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Χα! Τι ϋγινε παιδϊκια;! Νομύζατε "φινύτο" η 

εφημερύδα; 
(τι ςου εύναι όμωσ τα Λατινικϊ, εεε!;;;;!!!!!! :P ) Αμ 

δεεεε! :D 
Να 'μαςτε λοιπόν ξανϊ εδώ, με ανανεωμϋνη -όχι 
και τόςο, αλλϊ λϋμε για να το πιςτϋψουμε :p - 

διϊθεςη, κι ϋτοιμοι για τουσ επόμενουσ 2 μόνεσ, 
που ουςιαςτικϊ απϋμειναν... (Λύγο "τρομακτικό" 

δεν ακούςτηκε αυτό; :O  
… από Αύγουςτο χειμώνασ κι από Μϊρτη… 

καλοκαύρι…  ααααααχ!!) 
Τϋλοσ πϊντων, πολύ μπλαμπλϊριςα -όταν λϋω 

εγώ να μη μ'αφόνετε να πϊρω φόρα... :$ - ! 
Αυτό τη ςτιγμό λοιπόν, κρατϊτε ςτα χϋρια ςασ 
ϋνα juicy τεύχοσ, γεμϊτο απόκρυφεσ ςκϋψεισ, 

εφηβικϋσ -και μη- ανηςυχύεσ και .... ΚΑΙ; Δεν ϋχει 
ϊλλο "και"... :(  Μασ ξεχϊςατε, και δεν υπϊρχει 

πια μεγϊλη ςυμμετοχό... Μα τι πϊθατε βρε 
παιδιϊ; Σασ πόρε τα μυαλϊ η Άνοιξη και 

βαρεθόκατε; Για γρϊψτεεεε -οτιδόποτε!- :* και 
κοπιϊςτε!!! Εύναι για όλουσ λϋμεεεεε! :* 

Xxxθαη… καλή Σαρακοζηή!  
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ΔΥΟ ΧΑΜΕΝΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ… 
 

Πριν από λίγο καιρό δφο 
ςυμμακθτζσ μασ και εξαιρετικοί 
ποδοςφαιριςτζσ ζφυγαν άδικα 
από τθ ηωι, πράγμα που 
προκάλεςε μεγάλθ κλίψθ ςτισ 
οικογζνειζσ τουσ αλλά και ςε 
όλουσ εμάσ. τισ 20 Νοεμβρίου του 
2012 ο 16χρονοσ Ηαχαρίασ 
Καραντωνάκθσ ζφυγε από τθ ηωι 
κακϊσ θ μθχανι που οδθγοφςε 
ςυγκροφςτθκε με αγροτικό 
φορτθγό. Ο κάνατόσ του 
ςυγκλόνιςε τθν ομάδα του 
Πλατανιά Χανίων, όπου και 
αγωνιηόταν αλλά και όλθ τθν 
υπόλοιπθ Ελλάδα. Ζνα νεαρό 
παλικάρι είχε μόλισ χακεί… 2 
μινεσ αργότερα τον ακολοφκθςε 
άλλοσ ζνασ 16χρονοσ, ο Άγγελοσ 
Σςιποφρασ, ο οποίοσ κεωροφνταν 
ζνασ από τουσ πλζον 
ταλαντοφχουσ ποδοςφαιριςτζσ 
ςτα τμιματα υποδομϊν, 
αγωνιηόμενοσ ωσ αριςτερόσ 
οπιςκοφφλακασ ςτθν ομάδα Κ17 
του Άρθ. Ο Άγγελοσ ζνα πρωινό 
του Ιανουαρίου ςθκϊκθκε για να 
πάει ςτο ςχολείο, αλλά 
ςωριάςτθκε πριν ζρκουν οι 
πρϊτεσ βοικειεσ. Με απόφαςθ 
τθσ ΠΑΕ Άρθσ οι ςθμαίεσ ςτο «Κλ. 
Βικελίδθσ» κυμάτιςαν  μεςίςτιεσ, 
ενϊ αποςφρκθκε και θ φανζλα με 
το νοφμερο «3»που φοροφςε ο 
νεαρόσ ακλθτισ, από τα τμιματα 
υποδομϊν. Και οι δφο αυτοί 
ςυμμακθτζσ μασ ζφυγαν άδικα 
από αυτι τθ ηωι,αλλά εμείσ 
οφείλουμε να τουσ κυμόμαςτε 
γιατί οι άνκρωποι πεκαίνουν μόνο 
όταν τουσ ξεχνάμε. Και εμείσ, δεν 
πρζπει να τουσ ξεχάςουμε ποτζ…  
Καλό ταξίδι παιδιά… 

Γιϊργοσ Δάγλασ,Β6 

 

 

 

 

 

 

Και οι κακθγθτζσ… μετεξεταςτζοι!  

 

Σισ προάλλεσ ςθμειϊκθκε  μια μικρι ανωμαλία ςτθν… 
ομαλι διεξαγωγι των μακθμάτων. Κι αυτό γιατί αυτι τθ 

φορά πολλοί κακθγθτζσ 
(κι όχι 1-2 όπωσ ςυνικωσ) 
ζκαναν απεργία. Λζτε για 
να διεκδικιςουν τα 
δικαιϊματα τουσ ι… να 
μασ δϊςουν τθν ευκαιρία 
να χαλαρϊςουμε λίγο 
από το ςχολείο ? Σο 
ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα 
… απαντικθκε από τον 

ρεπόρτερ μασ! 
Θ απεργία ζγινε διότι ζχει 

προτακεί να εφαρμοςτεί βακμολογικι κλίμακα ςε 
δαςκάλουσ και κακθγθτζσ (θ λεγόμενθ «αξιολόγθςθ»).  Είναι 
άραγε αλικεια ότι ςκοπεφουν μάλιςτα (αν είναι ποτζ 
δυνατόν !!! ) να γίνεται ζλεγχοσ ςε κάκε κακθγθτι δφο φορζσ 
τον χρόνο; Οι κριτζσ κα βακμολογοφν τουσ κακθγθτζσ (μθ 
χαίρεςτε , δεν κα γράφουν εξετάςεισ ) με τζςςερισ ςυνολικά 
«βακμολογίεσ». Για τθν ακρίβεια: Οι «ποιοτικοί» 
χαρακτθριςμοί που προβλζπονται είναι τζςςερισ: «ελλιπισ», 
«επαρκισ», «πολφ καλόσ», «εξαιρετικόσ». Ζνα ποςοςτό 
κακθγθτϊν μάλιςτα δεν κα «προάγονται», δθλ. ζνα ποςοςτό  
χρόνο κα… «κόβεται». Οι κακθγθτζσ που κα «κόβονται» δφο 
χρονιζσ ςυνεχόμενα κα 
τίκενται ςε διακεςιμότθτα 
(ουςιαςτικά κα 
απολφονται ). Δθλαδι 
περίπου το 15% με 20% 
των κακθγθτϊν κα 
απολφονται κάκε χρόνο; 
κεφτείτε μόνο ότι ιδθ 
υπάρχουν 2.000 κενζσ κζςεισ κακθγθτϊν, αν απολυκοφν κι 
άλλοι κα ζχουμε πζντε κακθγθτζσ ςε κάκε ςχολείο ! 

Επίςθσ, ζνα ακόμα βαςικό πρόβλθμα είναι το πϊσ κα 
μασ διδάςκουν άνκρωποι που κα φοβοφνται μθν χάςουν τθ 
δουλεία τουσ; Και τι γίνεται αν ο ζλεγχοσ ζχει γίνει ςε άςχθμθ 
μζρα για τον κακθγθτι;  Θα χάνει τθν δουλειά του μόνο και 
μόνο επειδι ζτυχε να είναι άςχθμα ψυχολογικά δφο μζρεσ; 

Ελπίηω αυτά που ςασ είπα να ςασ προβλθμάτιςαν 
λίγο... 

Γιάννθσ Λατςίνογλου, Α3 
 

  

ο κόςμοσ κι εμείσ 

αξιολόγηζη... 
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Μακιματα ανκρωπιάσ 
 

Θ κρίςθ που ξζςπαςε ςτθ χϊρα μασ 
ζχει πλιξει ςχεδόν όλουσ τουσ Ζλλθνεσ και 
απ’ ό, τι φαίνεται κα διαρκζςει για πολφ 
ακόμα. Αναμφίβολα όλοι ζχουμε δει 
ανκρϊπουσ άςτεγουσ και 
ταλαιπωρθμζνουσ να περιπλανϊνται από 
εδϊ και από εκεί, ουρζσ ανκρϊπων ςτα 
ςυςςίτια και εργαηόμενουσ να ηουν μεσ ςτο 
φόβο απόλυςισ τουσ. Φυςικά και οι νζοι 
δεν ζμειναν «ανζπαφοι»»  από μια τζτοια 
βακιά κρίςθ που περικόψανε χαρτηιλίκια 
και κραιπάλεσ.  

Ζνα βράδυ λοιπόν, κακϊσ γυρνοφςα από το φροντιςτιριο είδα ζναν «περικωριακό» 
να ψαχουλεφει ςτον κάδο απορριμμάτων πικανόν για τροφι. Σον πζτυχα μάλιςτα ςτο 
ςθμείο που βρικε ζνα κουτί τοφρτασ. Σο άνοιξε λοιπόν και βρικε ςχεδόν μια ολόκλθρθ… 
τοφρτα, και μάλιςτα ιταν από τισ ακριβζσ (το ξζρω αυτό γιατί εμζνα αυτζσ μου αρζςουν). 
Σότε, αυτόσ ο ταλαίπωροσ, ςαν βρικε τον «χαμζνο κθςαυρό» ζνιωςε τζτοια χαρά ςαν να 
κζρδιςε το τηόκερ. 

Αυτό το περιςτατικό δεν το είπα για καλό. Όχι πωσ αυτόσ ο άνκρωποσ δεν άξιηε να 
φάει, αλλά το γεγονόσ ότι υπάρχουν οριςμζνοι που πετοφν τρόφιμα ςτα ςκουπίδια ςε μια 
τζτοια δφςκολθ εποχι, είναι το αποκορφφωμα τθσ αναιςκθςίασ. Αυτό ςυνζβαινε και πριν 
από τθν κρίςθ, γιατί να ζχει αλλάξει κάτι τϊρα; Οι ευκατάςτατοι κα ςυνεχίηουν να 
καταναλϊνουν με ςπατάλθ και οι φτωχοί κα υςτεροφν. Μάλιςτα ςε περιόδουσ κρίςθσ 
τζτοιου είδουσ ανιςότθτεσ μεγαλϊνουν (ςφμφωνα με τον Μarkovnikov και τον Saytzeff). 
Κςωσ αυτό να οφείλεται ςτθ δομι των κοινωνιϊν , ίςωσ ςτο ιςχφον καπιταλιςτικό ςφςτθμα 
ι ίςωσ και ςτθν ίδια τθ φφςθ του ανκρϊπου. Πολλά είναι τα ίςωσ αλλά ζνα είναι το 
ςίγουρο: και να ξεπεράςουμε τθν κρίςθ αυτι, αυτζσ οι ςυμπεριφορζσ κα παραμείνουν. 
Κςωσ κα ζπρεπε να αναηθτιςουμε κάτι πολφ βακφτερο και να ξαναβροφμε τθν ανκρωπιά 
που ξεχάςτθκε…   

Παναγιϊτθσ Χατηθδάφνθσ, Γ6 
 

 

 

ο κόςμοσ κι εμείσ 

ζηην Ιζπανία βάλαν λοςκέηα ζηοςρ κάδοςρ… 

20.000 νεοάζηεγοι ζηιρ γωνιέρ ηηρ 

Αθήναρ 
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φγχρονα προβλιματα των νζων 
 
ε μια χϊρα που αδυνατεί να πατιςει ςτα πόδια τθσ, με αβζβαιο μζλλον, οι νζοι καλοφνται  

να παίξουν πρωτεφοντα ρόλο, να αναλάβουν τθν ευκφνθ και ίςωσ τθν ςωτθρία και ανάκαμψθ 
αυτοφ του τόπου. Γι’ αυτοφσ όμωσ τουσ λόγουσ οι νζοι πλζον ζχουν αφιςει τισ ανζμελεσ μζρεσ ςτο 
παρελκόν. Είναι προβλθματιςμζνοι και αγανακτιςμζνοι εξαιτίασ αυτισ τθσ αβζβαιθσ αυτισ 
κατάςταςθσ! 

 Αρχικά, όλοι οι νζοι δζχονται πίεςθ από τουσ γονείσ τουσ για να  μπουν ςε ζνα αξιόλογο 
πανεπιςτιμιο και να ζχουν μία αξιοπρεπι (κατά τθν γνϊμθ τουσ) δουλειά. Γι’ αυτό αναγκάηονται 
μετά από ϊρεσ ςχολείου να ζχουν πολφωρα μακιματα ςτα φροντιςτιρια και, για να κλείςει θ 
μζρα τουσ, γυρίηουν ςπίτι ζχοντασ να διαβάςουν για τα μακιματα τθσ επόμενθσ ςχολικισ μζρασ. 
Σο γεγονόσ αυτό ζχει προκαλζςει τον περιοριςμό του ελεφκερου χρόνου και τθσ προςωπικισ 
ελευκερίασ. Πολλοί ζχουν οδθγθκεί ςε υπερκόπωςθ ι κατάκλιψθ,ενϊ υπάρχει και μια άλλθ 
ομάδα νζων που αποφαςίηουν να εγκαταλείψουν τουσ κόπουσ τόςων χρόνων, διότι δεν μποροφν 
να αντζξουν τθν ψυχολογικι αλλά και τθ ςωματικι κοφραςθ. 

  Όςοι πάλι αποφαςίηουν να φτάςουν ςτθν ανϊτατθ βακμίδα τθσ 
εκπαίδευςθσ, ζχουν να αντιμετωπίςουν ζνα μεγάλο και μακρφ δρόμο 
γεμάτο πίεςθ, κοφραςθ και φυςικά, άγχοσ . Θ περίοδοσ των 
πανελλαδικϊν εξετάςεων είναι αποδεδειγμζνα θ πιο δφςκολθ ςτα 
δϊδεκα χρόνια εκπαίδευςθσ. Οι  νζοι όμωσ που καταφζρνουν να 
απολαφςουν τουσ καρποφσ των κόπων τουσ ζρχονται αντιμζτωποι με το 
εξισ πρόβλθμα: τθν επαγγελματικι αποκατάςταςθ. Αυτό το πρόβλθμα 
ζχει γεμίςει ερωτιματα και προβλθματίηει τουσ νζουσ ςε μεγάλο 
βακμό. ε μια χϊρα που τίποτα δεν είναι δεδομζνο πλζον, που τα 
πράγματα αλλάηουν ςυνεχϊσ προσ το χειρότερο, κυρίωσ από 
οικονομικισ άποψθσ,  οι νζοι καλοφνται να αποκαταςτακοφν 
επαγγελματικά , να πάρουν τθ ηωι τουσ ςτα χζρια τουσ. Μείωςθ μιςκϊν και ελάχιςτεσ κζςεισ 
εργαςίασ περιμζνουν τουσ νζουσ που κα παλζψουν με νφχια και με δόντια για να τισ 
κατακτιςουν. Και αυτά είναι μόνο μερικά από τα προβλιματα επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ. 
Αντίξοεσ ςυνκικεσ εργαςίασ , απαξιωτικι και βάναυςθ μεταχείριςθ των εργαηομζνων και 
παραπάνω ϊρεσ εργαςίασ χωρίσ αμοιβι, χειροτερεφουν τθ ηωι και τισ εργαςιακζσ μζρεσ τουσ. 

Πίεςθ, άγχοσ και άκλιεσ ςυνκικεσ εργαςίασ . Αυτά είναι τα βαςικά προβλιματα των νζων. 
Σο μζλλον αβζβαιο και δυςοίωνο για αυτοφσ, αλλά αυτοί ςυνεχίηουν ακάκεκτοι  να παλεφουν, 
χωρίσ να χάνουν τθν ελπίδα και το κάρροσ τουσ. Αγωνίηονται για ζνα καλφτερο αφριο. 

Αναςταςία Λάτςα, Α3 

 

Ό, ηι δε με ζκοηώνει με κάνει πιο δσναηό… 

 

Έρνπκε πξνβιήκαηα? Δίλαη θαη εξώηεζε θαη θαηάθαζε. 

Ζ δσή κάο εθνδηάδεη κε αξθεηά από απηά θαη θαζεκεξηλά έλα 

θαηλνύξγην μεπεδά θαη κάιηζηα από εθεί πνπ κάιινλ δελ ην 

πεξηκέλακε. Δ θαη? Πξνβιήκαηα λνκίδσ έρνπκε όινη αξθεηά, ην 

δήηεκα είλαη ηη ζα θάλακε… ρσξίο ηα πξνβιήκαηα. Έλαο 

θαζεγεηήο κνύ είπε, ζσζηά θαηά ηε γλώκε κνπ, όηη όπνηνο δελ 

έρεη πξνβιήκαηα ζηε δσή, έρεη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα. Ναη, 

αο ζθεθηνύκε ιίγν ηνλ θόζκν ρσξίο πξνβιήκαηα! Ννκίδσ πσο  

 

εμείσ κι ο κόςμοσ 



 

     ληξηλλλλ!!!, εθεκεξίδα καζεηώλ ηνπ 3νπ Γεληθνύ Λπθείνπ Γξάκαο,  Μάξηεο 2013 

 

 

ζαθάλακε πξάγκαηα πνπ ζα καο άξεζαλ, αιιά κέρξη πόηε; Μήπσο αξγά ή γξήγνξα θη απηά δελ ζα 

θαηέιεγαλ βαξεηά θαη ρσξίο αμία; Υάξε ζηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα κπνξνύκε θαη δνύκε. 

Μαζαίλνπκε λα δίλνπκε αμία ζε απηά πνπ έρνπκε, καζαίλνπκε λα γηλόκαζηε πην δπλαηνί θαη 

ζίγνπξα εξρόκαζηε ζε επαθή κε ηνλ εαπηό καο, γθξεκίδνληαο ηηο ςεπδαηζζήζεηο πνπ κάιινλ κόλνη 

καο δεκηνπξγήζακε. Σα πξνβιήκαηα είλαη ηα εκπόδηα κε ηα νπνία ε δσή κάο δνθηκάδεη πξηλ καο 

κεηαηξέςεη ζε θάηη θαιύηεξν. Βέβαηα ππάξρνπλ θαη αμεπέξαζηα πξνβιήκαηα όπσο ν ζάλαηνο θαη ε 

πείλα, πνπ όκσο αθόκα θαη κέζ’ απ’ απηά γλσξίδνπκε ηα δηθαηώκαηά καο ή πώο λα 

θηλεηνπνηεζνύκε γηα λα ηα αιιάμνπκε, δειαδή απνηεινύλ θίλεηξα πνπ ελεξγνπνηνύλ ηνλ 

αλζξσπηζκό θαη ηνλ πνιηηηζκό καο. Αο αθήζνπκε ινηπόλ ηηο εηηνπάζεηεο! ην θάησ θάησ είκαζηε 

άλζξσπνη κε δπλαηόηεηεο πνπ νύηε κπνξνύκε λα θαληαζηνύκε! Απνδνρή θαη κάρε. Μόλν αλ 

απνδερόκαζηε θαη παξόια απηά καρόκαζηε γηα ηελ ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε απνθαζηζηηθόηεηα 

θαη δπλακηζκό, ηόηε ην απνηέιεζκα ζα έρεη αξθεηά ζεηηθά ζηνηρεία. Αθόκα θη αλ δελ ην 

μεπεξάζνπκε, δελ πξέπεη λα ην αθήζνπκε λα καο θαηαβάιιεη γηαηί έηζη καζαίλνπκε ηα όξηά καο. 

Γλώκε κνπ ινηπόλ είλαη λα αθήζνπκε ηε ‘δσή’ λα θάλεη ηελ ‘δνπιεηά’ ηεο ώζηε λα κπνξέζνπκε λα 

δήζνπκε πξαγκαηηθά…   
ωτιρθσ Δανδανάσ, Γ7 

 

  

εμείσ κι ο κόςμοσ 

εξαιπεηικά αθιεπωμένο ζηα παιδιά ηηρ Γ΄Λςκείος… 
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Σα «λέα» ηνπ ηξηκήλνπ, δειαδή… 

3ο ΓΕ.Λ. ΔΡΑΜΑ-2ο ΕΠΑ.Λ. ΔΡΑΜΑ 

0-0 (4-5 πεν.) 

 

τισ 31 Ιανουαρίου του 2013 θ ομάδα ποδοςφαίρου του 

ςχολείου μασ αντιμετϊπιςε τθν αντίςτοιχθ του 2ου ΕΠΑ.Λ. ςτο 

γιπεδο Κραχτίδθ ςτο πλαίςιο του ςχολικοφ πρωτακλιματοσ 

ποδοςφαίρου για τθν ςεηόν 2012-2013. τθν κανονικι 

διάρκεια το ςχολείο μασ ζχαςε αρκετζσ ςθμαντικζσ φάςεισ 

ενϊ κράτθςε το μθδζν με εξαιρετικι άμυνα ςε όλθ τθ 

διάρκεια του αγϊνα. Θ εξαιρετικι αυτι εμφάνιςθ δυςτυχϊσ 

δεν ςυνοδεφτθκε από νίκθ, κακϊσ θττθκικαμε ςτθν  

διαδικαςία των πζναλτι με μεγάλο πρωταγωνιςτι τον Βαςίλθ 

Ματςιϊρθ, τερματοφφλακα του ΕΠΑΛ. που απζκρουςε τισ 

εκτελζςεισ των Παπαδόπουλου και Μπαμπαλι. Θ ςειρά των 

πζναλτι είχε ωσ εξισ:1-0 Αναςταςιάδθσ, 1-1 Χαραλαμπίδθσ, 2-

1 Γεωργιάδθσ, άουτ Καγιάηθσ, απόκρουςθ Παπαδόπουλοσ,2-2 

Γκορόγιασ, 3-2 Γκαιτατηισ, 3-3 Νικολαίδθσ,4-3 Κοςκερίδθσ, 4-4 

Αμανατίδθσ, άουτ Μπαμπαλισ, 4-5 Κλζο. 

3ο ΓΕ.Λ. Δράμασ:1 ιτηίμθσ (gk),2 Κοςκερίδθσ,5 Γεωργιάδθσ,7 

Παπαδόπουλοσ,8 Γκαιτατηισ (c),9 Δογανίδθσ,12 Γιαβρίδθσ,13 

Μπαμπαλισ,14 Αναςταςιάδθσ,16 Γκουηισ (19 Δάγλασ),18 

Παναγιϊτου. Προπονθτισ: Χαραλαμπίδθσ Γρθγόρθσ 

Γιϊργοσ Δάγλασ, Α3 

 

Περικοπές και ζηοσς αγώνες 

ανηιλογίας… 
 

Σν πιήγκα ηεο κάζηηγαο ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη 

θαη’ επέθηαζε 

εζηθήο θξίζεο, 

πεξηόξηζε θη άιιε  

θνηλσληθή 

δξαζηεξηόηεηα…. 

Σε ζέζε ησλ 

«πνιπηειεηώλ» 

πήξαλ πιένλ ηα 

«πξνο ην δελ». ηηο 

κεηώζεηο πνπ δελ 

είραλ ηέινο, 

έξρνληαη λα 

πξνζηεζνύλ εθείλεο ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο, 

ηνπ αζιεηηζκνύ, ηεο παηδείαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, παξάδεηγκα απνηειεί 

πξόζθαην γεγνλόο ζην ελδνζρνιηθό ρώξν. Ζ 

απόζπξζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζρνιείνπ καο, 

ιόγσ ηερληθώλ δπζθνιηώλ θαη νηθνλνκηθώλ 

δπζρεξεηώλ,  ζηνλ  αγώλα 

επηρεηξεκαηνινγίαο, επαιεζεύεη ηελ έιιεηςε 

νξγάλσζεο θαη νηθνλνκηθήο ζηήξημεο, πξάγκα 

πνπ δπζθνιεύεη ηε ζπκκεηνρή καζεηώλ από 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο.  
Πξόθεηηαη γηα έλαλ αγώλα όπνπ ηα 

παηδηά κπνξνύλ λα εμαζθεζνύλ, λα 

βειηηώζνπλ ηελ ηερληθή ησλ ΄πείζαη΄ θαη 

΄ιέγεηλ΄,  αξεηέο ζεκαληηθέο όπνπ νη λένη 

θαινύληαη λα ππεξαζπηζηνύλ ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπο απόςεηο, λα αηηηνινγήζνπλ ηηο 

πεπoηζήζεηο ηνπο, λα έρνπλ δνκεκέλν ιόγν.. 

Γηδαθηηθή εκπεηξία, απζεληηθή, ζπάληα θαη 

παηδαγσγηθή. Παξ’ όια απηά ζεσξείηαη κε 

ππνινγίζηκε.    
Αο ειπίζνπκε ζηελ κειινληηθή 

πξαγκαηνπνίεζε ηέηνησλ αγώλσλ 

επηρεηξεκαηνινγίαο ζε ηνπηθέο ζρνιηθέο 

αίζνπζεο κε ηελ ζπκβνιή ηνπ επγελνύο 

νξγαλσηηθνύ πλεύκαηνο ησλ θαζεγεηώλ θαη 

ηεο αληδηνηεινύο πξνζθνξάο ηνπο… 
 

Άλλα Κνξαθάθε, Β΄Λπθείνπ             

 

 

 

 

εμείσ κι ο κόςμοσ 



 

     ληξηλλλλ!!!, εθεκεξίδα καζεηώλ ηνπ 3νπ Γεληθνύ Λπθείνπ Γξάκαο,  Μάξηεο 2013 

 

 

 

 

  

 

Ζοσγανέλες: "Πες ηα μόνος ζοσ!" 
 

Σνλ Zνπγαλέιε είραλ ηελ "επθαηξία" λα δνπλ ηα 

παηδηά ηεο δεπηέξαο πνπ πήγαλ ηξηήκεξε. 

Ση πεξηκέλαλ; Σζαθίξ θέθη θαη μέθξελν ρνξό! Ση 

έγηλε ηειηθά; Σα παηδηά θνηηνύζαλ απεγλσζκέλα ην 

ξνιόη θαη ε ώξα δελ πεξλνύζε κε ηίπνηα.  Άιινη πάιη 

θνηκόληνπζαλ ζηα ηξαπέδηα, ελώ άιινη έθνβαλ βόιηεο 

θαη είραλ θάλεη ηεο ηνπαιέηεο ζηέθη ηνπο! (Πξάγκα πνπ 

ην ζρνιίαζε ν Ενπγαλειεο πβξηζηηθά!). Όπσο πάληα 

ππήξραλ θαη θάπνηεο εμαηξέζεηο! Κάπνηνη (καδί ηνπο 

θαη εγώ) είπαλ λα πξνζπαζήζνπλ λα δείμνπλ όηη 

πεξλάλε θαιά ρνξεύνληαο θαη ηξαγνπδώληαο κπαο θαη 

ην πηζηέςνπλ θαη νη ίδηνη! 

Σν πήξε ρακπάξη ν θ. Ενπγαλέιεο θη έθαλε 

ζθιεξέο πξνζπάζεηεο γηα λα μππλήζεη ην λεαληθό θνηλό 

ηνπ. Ση ηξαγνύδεζε κε όιε ηνπ ηελ ςπρή, ηη ηνπο είπε 

λα ηξαγνπδήζνπλ καδί ηνπ, ηίπνηα… δελ θνπληόηαλε 

θύιιν. Δ! πόζν λα αληέμεη ν άλζξσπνο, καο «έρσζε κηα 

κνύληδα» θαη ζπλέρηζε λα δίλεη ζεκαζία ζην 

πξαγκαηηθό θνηλό ηνπ (ηνπο κπξνζηηλνύο πνπ έρνπλ 

money honey.. ) 

Γε ιέσ, θαιόο ήηαλ (γηα όζνπο μέξνπλ ηα 

ηξαγνύδηα ηνπ) αιιά θη απηό ην ζηόκα… κεο ηελ θαιή 

θνπβέληα!! Αιιά  ηη λα θάλεηο, Ενπγαλέιεο είλαη απηόο! 

 

 

Κσλζηαληίλα Ακπξηθίδνπ, Β2 

 
Σο Γ7 (τμιμα που ζχει ωσ επιλογι Ιςτορία Σζχνθσ) και το 
τμιμα πρότηεκτ τθσ Βϋπου ζχει κζμα «Περί ηωγραφικισ», 
επιςκζφτθκαν ςτο Σελλόγλειο ίδρυμα Σεχνϊν Α.Π.Θ. τθν 
ζκκεςθ «Ευρϊπθ και Ελλθνικοί Μφκοι: 16οσ-19οσ αι.» 

 

 
 

 

 

από τισ εκδρομζσ του ςχολείου μασ… 



 

     ληξηλλλλ!!!, εθεκεξίδα καζεηώλ ηνπ 3νπ Γεληθνύ Λπθείνπ Γξάκαο,  Μάξηεο 2013 

 

 

 

Lanonna: Η ηξαγσδία πίζσ από ηελ θσκσδία 
 
 

Η μεθαξδηζηηθή, ππνρζόληα, αιιά θαη ηξπθεξή 

Lanonnaηνπ Ρνκπέξην Κόζα επέζηξεςε 14 ρξόληα κεηά 

ηελ επηηπρία πνπ γλώξηζε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1998, κέζα 

από ηελ ζθελή ηνπ ζεάηξνπ Αθάδεκνο. Σνλ ζξύιν 

θαινύληαη λα αλαβηώζνπλ ν Γ. Πηαηάο, ν Π. 

θνπξνιηάθνο, ε Λ. Πηζηηόια, ν Κι. Γξεγνξηάδεο, ν Κ. 

Φισθαηνύιαο, ε Χξ. Βεληνύξε, ε Μ. Κπξηάθε. Η 

παξάζηαζε απηή παξαθνινπζήζεθε από ηελ Β΄ Λπθείνπ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξηήκεξεο εθδξνκήο καο ζηελ 

Αζήλα θη έγηλε ηδηαίηεξα αγαπεηή ζηνπο πεξηζζόηεξνπο. 

 

ηελ Αξγεληηλή, κηα νηθνγέλεηα Ιηαιώλ κεηαλαζηώλ, ππνθέξεη από ηελ αθαηάζρεηε ιαηκαξγία 

ηεο εθαηόρξνλεο γηαγηάο, ε νπνία θαηαλαιώλεη απίζηεπηεο πνζόηεηεο θαγεηνύ, ζε ζεκείν πνπ λα 

νδεγήζεη ηελ νηθνγέλεηα ζε νηθνλνκηθό αδηέμνδν. Η νηθνγέλεηα επηρεηξεί λα ηελ μεθνξησζεί κε 

δηάθνξνπο ηξόπνπο αιιά απνηπγράλεη θαη ζην 

ηέινο μεθιεξίδεηαη ελώ ε Νόλλα ζπλερίδεη 

αθάζεθηε λα θαηαβξνρζίδεη γιπθνπαηάηεο θαη 

ζνθνιάηεο… Ο ζθελνζέηεο θαη 

πξσηαγσληζηήο ηνπ έξγνπ, Γεκήηξεο Πηαηάο, 

επέιεμε λα παξνπζηάζεη ζην θνηλό  κηα καύξε 

θσκσδία πνπ κηιάεη γηα κηα αξγεληίληθε 

νηθνγέλεηα, ε νπνία ππνκέλεη θαη ηξέθεη κηα 

ιαίκαξγε γηαγηά πνπ άιινηε ζπκπεξηθέξεηαη 

ζαλ έλα θαθνκαζεκέλν παηδί, άιινηε ζαλ έλα 

πεηζκαηάξηθν γεξνληάθη θαη άιινηε ζαλ έλαο 

ζθιεξόο δπλάζηεο πνπ ζαξώλεη ηα πάληα. 

Όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο έζξεςαλ κε ηνλ 

έλαλ ή άιινλ ηξόπν ην ηέξαο Nonna, 

ζέινληαο λα απσζήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αδπλακίεο, ηνπο δαίκνλεο πνπ θαηνηθνύλ ζηελ ςπρή ηνπο. 

ύκθσλα κε ηα ιεγόκελα ηνπ Γεκήηξε Πηαηά, ζθελνζέηε θαη πξσηαγσληζηή ηνπ Lanonna, ν ζεαηξηθόο 

ζπγγξαθέαο  Ρνκπέξην Κόζα έγηλε δηάζεκνο κέζα από απηό ην έξγν, ην νπνίν κεηαθέξζεθε ζε 

πνιιέο ζθελέο αλά ηνλ θόζκν. Η επηηπρία ηνπ νθείιεηαη ζην εθεύξεκα ηνπ ζπγγξαθέα λα 

δεκηνπξγήζεη έλα έξγν κπζηηθά επαλαζηαηηθό, αθνύ ππόγεηα θαηαδηθάδεη ηελ αθόξεζηε πείλα ηεο 

ΣΡΟΪΚΑ. Γειαδή όπσο ε Nonna παξνπζηάδεηαη σο κηα γιπθηά θαη ελάξεηε γηαγηνύια, έηζη θαη ε 

ΣΡΟΪΚΑ παξνπζηαδόκελε σο ζσηήξαο ηεο ρώξαο καο κπνξεί λα καο θαηαζηξέςεη ρσξίο λα ην 

θαηαιαβαίλνπκε, ελώ όηαλ δελ ππάξρεη θάπνηνο άιινο λα θαηαζηξέςεη… απηνθαηαζηξέθεηαη.Δλ 

θαηαθιείδη, ην LaNonna  είλαη κηα θαηαπιεθηηθή παξάζηαζε, κε εμαηξεηηθέο εξκελείεο από όινπο ηνπο 

εζνπνηνύο. Η παξάζηαζε κεηαδίδεη πνιιά επίθαηξα κελύκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη κε κνλαδηθό 

ηξόπν. Έθξεμε ζπλαηζζεκάησλ, γέιην ζην πξώην κέινο κέρξη θαη ζπγθίλεζε ζην δεύηεξν κέξνο, ην 

έξγν θαηαθέξλεη κνλαδηθά λα ζνπ πεξάζεη επίθαηξα κελύκαηα θαη λα ζε πξνβιεκαηίζεη. Μπξάβν ζε 

όινπο!!! Καη βεβαία ην πξνηείλσ ζε όπνηνλ βξεζεί ζηελ Αζήλα. Μελ ην ράζεηε. 

Π.Δ., Β΄Λπθείνπ  

Το cast ηος La nonna 1 

Ο Δ. Πιαηάρ και μεπικοί εκλεκηοί θεαηέρ… 



 

     ληξηλλλλ!!!, εθεκεξίδα καζεηώλ ηνπ 3νπ Γεληθνύ Λπθείνπ Γξάκαο,  Μάξηεο 2013 

 

 

 
 

Οι πειρασμοί των νέων σήμερα 
 
Οη λένη ηα ηειεπηαία ρξόληα θαηαθεύγνπλ όιν 

θαη πεξηζζόηεξν ζε παξάλνκεο νπζίεο, αιθνόι θαη 
ηζηγάξα. Απηό δελ πξέπεη λα καο παξαμελεύεη από ηε 
ζηηγκή πνπ ην άγρνο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπο 
μεθηλάλε νινέλα θαη από κηθξόηεξε ειηθία. Έηζη 
πνιινί θαηαθεύγνπλ ζε απηέο ηηο νπζίεο ζεσξώληαο 
ηεο κέζα ‘δηαθπγήο’. Δπίζεο,  δελ είλαη ιίγνη εθείλνη 
πνπ δνθηκάδνπλ απηέο ηηο νπζίεο ζε κία ηνπο 
πξνζπάζεηα λα βηώζνπλ λέεο εκπεηξίεο πξηλ 
ελειηθησζνύλ, θαζώο ζηα 18 γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο 
ε δσή αιιάδεη, γεκίδεη δπζθνιίεο, ηξέμηκν θαη 
πξνβιήκαηα ελώ ράλεηαη θαη ε αλεκειηά ηεο παηδηθήο 
ειηθίαο. Δίλαη βέβαην όκσο πσο νη πξάμεηο ηνπο απηέο δελ ζα ηνπο βνεζήζνπλ κειινληηθά, 
θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ηνπο, θαη πσο ζα ην κεηαληώζνπλ γηα ηα ιάζε πνπ έθαλαλ ιόγσ 
ηνπ λεαξνύ ηεο ειηθίαο ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε θαη ηα θαηλόκελα ηεο βίαο 
θαη ηνπ ρνπιηγθαληζκνύ αλάκεζα ζηνπο πεηξαζκνύο ... Φαηλόκελα πνπ 
απαζρνινύζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα απαζρνινύλ πνιινύο λένπο. Πνιινί 
λένη κπιέθνληαη ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο από κεγαιύηεξνπο θαη βιέπνπλ 
ηηο πξάμεηο ηνπο (επεηζόδηα θπξίσο ζε γήπεδα θαη δηαδειώζεηο) σο έλα 
ηξόπν λα ‘αλαδεηρζνύλ’ θαη λα ηξαβήμνπλ ηα βιέκκαηα. Μάζηηγα ζηελ 
Διιάδα είλαη ν νπαδηζκόο θαη ηα επεηζόδηα πνπ 
δεκηνπξγνύληαη ζπλήζσο αλάκεζα ζε νπαδνύο 
δύν νκάδσλ ή αθόκα θαη αλάκεζα ζε νπαδνύο 
κε αζηπλνκηθνύο. Ο ρνπιηγθαληζκόο απηόο 

θαηαζηξέθεη ην ‘γλήζην’ αζιεηηζκό θαζώο ηξαβάεη καθξηά από ηα 
γήπεδα πνιινύο θηιάζινπο. 

Αθόκε, αξθεηνί λένη ελδίδνπλ ζηνλ πεηξαζκό ησλ 
ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη ηνπ δηαδηθηύνπ, κε απνηέιεζκα λα 
ζπαηαινύλ κεγάιν κέξνο ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ηνπο κπξνζηά ζηηο 
νζόλεο ησλ ππνινγηζηώλ ηνπο. Χάλνπλ έηζη ηηο κνλαδηθέο επθαηξίεο 
δηαζθέδαζεο πνπ πξνζθέξνληαη ζ’ απηήλ ηελ ειηθία. Δπηπιένλ, έλαο 
ζύγρξνλνο εζηζκόο γηα ηνπο λένπο είλαη ν ηδόγνο. Γεγνλόο πνπ πιήηηεη ηελ λενιαία όιν θαη 
πην πνιύ θαζώο απμάλνληαη  νη παξάγνληεο πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζην ηδόγν. Έλα 
παηδί θπξίσο επεξεάδεηαη από ηνπο γνλείο ηνπ. Δάλ νη γνλείο είλαη επηξξεπείο ζηνλ ηδόγν,  ηνλ 
ίδην δξόκν αθνινπζεί θαη ην παηδί. Αθόκε, ε εύθνιε απόθηεζε ρξεκάησλ είλαη έλαο 
ζεκαληηθόο παξάγνληαο ηδίσο ζε απηνύο ηνπο δύζθνινπο θαηξνύο. Σέινο, δελ πξέπεη λα 
μερλάκε πσο νη παξέεο ζπλήζσο παξαζύξνπλ ηνπο λένπο . 

 
 

Σάζνο εθεξηάδεο 
Γηώξγνο Παξάζνγινπ 

Γεκήηξεο Παπιίδεο Π. 
Κσλζηαληίλνο Παξαζηαηίδεο 

Γεκήηξεο Παπιίδεο Γ. 
 

καζεηέο ηεο Β΄ Λπθείνπ 

 

Οι πειπαζμοί ηος Αγίος Ανηωνίος, Σ. Νηαλί  

Προβληματισμοί… 



 

     ληξηλλλλ!!!, εθεκεξίδα καζεηώλ ηνπ 3νπ Γεληθνύ Λπθείνπ Γξάκαο,  Μάξηεο 2013 

 

 

 
 

ΤοιτοG®AFFiεsήWrite®s 

 

ηηο κέξεο καο ην GRAFFITI έρεη πάξεη άιιε δηάζηαζε, εηδηθά ζηελ Διιάδα άξρηζαλ λα 

αλαδεηθλύνληαη κεγάια ηαιέληα. Ζ ηζηνξία ηνπ GRAFFITI μεθηλάεη από ηελ δεθαεηία ηνπ ’70-’90 από 

ηα ηέζζεξα ζηνηρεία ηνπ Hip-Hop (1.Breaking, 2 GRAFFITI, 3.DJ – ing, 4.Rap) 

Έλαο από ηνπο πην γλσζηνύο Writers (γθξαθηηάο) ζηελ Διιάδα δελ είλαη άιινο από ηνλ Brain, πνπ έρεη 

πεξάζεη από δηάθνξα ζηπι graffiti ώζπνπ θαηέιεμε ζην throwup ή 

quickpiece (ζηξνγγπιεκέλα γξάκκαηα θαη επαλάγλσζηα κε ιίγα ή 

πνιιά ρξώκαηα) γηαηί ζπλήζσο έρνπκε ζπλεζίζεη ζηηο αθαηαλόεηεο 

ιέμεηο.  Έρεη ραξίζεη ζηελ Διιάδα ην 

πην δεκνθηιέο graffiti, ηνλ Γνλ 

Κηρώηεο (1998 – 2008) ζην θαιύηεξν 

spot ηνπ Ν. Φαιήξνπ. Δπίζεο έρεη θαη 

δηθό ηνπ καγαδί απνθιεηζηηθά γηα 

graffiti όπνπ έρεη ζπξέη κέρξη θαη 

γξαθείν κε εμνπιηζκό δσγξαθηθήο. Άιινη 

θαιύηεξνη writers είλαη ν Woozy, ν Frogs, skina, beat, udk, Nato, 

Same, Roots θαη κηα γπλαίθα ζηελ κέζε ε tsouP θαη πνιινί άιινη. 

Ο spike 69 είλαη ν δάζθαινο ηνπ graffiti ζηελ ρώξα καο θαη 

παξαδίδεη καζήκαηα. Δίλαη πεξίεξγν αθνύ ην graffiti βγαίλεη από 

κέζα ζνπ. Κπξίσο είλαη ππνζηεξηθηήο, δειαδή βνεζάεη ηα παηδία λα ρεηξίδνληαη ζπξέη, ρξώκαηα θαη 

ζπγθεθξηκέλνπο ηξόπνπο ζε ρώξνπο πνπ είλαη λόκηκνη όπσο ε παλεπηζηεκηνύπνιε ή πνιπηερληνύπνιε. 

Έλαο γθξαθίζηαο πξέπεη λα έρεη ζηελ ζπιινγή ηνπ γηα graffiti θαη ηηο ηαηλίεο writers (1983 – 

2003 20 ANSDEGRAFFITIAPARIS) θαη ην Stylewars, όπνπ κέζα από απηέο ζα αλαθαιύςεηο ην δηθό 

ζνπ stylegraffiti. Δπεηδή ηπραίλεη λα δσγξαθίδσ θη εγώ, μεθηλάο από ραξηί θαη κεηά ηα εθηειείο ζε 

λόκηκα κέξε. Σα ζπξέη θάλνπλ κόιηο 3,50€ θαη απηό πνπ πξέπεη λα έρεηο είλαη ΦΑΝΣΑΗΑ, καύξν 

ζπξέη, έλα ρξώκα γηα ην εζσηεξηθό, έλα γηα background θαη έλα άζπξν γηα ιάκςε. Καη… θαιή 

επηηπρία! 

Sites: www.fullcolor.gr 

www.myspace.com/ spikesixtynine 

www.streetfiles.org 

Αλαζηαζία Ρέθα, Β’5  

 

Είμαι η tsoup, βάθω 6 σπόνια, όηαν 

κάνω γκπάθιηι πεπνάω καλά 

spike69  

throw up 

καλές ηέτνες… 

http://www.fullcolor.gr/
http://www.streetfiles.org/


 

     ληξηλλλλ!!!, εθεκεξίδα καζεηώλ ηνπ 3νπ Γεληθνύ Λπθείνπ Γξάκαο,  Μάξηεο 2013 

 

 

για ηε ζτολική βία: 
Ζ βία εθδειώλεηαη κε πνιιέο 

κνξθέο.  Ζ Δηαηξεία 

Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο ηνπ 

Παηδηνύ θαη ηνπ Δθήβνπ 

κεξηκλά: 

 

 

 

  

θ ςχολικι ηωι ςε ςκίτςα… 

… όηαν ο καθηγηηήρ μάρ ζηκώνει ζηον πίνακα 

Γιώργος Λαδαρίδες, Α3 

 

 

Πϊσ βλζπετε το 
μζλλον; 
 

 

Έθε Πρεπάκε, Β1  

Ση λα ζαο 

πσ; κε 

δώλνπλ ηα 

θίδηα… 



 

     ληξηλλλλ!!!, εθεκεξίδα καζεηώλ ηνπ 3νπ Γεληθνύ Λπθείνπ Γξάκαο,  Μάξηεο 2013 

 

 

 

Καζεγ. Άκα ζπκώζσ εγώ μέξεηε ηη γίλεηαη; Σν 

‘έια λα δεηο’!  

(ηξαγνύδη ηνπ Μαδσλάθε) 

Μαζεη. ηγά λα κελ γίλεηε θαη ην ‘ιείπεη πάιη ν 

Θεόο’!!! 

 (ηξαγνύδη ηνπ Μαδσλάθε) 

 

Μαζεη.1 Ζ επαλάιεςε είλαη ε κάλα ηεο 

κάζεζεο… 

Μαζεη.2 Ζ κήηεξ ηεο καζήζεσο, ιέκε βξε.  

Μαζεη.3 Ο παηέξαο αγλνείηαη. 

 

Καζεγήηξηα: Βιέπεηε ην ζρόιην πνπ έρεηε 

κπξνζηά ζαο; 

Μαζεηήο (ρσξίο λα έρεη βηβιίν κπξνζηά ηνπ): 

Ναη, θπξία. ην βιέπνπκε… 

 

Καζεγ. Δγώ δελ ζα «αλακεηθηώ».  

Μαζεη.Α: Μα γηαηί θύξηε, λα αλακεηθηείηε!   

Μαζεη. Β:Ναη, θύξηε λα αλακεηθηείηε. 

Μαζεη. Γ: Να γίλεηε αλάκεηθηνο!!  

 

 

 

 

Καζεγεη.  Πσ ξε παηδηά, θηάλεη!!! πνιιή 

θαζαξία θάλεηε, θάλεηε πνιύ ζακαηά πηα!  

Μαζεη. Ακάλ θπξία εζπρία θαη εζπρία! 

Παξζελαγσγείν είκαζηε!; 

 

 

 
 

 

 

από τθ ςχολικι τάξθ… 



 

     ληξηλλλλ!!!, εθεκεξίδα καζεηώλ ηνπ 3νπ Γεληθνύ Λπθείνπ Γξάκαο,  Μάξηεο 2013 

 

 

 

 

Μαζεηήο Α:  Έθαλεο ηηο αζθήζεηο ζηε Γεσκεηξία; 

Μαζεηήο Β:  Όρη ξε… ηγά ζα ηηο θάλνπκε ζην 

δηάιεηκκα. Πνηά ώξα έρνπκε; 

Μαζεηήο Γ: Σελ πξώηε… 

 

 

 

 

 

 

Καζεγ. Αρ, αρ, αρ αέξα ζηα πνπιηά πηάλσ 

ζήκεξα! 

 

 

 

 

Καζεγεη. ην Βόξεην Πόιν έρεη 6 κήλεο Μέξα! 

Μαζεη.1 Καη πώο θνηκνύληαη θύξηε; 

Μαζεη.2 Με θιεηζηά παληδνύξηα. 

 
  

Καζεγ. Όζα δελ θέξλεη ν ρξόλνο όια ηα θέξλεη ην 

ιεπηό. 

Μαζεη. Ο άλεκνο δελ ηα θέξλεη; 

 

  

 

 

Καζεγ. Απηό ην γαιιηθό είλαη μεβακκέλν. 

Μαζεη. Φηιόινγνο, πεληηθηνπξίζηαο, ηη άιιν 

είζαη; 

 
ηα ζθίηζα έθαλε ε Αλαζηαζία Ρέθα, Β5 

ηολ Ξελοθώληα… εθζσγτρόληζε ο Γ. Λαδαρίδες, Α3 

Ο Ξελνθώληαο ην 2013: 

 

 
πριν... 

 

... και μεηά! 

από τθ ςχολικι τάξθ… 



 

     ληξηλλλλ!!!, εθεκεξίδα καζεηώλ ηνπ 3νπ Γεληθνύ Λπθείνπ Γξάκαο,  Μάξηεο 2013 

 

 

Πνύ πήγαλ ηα όλεηξα;;; 
ήκεξα ζηελ ώξα ηεο Χεκείαο ν θαζεγεηήο καο, πξνθεηκέλνπ λα καο εμεγήζεη ηελ 

ζεσξία ελόο καζήκαηνο, καο αλέθεξε ηα όλεηξα πνπ θάλνπκε γηα ην κέιινλ καο. ηελ 
εξώηεζε «Πνηα είλαη ηα όλεηξά ζαο γηα ην επάγγεικα πνπ ζέιεηε λα αθνινπζήζεηε;» δελ 
απάληεζε θαλέλαο. 

Ο θαζεγεηήο καο θνηηνύζε ζαζηηζκέλνο. Κάπνηα ζηηγκή πιεζηάδεη έλα παηδί θαη ηνλ 
ξσηάεη «Γηαηί δελ απαληάο ζε απηό πνπ ξώηεζα;»  θαη ηόηε ην παηδί ηνπ απάληεζε «Μα θύξηε 
πώο κπνξώ λα ζαο απαληήζσ γηα όλεηξα από ηε ζηηγκή πνπ δελ έρσ;». Ο θαζεγεηήο ηώξα 
ήηαλ ηειείσο ρακέλνο. 

Καη ήηαλ ινγηθό. Δθείλνο έθαλε όλεηξα θαη ζίγνπξα πνιιά από απηά 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Δίλαη απνιύησο θπζηνινγηθό ινηπόλ λα κελ θαηαιαβαίλεη όηη δελ έρνπκε 
όλεηξα. 

Σα όλεηξα γηα καο είλαη πνιπηέιεηα. Όηαλ βιέπνπκε έλα παηδί λα καο κηιάεη γηα ηα 
ζρέδηά ηνπ ην ζεσξνύκε επηπρηζκέλν. Οη πεξηζζόηεξνη από εκάο θηηάρλνπλ ην κέιινλ ηνπο 
κε βάζε ην ρξήκα θαη όρη κε απηό πνπ ζέινπλ πξαγκαηηθά, ελώ πνιινί είλαη απηνί πνπ δελ 
κπαίλνπλ  ζηελ δηαδηθαζία λα θάλνπλ όλεηξα. 

Γπζηπρώο ε θαηάζηαζε πνπ είλαη ε ρώξα καο επεξεάδεη ηα πάληα θαη εηδηθά ηνπο 
λένπο. Η νηθνλνκηθή θξίζε έρεη βάιεη απαγνξεπηηθό όρη κόλν ζηα ζπίηηα καο αιιά θαη ζηα 

όλεηξα, εθεί πνπ ππνηίζεηαη όηη ηα πάληα 
είλαη δσξεάλ. Η δηάζεζή καο είλαη ζην κεδέλ 
θαη θαλέλαο δελ θάλεη θάηη γηα λα ηελ 
αλεβάζεη. 

Αληίζεηα, καο ηελ θάλνπλ αθόκα 
ρεηξόηεξα κε ηα κέηξα πνπ παίξλνπλ. Καη ην 
ζέκα είλαη όηη θαλέλαο δελ καο ξσηάεη ηη 
ζέινπκε. Δκείο είκαζηε ην κέιινλ θαη απηνί 
θάλνπλ ηα πάληα γηα λα καο ην 
θαηαζηξέςνπλ. 

Οη θαζεγεηέο καο κπαίλνπλ ζηα 
ηκήκαηα θαη απνξνύλ κε ηελ αδηαθνξία καο. 
Η απάληεζε γηα καο είλαη εύθνιε, αθνύ δελ 
έρνπκε ζηόρνπο. Δθείλνη όκσο δελ ην 
θαηαιαβαίλνπλ θαη είλαη ινγηθό, αθνύ απηνί 
είραλ όλεηξα. 

Γελ δεηάκε νύηε ηελ ηέιεηα 
εθπαίδεπζε νύηε ηνπο ζσζηνύο πνιηηηθνύο. 
Σα ζεσξνύκε παξάινγα απηά. Παξαθαιάκε 

γηα θάηη απιό. ΟΝΔΙΡΑ. Σόηε θαη κόλν ηόηε ζα έρνπκε ηελ δηάζεζε λα παιέςνπκε θαη λα 
δηεθδηθήζνπκε απηά πνπ δεηάκε. 

αο παξαθαινύκε δώζηε ηα καο πίζσ! 
 

Ισάλλα Μπακπαιή, B4 
από ηνκπινγθ ηνπ Β4:vitatesera.blogspot.com  

 
 

Κάπνηε ζα έρεηο θηάζεη 
 

Η δσή! Η δσή ζπκπεξηιακβάλεη πνιιά πξάγκαηα. Πξάγκαηα πνπ είλαη γηα ηνλ άλζξσπν. Όπσο 
είλαη νη ραξέο, ηα γέιηα, νη ιύπεο θαη νη ζηελαρώξηεο. ηε δσή πξέπεη λα θάλεηο πνιιά 
πξάγκαηα. Όπσο ζπζίεο θαη ππνρσξήζεηο. Πξέπεη λα παιέςεηο γη’ απηή, λα ηελ θάλεηο όπσο 
ηε ζέιεηο εζύ θαη όρη όπσο ηελ ζέινπλ νη άιινη γηα ζέλα. Γελ πξέπεη λα αθήζεηο θαλέλα λα 
ζηελ θαηαζηξέςεη, όπνηνο θαη λα είλαη απηόο γηαηί, είλαη ε δηθηά ζνπ δσή, ό, ηη ζεκαληηθόηεξν 
έρεηο. Αλ ρξεηαζηεί ζα καιώζεηο γη’ απηήλ, ζα ζηελνρσξεζείο γη’ απηήλ,  αιιά λα ζπκάζαη: 
θάπνηε ζα γίλεη όπσο ηε ζέιεηο εζύ, γηαηί εζύ ζα έρεηο αγσληζηεί γη’ απηήλ, γηα λα ηελ θάλεηο 
έηζη ώζηελα ζε αξέζεη. Θα έρεηο θηάζεη ζ’ απηή ηε δσή, ηε «δηθηά ζνπ». 

 
                                                                   ηεθαλία αξαθίδνπ, Α5 

  

ςκζψεισ… 

http://vitatesera.blogspot.gr/2013/02/blog-post_26.html


 

     ληξηλλλλ!!!, εθεκεξίδα καζεηώλ ηνπ 3νπ Γεληθνύ Λπθείνπ Γξάκαο,  Μάξηεο 2013 

 

 

 

Το εγκαηαλειμμένο ζπίηι 
Μέξνο Α': 

 

   Ήηαλ Ηαλνπάξηνο ηνπ 1540, όηαλ ζπλέβεζαλ ηα γεγνλόηα πνπ ζα δηεγεζώ παξαθάησ. Όια ζπλέβεζαλ 

ζηελ πεξηνρή ηεο θνηίαο, πνιύ καθξηά από ην Δδηκβνύξγν, ζε έλα ρσξηό ρακέλν κέζα ζηα βνπλά. Καλείο 

δελ ήμεξε ην ρσξηό απηό. Απηνί πνπ ην ήμεξαλ, ή ήηαλ ε θαηαγσγή ηνπο από εθεί θαη θύγαλ κε ρίιηα δόξηα 

ιόγσ έιιεηςεο κεηαθνξηθώλ γηα κηα θαιύηεξε δσή, ή είραλ πεξάζεη θαηά ηύρε από ηα κέξε εθείλα, δηόηη 

πην πάλσ ζην επόκελν βνπλό πεγαίλαλ αξθεηνί θπλεγνί, επεηδή εθεί είρε ηα θαιύηεξα δώα ηα νπνία έηζη 

θαη ζθνηώλαλ θάπνην ζα βγάδαλ πεξηζζόηεξα ρξήκαηα. Έηζη νη κηζνί ζρεδόλ πεξλνύζαλ από ην ρσξηό απηό 

γηα λα θηάζνπλ ζηελ πεξηνρή πνπ αλαθέξακε πην πάλσ, νη δε άιινη κηζνί ζίγνπξα κπνξεί λα κελ γλώξηδαλ 

ηίπνηα γηα ην όηη ππάξρεη ρσξηό ζε εθείλα ηα κέξε 

   Έλαο άιινο ιόγνο πνπ ήηαλ  κπνξεί λα ήηαλ γλσζηό απηό ην ρσξηό, ήηαλ ηα εγθαηαιεηκκέλα ζπίηηα, ηα 

νπνία ήηαλ πνιιά ζε αξηζκό. Παξόιν ηνλ αξηζκό όκσο, έλα ζπίηη μερώξηζε ην νπνίν ήηαλ ηεξάζηην θαη 

ρξόληα εγθαηαιεηκκέλν θαη επίζεο μερώξηδε από καθξηά ιόγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ. Ήηαλ ζηελ νδό Walker 

ζηελ νπνία έηπρε λα είλαη θαη ην δηθό κνπ ζπίηη ζαλ πήγα λα θαηνηθήζσ εθεί θαη θαηά ηύρε πάιη, δειαδή 

ρσξίο λα ην ζέισ, έκεηλα απέλαληη από ην ζπίηη απηό θαη όζα ζα δηεγεζώ παξαθάησ είλαη αιεζηλά. Σν ζπίηη 

απηό, όπσο θαη ηα άιια ζην ρσξηό, ήηαλ ρξόληα πνιιά εγθαηαιεηκκέλν. Καλείο έσο ηώξα, δελ μέξεη θαλ 

πνηνο είλαη ν ηδηνθηήηεο απηνύ ηνπ θνινζζνύ. Άιινη ιέλε πσο ην είρε έλαο πινύζηνο, πνπ, ιέλε κεξηθνί, 

κηινύζε κε πλεύκαηα θαη ηνλ πήξε έλα πλεύκα καδί ηνπ, άιινη πάιη ιέλε πσο έθπγε θαη θαλείο σο ηώξα δελ 

μέξεη πνύ είλαη. Πάλησο, ην πην θνηλό ζηνηρείν πνπ ππάξρεη ζηηο θήκεο απηέο είλαη όηη εμαθαλίζηεθε 

μαθληθά θαη πσο θαλείο δελ μέξεη πνύ είλαη. 

********** 

  Όια άξρηζαλ ην θζηλόπσξν ηνπ 1540. Όπσο θάζε πξσί, ζεθώζεθα από ην θξεβάηη κνπ, ζα ήηαλ πεξίπνπ 

έμη ην πξσί όπσο θάζε κέξα. εθώζεθα ινηπόλ, πιύζεθα ζην κπάλην θαη βγήθα λα πάσ ηελ πξσηλή κνπ 

βόιηα θαη αξγόηεξα λα πάσ ζηελ δνπιεηά. Καηέβεθα ινηπόλ ηα ζθαιηά θαη άλνημα ηελ πόξηα λα βγσ. 

Μόιηο βγήθα όκσο, θαηεπζείαλ παξαηήξεζα θάπνηνλ λα θάζεηαη ζηα ζθαινπάηηα ηνπ εγθαηαιεηκκέλνπ θαη 

κεγάινπ θηηξίνπ. Μνπ θάλεθε λένο, πεξίπνπ ηξηάληα κε ζαξάληα ρξνλώλ. Μόιηο θαηάιαβα πσο κε είδε πνπ 

ηνλ θνηηνύζα, ηνλ ραηξέηεζα ιέγνληάο ηνπ «θαιεκέξα ζαο». Δθείλνο αληαπέδσζε ηνλ ραηξεηηζκό κνπ θαη 

θαηεπζείαλ ζεθώζεθε λα θύγεη πεηώληαο ζε κηα ιηκλνύια κε λεξό, πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ην βξάδπ από 

ηελ βξνρή, ην κηζνηειεησκέλν ηνπ ηζηγάξν, ή θαιύηεξα ηελ γόπα πνπ είρε κείλεη… 

Δγώ εθείλε ηελ ζηηγκή δελ αλεζύρεζα παξόιν πνπ κε θάλεθε πεξίεξγν ην ηη κπνξεί λα έθαλε έλαο μέλνο ζε 

έλα εγθαηαιεηκκέλν ζπίηη θαη ζπλέρηζα ηελ πξσηλή κνπ βόιηα. 

 

 

Γιήγεμα ζε δσο μέρε 



 

     ληξηλλλλ!!!, εθεκεξίδα καζεηώλ ηνπ 3νπ Γεληθνύ Λπθείνπ Γξάκαο,  Μάξηεο 2013 

 

 

 

 

ηελ επηζηξνθή κνπ όκσο από ηελ δνπιεηά κνπ θαη κόιηο εηδηθά έθηαζα ζηελ  γεηηνληά, είδα ηνπο πάληεο 

αλαζηαησκέλνπο. Πήγαηλαλ θαη εξρόληνπζαλ πάλσ θάησ παληθόβιεηνη. Δγώ δελ κπόξεζα λα θαηαιάβσ ηη 

ζπκβαίλεη ώζπνπ έπηαζα έλα γείηνλα κνπ θαη ηνλ ξώηεζα. 

- Ση ζσκβαίλεη εδώ; ηνλ είπα. 

- Γελ έκαζες, κε απαληάεη, πού δεης εζύ; 

- Ότη δελ έκαζα, ηνλ απάληεζα θαηεπζείαλ εγώ, ζες λα κε πεης εζύ; 

- Πέζαλε ο γερός δύο ηεηράγωλα πηο θάηω από εζέλα, κε είπε. Μα εγώκηαο θαη δελ βξήθα θάηη ην πεξίεξγν 

ηνπ ξώηεζα κε έλα απνξεκέλν ύθνο, 

-Καη ηο περίεργο ποσ ζας έθαλε λα παληθοβιεζείηε ποηο είλαη ζε ασηό ηο γεγολός; 

 - Σο περίεργο είλαη όηη βρέζεθε καταηρωκέλος ζηο ιαηκό κέζα ζηο εγθαηαιεηκκέλο ζπίηη ποσ είλαη απέλαληη 

από εζέλα. 

     Σόηε εγώ παληθνβιήζεθα, δελ ήμεξα ηη λα θάλσ. Δίρακε έλαλ δνινθόλν θαη θαλείο δελ ήμεξε πνηνο 

είλαη. Ο θαζέλαο κπνξνύζε λα είλαη ην επόκελν ζύκα απηνύ ηνπ θνληά. Μεηά ηελ θεδεία πήγα θαη 

θιείζηεθα ζπίηη θαζηζκέλνο κέρξη ηα κεζάλπρηα ζην παξάζπξν ηνπ δσκαηίνπ κνπ, ρσξίο λα παίξλσ ηα 

κάηηα κνπ από ην ηεξάζηην θαη ηξνκαθηηθό ζπίηη όπνπ πήξε κέξνο ν θόλνο ηνπ αζώνπ θαη ειηθησκέλνπ 

γείηνλά κνπ. 

                                                    ********** 

(ζπλερίδεηαη) 

Μηραιηηζιήο Νίθνο, Γ2 

 

Όλεηξα. Ωξαίν πξάγκα ην λα νλεηξεύεζαη. ε θάλεη λα μερλάο ηα πάληα, πνηνο είζαη, πνύ 
βξίζθεζαη, ηη ώξα είλαη, ηη θάλεηο. Φέξλεηο ζην κπαιό ζνπ σξαία πξάγκαηα πνπ ηα θάλεηο όπσο 

ζέιεηο εζύ, ώζηε λα ζε αξέζνπλ. Φέξλεηο 
εηθόλεο πνπ ζα ζε θάλνπλ επηπρηζκέλν είηε 
ζην θνληηλό κέιινλ είηε ζην καθξηλό. 
Δηθόλεο κε πξσηαγσληζηέο δηθνύο ζνπ 
αλζξώπνπο, θνληηλνύο πνπ ζε θάλνπλ λα 
γειάο θαη λα πεξλάο θαιά. Με αλζξώπνπο 
ίζσο πνπ δελ είζηε καδί αιιά, ζα ζέιαηε λα 
είζηε. Όλεηξα κε αλζξώπνπο γλσζηνύο θαη 
κε άγλσζηνπο, κε πξαγκαηηθνύο θαη κε 
θαληαζηηθνύο, κε θαινύο θαη κε θαθνύο.     
Όκσο πάληα ζα έρεηο πξσηαγσληζηή ζηα 
όλεηξά ζνπ.Σα όλεηξα ζε γεκίδνπλ κε 
ζπλαηζζήκαηα επράξηζηα. Απηό πάληα 
γίλεηαη γηαηί θαλέλαο δελ ζα ζηακαηήζεη λα 

νλεηξεύεηαη γηαηί, ηα όλεηξα είλαη επηπρία θαη παξεγνξηά ζε κηα δύζθνιε ζηηγκή. 
 

ηεθαλία αξαθίδνπ, Α5 
 

Σηη «ζηήλη ηων καθηγηηών» 
ν θύξηνο αηηθίδεο  δηάιεμε γηα καο: 

 

ΝΑ ΘΤΜΑΑΙ ΠΑΝΣΑ ΟΣΙ ΣΑ ΘΑΤΜΑΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΑΘΑΙΝΔΙ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ 

ΟΤ ΔΙΝΑΙ ΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΗ ΠΡΟΠΑΘΔΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΓΔΝΔΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΔ ΥΩΡΑ 

ΣΗ ΓΗ ΠΟΤ ΔΓΙΝΔ ΜΔ ΔΝΘΟΤΙΑΜΟ ΚΑΙ ΑΠΔΙΡΟ ΚΟΠΟ.ΟΛΑ ΑΤΣΑ ΟΤ 

ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑΙ ΑΝ ΜΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΤ ΘΑ ΣΗΝ ΓΔΥΘΔΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΗΝ 

ΣΙΜΗΔΙ,ΝΑ ΣΗΝ ΠΛΟΤΣΗΔΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΔΡΑ ΜΔ ΠΙΣΗ ΝΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΟΔΙ ΣΑ 

ΠΑΙΓΙΑ ΟΤ. 

Α. Αϊνζηάιν  

Σκέυεις… 
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Όλα όμορθα  
 

Υηύπα ην θεθάιη ζνπ ζηνλ ηνίρν, 

αλ απηόο δελ ππάξρεη.  

Πέζε από γέθπξα ζηνλ πάην κηαο ιίκλεο, 

αλ απηή είλαη γεκάηε θηιηά...  

Σξαγνύδα, Υόξεςε θαη Γέια, 

θάζε ζηηγκή θάζε κέξα... 

Κάλε ηνλ θόζκν λα γπξίδεη  

θαη ηελ θαξδηά ζνπ λα επηιέγεη,  

ό,ηη γνπζηάξεη θαη ζέιεη, 

ρσξίο, λα ηεο επηβάιινπλ  

νη άιινη ηη πξέπεη λα ζέιεη...  

Να ζέιεη όινλ ηνλ θόζκν, αλ ζέιεη.  

Να ζέιεη λα ιηώλεη ην βξάδπ,  

θάζε ζθνηάδη λα ηε γεκίδεη κε θσο...  

Κη ό, ηη ηελ πνλάεη, θξπθά λα ην πεηάεη  

θαη λα ην ςάρλεη κεηά, λα θιαίεη...  

ησπειά, λα γειάεη, λα ρακνγειά  

γη' απηά πνπ πνλάεη,  

λα ραίξεηαη πνπ ηα μερλάεη ...  

Εήζε, κέζα ζε κηα ηξέια, κηα όκνξθε ηξέια, 

πνπ κεγαιώλεη κε θάζε ραξά..:)(: 

Καη ηίπνηα δε ζα ηελθάλεη λα ζέιεη,  

λα ληώζεη, λα ειπίδεη, λα πηζηεύεη  

ό,ηη νη άιινη ηεο ιέλε...  

Έηζη, ε δσή ζνπ ζα θνζηίδεη, ζα αμίδεη, 

ζα έρεη λόεκα θαη δήιν απ' ηνπο άιινπο.. 

Μα εζύ ζα είζαη εληάμεη, γεκάηνο, θεθάηνο.  

Όια απηά γηα 'ζέλα ζα είλαη κνλαδηθά!!!...  

 
:)Υαξά Γξεγνξηάδνπ Β'6(: 

 

 

"Καηαιγίδα" 
 

Μεο ηεο θαξδηάο ηελ θαηαηγίδα 

ςάρλσ λα βξσ ηελ αιήζεηα. 

γηα ην πώο κπνξώ λα μεράζσ ηεο δσήο κνπ ηα 

βάζαλα. 

Γάθξπ κέξα, λύρηα δάθξπ. 

Έρεη δεκηνπξγεζεί πηα πνηάκη. 

Μεο ηα καύξα ηα λεξά 

ζα πλίμσ ην βάζαλν κνπ. 

γηα λα ζσζώ από ηνλ εαπηό κνπ. 

 
 Κσλζηαληίλα Ακπξηθίδνπ, Β2 

"Τα δάκρσα μιας νεράιδας" 

 

Γηαηί.. Γηαηί λα κε κπνξώ λα ζε θξαηάσ 

αγθαιηά ηώξα 

Να ζ’ έρσ θνληά κνπ. 

Να απνθνηκεζώ δίπια ζνπ. 

Να ληώζσ ηε δεζηή ζνπ αλαπλνή. 

Σν ππέξνρν ειθπζηηθό άξσκά ζνπ. 

Σν γιπθό άγγηγκά ζνπ. 

Ν’ αθνύζσ ηνπο ρηύπνπο ηεο θαξδηάο ζνπ 

πνπ γηα κέλα είλαη ε πην όκνξθε κεισδία 

πνπ ππάξρεη. 

Να ραζώ κέζα ζηα θαθέ ζνπ κάηηα 

Να ζε ληώζσ δίπια κνπ. 

Να ληώζσ θαη πάιη αζθαιήο,όπσο θαη 

θείλε ηελ κέξα πνπ ην θσο έβγαηλε πίζσ 

από ηα ζύλλεθα θη έπεθηε πάλσ ζνπ θαη ζ’ 

έθαλε λα κηα δεηο γηα άγγειν 

Κη απηό, ην γιπθό ζνπ ρακόγειν πνπ είλαη 

ην κνλό πξάγκα πνπ κε θξαηάεη δσληαλή. 

Γηαηί… Γηαηί λα καο ρσξίδνπλ ηόζα 

πξάγκαηα. 

Γηαηί λα κεκπνξώ λα ζ’έρσ 

Γηαηί λα κεκπνξώ λα ζνπ πσ ηη ληώζσ 

Γεο ην… Γεο ην ζηα κάηηα κνπ πνπ 

θαξθώλνληαη ζηε ιπγεξή ζθηά ζνπ, ελώ 

εζύ πεξπαηάο θαη ζε θακαξώλσ. 

Γεο ην πξνηνύ είλαη αξγά θη εγώ ζα έρσ 

θύγεη καθξηά ζνπ. 

Μέξα κε ηε κέξα απνκαθξύλεζαη 

Καη κέξα κε ηε κέξα ράλσ θη έλα θνκκάηη 

ηνπ εαπηνύ κνπ. 

 
Κσλζηαληίλα Ακπξηθίδνπ, Β2 

Σαν λοσλούδι 

 

Όηαλ ην παηδί πνπ γειά ζην θώο ηνπ ήιηνπ 

ηξαγνπδά ραξνύκελν ηξαγνύδη  

ηόηε ν θόζκνο αληερεί  

θαη ε ειπίδα πηα απηή 

αλζίδεη ζαλ ινπινύδη 

 

Όηαλ ζπάεη κηα θαξδηά  

Καη ε αγάπε μεςπρά 

Σόηε κόλν ζα ραζεί  

Μηα αγάπε δπλαηή 

Έλα ινπινύδη έρεη αλζίζεη 

Μα γηα πνην ιόγν λ’αγαπήζεη  

Ο νπξαλόο ηνλ άλεκν? 

 
Γέζπνηλα Αιβαλνπνύινπ, Β2 

ποιήμαηα… 



 

     ληξηλλλλ!!!, εθεκεξίδα καζεηώλ ηνπ 3νπ Γεληθνύ Λπθείνπ Γξάκαο,  Μάξηεο 2013 

 

 

 

 

Όηαν 
 

Όηαλ πιεζηάδνπλ νη λύρηεο ζαλ ζθέςεηο 

Καη νη γήηλεο θσηεηλέο θνπθθίδεο πνπ ηα κάηηα ρακειά θιεηδώλνπλ, ζβήζνπλ 

Όηαλ ην βιέκκα ζηξέθεηαη ςειά θαη πάλσ από ηνπο όγθνπο 

Σόηε ην θεγγάξη γίλεηαη κπιε 

Σόηε γίλεηαη κπιε ην πξόζσπό καο 

 

Όηαλ πιεζηάδεη ν νπξαλόο ζαλ ζαιαζζηλή νκίριε 

Καη πέθηνπλ ηα αζηέξηα θαη βιέπεηο ηα θύκαηα 

Όηαλ ην βιέκκα ζηξέθεηαη ςειά θαη πάλσ από ηνπο ώκνπο 

Σόηε ην θεγγάξη γίλεηαη θύκα 

Σόηε γίλεηαη θπκάηηλν ην πξόζσπό καο 

 

Σόηε νη ζθέςεηο γίλνληαη λύρηεο 

Όηαλ νη λύρηεο γίλνληαη πξόζσπα 

Όηαλ ηα πξόζσπα γίλνληαη θνπθθίδεο 

 
Φώηεο Κνξνζηάδεο, Γ7 

 

 

 

 

 

Ήρθε η άνοιξη, 
 

Όλα ϊνθιςαν λουλούδια, 
Δϋνδρα, πρϊςινο, αγϊπεσ, φιλύεσ, 

και μαζύ τουσ οι ϊνθρωποι. 
Και μαζύ με τουσ ανθρώπουσ και εγώ. 

‘Όλα ϋγιναν αλλιώσ. 
Όλα πόραν χρώμα, 
νόημα και ζωντϊνια. 

Όλα ϋγιναν όπωσ πριν. 
Όπωσ όταν και όπωσ 

τα όθελα εγώ 
«απλϊ». 

 
Στεφανύα Σαραφύδου,Α5 

 
 

 

 

 

Photogram, ηος ςπεππεαλιζηή θωηογπάθος Man Ray  

ποιήμαηα… 


