντες των 
φωτογραφιών να μην γράφεις ημερομηνία μα συναισθήματα. 
Ευτυχία είναι οι μυρωδιές που σου θυμίζουν βλέμματα. 
 
“Ναι Αβραμίδου ναι και ο στόχος;” 
Κανένας. 
Κι εκεί είναι το θέμα. 
  
Να μην μένει τίποτα  
Μόνο οι ροκιά. Ένα μικρό κομματάκι κατακτημένο αλήθειας 
που μας θυμίζει και μας μπερδεύει την ταυτότητα.     

Αρίστη Αβραμίδου, Γ7 
       

              

  

σκέψεις, παρατηρήσεις, συναισθήματα…
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… Γράμμα στο παλιό μου φιλαράκι 
 
Αγαπητό μου σχολείο, 

Ελπίζω να είσαι καλά! Καιρό έχω να σε δω και μου έλειψες, δεν ξέρω τα νέα 
σου… Δεν σε ξέχασα (είπαμε, ωραία η φοιτητική ζωή, αλλά έχει και η σχολική τη γλύκα 
της!)!!!! Θα ερχόμουν να τα πούμε από κοντά, αλλά οι πανεπιστημιακές υποχρεώσεις και το 
φοιτητικό Κομοτηνέικο αραλίκι με εμποδίζουν να έρθω να σε βρω. Θα σου τα πω γραπτά, 
λοιπόν! 

Φιλαράκι μου, πόσο μου λείπεις! Μου λείπει η πρωινή γκρίνια της μαμάς να σηκωθώ 
για να έρθω να σε συναντήσω. Μου λείπει το άγχος να προλάβω να είμαι εκεί στην ώρα μου. 
Μου λείπουν ο διάδρομος, οι αίθουσες, η βιβλιοθήκη, η αυλή… Μου λείπουν και οι καθηγητές 
και οι καθηγήτριες, άνθρωποι που με γνώριζαν με το μικρό μου όνομα (και όχι όπως τώρα, 
που είμαι ένας άψυχος γραπτός αριθμός μητρώου) και ήταν δίπλα μου κάθε μέρα! Κι εκείνα 
τα διαγωνίσματα, για τα οποία ένιωθα τόοοοοσο άγχος (καλά, όχι πάντα!!) να τα πάω καλά, 
λες και κρινόταν η ζωή μου από αυτά…!!! 

Ήταν τόσο ωραία τα μαθήματα που στέγαζες! Ναι, δε λέω ότι μου αρέσει η φυσική, 
αλλά η ατμόσφαιρα στην ώρα 
των μαθημάτων. Κρυφά 
χαζογελάκια (που γίνονταν 
και φανερά μερικές φορές!), 
κάτι φαγώσιμο μονίμως κάτω 
από το θρανίο για να τρώω 
όταν δε με έβλεπαν οι 
καθηγητές (ή έκαναν τα 
στραβά μάτια, δεν ξέρω!), 
ψιθυριστές κουβέντες, 
γραπτές συζητήσεις (εε να 
μην ενοχλούμε κι όλας!), άντε 
και λίγη προσοχή στο 
μάθημα! 

Χαρά, λύπη, 
βαρεμάρα, νύστα (μια φορά 
τον πήρα και λιγουλάκι… 
συγγνώμη κυρία!!!), 

ενδιαφέρον (αχ αυτά τα αρχαία!), αδιαφορία… Με έκανες, φιλαράκι μου, να δω πώς είναι να 
νιώθει κανείς όλα τα συναισθήματα, μπερδεμένα μεταξύ τους ή χωριστά! Πέρα από τις 
γνώσεις που μου χάρισες, μου έδωσες και εμπειρίες ζωής, μέσα από φίλους, εχθρούς και 
απλές γνωστές φάτσες που έφερες γύρω μου. Μπορεί ακόμα να παίρνω τέτοια μαθήματα, 
αλλά εσύ μου έδωσες τα πρώτα, με δίδαξες «εισαγωγή στην ζωή» και εξετάσεις δίνω κάθε 
μέρα από τότε! Και, νομίζω, είναι το πιο ενδιαφέρον από όλα σου τα μαθήματα! 

Δεν τελείωσα να σου λέω αυτά που θέλω να σου πω· δε νομίζω πως θα τελειώσω και 
ποτέ αν ξεκινήσω να σου τα λέω όλα! Θα σταματήσω εδώ, λοιπόν! Σου υπόσχομαι ότι θα 
έρθω να σε βρω πριν τα Χριστούγεννα να τα πούμε και από κοντά! Σε φιλώ, γλυκό μου 
φιλαράκι! 

 
Ευαγγελία Καραγιαννίδου, 

απόφοιτη 2011 
 

  

παλιές αγάπες 
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Οι μικροί 

φιλόσοφοι 

της Βθεω 

απαντούν: 

Πιστεύω πως πρέπει να ζούμε για να 

γνωρίζουμε ανθρώπους, να ερωτευόμαστε 

και να νιώθουμε ωραία συναισθήματα 

που κάνουν τους ανθρώπους 

χαρούμενους∙ ή να ζούμε ακόμα κι 

άσχημες στιγμές που είναι μέσα στη ζωή. 

 …Αξίζει να ζούμε 

για πολλούς 

λόγους. Αρχικά 

για να βλέπω 

ΠΑΟΚ.  

 

…δεν αξίζει να ζούμε. Ειδικά σ’ 

αυτούς τους καιρούς τους 

δύσκολους!!! (οικονομική κρίση, 

άχρηστοι πολιτικοί) 

 
 

Αξίζει να ζεις το κάθε λεπτό που περνά γιατί μπορεί 

να είναι το τελευταίο της ζωής σου. Καθημερινά τη 

ζεις με τους αγαπημένους σου ανθρώπους. Με γέλια, 

με χαρές και εκπλήξεις. Κάθε μέρα ζήσε για να 

χαίρεσαι. 

 
…αξίζει να ζει 
κανείς. Να ζουν 
όλοι για τον εαυτό 
του και όχι για 
τους άλλους. Να 
μην έρχονται και 
να φεύγουν απλά, 
αλλά να κρατάνε 
κάτι απ’ όλ’ αυτά. 
Έτσι δε θα νιώθει 
κανείς άχρηστος.  

 

Στη ζωή έρχεσαι για να χαρείς, να κλάψεις, 

να πονέσεις…. Η ζωή είναι δοκιμασία που 

πρέπει να φέρουμε εις πέρας… 

 …αξίζει να ζω για να κάνω το γύρο 
του κόσμου… 

  

 

 

…αξίζει να ζούμε γιατί ο θεός μας 

έπλασε και μας έφερε στη γη για να 

χαρούμε τα αγαθά της ζωής. Υπάρχουν 

πολλοί λόγοι για το να πρέπει να ζούμε. 

Χαιρόμαστε την ομορφιά της φύσης ή 

και ακόμα τα πιο απλά πράγματα, την  

παρέα ή τις οικογενειακές στιγμές. Τα 

πιο απλά πράγματα και τα πιο ωραία, 

δεν είναι πράγματα, είναι στιγμές.  

σκέψεις, παρατηρήσεις, συναισθήματα… 

…αξίζει να ζούμε για την 

αγάπη μεταξύ μας. Αξίζει να 

κάνουμε τη ζωή μας να έχει 

νόημα. Αξίζει να ζούμε τη ζωή 

μας όσο πιο όμορφα μπορούμε. 

Να κυνηγάμε τις πιο όμορφες 

εμπειρίες που μπορούμε να 

έχουμε. Αξίζει κάποιος, έστω 

και μια φορά να γευτεί τον 

έρωτα. Αξίζει να έχει 

συνανθρώπους που τον 

αγαπάνε. Και όταν πεθάνει, αν 

μπορεί, ας το κάνει να αξίζει. 

Να μη χαθεί άσκοπα η ζωή. 

 



 

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

 

 

 

 

Λαβύρινθος του Πάνα – Ένας λαβύρινθος ποίησης και λυρισμού 
Σκηνοθεσία: Γκιγέρμο ντελ Τόρο, Μεξικό 2006 

 
Ο ισπανικός εμφύλιος, ιδωμένος από τα μάτια της μικρής Οφέλια, σε μια λυρικότατη, συγκινητική ταινία, 

με σουρεαλιστικές, οπτικά συναρπαστικές εικόνες, ιδιότυπη αισθητική και ενίοτε σκηνές ωμής βίας. 

Η ιστορία εκτυλίσσεται στην Ισπανία του 1944, λίγο μετά την λήξη του Εμφυλίου, όπου οι φασιστές του 

Φράνκο έχουν υπερισχύσει και παλεύουν να 

εξολοθρεύσουν τις τελευταίες στρατιές 

ανταρτών που έχουν καταφύγει στα βουνά. Την 

περίοδο αυτή η Οφέλια συνοδεύει την έγκυο 

μητέρα της σε ένα στρατόπεδο για να 

συναντήσει τον νέο της σύζυγο, τον λοχαγό του 

καθεστωτικού στρατού Βιδάλ. Το περιβάλλον 

στο νέο σπίτι είναι εχθρικό, την αποδιώχνει. Ο 

λοχαγός Βιδάλ αποδεικνύεται βάρβαρος, 

αλαζόνας, εγωπαθής. Στην προσπάθειά της να 

ξεφύγει από την σκληρή πραγματικότητα, να 

κλείσει τα μάτια μπροστά στις αποτρόπαιες 

δολοφονίες χωρικών και ανταρτών, στην 

προσπάθειά της, λοιπόν, να διατηρήσει στο 

ακέραιο την αθώα παιδικότητά της, βρίσκει 

καταφύγιο στον κόσμο της φαντασίας, δηλαδή στο διπλανό δάσος, όπου τυχαία ανακαλύπτει τον λαβύρινθο. 

Εκεί ένα μυθικό ον, ο φαύνος, της αποκαλύπτει ότι είναι η πριγκίπισσα Μοάνα, η χαμένη πριγκίπισσα, και κόρη 

της Σελήνης. Της ανακοινώνει ότι το βασίλειο της την περιμένει να επιστρέψει και ότι τώρα είναι η ευκαιρία. 

Για να γίνει ξανά δεκτή πίσω όμως πρέπει πρώτα να φέρει εις πέρας τρεις επικίνδυνες και δύσκολες δοκιμασίες. 

Το σύμπαν που δημιουργεί ο ντελ Τόρο υποστηρίζεται χάρη στην έξοχη μουσική και κυρίως χάρη στην 

φωτογραφία. Σκοτεινή, μυστηριώδης, διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Ιδιαίτερα στο σημείο όπου η 

Οφέλια διεισδύει στον λαβύρινθο και κατεβαίνει την φιδογυριστή σκάλα λουσμένη στο γαλάζιο φως της 

Σελήνης, είναι απλά εκπληκτικό. Από την άλλη, οι τρεις δοκιμασίες που ανήκουν στον χώρο του φανταστικού 

είναι εικαστικά πανέμορφες, ενώ οι μορφές που η Οφέλια συναντά στους νέους κόσμους που επισκέπτεται 

παραπέμπουν στα διάφορα πρόσωπα του φασισμού. 

Επιπλέον, κρίνω πλεονέκτημα της ταινίας το 

εξαιρετικό της σενάριο (πάλι του ντελ Τόρο), που 

τοποθετεί στο επίκεντρο της ιστορίας ένα μικρό παιδί το 

οποίο με την αθωότητα και την ειλικρίνεια του κρίνει και 

απορρίπτει τον πόλεμο, τον παραλογισμό, τη βιαιότητα και 

επιλέγει τον σίγουρα πιο αγνό κόσμο της φαντασίας και 

του παραμυθιού. Είναι η μόνη διαφυγή μπροστά στην 

αδιέξοδη πραγματικότητα. Εξάλλου, όπως είπε ο ίδιος ο  

σκηνοθέτης, «ο φασισμός είναι πάνω απ’ όλα μια μορφή 

διαστροφής της αθωότητας και της παιδικότητας». Έτσι, 

διαθέτοντας ένα δυνατό σενάριο, οι πρωταγωνιστές 

χαρίζουν όμορφες και στιβαρές ερμηνείες, από τις οποίες 

ξεχωρίζουν αυτή του Σέρζι Λόπεζ, που αποδίδει έξοχα τον παραλογισμό του λοχαγού Βιδάλ, αυτή της 

γλυκύτατης Ιβάνα Μπακέρο (Οφέλια) και αυτή της Μάριμπελ Βερντού (η υπηρέτρια του λοχαγού που βοηθά 

κρυφά τους αντάρτες). 

Πρόκειται λοιπόν για μια πολύ ξεχωριστή ταινία που ξεπερνά τα είδη και δεν εντάσσεται σε καμιά από τις 

γνωστές κατηγορίες. Με ένα υπόβαθρο από θρύλους και παραμύθια, σουρεαλιστικές αναφορές που 

συνυφαίνονται με απόλυτη μαεστρία με τον πραγματικό, σκληρό κόσμο των ανθρώπων, η ταινία καλλιεργεί ένα 

δικό της, προσωπικό ύφος που την χαρακτηρίζει απόλυτα. Σε αυτό συγκεκριμένα συνεισφέρει και η άρτια 

σκηνοθετική άποψη που δίνει την αίσθηση ότι επικρέμεται κάπου πίσω μια αδιόρατη απειλή. Από την αρχή που 

μας εισάγει στην ιστορία της πριγκίπισσας Μοάνα, μέχρι το συγκλονιστικό και σοκαριστικό φινάλε με την 

γεφύρωση των δύο κόσμων, λαμβάνει χώρα μια ταινία που πραγματικά συγκινεί βαθιά. 

Φώτης Κοροσιάδης, Γ7 
         

για ταινίες και βιβλία… 



 

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

 

 

 

Ο Αιγύπτιος, του Μίκα Βαλτάρι 

 

O Αιγύπτιος: ένα μικρό αγόρι από μια φτωχή γειτονιά της 

Αιγύπτου που η ζωή του είναι γραμμένη στα άστρα του μαύρου 

ουρανού. Ένα αγόρι που θα γυρίσει όλον τον γνωστό κόσμο 

εκείνης της εποχής και θα ζήσει περιπέτειες που δεν φανταζόταν. 

Δολοπλοκίες, αγάπη και ταξίδια τρία υλικά που σε κάνουν να 

μην αφήσεις το βιβλίο από τα χέρια σου. Προορισμένος να 

σκοτώσει τον αδερφό του ( των Φαραώ της Αιγύπτου), να 

γεννηθεί στην μέση ενός θρησκευτικού  πολέμου και να χαρίσει 

όλη την περιουσία του σε μία ιερόδουλη. Αυτό το βιβλίο έχει 

γραφτεί με τέτοιο τρόπο που σε κάνεις να νιώθεις τα 

συναισθήματα του πρωταγωνιστή.  

Α.Κ. , Β5 

 

Στη «στήλη των καθηγητών» 
ο κύριος Χουρδάς διάλεξε για μας: 

 

Ο άνθρωπος μοιάζει με κλάσμα : 

 

Ο αριθμητής δείχνει αυτό που πραγματικά είναι 

 

και ο παρανομαστής αυτό που νομίζει ότι είναι. 

 

Όσο μεγαλύτερος είναι ο παρανομαστής, 

 

Τόσο μικρότερο είναι το κλάσμα. 

 

Λέων Τολστόι 

 

 

Πού είναι η σοφία που χάσαμε μέσα στη γνώση; 

 

Πού είναι η γνώση που χάσαμε μέσα στη πληροφορία;  

 
                                                             T.S.Eliot 
 

για ταινίες και βιβλία…
 

Χουρδάς-> Like  • Follow Post • Share  

 
  

 

 

 



 

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

 

  

Στα σιωπηλά όνειρά μου.... 

 

Ένα καράβι κοιτώ από μακριά, 

που ούτε έρχεται, ούτε φεύγει, 

ούτε κάποιον περιμένει, 

μα στα σιωπηλά όνειρά μου 

καταδύεται και πλέει… 

Πλέει με άγκυρα το άδυτο 

και πλοίαρχο μια νήσο. 

Εγκλωβισμένο σαν μικρόψαρο, 

που τον στόχο του δεν βρίσκω 

Στα όνειρα μου ταξιδεύει  

κι όλα τα θυμάται… 

Όσα έζησα κι όσα θα ζούσα. 

Ό,

 

τι έκανα κι ό, τι πετούσα… 

Συνέχεια

 

περιπλανιέται  

στου ορίζοντα τις σκέψεις, 

βλέποντας έτσι και κρίνοντας  

τις δικές μου βλέψεις… 

Χωρίς πανιά, χωρίς κουπιά, 

χωρίς καμιά ελπίδα,  

η καρδιά μου θα πλέει, θα χτυπά 

κι όσα βαθιά την πλήγωσαν  

γρήγορα θα προσπερνά… 

Χαρά Γρηγοριάδου, Β6 

 

 

 

Κάποιες φορές δεν μπορείς  

να καταλάβεις τι θέλεις να κάνεις.  

Αγνοείς τον εαυτό σου,  

μα παλεύεις με το εγώ σου. 

Δεν αρκείσαι στο εντάξει  

γι

’ 

αυτό ζητάς την πράξη.  

Και τα πάθη σου θυμάσαι 

και τα λάθη σου μετράς,  

μα δεν τρέχεις δεν φοβάσαι, 

πάντα ελπίζεις και πάντα νικάς!...... 

 

Χαρά Γρηγοριάδου, Β6 

 

Δεν μπορώ 

 

Όσο κι αν προσπαθώ 

Δεν μπορώ 

Δεν μπορώ να ζω! 

Πώς να ζω όταν όλοι γύρω μου 

Με κρίνουν, με κατηγορούν; 

Επειδή είμαι ο εαυτός μου! 

Πώς να ζω 

Όταν κάθε μέρα φοράω μια μάσκα  

Για να κρύβω το τι είμαι  

Μέσα σε μια κοινωνία  

Που όλοι είναι μια μάζα… 

Μα δεν θέλω να είμαι μάζα! 

Θέλω να είμαι ΕΓΩ και Όχι ΕΣΕΙΣ. 

 

Κωνσταντίνα Αμπρικίδου, Β2

 

 

Δυο κεράκια 

 

Δύο κεράκια καίγονται  

χωρίς να μένει στάχτη  

 και η αγάπη κάηκε  

και έμεινε το αγκάθι  

Μες στην καρδιά μου έμεινε  

να μου θυμίζει εσένα  

με μόνο αποτέλεσμα  

να με γεμίζεις ψέμα. 

Δέσποινα Αλβανοπούλου, Β2

 

 

 

 

με μολύβι και χαρτί… 



 

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

 

  

 

    

  

  Χαμογέλα  
 

  Χαμογέλα τώρα που μπορείς.                                

  Χαμογέλα όσο είναι νωρίς. 

  Χαμογέλα τόσο που να κουραστείς. 

  

  Μη φοβάσαι σκάσε ένα χαμόγελο. 

  Τώρα όμως, όχι μετά, 

  γιατί μπορεί να είναι αργά. 

                                                      

       Στεφανία Σαραφίδου, Α5                                       

 

 

 

      Εγώ είμαι αυτός 
 

      Εγώ είμαι αυτός, 

      αυτός που θα αλλάξει τον κόσμο. 

      Εγώ είμαι αυτός, 

.     που δεν θα κάνει λάθη. 

      Εγώ είμαι αυτός, 

      που θα πάει μπροστά και δεν φοβάται τίποτα. 

      Εγώ είμαι αυτός, 

      που τα αντιμετωπίζει όλα και δεν κολλάει πουθενά. 

      Αυτός είμαι εγώ.         

         

     Στεφανία  Σαραφίδου, Α5          

 

 

 

 

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ  

Ζω σε έναν κόσμο που τα πάντα έχουν έναν I από μπροστά τους (i-Phone, i-Pod κ.ο.κ). 

Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσα να έχω ένα i-Heart ώστε να περνάω μια εφαρμογή που να με κάνει 

πάντα χαρούμενο άτομο. Ζούμε σε έναν κόσμο που τα πάντα αντικαθίστανται. Μα έχω την αντίληψη 

ότι σε λίγο θα αντικαταστήσουν και εμάς και έτσι θα καθόμαστε μπροστά από μία οθόνη και θα 

έχουμε κάποιον άλλον να ζει για μας! Η τεχνολογία μας μήπως έχει και τα όρια της; Μήπως 

υπερβάλουμε; Η τεχνολογία έχει μπει στην ζωή μας από τα πρώτα ήδη χρόνια και ειδικά της δικιάς μας 

φουρνιάς… Βλέπω μικρά παιδιά να μπορούν να χειρίζονται με μεγάλη ευκολία έναν υπολογιστή, ενώ 

καλά καλά δεν ξέρουν την ίδια τους τη γλώσσα! Άλλοι πάλι εθίζονται και χάνουν εντελώς την αίσθηση 

της πραγματικής ζωής και ζούνε σε έναν δικό τους κόσμο ψηφιακό κόσμο, επειδή δεν τα καταφέρνουν 

με τον πραγματικό. Η τεχνολογία όμως έχει και τα καλά της διότι κάνει την ζωή μας πιο εύκολη αλλά 

πρέπει να την χρησιμοποιείς με μέτρο γιατί στο τέλος θα χάσεις την κάθε επαφή με ό, τι είναι 

πραγματικό. 

Κωνσταντίνα Αμπρικίδου, Β2      

 

με μολύβι και χαρτί… 



 

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

 

 

 

Σ’ όλες τις γλώσσες του κόσμου,  

σάς ευχόμαστε καλές γιορτές! Ραντεβού το 2013! 

 
 

 

Ένα χαμόγελο 

 
Ένα χαμόγελο συνήθως δείχνει την 

ευτυχία. 

Μπορεί να δείχνει την πονηρία και την 

έχθρα 

Μα ακόμα μπορεί να δείχνει στοργή και 

αγάπη. 

Όμως.. Επίσης ένα χαμόγελο μπορεί 

απλώς να θέλει να κρύψει το τι πραγματικά 

αισθανόμαστε. 

Μπορεί να κρύψει την αλήθεια. 

 

Κωνσταντίνα Αμπρικίδου, Β2  

 

 
ζωγραφική στο θρανίο...  

 

 

 

Όταν  

Όταν τα τριαντάφυλλα θα είναι μαραμένα  

μην περιμένεις άνοιξη να δεις κόκκινο χρώμα  

αν τα αγαπήσεις μοναχά τότε αυτά θ' ανθίσουν  

θα ξαναγεννηθούν και, θα μοσχομυρίσουν… 

 

Δέσποινα Αλβανοπούλου, Β2  
 

 

με μολύβι και χαρτί, ή,  μολύβι και… θρανίο! 




