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Πάκε, πάκε, πάκε θαινθαίξηηηηηηη,  
παξαιία κέξα κεζεκέξηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηη!! 

ιαιαιαιαιααα ♪ ♫ ♬ 
Κέθη ιέκεεεεε!! Έηζη δελ πξέπεη ξε 

παηδηά;;; :D 
Πάεη, απηό ήηαλ... Άιιε κηα ζρνιηθή ρξνληά 
έθηαζε ζην ηέινο ηεο, θαη δίλεη ηε ζέζε ηεο 
ζε λέεο πξνζδνθίεο θη ειπίδεο! (γηαηί απηή 
είλαη ε καγθηά ηνπ θαινθαηξηνύ, ε αξρή γηα 

θάηη καγηθό ;) ) 
Επρόκαζηε λα πεξάζεηε ΕΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΙΟ 
ΣΡΕΛΑ θαη ΤΠΕΡΟΥΑ θαινθαίξηα ηεο δσήο 

ζαο (γηαηί πνηνο είπε όηη πξέπεη λα είλαη 
ΜΟΝΟ ΕΝΑ;;!!) 

Καιή μεθνύξαζε ζηα παηδηά ηεο Γ Λπθείνπ, 
απηά ηνπ "δνμαζκέλνπ" θαη απξόνπηνπ '95 -
let's get louuuuuudd, babies!! 8) -, θαη θαιή 
δύλακε ζηελ επόκελε γεληά Παλειιαδηθώλ 
(νύηε πνπ ζα θαηαιάβεηε πώο ζα πεξάζεη 

κηα ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΥΡΟΝΙΑ!!) 
Μελ μερλάηε λα ρακνγειάηε ( :D ), θαη λα 

εθηηκάηε ηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή ζαο 
πγεία, πξνηνύ ηηο ράζεηε... Καη λα ζπκάζηε: 

επθαηξίεο ππάξρνπλ πνιιέο (γηα όια ηα 
ζέκαηα) -ζηελ ηειηθή, ηίπνηα δε γίλεηαη 

ηπραία, ιέλε... ;) - 
Φηιάθηα (ρξώκα απ' ηα δηθά ζνπ ηα 

θηιηάαααα ♪ ♫ ♬ ) 

 

τεφχοσ αφιερωμζνο ςτθν Γϋ Λυκείου  
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Ζνασ καλφτεροσ κόςμοσ φαντάηει… μια μάταιθ προςπάκεια 

 
Κακθμερινά βλζπουμε τα χάλια τθσ «δθμοκρατίασ» με τισ υποκζςεισ διαφκοράσ, τθν 

ανικανότθτα των πολιτϊν να αντιδράςουν και τθ 
γραφειοκρατία του ςυςτιματοσ. Ενίοτε 
ξεφυτρϊνουν ποφ και ποφ άνκρωποι με καλζσ 
προκζςεισ από το ςκοταδιςτικό χκεσ για να 
φωτίςουν το ςκοτεινό αφριο, όμωσ και πάλι ζνασ 
φαφλοσ κφκλοσ καταβροχκίηει κάκε προςπάκεια 
ανζλιξθσ. 

Είναι καιρόσ ο άνκρωποσ να κατανοιςει ότι 
ζχει τθ δφναμθ να υπερνικιςει κάκε παράςιτο που 
αντιςτζκεται ςτο δρόμο του για τθν εξαςφάλιςθ 
μιασ δθμοκρατικισ ςυνζχειασ. Είναι καιρόσ να 
ξεφφγει από το ςτάδιο τθσ υποδοφλωςθσ και να 
ςθκϊςει το ανάςτθμά του πριν να είναι αργά.  

Οι περιςςότεροι ςκζφτονται «ςιγά να μθν 
καλυτερζψει τϊρα ο κόςμοσ. Αν βγω ςτο δρόμο να 
διαδθλϊςω κα μου κόψουν το μιςκό και ποιοσ 
άλλοσ νομίηεισ ότι κα ζρκει;»∙ «Klein mein1» 
προςκζτουν ςτο τζλοσ και το παιχνίδι ζχει λιξει. Θ 
προςπάκεια για αλλαγι φαίνεται τρελι. Και γι 
αυτό αναηθτοφμε πρότυπα να κάνουν δουλειά για 
μασ (αυτό όμωσ είναι ζνα άλλο κζμα που κζλει 

εκτενζςτερθ ανάλυςθ). Και ίςωσ αυτοί, που κεωροφμε τόςο τρελοφσ για να το κάνουν, να είναι 
εκείνοι που βλζπουν τον κόςμο διαφορετικά.  

Μπορεί να είναι εκείνοι που δεν τουσ αρζςουν οι κανόνεσ ι να είναι οι ανερχόμενοι Che 
Guevara… Το μόνο ςίγουρο είναι ότι αυτοί που φαίνονται τόςο τρελοί ϊςτε να μπορζςουν να 
αλλάξουν τον κόςμο… είναι αυτοί που τον αλλάηουν!  

Γιϊργοσ άλλθσ, Γ6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                           
1
 Άνεσ οσζίας ή ζημαζίας. «Τρέτα γύρεσε». «Καλά, ταιρεηίζμαηα». Χρηζιμοποιείηαι κσρίως ζηη Βόρεια Ελλάδα 

από το slang.gr, σημ. του ντριιιν!!! 

ο κόςμοσ κι εμείσ 
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«Αγϊνασ» για τθ ςωτθρία τθσ Ε.Ε. 
 

Θ κρίςθ που ξζςπαςε ςτθν Ευρϊπθ το 2007-08 ζχει αναςτατϊςει όλθ τθν υφιλιο, ακόμα και 
τισ οικονομικζσ υπερδυνάμεισ του πλανιτθ με τισ ςυνεχείσ υποτιμιςεισ των νομιςμάτων και τθν 
ανάδειξθ άλλων οικονομικϊν δυνάμεων. Δεν πρόκειται λοιπόν για μια απλι οικονομικι κρίςθ 
που εξαπλϊκθκε από τα «τρωτά» ςθμεία τθσ Ευρωηϊνθσ (Ελλάδα, Λςπανία…) αλλά για μια κρίςθ 
του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ που εδραιϊκθκε ευρζωσ, ζτςι ϊςτε να εξυπθρετοφνται τα 
ςυμφζροντα των ιςχυρότερων οικονομιϊν. Θ ίδια θ πραγματικότθτα βαςίςτθκε ς’ αυτι τθν 
παγκόςμια τάξθ πραγμάτων, μια πραγματικότθτα τθσ εκμετάλλευςθσ και τθσ απλθςτίασ. Οι 
ιςχυροί εκμεταλλεφονταν, εκμεταλλεφονται και κα εκμεταλλεφονται τουσ αςκενζςτερουσ. 

Κακϊσ λοιπόν θ κρίςθ αυτι απειλεί τθν ίδια τάξθ πραγμάτων, οι ιςχυροί κζλοντασ να 
διατθριςουν τθν ιςχφουςα και ςυμφζρουςα πραγματικότθτα καταβάλλουν προςπάκειεσ να 
τεκεί ο κόςμοσ υπό τον ζλεγχο τουσ. Και φυςικά δεν περίμεναν τα «αφεντικά» τθν κρίςθ να τουσ 
χτυπιςει τθν πόρτα… Ιδθ ιδρφκθκε το ΔΝΤ, το G20, θ GATT και θ Ραγκόςμια Τράπεηα. Ο 
επιφανειακόσ ςκοπόσ ίδρυςθσ αυτϊν των διεκνϊν οργανιςμϊν είναι θ αποφυγι μιασ παγκόςμιασ 
οικονομικισ κρίςθσ και θ διευκόλυνςθ των διαςυνοριακϊν ςυναλλαγϊν. Θ διοίκθςθ του ΔΝΤ 
ελζγχεται από τισ χϊρεσ που ςυμβάλλουν ςτο μεγαλφτερο μζροσ του διεκνοφσ κεφαλαίου και 
ςυγκεκριμζνα από χϊρεσ τθσ Δφςθσ ενϊ τα μζλθ τθσ GATT είναι οι ιςχυρότερεσ βιομθχανίεσ του 
πλανιτθ, με κυρίαρχο μζλοσ τισ ΘΡΑ. Και γϊ λοιπόν ρωτϊ, πϊσ είναι δυνατόν θ παγκόςμια 
οικονομία και το διεκνζσ εμπόριο  -που ελζγχονται αντίςτοιχα από το ΔΝΤ και τθ GATT- να μθν 
διαμορφϊνονται ζτςι που να εξυπθρετοφνται οι ιςχυροί. 

Και τϊρα επικεντρωνόμαςτε ςτθν Ευρϊπθ. Κυρίαρχθ δφναμθ αποτελεί αναμφιςβιτθτα θ 
Γερμανία, θ οποία και ανζλαβε το ζργο τθσ «διάςωςθσ» τθσ Ευρωηϊνθσ. Θ γερμανικι κυβζρνθςθ 
παρεμβαίνοντασ δυναμικά ςτα ευρωπαϊκά κεςμικά όργανα  καταφζρνει και μετατρζπει τθν 

ευρωπαϊκι πολιτικι ςε γερμανικι, μια πολιτικι όμοια με 
αυτι των διεκνϊν οργανιςμϊν των ιςχυρϊν. Ζτςι θ λιτότθτα 
ειςζβαλε και ςτθ ηωι των Ελλινων, οι οποίοι κυςιάηονται 
για τθν μείωςθ του εκτιναγμζνου δθμοςίου χρζοσ, αντί να 
αναλάβουν το βάροσ όλα τα κράτθ τθσ Ε.Ε. και ειδικά ο 
γερμανικόσ λαόσ. Θ ανάπτυξθ μαηί και θ ευτυχία ζφυγαν από 
τθν Ευρϊπθ με τισ βάρβαρεσ πολιτικζσ λιτότθτασ. 

Πμωσ θ Γερμανία και το ΔΝΤ ζπεςαν ζξω από τισ προβλζψεισ και τα προγράμματα  
«μείωςθσ» των μθ βιϊςιμων χρεϊν τθσ Ελλάδασ, τθσ Λςπανίασ, τθσ Ρορτογαλίασ κ.ο.κ.. 
αποκλίνουν και τινάηουν τα χρζθ προσ τα πάνω. Με τθ λιτότθτα ιρκε θ φτϊχεια και θ ανεργία, τα 
οποία εξαπλϊνονται ςταδιακά ςτθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ ακόμθ και ςτθν Γερμανία. Οι νζοι που 
αποτελοφν το μζλλον τθσ Ευρωηϊνθσ πλιρωςαν κατά πολφ το τίμθμα,, είναι άνεργοι και ζχαςαν 
τα όνειρά τουσ. Συνεπϊσ τα κεμζλια τθσ Ε.Ε. ζχουν κλονιςτεί και θ επικείμενθ αναρχία μπορεί να 
διαλφςει το όραμα του Ηαν Μονζ και να διαταράξει τθν πολυπόκθτθ ειρινθ. 

Είναι άραγε αναςτρζψιμεσ αυτζσ οι προβλζψεισ; Ο χρόνοσ κα δείξει… 
 
 

Ραναγιϊτθσ Χατηθδάφνθσ, Γ6 
ζνασ… εν δυνάμει απόφοιτοσ λυκείου 

ο κόςμοσ κι εμείσ 
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Για τθ ενδοςχολικι βία 
 
Ραρόλθ τθ μετριοφροςφνθ που δείξαν οι ςυντελεςτζσ και δεν 

κζλουν τθν προβολι των μίντια, το ντριννν!!! κεϊρθςε ςωςτό να 
ςυγχαρεί δθμόςια τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ που ςυμμετείχαν 
και βραβεφτθκαν  ςτο διαγωνιςμό του υπουργείου και τθν 
εκςτρατεία κατά τθσ ενδοςχολικισ βίασ. Συγχαρθτιρια παιδιά για τθ 
δθμιουργικότθτα, τθ διάκεςθ και τθν άριςτθ ςυνεργαςία ςασ. Ράντα 
νίκεσ!!! 

 

 

Κι άλλο μπράβο!!! 
 
Κι άλλο ζνα μεγάλο μπράβο ςε 

όςουσ ευαιςκθτοποιικθκαν και ενίςχυςαν 
το λογαριαςμό του Συλλόγου Γονζων 
Ραιδιϊν με Νεοπλαςματικζσ Αςκζνειεσ 
Βορείου Ελλάδοσ. Το ποςόν των 630 ευρϊ 
κατζκεςε το 3ο Λφκειο, οφτε πολλά αλλά 
οφτε και λίγα!!! 

 

 
 

Όλοι ιμαςταν … νικθτζσ!!! 
 

Στισ 3 Δεκεμβρίου, παγκόςμια θμζρα ΑΜΕΑ, το Α1 τμιμα του ςχολείου μασ 
ςυμμετείχαμε ςε μια γιορτι για τα παιδιά  ΑΜΕΑ ςτο κλειςτό γιπεδο Ακλοπαιδιϊν 
Δράμασ. Τυπϊςαμε μπλουηάκια με το ςφνκθμα « γιορτάηουμε μαηί» και ετοιμάςαμε 
παιδαγωγικά παιχνίδια (ςκυταλοδρομίεσ, μυςτικά ςτεφάνια, τρζξιμο με εμπόδια 
(ιςορροπία). Ραίξαμε, τρζξαμε, διαςκεδάςαμε, ςυγκινθκικαμε. Κυρίωσ… δεν υπιρξαν 
θττθμζνοι, όλοι κερδίςαμε! 
Υποςχεκικαμε να πραγματοποιιςουμε μια πιο διευρυμζνθ εκδιλωςθ με τα παιδιά ΑΜΕΑ 
ςτα πλαίςια τθσ γιορτισ των 100 χρόνων απελευκζρωςθσ τθσ Δράμασ.   

Στισ 10 Απριλίου, ςτον ίδιο χϊρο, με τθ ςυνδρομι του Διμου Δράμασ και με τον 
ςυντονιςμό από τουσ κακθγθτζσ μασ Λφτινα Β., Γλαράκθ Σ. και Χαραλαμπίδθ Γρ. 
βρεκικαμε πάλι μαηί αλλά τϊρα πιο πολλά παιδιά από το 3

ο
 Λφκειο Δράμασ, το 8

ο
 

Δθμοτικό Σχολείο Δράμασ, το 4ο Γυμνάςιο Δράμασ, το Ειδικό Δθμοτικό Σχολείο Δράμασ, το 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Δράμασ. Τα χαμογελαςτά πρόςωπα των παιδιϊν ΑΜΕΑ, θ ηωντανι κερκίδα που 
ςυνεχϊσ μασ ενκάρρυνε, τα πολφχρωμα μπαλόνια, ο κλόουν μασ, το δεντράκι τθσ αγάπθσ, 
οι παςχαλίτςεσ… όλα ζδωςαν ζνα τόνο γιορτινό. Θ προςπάκεια των παιδιϊν ΑΜΕΑ μάσ 
ςυγκίνθςε όλουσ.  

Σασ ευχαριςτοφμε παιδιά που μασ δϊςατε αυτι τθν ευκαιρία να δοφμε τθ ηωι 
διαφορετικά, να γίνουμε καλφτεροι άνκρωποι. 

 

Διαπροτηεκτικι ςυνεργαςία! 
 

Αφοφ διανφςαμε τθν κυρίωσ 
project εποχι, κακιν- καλϊσ 
περάςαμε ςτθ μετεξζλιξθ του 
φαινομζνου! Το project του κ. 
Σκουφίδθ και κ. Συμεωνίδθ 
«project για το project», 
ςυνεργάςτθκε με το project τθσ κ. 
Ραπαδοποφλου και κ. αβανίδου 
«Σφγχρονο ςχολείο και κζατρο» και 
γζννθςε τθν παράςταςθ του 
κεατρικοφ ζργου «Ο καφζσ 
τερλαίνει», που παρουςιάςτθκε 
ςτθν «επίςθμθ» τελετι 
παρουςίαςθσ και προβολισ των 
project! Το ςενάριο ζγραψε θ 
μακιτρια Σωτθρία Γιαννακοποφλου 
με τθν υποςτιριξθ των μελϊν τθσ 
κεατρικισ ομάδασ και ςτθν 
παράςταςθ ςυμμετείχαν μακθτζσ 
και από τα δφο πρότηεκτ.  

Μπράβο ςτα παιδιά που 
ςυντζλεςαν ς’ αυτιν τθν 
διαπροτηεκτικι ςυνεργαςία και 
απζδειξαν ότι και ςτθν μετα- 
project εποχι διακζτουν χιοφμορ, 
φανταςία κι ευρθματικότθτα!  

 

εμείσ κι ο κόςμοσ 
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Είπατε καλθμζρα κ. κακθγθτά; 
 

Οκ, ναι. Ξυπνάμε κακόκεφοι το πρωί. Σίγουρα κζλουμε να 
κοιμθκοφμε - «λίγο ακόμα μαμά/δαιμόνιο ξυπνθτιρι.» Το ίδιο κι εςείσ 
κφριε/κυρία. Αυτό όμωσ δεν ςασ εμποδίηει από το να πείτε μια 
καλθμζρα νομίηω! Στο κάτω-κάτω πόςο να κοςτίηει; «Μια καλθμζρα 
είναι αυτι πεσ τθ κι ασ πζςει κάτω» λζει ζνα τραγοφδι. 

Δείτε λοιπόν πϊσ ζχει. Ξυπνάσ ςτισ εφτά το πρωί χωρίσ να ζχεισ 
χρόνο για πρωινό. Ρρζπει να πλυκείσ, να ντυκείσ, να ετοιμαςτείσ κι αν 
είςαι κοριτςάκι ε, να βάλει σ και μια ςτάλα make-up μπασ και κρφψεισ 
τουσ μαφρουσ κφκλουσ από χκεσ το βράδυ που διάβαηεσ ωσ αργά (ι 
ιςουν ςτον Θ/γ ωσ αργά :). Κλειδιά, κινθτό λεφτά, ζι! μθν ξεχάςεισ τα 
παποφτςια και πασ πάλι να φφγεισ με τισ παντόφλεσ... (ζλα το ζχεισ 
κάνει το ξζρω!). Αςτικό, λεωφορείο, πόδια, μθχανάκι, ξεκίνθςεσ... 

Φτάνεισ ςτθν προςευχι λίγο κακυςτερθμζνα και ακοφσ για ακόμθ 
μια φορά τον διευκυντι να λζει «Ακόμα ζρχονται δεσ τουσ! Με τθν 

θςυχία ςασ! Κα αρχίςω να κλειδϊνω τθν πόρτα, να δοφμε μετά κα αργείτε;» -ναι, απλά κα πθδάμε απ' τα 
κάγκελα. Μάλλον το ξζρει γι αυτό δεν τθν κλειδϊνει ποτζ! 

Μπαίνεισ λοιπόν ςτθν τάξθ, πετάσ τθν τςάντα βγάηεισ ζνα βιβλίο, -Πχι ρε δεν ζχουμε αρχαία 
κατεφκυνςθσ πρϊτθ ϊρα φυςικι ζχουμε! -Σωςτά! Και μζχρι να ζρκει ο κακθγθτισ ζχεισ ξαπλϊςει ςτο 
κρανίο με τα χζρια για μαξιλάρι και αναπλθρϊνεισ τα «πζντε λεπτά ακόμα» που δεν κοιμικθκεσ νωρίτερα. 

Μπαίνει λοιπόν ο κακθγθτισ. Σθκϊνεςαι να τον κοιτάξεισ αν ζχεισ λίγθ όρεξθ, αν πάλι δεν το χεισ 
πολφ ςιμερα, οφτε να τον δεισ. Κι εκεί που περιμζνεισ ότι κα ςου πει μια καλθμζρα και τα πρϊτα πζντε 
λεπτά κα ςε αφιςει ςτθν θςυχία ςου να ςυνειδθτοποιιςεισ ότι ξεκινάει άλλθ μια μζρα, αρχίηει ςαν 
θχογραφθμζνο μινυμα το μάκθμά του. Ακόμα καλά-καλά δεν κάτςατε ςτθν καρζκλα κφριε/κυρία, πάααρτε 
και μια ανάςα! Ρω-πω όρεξθ για να μεταλαμπαδεφςει τισ γνϊςεισ του/τθσ! Μπα, μάλλον να τα πει και να 
ξεμπερδεφει κζλει... Σίγουρα! Ριο πολφ βαριζται νομίηω, γιατί ποιοσ κζλει να κάνει μάκθμα ςε 
μουρτηοφφλθδεσ, κακόκεφουσ και υπερβολικά νυςταγμζνουσ μακθτζσ; 

Ράντωσ μερικζσ φορζσ ςασ ηθλεφω εςάσ τουσ κακθγθτζσ. Δεν ζρχεςτε πάντα από τθν πρϊτθ ϊρα! Ενϊ 
εμείσ κάκε μζρα ςτισ οκτϊ το πρωί πρζπει να δεχτοφμε τα «φϊτα» όποιου άτυχου ζχει μάκθμα πρϊτθ ϊρα. 

Λοιπόν όςο κι αν ςασ αγαπάμε, αν δεν μασ πείτε καλθμζρα όταν μπείτε ςτθν τάξθ και ξεκινιςετε 
κατευκείαν το μάκθμα ςασ, το ζχετε χάςει το παιχνίδι. Οφτε που κα ςθκωκοφμε να ςασ κοιτάξουμε. Κι 
επειδι δεν μ' αρζςει να μιλάω χωρίσ αποδείξεισ, ζκανα κι εγϊ τθν ζρευνά μου και ςφμφωνα με αυτι, το 
μάκθμα των κακθγθτϊν που λζνε καλθμζρα το πρωί και τα πρϊτα πζντε λεπτά προτιμοφν να μασ τα 
«χαρίςουν» ζχει απιχθςθ ςε αρκετά μεγαλφτερο αρικμό μακθτϊν. 

Δεν λζω, με όλθ τθν κατάςταςθ που επικρατεί ςτθν χϊρα μασ, με τισ περικοπζσ που ςασ ζχουν κάνει, 
με το άγχοσ αν κα βγάλετε τθν φλθ, αν κα προετοιμάςετε ςωςτά τουσ μακθτζσ ςασ για τισ πανελλινιεσ δεν 
είναι εφκολο, αλλά… ςκεφτείτε κι εμάσ που τα δεχόμαςτε αυτά ζςτω και ζμμεςα ςε κακθμερινό επίπεδο. 

Οι γονείσ κάποιων το πρωί που ξυπνάμε δεν είναι ςπίτι∙ ζχουν ξυπνιςει απ' τισ τζςςερισ ι απ' τισ 
πζντε για να πάνε ςτθ δουλειά, ι ακόμα χειρότερα για να ψάξουν για δουλειά. Πλοι ηοφμε κάτω από τισ 
ίδιεσ άκλιεσ ςυνκικεσ. Αλλά είμαςτε άνκρωποι πάνω απ' όλα ε; Ασ μθν το ξεχνάμε αυτό. 

Γι' αυτό τθν επόμενθ φορά που κα μπείτε πρϊτθ ϊρα ςε μια τάξθ, κυμθκείτε να πείτε «Καλθμζρα» 
και αν ζχετε τθν καλι κζλθςθ ζνα χαμόγελο κα μασ ζφτιαχνε λίγο τθ διάκεςθ. Κα 
ζδειχνε ότι ζχετε όρεξθ να αςχολθκείτε μαηί μασ και κα μασ τραβοφςε τθν προςοχι. Κι 
αν δεν με πιςτεφετε, δεν χάνετε τίποτα να δοκιμάςετε! 

 
Χριςτίνα Ραπουτςι, Β'2 

  

εμείσ κι ο κόςμοσ 



 

ντρινννν!!!, εφθμερίδα μακθτϊν του 3ου Γενικοφ Λυκείου Δράμασ,  Λοφνιοσ 2013 
 

 
 

 
 

Πλζον μόνο ςαν αναμνιςεισ…. 
 

Αχχχχ  πζραςε ο καιρόσ… πότε ιταν Σεπτζμβρθσ που γκρίνιαηα και πότε ζφταςε ο 
Απρίλιοσ…! Ρλζον οι απαιτιςεισ είναι πολφ μεγαλφτερεσ γιατί κρίνεται το μζλλον μασ από τισ 
Ρανελλαδικζσ (λεσ και κα βροφμε δουλεία…what ever..!!!!) Πλοι ζχουν ςαςτίςει…. Είτε ςτο 
ςχολείο (γιατί κάποιοι κακθγθτζσ δεν προλαβαίνουν να βγάλουν τθν φλθ), είτε ςτα φροντιςτιρια 
(διότι οι κακθγθτζσ προςπακοφν να μασ διδάξουν τα ΡΛΟ δφςκολα…) , είτε ςτο ςπίτι (που… είμαι 
ςίγουρθ ΚΑΚΕ μαμά, μπαμπάσ, μεγαλφτερα αδζλφια λζνε «ΔΛΑΒΑΣΕ ΓΛΑ ΝΑ ΓΛΝΕΛΣ ‘ΚΑΤΛ’ ΣΤΘΝ 
ΗΩΘ ΣΟΥ.!» Εεμμ νομίηω ότι κάάάάτι ξεχνάνε… Πλοι πλζον ζχουν πτυχία όμωσ  ΚΑΝΕΛΣ δεν τα 
χρθςιμοποιεί, αφοφ δεν υπάρχουν δουλειζσ….!!!! Τζςπα….  

Δεν περίμενα ΡΟΤΕ ότι κα το πω αυτό αλλά κα μου λείψει το ςχολείο… ΟΧΛ βεβαία για το 
διάβαςμα αλλά για τισ διδακτικζσ ϊρεσ….. για τουσ κακθγθτζσ <3 για τισ κατευκφνςεισ <3 <3 
Ζχουν ειπωκεί τόςα πολλά πράγματα..!!!τόςεσ ατάκεσ…!!! Κα μου λείψει θ κυρία Γ.…  κα μου 
λείψουν τα παραδείγματά τθσ ςτθν ΑΟΔΕ..οι χοροί μασ ςτα διαλειμματα… <3 κα μου λείψει και θ 
κυρία Τ. που κάκε Τρίτθ προςπακοφςε να μασ πει όςεσ περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μποροφςε για 
τθν κρθςκεία μασ… αλλά να πω τθν αλικεια και οι φωνζσ τθσ και κα μου λείψουν…!!! και ο 
κφριοσ Μ. κα μου λείψει… που με τα πειράματα και με τισ περαιτζρω πλθροφορίεσ του ςτθν 
φυςικι με ζκανε να αποκτιςω ενδιαφζρον για αυτιν..! αλλά και ο κφριοσ Σ. <3 που όταν ιταν 
επιτθρθτισ μασ ενθμζρωνε για τα άρκρα που διάβαηε…(και ιταν ενδιαφζροντα..!!!!) Και οι 
υπόλοιποι κακθγθτζσ κα μου λείψουν… βαςικά… όχι όλοι…(χαχαχα :) αλλά ζνα είναι ςίγουρο κα 
μου λείψουν αυτζσ οι ςχολικζσ μζρεσ… Κλείνει ζνα μεγαααλο κεφάλαιο ςτθ ηωι όλων μασ… και 
ξεκινάει ζνα άλλο… με ζνα ΤΕΑΣΤΛΟ ΕΩΤΘΜΑΤΛΚΟ…. Άντε και καλό καλοκαίρι να ζχουμε…(κα 
δοφμε βζβαια αν κα είναι καλό..γιατί το καλό είναι υποκειμενικό…. καλό για μζνα κα είναι μόνο 
όταν δω ότι πζραςα φοιτιτρια ςτα οικονομικά)…. 
                                                                              
 

Ειρινθ Καννίδου, Γ2 
 

 

 

 

  

  

αφιζρωμα ςτα παιδιά τθσ ΓϋΛυκείου… 



 

ντρινννν!!!, εφθμερίδα μακθτϊν του 3ου Γενικοφ Λυκείου Δράμασ,  Λοφνιοσ 2013 
 

 

 

…τι κα κελεσ να κυμάςαι, τι κα κελεσ να ξεχάςεισ;;; 

 

Κζλω να κυμάμαι τισ ςτιγμζσ γζλιου ςτθν κατεφκυνςθ, τα γραμματάκια ςτο κρανίο, τουσ δανεικοφσ 
ςτφλουσ, τα ςτυλό που ζχουν χακεί κάπου κάτω από τισ ζδρεσ και τα κρανία και φυςικά τθν 
ΡΕΝΤΑΘΜΕΘ που ιταν θ καλφτερθ εκδρομι. Κζλω να ξεχάςω, μμμ... μιςό λεπτό, δεν κζλω να ξεχάςω 
τίποτα, οφτε τισ παρατθριςεισ, οφτε τα διαγωνίςματα με χαμθλό βακμό... Τίποτα! Γιατί αυτι είναι θ τρίτθ 
λυκείου που κα κυμόμαςτε, θ Τρίτθ του Γ'κεωρ.3   

Σοφία Τοροφνογλου, Γ7 
 

Από αυτι  τθ χρονιά κα κυμάμαι τισ ωραίεσ ςτιγμζσ που περάςαμε ςτθν τάξθ, τα αςτεία που είπανε τα 
παιδιά ςτθν τάξθ.  Θα ικελα να ξεχάςω κάποιουσ κακθγθτζσ και κάποιεσ φαςαρίεσ που ζγιναν και ιμουν 
παρϊν. 

Κατερίνα Ατηία, Γ1  
 

Κζλω να κυμάμαι τθν ςφαλιάρα του SPAZ''Φ'' ςτον Ακριτίδθ. 
Ανϊνυμοσ, Γ1 

 
Οφείλω να κυμάμαι τθν φάτςα του Ρ.  όταν είδε  το  (ςυγνϊμθ δεν βρικα το ςφμβολο ςτο 
word] και να το ξεχάςω ζπειτα...     

 
Αμανατίδθσ Ράνοσ, Γ1 

 
 

Πταν φτερνίςτθκε ο διευκυντισ  και ρϊτθςε να του ποφμε  ζνα 3ψιφιο νοφμερο  και του είπαμε το 519!!! 
LoL χαχαχα 

GKZ 
 

Να κυμάμαι πολλά, να ξεχάςω ελάχιςτα... Γζλια, χαρζσ, λφπεσ, φίλουσ, εκδρομζσ όλα αυτά εμπειρίεσ ηωισ 
που κα μου μείνουν. 

Azoidis, Γ1 
 

Τα γζλια που ζχω κάνει ςτα διαλείμματα και ςτθν τάξθ, τισ φίλεσ που ζχω δθμιουργιςει. Αυτά που κζλω 
να ξεχάςω είναι: 

1. το πολφ διάβαςμα (και τουσ ςυχνοφσ πονοκεφάλουσ) 
2. τισ φωνζσ των κακθγθτϊν διότι το Γ1   κεωρείτε από πολλοφσ κακθγθτζσ το ποιο ηωθρό τμιμα. 

Δζςποινα Γεωργιάδου, Γ1  
 

Βαςικά, δεν κα 'κελα να τελειϊςει. Αξζχαςτεσ ϊρεσ γζλιου, βλακείασ. Τζλειοι ςυμμακθτζσ που ζγιναν 
φίλοι. Ασ ξεχάςουμε, όμωσ, όλεσ τισ ϊρεσ φυςικισ που ποτζ δεν κατάλαβα τθν αξία τθσ. 

Ανϊνυμο  
 

Τα παιδιά ςτθν τάξθ, και κα ικελα να ξεχάςω τον Σπφρο Α. 
Ρζτροσ Αμανατίδθσ, Γ4 

 
 

αφιζρωμα ςτα παιδιά τθσ ΓϋΛυκείου… 



 

ντρινννν!!!, εφθμερίδα μακθτϊν του 3ου Γενικοφ Λυκείου Δράμασ,  Λοφνιοσ 2013 
 

 

 

…τι κα κελεσ να κυμάςαι, τι κα κελεσ να ξεχάςεισ;;; 

Ρολφ δυνατζσ ςτιγμζσ, είναι ςυγκινθτικό που μετά από τόςα χρόνια δεν κα ξαναζρκουμε να κάνουμε 
μάκθμα...  Είναι ωραίο το ςχολείο και ασ μθν το παραδεχόμαςτε πάντα όςο ηοφμε...! 

ανϊνυμο 
 

1. Τθν κ.Β. που το ζνα λεπτό ΦΩΝΑΗΕ και το επόμενο που μιλοφςε κανονικά και ηθτοφςε ςυγνϊμθ. 
2. Τα κινζηικα του κ. Δ. 
3. Το fashion.com, τθν κ. Μ. 
4. Τουσ τςαμπουκάδεσ τθσ κ. Χ ςτθν 5ιμερθ, που ιςοπζδωςε με τον λζγειν τθσ τον οδθγό. 
5. Και γενικά ποιοσ κα ικελε να ξεχάςει τισ 5 υπζροχεσ μζρεσ. 
ΚΑI  ΔΕΝ ΚΑ ΚΕΛΑΜΕ ΝΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΤΛΡΟΤΑ. 

Κατερίνα-Κεοδϊρα-Λωάννα,Γ4  
 

1. Τισ μοναχικζσ πρϊτεσ ϊρεσ, επειδι ζλειπε πάντα θ διπλανι ( ονόματα δεν λζμε, γκουχου, γκουχου) 
2. Τισ υπζροχεσ ςτιγμζσ ςτθν τάξθ 
3. Δε κζλω να ξεχάςω τίποτα 

Μαρία Αμπατηίδου, Γ4 
 

 Τθν κ. Β που κάκε πρωί μασ ξυπνοφςε με τθν τςιρίδα τθσ για τα καλά !! 
 Τον κ. Δ με τα αςτεία του και όλα τα κινζηικα (Λωάννα) :D 
 Τον κ. Σ που δεν ρωτοφςαμε ''καν'' για να βγοφμε ζξω και απλά βγαίναμε. 
 Τθν κ. Χ με τθν υπζροχθ δφναμι τθσ ςτθ 5ιμερθ αλλά και ςτο νοςοκομείο :D 
 Τθν μία και μοναδικι κ. Ρ που κάκε φορά τθσ ςπάγαμε τα νεφρα αλλά ΡΑΝΤΑ μασ ςυγχωροφςε! 
 Τθν κ. Μ. που πάντα ζκανε μάκθμα κοιτάηοντασ τον Κεό!! 
 Τον κ. Σ. που μασ κάνει πάντα μπανάκι!! :D 
 Και φυςικά... τθν 5ιμερθ, τισ πιο υπζροχεσ μζρεσ τθσ ηωισ μασ. 
 ΤΛΡΟΤΑ ΔΕΝ ΚΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΤΛΡΟΤΑ 

 Α!!! Και τα υπζροχα ραντεβουδάκια ςτισ τουαλζτεσ ;)  
Μερόπθ-Νικολζτα-Βαρβάρα, Γ4 

 
 Αυτό που κζλω να κυμάμαι είναι ότι πζραςα 3 υπζροχα και καλά χρόνια ςτο 3 Λφκειο Δράμασ . 
Ζχω γνωρίςει πολλά και καλά παιδιά και ζχουμε γίνει πολφ καλοί φίλοι. Ράντωσ  αυτό που κζλω να 
ξεχάςω είναι θ Γ' Λυκείου αφοφ ιταν μια πολφ  δφςκολθ χρονιά με πολυ διάβαςμα προκειμζνου να 
υπάρχει επιτυχία ςτισ πανελλινιεσ και να πραγματοποιθκεί θ είςοδοσ ςτθν πολυπόκθτθ ςχολι. 

ανϊνυμο  
 

Κζλω να κυμάμαι  τα απίςτευτα μαργαριτάρια που πετοφςαμε όλεσ τισ χρονιζσ μζςα ςτθν τάξθ, τισ φιλίεσ 
που ζκανα, τα αςτεία ςτα διαλείμματα και όλεσ τισ γνϊςεισ που ζχω πάρει από διάφορουσ αξιοςζβαςτουσ 
μακθτζσ.  Δεν κζλω να κυμάμαι το απίςτευτο ενοχλθτικό, πρωινό ξφπνθμα, το διάβαςμα τθσ τρίτθσ 
λυκείου και γενικότερα τθν κοφραςθ του διαβάςματοσ. 

  ανϊνυμο 
 

Τα χρόνια μου ςτο Λφκειο κα μου μείνουν αξζχαςτα. Ζμακα πολλά τόςο από άποψθ πλθροφοριϊν όςο και 
από τουσ ανκρϊπουσ. Ρραγματικά, μπορϊ να πω πωσ ωρϋίμαςα κι ευχαριςτϊ αυτά τα χρόνια που μου 
χάριςαν αξζχαςτεσ εμπειρίεσ και πολλοφσ φίλουσ. Βζβαια, το πρωινό ξφπνθμα ιταν ζνα ηιτθμα, αλλά 
άξιηε!  

Σωτιρθσ Δανδανάσ, Γ7 

αφιζρωμα ςτα παιδιά τθσ ΓϋΛυκείου… 



 

ντρινννν!!!, εφθμερίδα μακθτϊν του 3ου Γενικοφ Λυκείου Δράμασ,  Λοφνιοσ 2013 
 

 
 

 

 

…τι κα κελεσ να κυμάςαι, τι κα κελεσ να ξεχάςεισ;;; 

 
Κζλω να κυμάμαι τισ ατελείωτεσ τρελζσ μζρεσ του ςχολείου με τθν τρελι τρελι παρζα μου και τισ 
αξζχαςτεσ ςτιγμζσ γζλιου που μου χάριςε! Κζλω οπωςδιποτε να ξεχάςω τθν τελευταία ϊρα τθσ 
Ρζμπτθσ... Πςοι κατάλαβαν κατάλαβαν! 

ανϊνυμο, Γ4 
 

Θζλω να κυμάμαι τα ατελείωτα γζλια ςτα διαλείμματα, ειδικά τθσ φετινισ χρονιάσ, τθν υπζροχθ 
πενταιμερθ και τισ ϊρεσ τθσ κατεφκυνςθσ με τισ αςτείεσ απορίεσ! Αυτό που κζλω ενδεχομζνωσ να ξεχάςω 
είναι οι πρϊτεσ ϊρεσ τθσ Δευτζρασ, το πρωινό ξφπνθμα μετά το Σαββατοκφριακο.  

ανϊνυμο, Γ4 
 

Λοιπόν... πραγματικά κζλω να ξεχάςω αυτζσ τισ ολοιμερεσ που ποτζ δεν πιγαμε! και κυρίωσ τθν 3ιμερθ! 
Κυρία Β. δεν κα ξεχάςουμε ποτζ εκείνθ τθν πρϊτθ ϊρα τθσ Δευτζρασ που μασ βάλατε να γράψουμε. Θ 
αντίδραςθ όλων: << Ξζρετε τι ϊρα είναι ?!?! >>  
Τα πιο όμορφα μασ χρόνια, χαρζσ κλάματα και γενζκλια εδϊ τα περάςαμε. 12 χρόνια γκρινιάηουμε, αλλά 
εμζνα κα μου λείψεισ <3. 

ανϊνυμο, Γ4 
 

Θζλω να ξεχάςω, οπωςδιποτε, τθν ντροπιαςτικι απόπειρα για 
κατάλθψθ το φκινόπωρο του 2012. Αν και όςα κζλω να ξεχάςω τα 
ζχω ξεχάςει, κάτι που μζνει είναι οι ατελείωτεσ, πειναςμζνεσ, 
κουραςμζνεσ, νυςταγμζνεσ, κατουρθμζνεσ τελευταίεσ ϊρεσ. Θζλω 
να κυμάμαι, τουσ ςυμμακθτζσ μου που γνωρίηω  τα τελευταία 11 
χρόνια και μεγαλϊςαμε μαηί. Τισ εκδρομζσ, όχι αυτζσ που 
πθγαίναμε κάκε μινα όμωσ ( Θεζ μου! Τι κοπροςκφλιαςμα και 
εκείνο!;!;) Και τζλοσ κζλω να κυμάμαι όλουσ τουσ κακθγθτζσ, για να 
τουσ ςκζφτομαι τισ μαφρεσ ϊρεσ και να γελάω μόνθ μου. 

ανϊνυμο, Γ4  
 

Κα ικελα να κυμάμαι όλεσ τισ γνωριμίεσ με τουσ κακθγθτζσ και τουσ ςυμμακθτζσ μου και τισ ςτιγμζσ μου 
μ’ αυτοφσ. Δεν κα ικελα να κυμάμαι το άγχοσ και τθν πίεςθ για τισ πανελλινιεσ τθσ τρίτθσ Λυκείου. 

ανϊνυμο, Γ5 
 

Θα ικελα να κυμάμαι τα διαλείμματα και τισ εκδρομζσ. Θα ικελα να ξεχάςω κάποιουσ ςυμμακθτζσ μου 
αντιπακθτικοφσ και κάποιουσ κακθγθτζσ που εκμεταλλεφονται τθ κζςθ τουσ και προςβάλλουν με ευκολία. 

ανϊνυμο, Γ4 
 
Κα ικελα να κυμάμαι τουσ χοροφσ που ρίχναμε με τθν κ. Γ. ςτα διαλείμματα και όλεσ εκείνεσ τισ 
γκριμάτςεσ/φάτςεσ με αυτά τα ΤΕΛΕΛΑ ανζκδοτα… χαχα… και όλεσ τισ φιλίεσ που δθμιοφργθςα μζςα ςτο 
ςχολείο.  

Ειρινθ Καννίδου, Γ2 
 
Τα όνειρα που ζκανα μζςα ςτθν τάξθ απ’ τουσ πολλοφσ φπνουσ. Να ξεχάςω τον Λωςθφίδθ.  

Με αγάπθ, Cobras <3;* 

αφιζρωμα ςτα παιδιά τθσ ΓϋΛυκείου… 



 

ντρινννν!!!, εφθμερίδα μακθτϊν του 3ου Γενικοφ Λυκείου Δράμασ,  Λοφνιοσ 2013 
 

 

 

 

…τι κα κελεσ να κυμάςαι, τι κα κελεσ να ξεχάςεισ;;; 

Λοιπόν,  ό, τι και να γίνει πιςτεφω ότι δεν κα ξεχάςω ποτζ τον κ. Θ και τουσ απαξάπαντεσ.  Επίςθσ, μπορϊ 
να πω πωσ δεν κζλω να ξεχάςω κάτι αν και πραγματικά λυπάμαι που ζχαςα κάτι... 

Ανϊνυμο, Γ4 
 

Αυτό που πραγματικά κα κελα να ξεχάςω είναι οι  πρϊτεσ ϊρεσ. Δεν ξζρετε πϊσ είναι να είςαι 
νυςταγμζνοσ, πειναςμζνοσ, κουραςμζνοσ από το διάβαςμα τθσ προθγοφμενθσ μζρασ και να ζχεισ τον 
κακθγθτι ι τθν κακθγιτρια να φωνάηει πάνω απ το κεφάλι ςου!!! 
Αυτό που δε κα ξεχάςω ποτζ είναι θ πενταιμερθ <3:   10/12/12 με 14/12/12 αξζχαςτθ θμερομθνία. 
Αξζχαςτο βζβαια για κάκε μακθτι είναι το κλίμα τθσ τάξθσ: αςτεία, γζλια, κοτςάνεσ απροειδοποίθτα!!! Τα 
μακθτικά χρόνια είναι τα καλφτερα…  

ανϊνυμο, Γ4 
 

Το τελευταίο που κα ικελα να ξεχάςω είναι οι βλακείεσ των ςυμμακθτϊν τθν ϊρα του μακιματοσ. Πλεσ 
αυτζσ οι πλάκεσ ζδωςαν μία άλλθ αίςκθςθ ςτθ ςχολικι ηωι, χωρίσ τθν οποία κα ιταν ανυπόφορθ. Σε 
γενικζσ γραμμζσ δεν κα ικελα να ξεχάςω τίποτα, παρά μόνο τισ πρϊτεσ και δυςβάςταχτεσ ϊρεσ. 
Σθκϊνομαι από το κρεβάτι ςα ρομπότ και πθγαίνω ςτο ςχολείο πρωί πρωί. Μακάρι το ωράριο του 
ςχολείου να ξεκινοφςε 2 – 3 ϊρεσ αργότερα και να μποροφςα να ζχω πρωινό ςαν άνκρωποσ. 

Ραναγιϊτθσ Χατηθδάφνθσ, Γ6 
 

Σίγουρο είναι πωσ δεν πρόκειται να ξεχάςουμε όλεσ αυτζσ τισ ϊρεσ που ιταν γεμάτεσ με γζλια και 
βλακείεσ από τουσ ςυμμακθτζσ μασ! Τα πειράγματα με τουσ κακθγθτζσ αλλά και μεταξφ μασ.! Τα κενά και 
τισ ατελείωτεσ ϊρεσ για ςυηθτιςεισ άκυρων κεμάτων εν ϊρα του μακιματοσ! Μπορεί ωσ μακιτριεσ να 
μθν ιμαςταν και άριςτεσ αλλά τουλάχιςτον ηιςαμε αυτά τα 3 χρόνια του λυκείου με μπόλικθ, μπόλικθ, 
μπόλικθ ΤΕΛΛΑ και δε κα τα ξεχάςουμε ΡΟΤΕ! <3  Κορίτςιααα! Μου  μακεσ ζρωτα, ζρωτα, ζρωτα! 
Ζρωτα, ζρωτα ΜΟΝΑΔΙΚΟ!!! Φιλάκια Σμοφτσ!  
Ελιςάβετ  Σαββίδου + Ντίνα Φωτιάδου + Ελζνθ Ραναγιωτίδου + Αναςταςία Σαχινίδου + Ελζνθ Μπαςματηι 

+ Βοφλα Ραπαδθμθτρίου+ Δζςποινα Ξυραφίδου! 
 

Κα ικελα να κυμάμαι τον Χριςτοφορίδθ το Γιϊργο!!! Τον αγαπάω!!  
ανϊνυμο, Γ3 

Θα ικελα να κυμάμαι τον Φ.!!! Και να ξεχάςω τθν .  
ανϊνυμο, Γ3 

 
Χμ, πολλά! Τα γζλια :D, τισ ανοθςίεσ, τισ κουβεντοφλεσ μζςα ςτο μάκθμα ...$ Χαρζσ, λφπεσ, απογοθτεφςεισ 
μπικαν ςτθ ηωι μασ ξαφνικά και τθν γζμιςαν... Ωραία πράγματα… =) Δεν ξζρω αν κζλω να ξεχάςω κάτι, 
γιατί αυτό το ''κάτι'' μου ζδωςε τθν ευκαιρία να ανακεωριςω κάποια πράγματα, να βάλω πλϊρθ για 
άλλα... Είναι γενικά πολλά αυτά που κζλω να εκφράςω, αλλά δεν χωράνε μζςα ςτισ λζξεισ... καλι μασ  -
καινοφρια- αρχι, πιο λαμπερι και ευτυχιςμζνθ ςτθ νζα μασ κατοικία! :D  

Ελζνθ Ραναγιωτίδου, Γ3 
 
Τισ φάςεισ που πζραςα και καλζσ και κακζσ και να ξεχάςω τουσ ςπαςτικοφσ κακθγθτζσ.      

ανϊνυμο, Γ3 
 

Θα ικελα να κυμάμαι τον Χωλίδθ τον Θεό και να ξεχάςω τον άτιμο Λαγό.  Χ. Θεά!! Κ. Τεράςτιοσ!! Φ.ΛεΡά 
(Λευτζρθσ Ραντατηισ ) και τα μυαλά ςτα κάγκελα. Λελε Α5 – Β5 – Γ3 Α! Και το Χριςτοφορίδθ ανϊνυμο, Γ3 

αφιζρωμα ςτα παιδιά τθσ ΓϋΛυκείου… 



 

ντρινννν!!!, εφθμερίδα μακθτϊν του 3ου Γενικοφ Λυκείου Δράμασ,  Λοφνιοσ 2013 
 

 
 

 

 

…τι κα κελεσ να κυμάςαι, τι κα κελεσ να ξεχάςεισ;;; 

 
Κα ικελα να κυμάμαι…  βαςικά από το ςχολείο τίποτα. Μόνο τα παιδιά που περνοφςαμε και γ…  Τϊρα τα 
μουχαμπζτια και τισ βλακείεσ που κάναμε που μζνουν αξζχαςτεσ. Εντάξει αξζχαςτα άτομα  Α5 – Β5 – Γ3 
τρελι παρζα τρελά γζλια. 

Χ.Χ. 
 

Θα κυμάμαι πάντα τα φιλαράκια που ζκανα ςτο ςχολείο και τισ αξζχαςτεσ ςτιγμζσ που περάςαμε μαηί από 
τθν Α' μζχρι τθ Γ' λυκείου. Επίςθσ τον ΤΙΤΑΝΟΜΕΓΙΣΤΟ κφριο Κ. που μασ ζκανε να κλαίμε από τα γζλια!!! 
Από τθν άλλθ κζλω να ξεχάςω τισ άςχθμεσ λίγεσ μεν ςτιγμζσ που υπιρξαν αλλά ςτα... περαςμζνα 
ξεχαςμζνα...    

ανϊνυμο, Γ3 
        
Τισ ςτιγμζσ που πζραςα ςτθν τάξθ με τον Μάριο αγκαλίτςα τισ κρφεσ μζρεσ του χειμϊνα. Να ξεχάςω τισ 
απουςίεσ που μου ζβαλαν όταν δεν το άξιηα, όπωσ να ξεχάςω και τον Ρόρναλθ.  

με αγάπθ, Μάριοσ 
    
Ασ αρχίςω απ’ αυτά που κζλω να ξεχάςω… ςίγουρα όχι τουσ κακθγθτζσ που φϊναηαν… είχαν κι αυτοί  τθν 
πλάκα τουσ… τελικά δεν κζλω να ξεχάςω τίποτα. Πλα φτιάχνουν μι α υπζροχθ χρονιά… κζλω δθλαδι να 
κυμάμαι τα πάντα, όλεσ τισ κοτςάνεσ μζςα ςτθν τάξθ, όλεσ τισ «διαφωνίεσ» με κακθγθτζσ, διευκυντζσ και 
ςυμμακθτζσ, όλεσ τισ υπζροχεσ μζρεσ ςτθν πενταιμερθ, και όλα τα αξζχαςτα κενά ςτθν κατεφκυνςθ 
(εξαιτίασ τθσ απουςίασ τθσ κυρίασ Ρ. ) που ιταν με χορό (ζλεοσ:P), τραγοφδι και πολφ γζλιο! Θζλω να τα 
κυμάμαι ΟΛΑ! Μου λείπουν ιδθ όλα… αντίο ςχολικι ηωι 

Μαριάννα Μωυςιάδου, Γ2 
 

     Και ενϊ ζφταςε θ ςτιγμι να γράψουμε τι κζλουμε και τι δεν κζλουμε να κυμόμαςτε, δε μπορϊ να 
ςυνειδθτοποιιςω ότι τα ςχολικά χρόνια φτάνουν ςτο τζλοσ. Ρρϊτθ φορά μετά από καιρό όλοι μαηεμζνοι 
πάλι ςτθν ίδια τάξθ, ζχοντασ ιδθ 114 απουςίεσ, να μιλάμε για το μζλλον, τθν ευτυχία, τθν αγάπθ και τθ… 
ςχζςθ τθσ Λωάννασ, να μιλάμε για τθν πενταιμερθ που ιταν θ πιο μαγικι ςτιγμι τθσ ςχολικισ μασ ηωισ… 
για πάντα. Δεν κα ξεχάςω τισ κακίεσ τθσ Μαρίασ που πάντα εγϊ τθν πλιρωνα!!! Δεν κα ξεχάςω τισ 
τελευταίεσ ϊρεσ κοιτϊντασ το ρολόι του κινθτοφ ανά ζνα λεπτό, που φαινόταν αιϊνασ, και που 
ακοφγονταν ψίκυροι « ςε πόςο ρε;» Τον Γ. και το χαμόγελό του, και τον Σκ. που κάναμε μουχαμπζτι κάκε 
διάλειμμα. Τα βιβλία τθσ γενικισ κάτω από το κρανίο… τϊρα που είπα κρανίο… το κρανίο μου που από 
τθν αφθρθμάδα μου το μουτηοφρωνα ςυνζχεια… το καράβι τθσ Κζρκυρασ… άςε. Άςε ςου λζω άςε. Πλοι 
ςυγκινθμζνοι… μφξεσ και δάκρυα να πζφτουν… και γω πείναςα πάλι.  

Φιλιά <3.  
Ελβίνα, Γ4 

 
 
 
 
 
 
 
 

αφιζρωμα ςτα παιδιά τθσ ΓϋΛυκείου… 



 

ντρινννν!!!, εφθμερίδα μακθτϊν του 3ου Γενικοφ Λυκείου Δράμασ,  Λοφνιοσ 2013 
 

   

 

Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό ζ’ έλα όκνξθν ζρνιείν, ζην θαιύηεξν ζρνιείν ηεο Γξάκαο…  

…παηδηά,  ην παξακύζη ηειείσζε. Έμσ ε δσή ιπζζνκαλάεη θαη δείρλεη πξνθιεηηθά ηα δόληηα ηεο. Μελ ηελ θνβάζηε. 

Αδξάμηε ηελ θαη θάληε ηνλ θόζκν θαιύηεξν. Κάληε όινπο εκάο ππεξήθαλνπο πνπ βγάιακε καζεηέο πνπ καο έρνπλ 

μεπεξάζεη.  

Γηώξγνο Καζαπίδεο 

 

 

«ώκα θαη ςπρή» απ ηε ζπιινγή «Σν λεθξό θαθελείν» ηνπ Μάλνπ Διεπζεξίνπ 

 

Όρη κνλάρα απηό πνπ είκαζηε θη ό, ηη απόκεηλε από καο ή ό, ηη αγσληδόκαζηε λα θαίλεηαη,  

αιιά καδί καο ζέξλνπκε θαη ηηο κνξθέο ησλ άιισλ πνπ κε ηα ρξόληα γίλνληαη ίζθηνο αλάκλεζεο 

Μαδί καο ζέξλνπκε ζεκάδηα θαη θνκκάηηα ηνπο, ην αίκα, ηελ αγάπε ηνπο, ηελ πεξηθξόλεζή ηνπο,  

ηα πάζε θαη ηα κίζε ηνπο θαη ηελ εθδίθεζή ηνπο 

Απηά πνπ ράζακε ζε ηξόκνπο θαη θηλδύλνπο 

Όζα θεξδίζακε ζε κάρεο βηαζηηθέο, ηπξαλληθέο 

Κη όζεο καο έδσζαλ ραξέο πεξαζηηθέο νη αζάλαηνη.  

Έηζη ζηγά ζηγά ρηίδεηαη ζώκα θαη ςπρή. Έηζη ζηγά ζηγά ην πξόζσπό καο. 

Γήκεηξα Υαηδεδεκεηξίνπ 

 

Μηα αζηξαπή είλαη ε δσή 

ζηε ιάκςε ηεο πνπ θάλεη 

ό,ηη πξνιάβεη ν άλζξσπνο 

ηα ππόινηπα ηα ράλεη. 

Να αγαπάηε ηε δσή, λα είζηε ν εαπηόο ζαο θαη λα ζαο νδεγνύλ ηα όλεηξά ζαο. 

Βάζσ Λύηηλα 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PiFcfMbOyyE 

Γεκήηξεο Κπξηαδίδεο 

 

αο εύρνκαη νιόςπρα κε ηε ιήμε ηεο «ηξίηεο εθπαηδεπηηθήο ζαο θαξηέξαο» λα εθπιεξσζνύλ όια ζαο ηα όλεηξα.. ε 

θνηηεηηθή ζαο θαξηέξα λα γελλήζεη ΟΝΔΙΡΑ ΠΟΛΛΑ ΟΝΔΙΡΑ. «Άλζξσπνο ρσξίο όλεηξα είλαη δέλδξν ρσξίο ξίδεο».  

Σάζνο Καξαγηαλλίδεο 

 

’ απηό ην ηαμίδη ζαο ζην Λύθεην πνπ θάλακε καδί, θαιό είλαη λα ζπκάζηε ηα σξαία, ηα ρξήζηκα αιιά θαη ηα δύζθνια 

θαη ζηελ ππόινηπε πνξεία ζαο λα είζηε πάληα πξώηα ραξνύκελνη, επηπρηζκέλνη θαη λα πινπνηήζεηε ηνπο ζηόρνπο θαη 

ηα όλεηξά ζαο. Αλ θάηη δελ επνδσζεί, λα ζπκάζηε πάληα ηνλ πνηεηή. Αμία έρεη θαη ην ηαμίδη γηα ηελ Ιζάθε.  

Γηάλλεο γνπξίδεο 

Τ.. ην ζρνιείν θαη νη θαξδηέο καο ζα είλαη πάληα δίπια ζαο.  

 

Να αγσλίδεζηε κε ζηόρεπζε θαη θαζαξόηεηα, ρσξίο ζπκβηβαζκνύο. 

Χαξά Μαξθνγηαλλάθε 

 

Σίπνηα δελ ζαο ραξίδεηαη ζηε δσή. Σν απνθηάηε κε θόπν. 

Αηζηνδνμείηε. 

Γξεγόξεο Υαξαιακπίδεο 

 

Καινηάμηδα ινηπόλ παηδηά καο ζ΄ απηή ηε θάζε ηεο δσήο πνπ μεθηλάηε. Δίλαη ε πην εληππσζηαθή, ε πην θαληαζηηθή, ε 

πην δεκηνπξγηθή. Με κείλεηε ζηα κηθξά θαη πξόρεηξα θαη επηειή. Δίζηε γηα άιια, πην ςειά θαη πην κεγάια.  

(Μελ ηα ζεσξήζεηε ππεξβνιή ηα παξαπάλσ. Σν πάζνο, ε θσηηά θαη ε αζσόηεηά ζαο είλαη ε δηθή καο ειπίδα γηα κηα 

δσή ρσξίο ηέικαηα αιιά κε ελδηαθέξνλ). 

Καιή ηύρε 

 

Δπαγγειία Μαθξίδνπ 

 

 

 

αφιζρωμα ςτα παιδιά τθσ ΓϋΛυκείου… 

http://www.youtube.com/watch?v=PiFcfMbOyyE


 

ντρινννν!!!, εφθμερίδα μακθτϊν του 3ου Γενικοφ Λυκείου Δράμασ,  Λοφνιοσ 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Καηξόο λα ζσπάζνπκε, κηιήζηε εζείο… 

Βαζίιεο πκεσλίδεο 

 

«Η θνηλσληθνπνίεζε είλαη κηα ακθίδξνκε  δηαδηθαζία. Μηα δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο θνηλσλίαο θαη αηόκνπ». Όηαλ 

ην πηζηέςεηε απηό ζα βξείηε ην δξόκν θαη ηξόπν λα θξαηήζεηε ηα θαιά θαη λα αιιάμεηε όζα 

πηζηεύεηε όηη ρξεηάδεηαη λα αιιάμνπλ. Δζείο είζηε ππεύζπλνη γηα ην ηαμίδη ηεο δσήο ζαο θαη ηηο επηινγέο ζαο.  

Διπηλίθε Παπαδνπνύινπ 

Wishing you the best of luck in your life.  

Αγγειηθή Γειεγηώξγε 

 

Δύρνκαη λα πεηύρεηε ζηε δσή ζαο ό, ηη νλεηξεύεζηε . Αιιά, αλ δελ ην θαηαθέξεηε, λα ζπκάζηε πσο θάζε εκπόδην είλαη 

γηα θαιό.  

Κιενλίθε Κνπζνξνπιή 

 

Καιή ζπλέρεηα ζηε δσή ζαο. Να γλσξίδεηε όηη ε δσή είλαη έλαο αγώλαο!!! 

ηέθαλνο Γειεγηαλλίδεο 

 

Έλαο θύθινο ηεο δσήο ζαο θιείλεη ζήκεξα. Καηξόο λα ραξάμεηε ηνλ επόκελν κόλνη ζαο θαη ζπκεζείηε…Σάξαηηε ηνπο 

θύθινπο ηάξαηηε…. 

Καηεξίλα Παπαδνπνύινπ 

Life is what happens  to you  

While you’ re busy making other plans (John Lennon) 

Οπόηε θαιή ηύρε! 

Γηώξγνο Χνπξδάο 

 

αο εύρνκαη λα βξείηε γξήγνξα ζηε δσή ζαο ηη ζαο θάλεη επηπρηζκέλνπο θαη λα βξίζθεηε πάληα έλαλ δξόκν γηα λα ην  

θαηαθηάηε. 

Γηάλλεο αηηθίδεο 

Σελ επνρή ηνπ Google, πνπ όιεο νη πιεξνθνξίεο-ζσζηέο θαη ιαλζαζκέλεο-βξίζθνληαη έλα θιηθ καθξηά, αλαδεηθλύεηαη 

εληνλόηεξα από πνηέ ε αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. 

 Νίθνο Καξηπίδεο 

 

Να αλαιάβεηε κε ζάξξνο ηε ζθιεξή δνπιεηά πνπ απαηηεί γλώζε, ηδαληθά θαη απηνθξηηηθή, γηα λα κπνξέζεηε λα 

θπβεξλάηε νη ίδηνη ηε δσή ζαο θαη λα κελ επηηξέςεηε ζε θαλέλα λα βξεη ηελ επθαηξία λα ζαο θεδεκνλεύεη.  

Πξνθνπίνπ Κσλζηαληίλνο 

 

 

αφιζρωμα ςτα παιδιά τθσ ΓϋΛυκείου… 

φωτο Γιάννησ Σεραφειμίδησ, Γ τάξη  



 

ντρινννν!!!, εφθμερίδα μακθτϊν του 3ου Γενικοφ Λυκείου Δράμασ,  Λοφνιοσ 2013 
 

 

Tνπο ηειεηνθνίηνπο καο, 

ζέισ λα ηνπο επραξηζηήζσ γηα όζα κνπ έκαζαλ ηε ρξνληά πνπ πέξαζε θαη  γηα ηελ πνιύ όκνξθε 

εκπεηξία ηεο εθδξνκήο! Καη ηνπο εύρνκαη λα δήζνπλ κηα όκνξθε θαη δεκηνπξγηθή δσή, κε γλώζε, κε 

ζέιεζε, κ' αμηνπξέπεηα. Ν' αθνινπζνύλ πάληα ηελ θαξδηά ηνπο θαη λα κε ράλνπλ πνηέ ηελ πίζηε ηνπο γηα ό, 

ηη πξαγκαηηθά αγαπάλε. Με θνβάζηε ηνπο θόπνπο γηα ό, ηη  αμίδεη θαη κε ζηακαηάηε πνηέ λα νλεηξεύεζηε!  

                                         Με πνιιή αγάπε,                                                    Δηξήλε Βνπγηνπθιή 

 

 

«Πόζε αιήζεηα ζεθώλεη, πόζελ 

αιήζεηα απνηνικάεη έλα πλεύκα; Απηό 

έγηλε γηα κέλα, νινέλα θαη πην πνιύ, ην 

αιεζηλό κέηξν ησλ αμηώλ» (Nietzche) 

Γήκεηξα Παηξσλίδνπ 

  

  

Αγαπεκέλα κνπ παηδηά, εύρνκαη γηα 

ηνλ θαηλνύξην θύθιν ηεο δσήο ζαο πνπ 

μεθηλάεη θάζε επηηπρία! Μαο θάλεηε 

πεξήθαλνπο κε θάζε επηηπρία ζαο, κε 

θάζε πξνζπάζεηά ζαο! Δίζηε ζηε 

ζθέςε καο αιιά θαη ζηελ θαξδηά καο!  

έβε Μαλάβε 

 

 

Εήζε κε πάζνο, κε ινγηζκό θαη κ΄ όλεηξν…  δεύηεξε δσή δελ έρεη. 

Ώξα θαιή! 

Χξηζηίλα Παπαγγειή 

 
Έλα πξάγκα πξέπεη λα έρεη θαλείο: είηε κηα ςπρή πνπ είλαη εθ θύζεσο ραξνύκελε είηε κηα ςπρή πνπ ηελ 

θάλεη ραξνύκελε ε δνπιεηά, ε αγάπε, ε ηέρλε θαη ε γλώζε (Νίηζε). 

Αλζή Ρνκπόθνπ 

 

Να απνιαύζεηε ζην έπαθξν ηελ «αιαδνλεία» ηεο ληόηεο ζαο  

Γώξα Ραβαλίδνπ 

 

αφιζρωμα ςτα παιδιά τθσ ΓϋΛυκείου… 

φωτο Γιάννησ Σεραφειμίδησ, Γ τάξη  

Μαξγαξίηα Υίζζα 



 

ντρινννν!!!, εφθμερίδα μακθτϊν του 3ου Γενικοφ Λυκείου Δράμασ,  Λοφνιοσ 2013 
 

 

 
 
 

Αγάπθ είναι ζνα πιάτο παςτίτςιο 
Αγάπθ είναι ζνα πιάτο φακζσ 

Αγάπθ είναι ζνα πράςινο μιλο 
Ι μιπωσ ζνα ςάντουιτσ μ’ ελιζσ; 

Κ.Χ. 
 

 
Όταν δεν υπάρχει αγάπθ 

οι άνκρωποι γίνονται 
καχφποπτοι κι ζχουν 

φοβίεσ και άγχθ 

Ζρωτασ 
είναι όταν 
κζλω να 

πάω 
ςχολείο 
μόνο και 

μόνο 
επειδι κα 

ςε δω… 

 

 
Αν πασ ςτουσ παπποφδεσ ςου και τουσ πεισ 
ζνα «Σ’ αγαπϊ παπποφ/γιαγιά»,  αυτζσ οι 
λζξεισ κα είναι οι πιο όμορφεσ λζξεισ που 

κα ζχουν ακοφςει ποτζ τουσ. 

 Υπάρχει 
«άφκονθ» 
αγάπθ για 

όλο το 
χρόνο! 

 

 

Αγάπη είναι συναίσθημα!!! 

Ο Θεός είναι αγάπη!!! 

Η μουσική είναι έρωτας!!! 

Ο έρωτας είναι μυστήριο!!! 

Η αγάπη είναι χαρά!!! 

Η χαρά είναι τα πάντα!!! 

Αγάπη είναι ο σεβασμός!!! 

 
 

Είδα ζναν ζρωτα και μου’ ρκε να τρζξω 
Άκουςα ζναν ζρωτα και μου’ ρκε να 
φοβθκϊ 
Άγγιξα ζναν ζρωτα και μου’ ρκε να 
παίξω 
Μάλλον ο ζρωτασ είναι χαηόσ 

Κ.Χ. 

Το να αγαπάμε είναι μεγάλο 
κατόρκωμα αλλά το να 

αγαπιόμαςτε είναι τζλειο, 
γιατί νιϊκουμε πωσ 

υπάρχουμε ς’ αυτόν τον 
κόςμο. 

Πταν προςφζρουμε αγάπθ κα 
μασ τθν ανταποδϊςουν, ενϊ 

όταν δείχνουμε μίςοσ και 
κακία πάλι μασ ζρχεται 

μποφμεραγκ. 

 
Ένασ απλόσ τρόποσ να 

μοιράςεισ αγάπη και να 
κάνεισ τουσ ςυνανθρώπουσ 
ςου ευτυχιςμένουσ με μια 
απλή λέξη είναι ένα απλό 

«γεια, τι κάνεισ;». 

  
Καηά 90% οι άνθρωποι είναι πιο 

γενναιόδωροι ζηις γιορηές. 
Βοηθάνε πιο πολύ ηον 

ζσνάνθρωπό ηοσς, είναι ασηό ποσ 
λέμε ηοσς επηρεάζει ηο πνεύμα 

ηων γιορηών. 

 
 

Τι  θα γινόταν αν οι γονείσ 
ςασ ςασ αγαποφςαν μόνο 

τισ γιορτζσ; 

 
Θ αγάπθ είναι κάτι ανεξιγθτο, όμωσ, ςτισ μζρεσ μασ 

αγάπθ λζνε τον πόνο, αγάπθ λζνε τθ ςχζςθ μια 
βδομάδασ, αγάπθ λζνε το ςεξ. Θ περιςςότερθ αγάπθ 
βρίςκεται ςτθν οικογζνειά ςου. Αν και πολλζσ φορζσ 
νιϊκεισ περιςςότερα ςυναιςκιματα και μαγεία με 

τον ζρωτα, γιατί τουσ γονείσ ςου τουσ ζχεισ 
δεδομζνουσ. Ππωσ και να ζχει… ΑΓΑΡΘΚΕΛΤΕ!!! Και 

μθ φοβάςτε να το δείξετε. 
 

 

 

Τζλοσ, θα ζπρεπε να 
αναφερθεί, πωσ ςτη 

ςημερινή κοινωνία δεν 
υπάρχει αρκετή αγάπη 
γι αυτό είμαςτε ζτςι… 

 

Αγάπη είναι ο έπωταρ πος 

έσει αντέξει στο σπόνο…. 

 
Ρρζπει να κυμόμαςτε πάντα ότι θ αγάπθ 

είναι πράξεισ κι όχι μόνο λόγια… μζςα από 
τισ πράξεισ είμαςτε ευτυχιςμζνοι. 

 

 

Θ Α’ Λυκείου γράφει για τθν αγάπθ και τον ζρωτα… 



 

ντρινννν!!!, εφθμερίδα μακθτϊν του 3ου Γενικοφ Λυκείου Δράμασ,  Λοφνιοσ 2013 
 

RAPHAEL:  Η ΙΣΟΡΙΑ ΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ 

 
Ο Raphael ιταν ςίγουροσ πωσ το δθμιοφργθμά του ιταν 

καταπλθκτικό. Αφοφ ολοκλιρωςε τισ τελευταίεσ λεπτομζρειεσ του πίνακα που 
ηωγράφιηε εδϊ και πολφ καιρό, ζβαλε γεμάτοσ υπερθφάνεια τθν υπογραφι 
του και τον ςκζπαςε με ζνα μεγάλο φφαςμα. Απόλυτα ικανοποιθμζνοσ 
κατευκφνκθκε προσ τθν κάμαρά του για να κοιμθκεί. Σιγοςφυρίηοντασ, ζβαλε 
το νυχτικό του, ζςβθςε το κερί και ξάπλωςε. 

Τον βακφ και γεμάτο όνειρα φπνο του διατάραξε ζνασ δυνατόσ και 
περιοδικόσ χτφποσ. Ξφπνθςε ανιςυχοσ. Κάποιο παρακυρόφυλλο χτυποφςε. 
Συνειδθτοποίθςε ότι προερχόταν από το εργαςτιριό του. Θ ανθςυχία ζγινε 
αμζςωσ αγωνία. Αγωνία για το νζο του ζργο. Χωρίσ να χάςει χρόνο, ςθκϊκθκε 
και ανζβθκε τρζχοντασ τισ ξφλινεσ ςκάλεσ που οδθγοφςαν ςτο εργαςτιρι. 

Ζνα ψυχρό ρεφμα αζρα του ιρκε ςτο πρόςωπο μόλισ άνοιξε τθν πόρτα.  Αςυναίςκθτα προφφλαξε 
το κερί που κρατοφςε για να μθν ςβιςει. Ερχόταν από το ανοιχτό παράκυρο. Θ ματιά του αναηιτθςε 
αμζςωσ τον πίνακά του! Θ καρδιά του ςφίχτθκε και τα μάτια του κόλωςαν. Το ΔΘΜΛΟΥΓΘΜΑ ΤΟΥ, ο 
πίνακασ που ηωγράφιηε εδϊ και πολφ καιρό, είχε εξαφανιςτεί! 

Μια κραυγι βγαίνει από μζςα του:  «Jacomo»!  Αμζςωσ ποδοβολθτό ςτισ ςκάλεσ και καταφκάνει 
ο υπθρζτθσ του λαχανιαςμζνοσ. Ο Raphael δεν αντζχει άλλο και ςωριάηεται ςτθ βελοφδινθ πολυκρόνα 
του εργαςτθρίου. «Jacomo» , λζει τϊρα αχνά «Καταςτράφθκα !» και δείχνει τθν κζςθ που πριν υπιρχε ο 
πίνακάσ του, το «παιδί» του! 

Ο υπθρζτθσ μπικε αμζςωσ ςτο νόθμα και ζτρεξε ςτο παράκυρο. «Ζςπαςαν τον ςφρτθ» 
αποφάνκθκε μετά από ςφντομθ εξζταςθ. 

  «Jacomo, τρζξε γριγορα ςτθ φρουρά» διζταξε ο R. «Ο αξιωματικόσ Giovanni είναι φίλοσ μου. Κα 
βοθκιςει ςίγουρα». 

Ο  Jacomo άφθςε τον Raphael ςτθν πολυκρόνα να κρθνεί για τθ ςυμφορά του και τον ξαναβρικε 
εκεί, όταν επζςτρεψε μόνοσ μετά από λίγθ ϊρα. «Αφεντικό, ο senior Giovanni ζλειπε ςε υπθρεςία. Ο 
φρουρόσ υποςχζκθκε να τον ενθμερϊςει μόλισ γυρίςει». 

Νζα απογοιτευςθ! Σθκϊκθκε και κατευκφνκθκε προσ το παράκυρο. « Jacomo, δεν μποροφμε να 
κακόμαςτε με ςταυρωμζνα τα χζρια! Κάτι πρζπει να κάνουμε. Μα πϊσ ζφταςε εδϊ πάνω;» είπε κακϊσ 
κοίταξε ζξω από το παράκυρο. Το ςπίτι ιταν τριϊροφο. Στενό μα ψθλό. Κάτω ιταν θ κουηίνα και ζνα 
κρεβάτι για τον Jacomo. Μια ξφλινθ εςωτερικι ςκάλα οδθγοφςε ςτον επάνω όροφο που ιταν θ κάμαρα 
του ηωγράφου και ςτον δεφτερο όροφο, ςτο πιο φωτεινό δωμάτιο του ςπιτιοφ ιταν το εργαςτιριό του. 
«Από πάνω αφεντικό … » βρικε πάλι τθ λφςθ ο τετραπζρατοσ υπθρζτθσ. «Κα κρεμάςτθκε με ςχοινί». Ο 
Raphael κοίταξε ψθλά, ζξω. Είχε δίκιο. Φαινόταν πολφ πικανό.  

«Αφεντικό, δεν μποροφμε να κάνουμε τίποτε απόψε» , είπε πάλι ο Jacomo. «Εγϊ κα καρφϊςω το 
παράκυρο και εςφ να πασ να κοιμθκείσ». Ο Raphael δεν ςυμφωνοφςε. Ιταν αδφνατο να κοιμθκεί. 
Ρερπατοφςε πζρα – δϊκε, μονολογοφςε , αναςτζναηε, ενϊ ο Jacomo προςπακοφςε να τον θρεμιςει, γιατί 
πραγματικά δεν μποροφςαν να κάνουν τίποτα απόψε. 

Πταν τελείωςε με το παράκυρο του ζφερε ζνα φλιτηάνι ηεςτό γάλα, και τον ζπειςε τελικά να 
ξαπλϊςει. 

 
Θ νφχτα αυτι υπιρξε δφςκολθ για τον Raphael. Στριφογυρνοφςε γφρω – γφρω ςτο κρεβάτι του. Ο 

ιχοσ από το βαρφ ξφλινο ρολόι του δωματίου του τον άγχωνε ακόμα πιο πολφ. Κάκε λεπτό ζμοιαηε με 
αιϊνα! Μόλισ κοιμότανε λίγο, ζνασ εφιάλτθσ ερχόταν να τον ξυπνιςει. Μια ςκιά να απομακρφνεται 
κρατϊντασ τον πίνακά του. Αμζςωσ ξυπνοφςε ταραγμζνοσ και ιδρωμζνοσ. Τελικά, αποκαμωμζνοσ ζπεςε 
ςε βακφ φπνο. 

Πταν ξφπνθςε κόντευε μεςθμζρι. Ρετάχτθκε επάνω! Το κεφάλι του πιγαινε να «ςπάςει». 
«Φαίνεται κοιμικθκα τα χαράματα» , δικαιολογικθκε. Φϊναξε τον Jacomo. Καμία απάντθςθ. Απόλυτθ 
θςυχία ςτο ςπίτι!      

 
 
 

λογοτεχνικζσ δοκιμζσ 



 

ντρινννν!!!, εφθμερίδα μακθτϊν του 3ου Γενικοφ Λυκείου Δράμασ,  Λοφνιοσ 2013 
 

 
Θ άμαξα ζτρεχε ςτον καρόδρομο και ζκανε κάκε λίγο τουσ δφο επιβάτεσ τθσ να αναπθδοφν ςτα 

κακίςματά τουσ. Ιταν ιδθ πολφ μακριά από τθ ϊμθ. 
- Ιςουν καταπλθκτικόσ ςιμερα ςαν ζμποροσ, είπε γελϊντασ θ όμορφθ νεαρι και μιμικθκε τον 

φίλο τθσ να διαπραγματεφεται ζναν πίνακα. Σε καφμαηα από τθ μιςάνοιχτθ πόρτα. Πμωσ τι 
κράςοσ να ηθτιςεισ δεκαπζντε χρυςά. Αυτά είναι μια περιουςία. 
- Μα τόςα χρειαηόμαςτε καλι μου Sofia, για να ξεκινιςουμε μια νζα ηωι. Ράντα υπθρζτεσ κα 

είμαςτε; 
- Δε ςε φοβάμαι  Jacomo. Ράντα τα καταφζρνεισ! 
- Χωρίσ εςζνα δεν κα τα κατάφερνα. Αν δεν μου ζδινεσ πλθροφορίεσ για τον φιλότεχνο conte Fillipo 

και τθν αγάπθ του για τθν κυρία ςου, τθν contesa Maria. Και ότι ζχει γενζκλια αφριο. Αυτι ιταν θ 
ευκαιρία! 

- Ρότε κα λάβει ο senior Giovanni τθν επιςτολι; 
- Το βράδυ. Ρλιρωςα δφο φιορίνια ςτο φρουρό να του τθ δϊςει απόψε. 
- Και ο χαηοηωγράφοσ να νομίηει ότι μπικανε κλζφτεσ. Φανταςτικό ςχζδιο! Δεν πιςτεφω όμωσ να 

πάκει τίποτα; Τον ςυμπακϊ τον καθμζνο. 
- Μθν ανθςυχείσ! Απλά κα ξυπνιςει με λίγο πονοκζφαλο. 

 
 
Ο conte Fillipo ιταν πολφ χαροφμενοσ, κακϊσ περίμενε τθν αγαπθμζνθ του Maria να πάρουν μαηί 

πρωινό. Σιμερα είχε τα γενζκλιά τθσ και είχε ζνα δϊρο ζκπλθξθ για αυτιν. Ζναν ςπουδαίο πίνακα. Ιταν 
και οι δφο φιλότεχνοι, με καλό γοφςτο και μεγάλθ αγάπθ για τθν ηωγραφικι. Ο ηωγράφοσ βζβαια δεν ιταν 
γνωςτόσ, μα ιταν ςίγουροσ ότι ςφντομα κα γινόταν. Raphael…  Μςωσ και να ιταν ψευδϊνυμο ςκζφτθκε. 
Βζβαια τον ακριβοπλιρωςε. Δεκαπζντε χρυςά! Για άλλουσ είναι μια περιουςία ςκζφτθκε, αλλά … -
χαμογζλαςε- όχι για μζνα! Μα τι ςκλθρόσ διαπραγματευτισ ιταν ο χκεςινόσ ζμποροσ που εκπροςωποφςε 
το ηωγράφο. Λεσ και ιξερε όλεσ τισ αδυναμίεσ μου!    

Αντί για τθ γυναίκα του όμωσ, εμφανίςτθκε ζνασ υπθρζτθσ και είπε με επίςθμο φφοσ ότι τον 
ηθτοφςε επειγόντωσ ο αξιωματικόσ Giovanni μαηί με ζναν άγνωςτο κφριο.   

Ο Giovanni, που ιταν φίλοσ του, τον χαιρζτθςε εγκάρδια, ηιτθςε ευγενικά ςυγνϊμθ για τθν 
απροςδόκθτθ επίςκεψθ και διακριτικά του εξιγθςε ότι είχε μια ανϊνυμθ επιςτολι που τον αφοροφςε.  

Ο conte Fillipo άρχιςε να διαβάηει και αμζςωσ ζχαςε το χρϊμα του. 
- Δεν είναι δυνατόν, ψζλλιςε. 
- Τι δεν είναι δυνατόν; Επανζλαβε θ contesa Maria που είχε μόλισ εμφανιςτεί και χαιρζτθςε τουσ 

επιςκζπτεσ. 
Ο conte Fillipo μολονότι πλοφςιοσ ιταν τίμιοσ και ενάρετοσ. Ριγε αργά – αργά ςτθ βιβλιοκικθ και 

επζςτρεψε τον πίνακα που είχε αγοράςει τθν προθγουμζνθ. 
«Αυτόσ είναι!» αναφϊνθςε με χαρά ο ςυνοδόσ του Giovanni. «Αυτόσ είναι!» 
Ο conte Fillipo, φανερά απογοθτευμζνοσ, αγκάλιαςε τθ γυναίκα του, που κοίταηε με καυμαςμό 

τον πίνακα και τθσ εξιγθςε ότι ιταν το δϊρο του για τα γενζκλιά τθσ, αλλά δυςτυχϊσ μόλισ ζμακε από μία 
επιςτολι ότι ο ζμποροσ που του τον ποφλθςε ιταν ζνασ κοινόσ κλζφτθσ. 

- Και ζδωςα δεκαπζντε χρυςά! 
- Δεκαπζντε χρυςά;  Αυτά είναι μια περιουςία, είπαν με μια φωνι οι άλλοι τρεισ.  

 
Ο  Giovanni, πρακτικόσ άνκρωποσ, ανζλαβε δράςθ. Μίλθςε με τον Raphael ιδιαιτζρωσ, μετά με 

τουσ οικοδεςπότεσ, ξανά με τον Raphael και τελικά όλοι ζδωςαν τα χζρια. Ο conte Fillipo χάριςε τον 
πίνακα ςτθν καλι του, πλθρϊνοντασ άλλα πζντε χρυςά – αυτι τθ φορά ςτον Raphael – αλλά πιρε τθν 
υπόςχεςθ να βλζπει πρϊτοσ μελλοντικά ζργα του ηωγράφου και να αγοράηει πρϊτοσ όςα επικυμεί.        

          
Γιϊργοσ – Μάριοσ Μπουρμάσ, Β5 
Αϋβραβείο διθγιματοσ ςτθν κατθγορία «Αςτυνομικό» 

ςτον 5
ο
 πανελλινιο ςχολικό λογοτεχνικό διαγωνιςμό  

του Μορφωτικοφ Ομίλου Ρετροφπολθσ 2013 

 λογοτεχνικζσ δοκιμζσ 



 

ντρινννν!!!, εφθμερίδα μακθτϊν του 3ου Γενικοφ Λυκείου Δράμασ,  Λοφνιοσ 2013 
 

Ο αναγνϊςτθσ του ντριιιιν!!! ασ μασ 

ςυγχωρζςει για τθ γραμματοςειρά νο 8 

που διαλζξαμε γι αυτό το διιγθμα... 

Λόγοι πρακτικοί μασ δυςκόλεψαν να 

προςκζςουμε εννιά ςελίδεσ ςτο τεφχοσ 

μασ… ζτςι, κάντε υπομονι, κακαρίςτε τα 

γυαλιά πρεςβυωπίασ και… απολαφςτε το 

διάβαςμα… 

 
 

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΦΟΡΕΥΤΡΙΑΣ 
 

 Κάπνηε, ζηε κηθξή πόιε ηεο Γξάκαο, δνύζε έλα θνξίηζη, ην νπνίν είρε κεγάιε αγάπε γηα ην ρνξό. Σελ έιεγαλ Παλσξαία θη ήηαλ 

εθπιεθηηθά όκνξθε θαη ηαιαληνύρα. Ήμεξε ζρεδόλ ηα πάληα λα ρνξεύεη, κα απηό πνπ ηελ ελέπλεε πεξηζζόηεξν ήηαλ ην ρηπ-ρνπ. Όηαλ 

όκσο ζέιεζε λα δνθηκάζεη θαη ην ζύγρξνλν ρνξό, ζπλεηδεηνπνίεζε ηε καγεία πνπ έθξπβε απηό ην είδνο. Κη αθνύ ηεο άξεζε θη έβιεπε πσο 

ηα πήγαηλε θαιά, ζέιεζε λα αζρνιεζεί κ' απηό.  

 Όκσο, ε ζρνιή ζηελ νπνία ήζειε λα πεξάζεη κεηά πνπ ζα ηειείσλε ην 

ζρνιείν, εμεηδίθεπε ηνπο καζεηέο ηεο ζ' έλα είδνο. Σν ζπδήηεζε πνιύ θαιά 

κε ηνλ θαζεγεηή ηεο, ζην ρνξό. Ήηαλ ζε κεγάιν δίιεκκα, αθνύ από πνιύ 

κηθξή ρόξεπε ρηπ-ρνπ θαη ηώξα πνπ κεγάισζε, ην ζύγρξνλν ηεο έθιεςε 

ηελ θαξδηά. Βέβαηα, απηό δελ ηελ απαζρνινύζε ηόζν, όζν ε γλώκε ησλ 

γνληώλ ηεο. 

 Η κεηέξα ηεο ηελ αθνινπζνύζε ζε θάζε ηεο βήκα. Αληίζεηα, ν παηέξαο 

ηεο είρε άιια ζρέδηα γηα εθείλε. Ολεηξεπόηαλ έλα ιακπξό θαη πεηπρεκέλν 

κέιινλ, ήζειε ε κνλάθξηβή ηνπ λα αλήθεη ζηηο θαιύηεξεο δηθεγόξνπο ηεο 

Διιάδαο, κπνξεί θαη όινπ ηνπ θόζκνπ. Όκσο δελ ήηαλ απηό πνπ ήζειε ε 

Παλσξαία γηα ηνλ εαπηό ηεο. Ήηαλ αδίζηαθηνο θαη θαηεγνξεκαηηθά αληίζεηνο ν παηέξαο ηεο, κε ηελ άπνςε λα ζπνπδάζεη ρνξό ε θόξε ηνπ. 

Θεσξνύζε πσο έηζη ζα γηλόηαλ κία απνηπρεκέλε, πσο δε ζα είρε κέιινλ θαη πξννπηηθέο. Πνιιέο θνξέο ηα ιόγηα ηνπ ηελ πιήγσλαλ, αιιά 

εθείλε κε ηίπνηα δε ζηακαηνύζε ην ρνξό. Ήηαλ απνθαζηζκέλε θη έηνηκε λα αληηκεησπίζεη όπνην εκπόδην βξηζθόηαλ κπξνζηά ηεο. 

 Δπηπρώο είρε ζην πιάη ηεο, εθηόο από ηε κεηέξα ηεο, ην αγόξη ηεο, Υξήζην. Γηέθεξε από ηα άιια αγόξηα. Γελ θνηηνύζε ηνλ εαπηό ηνπ, 

δελ ηνλ ελδηέθεξε απιά λα δηαζθεδάδεη. Σν κόλν πνπ ήζειε ήηαλ λα θάλεη ηα πξόζσπα πνπ αγαπάεη επηπρηζκέλα θαη ηα βνεζάεη ζηηο 

δύζθνιεο ζηηγκέο. Φπζηθά έηζη έλησζε γηα ηελ Παλσξαία. Πάληα ήηαλ ζην πιάη ηεο, είηε σο θίινο, είηε σο ην αγόξη ηεο. Έηζη, ζε κηα ηέηνηα 

ζηηγκή, πνπ ε θίιε καο ήηαλ αλαπνθάζηζηε, ν Υξήζηνο ηήο πξόζθεξε ηελ άπνςε ηνπ. Πάληα ηεο έιεγε λα αθνινπζήζεη ηελ θαξδηά ηεο. Να 

δπγίδεη θαιά ηα πξάγκαηα θη αλ ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά, λα έθαλε απηό πνπ ζεσξνύζε θαιύηεξν. 

 Σν θαινθαίξη πνπ ηειείσλε ην ζρνιείν ε Παλσξαία, ήηαλ ην ρεηξόηεξν ηεο δσήο ηεο. Έπαηξλε λα πάξεη κία ζνβαξή απόθαζε πνπ ζα 

θαζόξηδε ην κέιινλ ηεο. Απ' ηε κία είρε ην ρνξό, πνπ ηνλ αγαπνύζε πνιύ θη ήζειε πνιύ λα ην θάλεη επάγγεικα. Όκσο, από ηελ άιιε, ν 

παηέξαο ηεο ήηαλ αξθεηά απαηηεηηθόο θαη δελ ήζειε κε ηίπνηα λα ηνλ απνγνεηεύζεη. Μα γηα λα κε ηνλ ζηελνρσξήζεη, καδί κε ηε κεηέξα ηεο 

ζπκθώλεζαλ λα ζπνπδάζεη ρνξό, ελώ ζηνλ παηέξα ηεο ζα έιεγε πσο είλαη ζηε λνκηθή ζρνιή.  

 Σειηθά, επέιεμε λα ρνξεύεη ζύγρξνλν, κα απηό δελ ηελ απαζρνινύζε ηδηαίηεξα. Θα ζπλέρηδε κε ην ρηπ-ρνπ, αιιά όρη επαγγεικαηηθά 

όπσο κε ην ζύγρξνλν. Θεσξνύζε πσο κπνξνύζε λα ηα ζπλδπάζεη θαη ηα δύν. 

 Μηα  κέξα πξηλ θύγεη ε νκάδα ηεο Παλσξαίαο θαη ε ίδηα, απνθάζηζαλ λα δώζνπλ κία παξάζηαζε ζηε γεηηνληά ηνπο. Όινη είραλ έξζεη. 

Βέβαηα ν Υξήζηνο θαζόηαλ ζηελ πξώηε ζεηξά λα θακαξώλεη ηελ ηαιαληνύρα θνπέια ηνπ. Καη παξά ηηο αληηξξήζεηο ηνπ παηέξα ηεο, εθείλνο 

ήηαλ πεξήθαλνο πνπ είρε έλα ηέηνην ηαιέλην. Μα επέκελε λα ζπνπδάζεη Ννκηθή. Ωζηόζν, όηαλ νινθιεξώζεθε ε παξάζηαζε ηνπ θνξηηζηνύ, 

ζηα παξαζθήληα βξήθε ην ζείν ηεο. Δλζνπζηαζκέλε έηξεμε λα ηνλ αγθαιηάζεη θαη λα ηνλ ραηξεηήζεη. 

 Όηαλ ήηαλ κηθξή ε Παλσξαία, ζπρλά επηζθεπηόηαλ ην ζείν ηεο, Κνζκά, ζην ζπίηη ηνπ. Σόηε έκελαλ θνληά. Έπαηδαλ πνιύ, έηζη ηνπ είρε 

κεγάιε αδπλακία. Όκσο ηα ηειεπηαία ρξόληα είρε κεηαθνκίζεη ζηελ Κξήηε, επνκέλσο ήηαλ δύζθνιν λα ηνλ βιέπεη ζπρλά.  

 Πήγαλ όινη καδί ζε κία θαθεηέξηα -ε Παλσξαία, νη γνλείο ηεο, ν ζείνο ηεο θη ν Υξήζηνο. Πεξλνύζαλ πνιύ θαιά όινη καδί, κα θάπνηα 

ζηηγκή, όηαλ ν Κνζκάο βξήθε ηελ επθαηξία, πιεζίαζε ην Υξήζην λα ηνπ κηιήζεη. Ήζειε λα έρνπλ κία ηδησηηθή ζπλνκηιία, λα κελ ην μέξεη 

θαλείο. Ο Υξήζηνο απόξεζε  κε απηή ηνπ ηελ επηζπκία, σζηόζν δελ έθεξε θακία αληίξξεζε. Σνπ έδσζε έλα θάθειν κε γξάκκα γηα λα ην 

δώζεη ζηελ Παλσξαία, όκσο ηελ θαηάιιειε ζηηγκή. Σνπ εθκπζηεξεύηεθε πσο ήηαλ βαξηά άξξσζηνο θαη πσο νη δπλάκεηο πνπ είρε γηα ηε 

ζνβαξόηεηα ηεο θαηάζηαζήο ηνπ ήηαλ ζαύκα. Ο θαξθίλνο ζηα πλεπκόληα δελ ηνπ άθελε θαη πνιιά πεξηζώξηα δσήο. Ήδε νη δείθηεο ηνπ 

ξνινγηνύ κεηξνύζαλ αληίζηξνθα γηα ηε ζηηγκή πνπ ζα απνραηξεηήζεη ηνλ άδνμν, απηό, γήηλν θόζκν. Παξόια απηά, ηνπ δήηεζε -γηα ηελ ώξα- 

λα κελ απνθαιύςεη ηίπνηα θαη ζε θαλέλα. Δθηόο από απηό, ήζειε λα είλαη ν Υξήζηνο απηόο πνπ ζα βξεη ηνπο βηνινγηθνύο γνλείο ηεο 

Παλσξαίαο. Πξνθαλώο, ηνπ απνθάιπςε κία αιήζεηα κεηά από ηόζα ρξόληα. Γηα όξν έζεζε ε Παλσξαία λα κε κάζεη ηίπνηα κέρξη ν Υξήζηνο 

λα βξεη ηνπο αιεζηλνύο ηεο γνλείο. 

 Γπζηπρώο όκσο δελ πξόιαβαλ λα πνπλ πνιιά. Ο παηέξαο ηεο Παλσξαίαο θαηάθεξε λα ηνπο δηαθόςεη, κε αθήλνληαο ην Υξήζην λα 

δεηήζεη εμεγήζεη γηα όια όζα εηπώζεθαλ. Έηζη, απιά είρε ζην κπαιό ηνπ λα εθηειέζεη ηηο επηζπκίεο ηνπ Κνζκά. 

 

 Σν επόκελν, θηόιαο, πξσί, ε Παλσξαία αλέβεθε ζην ιεσθνξείν κε πξννξηζκό ηε ζρνιή ρνξνύ. Ήηαλ ηόζν ελζνπζηαζκέλε πνπ ην 

όλεηξό ηεο πξαγκαηνπνηνύληαλ! Έηζη, κεξηθέο ώξεο αξγόηεξα, θη αθνύ έθηαζε ζηε ζρνιή, όηαλ κπήθε κέζα είρε εληππσζηαζηεί από ηελ 

αξρηηεθηνληθή ηνπ. Νηνπιαπάθηα ππήξραλ δεμηά θη αξηζηεξά ζηνπο δηαδξόκνπο, ελώ παξάιιεια ππήξραλ νη κεγάιεο αίζνπζεο όπνπ νη 

ρνξεπηέο έθαλαλ πξόβεο, κε ηνπο θαζξέθηεο θαη ηα μύιηλα παηώκαηα. Γηα ηελ θνπέια ήηαλ ν παξάδεηζνο. Αδπλαηνύζε λα ην πηζηέςεη, κα 

αθνύ ήηαλ θαιή, ήμεξε πσο ζα ηα θαηάθεξλε. 

 Πεξλνύζαλ νη κέξεο, ε Παλσξαία έθαλε δηαξθώο πξόβεο, θάηη πνπ ηελ θνύξαδε κα ζπλάκα ηεο άξεδε, ν Υξήζηνο έςαρλε γηα ηνπο 

βηνινγηθνύο ηεο γνλείο, ελώ ν Κνζκάο έθαλε ρεκεηνζεξαπείεο, ρσξίο λα ην μέξεη θαλείο. Γηα όινπο ν ρξόλνο θπινύζε απιά, ρσξίο  

εληάζεηο. Ο παηέξαο ηεο Παλσξαίαο πίζηεπε πσο όιε κέξα ε θόξε ηνπ δηάβαδε, ελώ εθείλε ρόξεπε. Μηινύζαλ ζην ηειέθσλν ζαλ λα κελ 

είρε ζπκβεί απνιύησο ηίπνηα. Βέβαηα, ην θνξίηζη έλησζε ηύςεηο πνπ ηνπ έιεγε ςέκαηα, κα ήμεξε πσο έπξεπε, αθνύ ήηαλ ην κόλν  
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πξάγκα ζηνλ θόζκν πνπ ηεο άξεδε λα θάλεη. Κη ν Υξήζηνο ηήο κηινύζε ζαλ λα κελ είρε αιιάμεη ηίπνηα ζηε δσή ηνπ. Δλλνείηαη πσο ηνπ 

έιεηπε, κα πξνζπαζνύζε λα είλαη άλεηνο θαη λα κελ ηεο απνθαιύςεη ηίπνηα. Δθηεινύζε έλα πάξα πνιύ δύζθνιν έξγν. 

 ηηο δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ε Παλσξαία απνθάζηζε λα θάλεη έθπιεμε ζην αγόξη ηεο. Έηζη, όηαλ εθείλνο βξηζθόηαλ ζην ζπίηη ηνπ, 

ε λεαξή θνπέια απνθάζηζε λα ηνλ επηζθεθζεί. Απηόο, βέβαηα, δελ έθαλε ηίπνηα άιιν απ' ην λα ςάρλεη ζην δηαδίθηπν γηα ηνπο αιεζηλνύο 

γνλείο ηεο Παλσξαίαο. Σν γξάκκα βξηζθόηαλ πάληα πάλσ ζην γξαθείν ηνπ. 

 Έηζη, όηαλ αληίθξηζε ηε ρακνγειαζηή Παλσξαία, ν Υξήζηνο ελζνπζηάζηεθε! Ήηαλ ππεξβνιηθά ραξνύκελνο πνπ ηελ έβιεπε θαη πάιη 

κεηά από ηόζνπο κήλεο. Κάζηζαλ ζην δσκάηηό ηνπ θαη κηινύζαλ. Κάπνηα ζηηγκή, όκσο, ν Υξήζηνο πήγε ζηελ θνπδίλα λα ηεο θέξεη λεξό, 

δηόηη δηςνύζε. Ήηαλ ε θαηάιιειε ζηηγκή, ε Παλσξαία λα κάζεη ηελ αιήζεηα. Βξήθε ην θάθειν πάλσ ζην γξαθείν, όπνπ απ' έμσ έγξαθε ην 

όλνκά ηεο. Σν άλνημε ρσξίο δηζηαγκό θαη μεθίλεζε λα ην δηαβάδεη: 

 <<Αγαπεκέλε κνπ Παλσξαία,   

                      Ίζσο είλαη πνιύ αξγά, ίζσο μέξεηο πιένλ όιε ηελ αιήζεηα. Μπνξεί λα κε κε μαλαδείο, κπνξεί θαη όρη. Τίπνηα πιένλ δελ είλαη 

βέβαην. Εγώ ην θαζήθνλ κνπ ληώζσ πσο ην έθαλα θαη ηώξα αλαιακβάλεη ηελ επζύλε ν Χξήζηνο. Δε μέξσ πώο αληέδξαζεο όηαλ ζνπ 

απνθάιπςε πσο είζαη πηνζεηεκέλε, κα ζέισ λα μέξεηο πσο θη εγώ ήμεξα ηελ αιήζεηα, αιιά δε μέξσ γηαηί δε ζνπ ηελ έιεγα όια απηά ηα 

ρξόληα. Ξέξσ, είλαη νδπλεξό λα κε γλσξίδεηο πνηνο είζαη πξαγκαηηθά, κα ν Χξήζηνο, είκαη ζίγνπξνο, πσο έθαλε θαιή δνπιεηά θαη βξήθε ηνπο 

γνλείο ζνπ. Καλείο δε μέξεη ηα νλόκαηά ηνπο, δπζηπρώο. Τν κόλν πνπ μέξνπκε είλαη ηελ εκεξνκελία γέλλεζήο ζνπ θη απηή είλαη ην κόλν 

αιεζηλό πνπ έρεηο.  

 Επίζεο, ζέισ λα κε ζπγρσξέζεηο πνπ δε ζνπ είπα γηα ηελ αξξώζηηα κνπ. Τν έθαλα γηα 'ζέλα. Δε ζα ήζεια κε ηίπνηα ζηνλ θόζκν λα ζε 

ζηελνρσξήζσ, γηαηί ζ' αγαπώ θαη κ' αξέζεη λα ζε βιέπσ λα γειάο. Ειπίδσ ηε ζηηγκή πνπ δηαβάδεηο ην γξάκκα λα κελ είλαη πνιύ αξγά θαη λα 

κπνξέζσ λα ζε δσ λα ρνξεύεηο γηα ηειεπηαία θνξά. Μεηά ζέισ λα θύγσ επηπρηζκέλνο. Θα πνλέζσ πνιύ αλ κνπ ζπκώζεηο. Δείμε θαηαλόεζε 

όζν κπνξείο θη ν Χξήζηνο ζα ζνπ ηα πεη όια. Απιά ζέισ λα μέξεηο πσο ήκνπλ αληίζεηνο όια απηά ηα ρξόληα θαη ήζεια λα μέξεηο ηελ αιήζεηα. 

Μα νη γνλείο ζνπ δελ ήζειαλ θάηη ηέηνην. Όπσο θαη λα 'ρεη εγώ ζα ζ' αγαπώ όπνπ θαη λα είκαη.     

           Να πξνζέρεηο,  

            ν ζείνο ζνπ>>  

  

 Λίγα δεπηεξόιεπηα αθνύ δηάβαζε ε Παλσξαία ην γξάκκα, ν Υξήζηνο κπήθε κέζα ζην δσκάηην. Βνπξθσκέλε ε Παλσξαία ηνπ είπε "Κη 

απηό;". Σόηε ν Υξήζηνο πήξε κηα βαζηά αλάζα θαη ηεο ηα απνθάιπςε όια. 

 Γελ ήζειε λα ην κάζεη κε απηόλ ηνλ ηξόπν, όρη! Πεξίκελε ν ίδηνο λα ηεο ην πεη κεηά από θαηξό, αθνύ ζα κάζαηλε γηα ηνπο αιεζηλνύο ηεο 

γνλείο. Σεο εμηζηόξεζε όια όζα έγηλαλ θαη είπαλ ν Υξήζηνο κε ην ζείν ηεο. Η Παλσξαία θαηέξξεπζε. Όηαλ ειπηδνθόξα ηνλ ξώηεζε αλ ηνπο 

βξήθε, ν Υξήζηνο κε ηελ θαξδηά θνκκάηηα ηεο αξλήζεθε. Έλησζε λα θαηαξξέεη πην πνιύ. Σόζα ρξόληα, δειαδή, δνύζε ζ' έλα ςέκα. 

Οιόθιεξε ε δσή ηεο ήηαλ έλα ςέκα. Σνπ δήηεζε εμεγήζεηο γηα ηελ αζζέλεηα ηνπ ζείνπ ηεο. Δπηπρώο εθεί είρε ηηο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηά 

ηεο. Αιιά ην ηειεπηαίν, απηό, δπζάξεζην λέν, ζρεηηθά κε ηελ πγεία ηνπ ζείνπ ηεο, ήηαλ ην ηειεησηηθό ρηύπεκα. Δθεί δελ άληεμε θαη κε 

ιπγκνύο μέζπαζε ζε θιάκαηα. Ο Υξήζηνο, βέβαηα, βξηζθόηαλ εθεί γηα λα ηεο ζηαζεί, όπσο πάληα άιισζηε. 

 Λίγε ώξα αξγόηεξα, αθόηνπ εξέκεζε, έθπγε από ην ζπίηη ηνπ αγνξηνύ ηεο γηα λα πάεη ζην δηθό ηεο. Όκσο δελ έλησζε θαιά θη έηζη 

πεξηθεξόηαλ κόλε ζηνπο δξόκνπο. θεθηόηαλ όια απηά πνπ ηεο απνθάιπςε ν Υξήζηνο, ην γξάκκα ηνπ ζείνπ ηεο θη έθιαηγε, έθιαηγε 

δηαξθώο. Πεξηθεξόηαλ ζαλ παξαλντθή κέζα ζηνπο άδεηνπο δξόκνπο θαη ζηα ζθνηεηλά ζηελά ηεο πόιεο. Όηαλ όκσο απνθάζηζε λα 

επηζηξέςεη ζην ζπίηη ηεο, ζηνπο γνλείο ηεο δελ είπε απνιύησο ηίπνηα. 

 Σηο επόκελεο εκέξεο ε Παλσξαία έκεηλε θιεηζκέλε ζην ζπίηη ηεο. Γελ έβγαηλε έμσ, είρε απελεξγνπνηήζεη ην θηλεηό ηεο θαη δελ ήζειε λα 

κηιήζεη ζε θαλέλα. Ήηαλ ππεξβνιηθά ζηελνρσξεκέλε θαη δελ ήμεξε ηη λα θάλεη. Η δσή ηεο είρε πιένλ κείλεη ζηάζηκε. Έλησζε πσο ήηαλ κηα 

άγλσζηε, ρσξίο ηαπηόηεηα πνπ δελ ήμεξε ηη λα θάλεη: λα ζπλερίζεη λα δεη κέζα ζ' έλα ςέκα ή λα αλαδεηήζεη ηνπο αιεζηλνύο ηεο γνλείο;  

 Οη ζεηνί ηεο, απ' ηελ άιιε πξνζπαζνύζαλ λα κάζνπλ ηη έρεη, κα εθείλε δε κηινύζε ζε θαλέλα. Άξρηζαλ λα αλεζπρνύλ θαη δελ ήμεξαλ ηη 

λα θάλνπλ. Ρσηνύζαλ θαη ην Υξήζην αλ μέξεη θάηη, κα εθείλνο ην αξλνύληαλ. 

 Βέβαηα, αθόκα θη ν Υξήζηνο δελ ήηαλ ζε θαιύηεξε θαηάζηαζε. Βξηζθόηαλ ζε απόγλσζε θαη δελ ήμεξε ηη λα θάλεη θαη πώο λα βνεζήζεη 

ηελ θνπέια ηνπ. ηελνρσξηόηαλ, όπσο εθείλε, άιισζηε, θη έλησζε ηύςεηο πνπ ην έκαζε θαη' απηόλ ηνλ ηξόπν. Ήζειε ν ίδηνο λα ηεο ην πεη ηελ 

θαηάιιειε ζηηγκή. Πξνθαλώο εθείλε ε κέξα ζην ζπίηη ηνπ δελ ήηαλ. Σεο ηειεθσλνύζε δηαξθώο, κα εθείλε δελ απαληνύζε. Πεξλνύζε θη από 

ην ζπίηη ηεο πνιιέο θνξέο. Σν πξώην δηάζηεκα, θαζόηαλ δίπια ηεο ζην θξεβάηη θαη θαλέλαο δε κηινύζε. Ύζηεξα νύηε ην θαηώθιη δελ 

πεξλνύζε. Ρσηνύζε ηε κεηέξα ηεο αλ είλαη θαιά θη εθείλε ηνπ έιεγε ζπλερώο ηα ίδηα, πσο δελ άιιαμε θάηη. Κη ε απνγνήηεπζε γηλόηαλ 

θαλεξή ζην πξόζσπό ηνπ. Παξόια απηά, ζπλέρηζε ηελ αλαδήηεζε ησλ πξαγκαηηθώλ γνληώλ ηεο Παλσξαίαο δίρσο θάπνην απνηέιεζκα. 

 Ωζηόζν, θάπνηα ζηηγκή, ε Παλσξαία ηειεθώλεζε ζην Υξήζην λα ηνπ αλαθνηλώζεη ηηο απνθάζεηο πνπ έρεη πάξεη. Δθείλνο 

αλαθνπθηζκέλνο πνπ κίιεζε κεηά από ηόζεο εκέξεο, πήγε ηξέρνληαο ζην ζπίηη ηεο. Γελ ήηαλ θαλείο εθεί, νπόηε ζα κπνξνύζαλ λα κηιήζνπλ 

νη δπν ηνπο πην άλεηα.  

 

Αγσληνύζε πνιύ ην λεαξό αγόξη, ήζειε λα κάζεη ηη απνθάζηζε. Δθείλε ρσξίο εηζαγσγέο, κπήθε θαηεπζείαλ ζην ζέκα θαη ηνπ αλαθνίλσζε 

πσο ν ρνξόο είρε ηειεηώζεη νινθιεξσηηθά γηα εθείλε θαη πσο ην κόλν πνπ ήζειε ήηαλ λα βξεη απηνύο ηνπο αλζξώπνπο πνπ ηελ 

εγθαηέιεηςαλ. Ο Υξήζηνο πξνζπάζεζε λα ηεο αιιάμεη γλώκε, κα δελ ηα θαηάθεξε. Η θνπέια ηα είρε νξγαλώζεη όια ηέιεηα, ή κάιινλ 

ζρεδόλ ηέιεηα. Δίρε βξεη θαη κηα δηθαηνινγία γηα λα πεη ζηνπο γνλείο ηεο πσο παξάηεζε ηε Ννκηθή ρνιή, κα ν ζεηόο ηεο παηέξαο, βξηζθόηαλ 

ηπραία πίζσ από ηελ πόξηα ηνπ δσκαηίνπ ηεο θη άθνπζε ηε κηζή ηνπο ζπλνκηιία. Γηα ηελ αθξίβεηα, άθνπζε εθείλα ηα  

ιόγηα ηεο θόξεο ηνπ, πνπ έιεγαλ "Θα βξσ κηα δηθαηνινγία λα πσ ζηνλ παηέξα κνπ πσο δε ζα ζπλερίζσ ηε Ννκηθή ρνιή. Θα 

απνγνεηεπζεί, κα είλαη πξνηηκόηεξν απ' ην λα ηνπ πσ πσο όινπο απηνύο ηνπο κήλεο ηνλ θνξόηδεπα κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ θαη πσο 

ζπλέρηζα ην ρνξό". 

  Σο όνειρο μιασ χορεφτριασ, διιγθμα  
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Δίρε επηζηξέςεη απ' ηηο εμσηεξηθέο δνπιεηέο θη αλήζπρνο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο θόξεο ηνπ, ζέιεζε λα κάζεη αλ ήηαλ θαιά. Μα, απηό πνπ 

άθνπζε ηνλ απνγνήηεπζε. Γελ πίζηεςε πνηέ πσο ε Παλσξαία ζα δηέπξαηηε έλα ηέηνην έγθιεκα. Ήηαλ ε αγαπεκέλε ηνπ θόξε θαη δελ ην  

άληερε λα κάζεη πσο ηόζνπο κήλεο δνύζε ζ' έλα ςέκα. 

 Άλνημε απόηνκα ηελ πόξηα ηνπ δσκαηίνπ ηεο θαη θνληνζηάζεθε λα ηνπο θνηηάεη ηαξαγκέλνο, ζε αληίζεζε κε ηνπο δύν λένπο, νη νπνίνη 

ήηαλ ςύρξαηκνη θη απνξεκέλνη κε ηελ αληίδξαζε ηνπ άλδξα. Θέιεζε λα δεηήζεη εμεγήζεηο θη από ηνπο δύν. Η Παλσξαία ήζειε λα κείλεη 

κόλε κε ηνλ παηέξα ηεο, έηζη ν Υξήζηνο έθπγε από ην ζπίηη.  

 Σεο θώλαδε γηα πξώηε θνξά ζηα ρξνληθά, ηεο είπε ιόγηα πνπ πνηέ δε ζα ηνικνύζε. "Σόζν θαηξό κε θνξντδεύεηο", ηεο έιεγε δηαξθώο, 

"δνύζα ζ' έλα ςέκα θη έλα ςεύηηθν όλεηξν γηα ηελ θόξε κνπ. Πόηε ζθόπεπεο λα κνπ ην πεηο;". Τπήξμαλ ζηηγκέο έληαζεο, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ 

ην λεαξό θνξίηζη έβαιε ηα θιάκαηα. Δθείλε ηε ζηηγκή, θαηάιαβε ν άλζξσπνο ην ιάζνο ηνπ θαη ηεο δήηεζε ζπγγλώκε. Σελ πιεζίαζε θαη ηελ 

αγθάιηαζε. Με ηίπνηα ζηνλ θόζκν δε ζα ήζειε λα ζηελνρσξήζεη ην ζεόζηαιην, γηα εθείλνλ, άγγειν. 

 Κάπνηα ζηηγκή, ηα πλεύκαηα εξέκεζαλ θη ε κεηέξα ηνπ θνξηηζηνύ είρε επηζηξέςεη ζην ζπίηη. Δθείλν ην ιεπηό, νη κάζθεο έπεζαλ θη 

απνθάζηζαλ λα κηιήζνπλ εηιηθξηλά θαη ζνβαξά. Πιένλ ηα πξάγκαηα είραλ κπεη ζε κία ηάμε. Ο παηέξαο ηεο Παλσξαίαο έκαζε γηα ην ζέαηξν 

πνπ έπαηδαλ κάλα θαη θόξε όιν απηό ην δηάζηεκα. "Γε κνπ κέλεη θάηη άιιν λα θάλσ απ' ην λα ζε ηηκσξήζσ θαη λα κείλεηο εδώ". "Γε 

ρξεηάδεηαη", ηνπ είπε εθείλε, "γηαηί όια ηέιεησζαλ γηα 'κέλα. Ο ρνξόο έπαςε λα ππάξρεη" "Γηαηί ην ιεο απηό;". Η ζηηγκή ηεο αιήζεηαο θαη γηα 

ηελ Παλσξαία είρε θηάζεη. εηξά ηεο ήηαλ λα ηνπο πεη απηά πνπ ήμεξε θαη λα δεηήζεη εμεγήζεηο. Μα ν Υξήζηνο ηνπο δηέθνςε. Δίρε 

ηειεθσλήζεη ζην θηλεηό ηεο Παλσξαίαο, ήζειε λα δεη αλ όια ήηαλ εληάμεη. Δθείλε ηνπ είπε ηη ζα έθαλε. Αλ θη εθείλνο ήηαλ αληίζεηνο, ε 

Παλσξαία έθαλε απηό πνπ ήζειε. 

 Έηζη, νη επόκελεο ώξεο ήηαλ δύζθνιεο θαη γηα ηνπο ηξεηο. Με ςπρξαηκία όκσο θαηάθεξαλ λα ζπδεηήζνπλ θαη λα πνπλ όιε ηελ αιήζεηα 

ζην θνξίηζη. 

 Γε μέξνπλ από πνύ είρε έξζεη, πνηνη ήηαλ νη γνλείο ηεο. Σν κόλν πνπ ήμεξαλ ήηαλ πσο ηελ άθεζαλ ζ' έλα νξθαλνηξνθείν. Δθείλνη, 

επεηδή ζέιεζαλ λα απνθηήζνπλ παηδί θη αθνύ δε κπνξνύζαλ λα θάλνπλ δηθό ηνπο, απνθάζηζαλ λα πηνζεηήζνπλ έλα. Η Παλσξαία ήηαλ απηή 

πνπ ηνπο έθιεςε ηελ θαξδηά κ' έλα βιέκκα κόλν. Ήηαλ έλα πνιύ κηθξό κσξάθη, ζρεδόλ λενγέλλεην. Οη ππεύζπλνη ηνπ νξθαλνηξνθείνπ, ηε 

βξήθαλ ζ' έλα θαιάζη, καδί κε ηα ζηνηρεία ηεο.  

 Όζε ώξα, ηεο δηεγνύληαλ απηά, ε Παλσξαία μέζπαζε ζε θιάκαηα. Γε κπνξνύζε λα πηζηέςεη πσο δύν άλζξσπνη ηελ έβαιαλ έηζη απιά 

ζ' έλα θαιάζη θαη ηελ εγθαηέιεηςαλ. 

 Σν βξάδπ πνπ ήηαλ πην ήξεκε, μεθίλεζε ην ςάμηκν ζην δηαδίθηπν γηα ηνπο γνλείο ηεο. Μα ζην ειεθηξνληθό ηεο ηαρπδξνκείν είρε έλα 

κήλπκα. Σελ θαινύζαλ από ηε ρνιή ηεο λα επηζηξέςεη άκεζα, δηόηη έλα απ' ηα θαιύηεξα παλεπηζηήκηα ρνξνύ ηεο Ακεξηθήο, ζθόπεπε λα 

επηιέμεη ηξεηο ρνξεπηέο ηεο ζρνιήο ηνπο γηα λα ηνπο δώζεη ηελ επθαηξία λα ζπνπδάζνπλ ζην εμσηεξηθό. Θα πήγαηλαλ εθεί κε ππνηξνθία, έηζη 

ήηαλ θαιή επθαηξία λα απνδείμνπλ πόζν ραξηζκαηηθά παηδηά ήηαλ όινη ηνπο. 

 Η Παλσξαία δελ ην ζθέθηεθε νύηε ιεπηό. Αξλήζεθε λα πάεη θαη ηνπο αλαθνίλσζε πσο δε ζα επέζηξεθε ζηε ζρνιή γηα νηθνγελεηαθνύο 

ιόγνπο. 

 Σελ επόκελε εκέξα, πήγε κία βόιηα κε ηνλ Υξήζην. Θέιεζε λα ζπδεηήζνπλ ην ζέκα ησλ αιεζηλώλ ηεο γνληώλ. Ωζηόζν, ηνπ είπε θαη γηα 

ην κήλπκα πνπ ηεο έζηεηιαλ ην πξνεγνύκελν βξάδπ. Ο Υξήζηνο ηξειάζεθε κε ηελ απόθαζή ηεο. Ακέζσο άξρηζε λα ηεο ιέεη πσο ήηαλ πνιύ 

θαιή επθαηξία γηα εθείλε λα πξαγκαηνπνηήζεη ην όλεηξό ηεο θαη πσο δελ έπξεπε λα ην εγθαηαιείςεη. Αλ θαη ήηαλ αξγά, αθνύ ήδε είρε 

αξλεζεί, κπνξνύζε αθόκα λα αιιάμεη γλώκε θαη λα θαηέβεη πάιη ζηε ζρνιή ηεο.  

 Γελ ήμεξε ηη λα θάλεη, ήζειε λα ην ζθεθηεί. Δπέζηξεςε ζην ζπίηη γηα λα απνθαζίζεη πην ινγηθά γηα ην ηη επξόθεηην λα θάλεη. Μα ηνπο 

είραλ ηειεθσλήζεη από κία ηδησηηθή θιηληθή θαη ηνπο είπαλ γηα ηελ πγεία ηνπ ζείνπ ηεο. "Ώζηε ρεηξνηέξεςε", ήηαλ ην κόλν πνπ είπε ε 

Παλσξαία . "Γειαδή ην ήμεξεο;", ε έθπιεμε ησλ γνληώλ ηεο ήηαλ κεγάιε. Έπξεπε επεηγόλησο λα πάλε ζηελ πξσηεύνπζα γηα λα κάζνπλ 

ζρεηηθά κε ηελ πγεία ηνπ Κνζκά. Ήηαλ θαιή επθαηξία γηα ηελ Παλσξαία λα ζπλερίζεη ην όλεηξό ηεο. Μα αθόκα είρε ακθηβνιίεο. 

 Παξόια απηά, ακέζσο πήγαλ ζηελ Αζήλα λα δνπλ ηνλ Κνζκά. Η θαηάζηαζή ηνπ ήηαλ πνιύ άζρεκε. Οη γηαηξνί ηνπ έδηλαλ παξάηαζε 

κόλν θάπνηνπο κήλεο. Ήηαλ ζαύκα πσο δνύζε αθόκα. 

 Η Παλσξαία ζέιεζε λα ηνπ κηιήζεη ηδηαηηέξσο. Σνπ απνθάιπςε πσο γλώξηδε όιε ηελ αιήζεηα. Σνπ νκνιόγεζε πσο ζύκσζε πνπ δελ 

ηεο είπε πνηέ ηίπνηα, κα αθόκα ηνλ αγαπνύζε. Ο Κνζκάο, όκσο, ηεο απνθάιπςε πσο ν Υξήζηνο ηνπ ηειεθώλεζε θαη ηνπ είπε γηα ην 

παλεπηζηήκην ζηελ Ακεξηθή. Γη' απηό δήηεζε λα ηειεθσλήζνπλ απ' ηελ θιηληθή ζην ζπίηη ηεο. Ήηαλ θαιή επθαηξία λα επηζηξέςεη ζην κέξνο 

όπνπ πνιύ αγάπεζε. "Θέισ γηα κηα ηειεπηαία θνξά λα ζε δσ λα ρνξεύεηο", ηεο είπε θαη ηειηθά θαηάθεξε λα ηελ πείζεη. 

 Μόιηο άλνημε ε ζρνιή, ε Παλσξαία δπλακηθά θη απνθαζηζκέλε λα ηα δώζεη όια μεθίλεζε ηα καζήκαηα, ηηο πξόβεο. Δμήγεζε ζηνλ 

παηέξα ηεο πσο ήηαλ απηό πνπ ήζειε πην πνιύ απ' όια λα θάλεη ζηε δσή ηεο. Δθείλνο δε κπνξνύζε λα θάλεη αιιηώο. Έπξεπε λα ζεβαζηεί 

ηελ απόθαζε ηεο θόξεο ηνπ. Άιισζηε ήμεξε πόζν θαιή ήηαλ ζ' απηό πνπ έθαλε. Δπίζεο, ελεκέξσζε ην Υξήζην γηα ηελ απόθαζή ηεο θη 

εθείλνο ελζνπζηάζηεθε.  

 Οη επόκελνη κήλεο θπινύζαλ νκαιά γηα όινπο. Η Παλσξαία βειηησλόηαλ όιν θαη πεξηζζόηεξν ζην ρνξό θαη ήηαλ πνιύ αηζηόδνμε πσο 

ζα ηα θαηάθεξλε θαη πσο ζα πήγαηλε ζην εμσηεξηθό λα ζπνπδάζεη. Ο Κνζκάο ζπλέρηδε ηηο ρεκεηνζεξαπείεο, παξόιν πνπ ήμεξε ηη ηνπ 

έκειιε ε δσή. Κη ν Υξήζηνο βξηζθόηαλ ζε πνιύ θαιό δξόκν. Μίιεζε κε ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ νξθαλνηξνθείνπ πνπ έκεηλε γηα ιίγν θαηξό ε 

Παλσξαία θαη ζεκείσζε κία θαιή πξόνδν. 

 Μα ιίγεο κέξεο πξηλ ηε κεγάιε παξάζηαζε ηεο Παλσξαίαο, ζπλέβε θάηη εθπιεθηηθό. Γηαβάδνληαο παιηέο εθεκεξίδεο ηνπ εμσηεξηθνύ 

ζην δηαδίθηπν, ν Υξήζηνο θαηάθεξε λα βξεη ηνπο αιεζηλνύο γνλείο ηεο θνπέιαο ηνπ. Δίραλ έλα ηξνραίν αηύρεκα ζηελ Ακεξηθή. Αθόηνπ 

άθεζαλ ηε κηθξή θνξνύια ηνπο ζην νξθαλνηξνθείν, είραλ πεηάμεη γηα Ακεξηθή θη εθεί είραλ έλα αηύρεκα κε ην ακάμη. Βέβαηα, ηα πηώκαηά 

ηνπο πνηέ δε βξέζεθαλ, έηζη έθιεηζαλ ηελ ππόζεζε νη αζηπλνκηθνί. Θεώξεζαλ πσο κεηά από ηέηνηα πεξηπέηεηα, ήηαλ αδύλαηνλ λα 

επηβηώζνπλ.  

 Ακέζσο ν Υξήζηνο ην αλαθνίλσζε ζηελ Παλσξαία. Κη όηαλ ηε ξώηεζε γηα ην πώο έλησζε κεηά από ηόζν θαηξό αλαδήηεζεο, εθείλε δελ 
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είρε θάηη λα πεη. Ήηαλ αλαθνπθηζκέλε πνπ απιώο όια ηειείσζαλ θαη πσο πξνρσξνύζε κπξνζηά. Όκσο εθεί πνπ κηινύζαλ, ην θηλεηό ηεο 

έθιεηζε από κπαηαξία θαη δε κπόξεζε λα ην θνξηίζεη. Δίρε ράζεη ην θνξηηζηή ηεο. Ο Υξήζηνο ζεώξεζε πσο ζα ηνλ θαινύζε πίζσ.  

 Δληειώο αζπλαίζζεηα, απνθάζηζε λα ςάμεη θαη λα κάζεη γηα ηε δσή ησλ δύν απηώλ αλζξώπσλ. Πνηνη ήηαλ θαη ηη έθαλαλ ζηε δσή ηνπο. 

Πιένλ ήμεξε ηα νλόκαηά ηνπο θη ήηαλ πην εύθνιν λα ηνπο βξεη. Όκσο απηό πνπ αλαθάιπςε ήηαλ ζπγθινληζηηθό!  Ο Σύπνο έγξαθε γηα δύν 

εθπξόζσπνπο ελόο παλεπηζηεκίνπ Υνξνύ ηεο Ακεξηθήο πνπ ζα επηζθέπηνληαλ ηελ Διιάδα γηα ηελ επηινγή ηξηώλ άξηζησλ ρνξεπηώλ, έηζη 

ώζηε λα ηνπο πάξνπλ ηνλ επόκελν ρξόλν καδί ηνπο ζην παλεπηζηήκην όπνπ δίδαζθαλ. Καη βέβαηα, απηνί δελ ήηαλ άιινη παξά νη ίδηνη νη 

γνλείο ηεο Παλσξαίαο.  

 Πξνζπαζνύζε λα ηεο ηειεθσλήζεη κα δελ ηα θαηάθεξε.  

 Σελ  επόκελε κέξα, ε Παλσξαία ηνπ ηειεθώλεζε. Ήζειε λα κάζεη αλ ζα εξρόηαλ λα ηε δεη πνπ ζα ρόξεπε. Δλλνείηαη πσο ε απάληεζή 

ηνπ ήηαλ ζεηηθή. Δθείλε ηε ζηηγκή, ήζειε λα ηεο πεη απηό πνπ αλαθάιπςε, αιιά επεηδή ην θνξίηζη βηαδόηαλ, ηνπ ην είρε θιείζεη. 

 Κάπνηα ζηηγκή, ν Υξήζηνο κε ηνπο ζεηνύο γνλείο ηεο Παλσξαίαο θαηέβεθε ζηελ Αζήλα γηα ηελ παξάζηαζε ηνπ θνξηηζηνύ. Πξόιαβαλ λα 

θηάζνπλ ιίγε ώξα πξηλ αλέβνπλ νη ρνξεπηέο ζηελ παξάζηαζε. Σν αγόξη ηελ έςαρλε ζαλ ηξειό ζηα παξαζθήληα. ην ηέινο όκσο, 

ιαραληαζκέλνο ηελ εληόπηζε. Δθείλε δελ είρε θαηαιάβεη γηαηί ηελ έςαρλε ηόζν απειπηζκέλα. Θεώξεζε πσο ην έθαλε επεηδή ηνπ έιεηπε όιν 

απηό ηνλ θαηξό, κα δελ ήηαλ απηόο ν ιόγνο. Όκσο επεηδή ε Παλσξαία έπξεπε λα βγεη ζηε ζθελή, νύηε ηόηε κπόξεζε λα ηεο πεη ηελ αιήζεηα. 

 Έηζη, απνγνεηεπκέλνο πήγε λα θαζίζεη ζε κία ζέζε αλάκεζα ζην πιήζνο θαη λα θάλεη ππνκνλή κέρξη λα ηειεηώζεη ε παξάζηαζε.  

 Όκσο ηελ παξάζηαζε ζέιεζε λα δεη θαη ν Κνζκάο. Έηζη, όζν κπνξνύζε λα πεξπαηήζεη πήγε θαη θάζηζε ςειά, γηα λα βιέπεη ηελ 

πνιπαγαπεκέλε ηνπ αληςηά. Όηαλ ε Παλσξαία ηνλ είδε, πήξε δύλακε θαη ηα έδσζε όια. Υόξεςε κε ηόζν πάζνο, όζν θαλέλαο άιινο. Σηο 

θηγνύξεο ηηο έθαλε κε πνιιή έληαζε θαη παξαζηαηηθόηεηα. Έβγαιε ηε δσληάληα πνπ είρε κέζα ηεο θαη ηελ έδεημε ζηνλ θόζκν.  

 Σν αθξναηήξην εληππσζηάζζεθε κε ηε ρνξνγξαθία θαη κε ην πάζνο πνπ είραλ όινη νη ρνξεπηέο γη' απηό πνπ έθαλαλ. 

 Ωζηόζν, κεηά πνπ ηειείσζε ε παξάζηαζε, ε Παλσξαία πήγε θνληά ζηνπο γνλείο ηεο θαη ζην ζείν ηεο. Καη νη ηξεηο ηεο έδηλαλ 

ζπγραξεηήξηα θη εθείλε ήηαλ πνιύ ελζνπζηαζκέλε κε ηα γιπθά ηνπο ιόγηα. Όκσο έδεημε κηα αλεζπρία γηα ην Υξήζην, ν νπνίνο πξνθαλώο 

ήηαλ εμαθαληζκέλνο. 

 Αλάκεζα ζηνλ θόζκν έςαρλε λα ηνλ βξεη. Όηαλ άθνπζε ην όλνκά ηεο, γύξηζε λα δεη πνηνο ηε θώλαμε. Καη θπζηθά ήηαλ ν Υξήζηνο. Η 

Παλσξαία ηνλ ξώηεζε πνύ ήηαλ θαη ηε ζηηγκή πνπ εθείλνο πήγε λα κηιήζεη, έλαο απ' ηνπο δαζθάινπο ησλ παηδηώλ αλέβεθε ζηε ζθελή θη 

αλαθνίλσζε ηνπο ηξεηο ηπρεξνύο πνπ ζα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην εμσηεξηθό. Μέζα ζ' απηνύο ηνπο ηξεηο ήηαλ θαη ε Παλσξαία θη 

όηαλ άθνπζε ην όλνκά ηεο, αγθάιηαζε ην αγόξη ηεο. Κη εθείλνο ελζνπζηάζηεθε πνιύ κε ηα επράξηζηα λέα. "Ωξαία, ηώξα ζα είζαη πην θνληά 

ζηνπο γνλείο ζνπ απ' όζν λνκίδεηο". Όκσο ε Παλσξαία δελ θαηαιάβαηλε ηη ηεο έιεγε. Ο Υξήζηνο ακέζσο ηεο εμήγεζε πσο νη εθπξόζσπνη 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζην νπνίν ζα πάεη λα ζπνπδάζεη ε Παλσξαία, ήηαλ νη βηνινγηθνί ηεο γνλείο. Ακέζσο-ακέζσο ηεο είπε ηη έθαλε εθείλν ην 

βξάδπ πνπ κηινύζαλ ζην ηειέθσλν, όηαλ μαθληθά εθείλν έθιεηζε.  

 Η θνπέια ηα έραζε. Γελ πίζηεπε ζηα αθηηά ηεο όζα ηεο είπε κόιηο πξηλ ιίγν ν Υξήζηνο. Δίρε ράζεη ηε γε θάησ απ' ηα πόδηα ηεο θαη 

θαηλόηαλ αξθεηά δύζπηζηε. 

 Μεηά ην αηύρεκα, κεηαθέξζεθαλ ζε κία ηδησηηθή θιηληθή, όπνπ δηαηεξνύζε ην πξνθίι ηεο αξθεηά ρακειό. Οη εθεκεξίδεο ηόηε είραλ 

γξάςεη πσο ήηαλ λεθξνί, αθνύ ηέηνηεο εληνιέο έδσζε ε αζηπλνκία. Όκσο ιίγν θαηξό αξγόηεξα, αθνύ λνζειεύηεθαλ καζεύηεθε πσο ηειηθά 

ηα θαηάθεξαλ θαη πσο ήηαλ δσληαλνί. Όκσο απηό, παξέιεηςαλ λα ην αλεβάζνπλ ζην δηαδίθηπν, έηζη ηα παηδηά πίζηεςαλ πσο ήηαλ λεθξνί θαη 

νη δύν. Ήηαλ ρνξεπηέο θαη δίδαζθαλ ζην παλεπηζηήκην όπνπ ζα πάεη ηελ επόκελε ρξνληά ε Παλσξαία. 

 Ο Υξήζηνο θαηάθεξε λα κηιήζεη καδί ηνπο θαη ηνπο είπε γηα ηελ Παλσξαία. Δθείλνη ηνπ εμήγεζαλ πσο γηα νηθνλνκηθνύο ιόγνπο δε 

κπόξεζαλ λα θξνληίζνπλ ην θνξίηζη ζηελ Διιάδα, έηζη ην άθεζαλ ζ' έλα νξθαλνηξνθείν. Δίραλ πάεη ζην εμσηεξηθό λα δνθηκάζνπλ ηελ ηύρε 

ηνπο, κα αξρηθά δελ ηα θαηάθεξαλ ιόγσ ηνπ αηπρήκαηνο. Λίγνπο κήλεο αξγόηεξα, θαηάθεξαλ λα νξζνπνδήζνπλ θαη λα θηηάμνπλ ηε δσή 

ηνπο. Αλ θαη αλαδήηεζαλ ηελ θόξε ηνπο, δε κπόξεζαλ λα ηε βξνπλ. Έηζη ζπλέρηζαλ απιά κε ηελ αλάκλεζή ηεο. 

 Παξόια απηά, ε Παλσξαία δελ ήζειε θακία ζρέζε καδί ηνπο. Παξόιν πνπ ν Υξήζηνο θαλόληζε λα βξεζνύλ νη ηξεηο ηνπο γηα λα 

κηιήζνπλ, εθείλε δε ζέιεζε λα ηνπο ζπλαληήζεη. Η κόλε ζρέζε πνπ ήζειε λα έρεη καδί ηνπο ήηαλ θαζεγεηή θαη καζήηξηαο. Γνλείο ζεσξνύζε 

απηνύο πνπ ηε κεγάισζαλ θαη ηεο κεηέδσζαλ ηηο αξρέο θαη ηηο γλώζεηο ηνπο, όρη απηνύο πνπ ηελ παξάηεζαλ. 

 Λίγε ώξα αξγόηεξα, ε Παλσξαία πεξπαηνύζε κε ην ζείν ηεο θαη ζπδεηνύζαλ. Σεο έιεγε πόζν πεξήθαλνο έλησζε πνπ ηε γλώξηζε, πόζν 

ηνπ άιιαμε ηε δσή. Δθείλε κε ηε ζεηξά ηεο ηνπ είπε ηα ηειεπηαία γεγνλόηα θαη δήηεζε ηε ζπκβνπιή ηνπ. Γελ ήμεξε πώο  

ήηαλ, δε κπνξνύζε λα έξζεη ζηε ζέζε ηεο, έηζη ήηαλ δύζθνιν λα ηεο δώζεη κία ζπκβνπιή. Σν κόλν πνπ κπόξεζε λα ηεο πεη είλαη λα αθνύεη 

ηελ θαξδηά ηεο. Κη απηό έθαλε... 

 Έλα κήλα αξγόηεξα, έκαζαλ πσο ε θαξδηά ηνπ Κνζκά δελ άληεμε θαη πσο ν ίδηνο απνραηξέηεζε έλδνμα απηή ηε δσή γηα λα δήζεη 

θαιύηεξα ζηελ απιή ηνπ Παξαδείζνπ, πιάη ζηνλ παληνδύλακν Θεό. Ο πόλνο ήηαλ κεγάινο, κα όινη ην πεξίκελαλ. Η απνπζία ηνπ βέβαηα 

ήηαλ αηζζεηή, κα όινη ηνπο έπξεπε λα πξνρσξήζνπλ κπξνζηά. 

 Ωζηόζν, ε Παλσξαία θάπνηα ζηηγκή έπξεπε λα απνραηξεηήζεη ηνπο δηθνύο ηεο αλζξώπνπο θαη λα θάλεη πξαγκαηηθόηεηα ην όλεηξό ηεο, 

ζην νπνίν κέζα ήηαλ θαη ν Υξήζηνο, ν νπνίνο ηε ζπλόδεπζε. Μαδί μεθίλεζαλ κηα λέα αξρή θη άιιαμαλ ηηο δσέο ηνπο. 

 Η Παλσξαία ήηαλ πνιύ επηπρηζκέλε θαη κπνξεί ζηελ αξρή λα ήηαλ αθάζεθηε, ζηελ πνξεία όκσο γλώξηζε θαιύηεξα ηνπο βηνινγηθνύο 

ηεο γνλείο θη ήξζαλ πην θνληά. Μπόξεζε λα ηνπο ζπγρσξέζεη θαη λα κάζεη απ' απηνύο πνιιά γηα ην ρνξό. 

 "Τν λα θάλεηο όλεηξα δελ είλαη θάηη δύζθνιν. Αιιά ην λα ηα πινπνηείο δελ είλαη θάηη εύθνιν. Μείλε ζπγθεληξσκέλνο ζ' απηό πνπ θάλεηο θη 

όια ζα γίλνπλ ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, ζην θαηάιιειν κέξνο. Γηα λα πξνρσξήζεηο κπξνζηά, πξέπεη λα αθήζεηο ην παξειζόλ, λα ζπγρσξήζεηο 

αλζξώπνπο θαη λα μεπεξάζεηο ιάζε. Απηή είλαη ε ζπληαγή εθπιήξσζεο ηνπ νλείξνπ". 

 

Παλσξαία  Κνζθεξίδνπ, Α3 

 

 



 

ντρινννν!!!, εφθμερίδα μακθτϊν του 3ου Γενικοφ Λυκείου Δράμασ,  Λοφνιοσ 2013 
 

 

Αυτι τθ φορά θ κ. Χατηθδθμθτρίου διάλεξε για μασ ζνα παραμφκι του ποιθτι Αργφρθ Χιόνθ: 

 
ΣΟ ΟΡΛΗΟΝΣΛΟ ΤΨΟ 

 
Μια φορά κι ζναν καιρό, πλάι ς’ ζνα πανφψθλο, υπεριφανο κυπαρίςςι, ηοφςε μια ελάχιςτθ, ταπεινι αγριάδα, που 

ηιλευε το μπόι του κυπαριςςιοφ κι ικελε να το φτάςει, γι αυτό και τεντωνότανε αδιάκοπα ςτισ άκρεσ των ριηϊν τθσ, 
παςχίηοντασ να ςθκωκεί πιο πάνω από το χϊμα. Μάταιθ προςπάκεια και αρκετά οδυνθρι, γιατί, κάκε φορά που ζκανε 
αυτιν τθ γυμναςτικι, για μζρεσ μετά τθν πόναγε φοβερά θ μζςθ τθσ.  

Το κυπαρίςςι, που παρακολουκοφςε αφ υψθλοφ τον αγϊνα τθσ αγριάδασ, ςειόταν και λυγιόταν καμαρωτό και τθσ 
ζλεγε υπεροπτικά, με προφορά ςχεδόν εγγλζηικθ, τθσ Οξφόρδθσ: «Δεν γνωρίηετε τι χάνετε, αγαπθτι μου αγριάδα, εκεί 
ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ όπου βρίςκεςτε. Δίχωσ να κζλω κακόλου να υπερθφανευτϊ, ςασ πλθροφορϊ ότι από τθν 
κορφι μου ζχω απεριόριςτθ κζα του κόςμου και κα ιταν ακόμα πιο απεριόριςτθ, κα ζβλεπα ωε τθ Γουατεμάλα, αν 

κάποια αναιδι βουνά, γφρω, τριγφρω, δεν τθν περιόριηαν. Ωςτόςο, ευελπιςτϊ ι, 
μάλλον, ζχω τθ βεβαιότθτα ότι θ βροχι κα λιϊςει, ςιγά ςιγά, αυτά τα αναιδι βουνά, 
και κα δω τθ Γουατεμάλα. Το ςχζδιο αυτό είναι βεβαίωσ μακροπρόκεςμο, αλλά 
μπορϊ να περιμζνω, αφοφ, ωσ γνωςτόν, ηω επτακόςια χρόνια». 

Θ αγριάδα, αν και δεν ιξερε οφτε ποφ βρίςκεται αυτι θ Γουατεμάλα οφτε αν τα 
βουνά λιϊνουν απ’ τθ βροχι οφτε, ακόμθ, αν είναι πολλά τα επτακόςια χρόνια, 
ακοφγοντασ αυτά τα ανικουςτα λόγια, ζνιωκε τθν καρδιά τθσ να μαραηϊνει και, τισ 
νφχτεσ που κοιμόταν, ζβλεπε πάντα το ίδιο όνειρο. Ψιλωνε, λζει, ψιλωνε τόςο, που 
ξεπερνοφςε κατά πολφ ςτο μπόι το κυπαρίςςι, ξεπερνοφςε ακόμθ και τα πιο ψθλά 
βουνά κι ζβλεπε από κει πάνω όχι μόνο τθ Γουατεμάλα αλλά και το Ακαλακοφμπα, 

χϊρα ακόμθ πιο μακρινι, ακόμθ πιο ωραία, όπου οι άνκρωποι χορεφαν ζνα γριγορο χορό που τον λζγαν ροφμπα. 
Βζβαια, όταν ξφπναγε, το πρϊτο πράγμα που ζβλεπε μπροςτά τθσ ιταν ζνα ςαλιγκάρι τόςο αργοκίνθτο, που ζμενε ςτο 
οπτικό πεδίο τθσ όλθ τθ μζρα, προκαλϊντασ τθσ κατάκλιψθ και κάνοντάσ τθν να μθ βλζπει τθν ϊρα πότε κα κοιμθκεί και 
να ονειρευτεί το μακρινό Ακαλακοφμπα και τον γριγορο χορό που τον λζνε ροφμπα.  

 
Ζτςι ηοφςαν κυπαρίςςι και αγριάδα, πλάι πλάι, αλλά το κακζνα ςτον κόςμο του, ϊςπου μια μζρα φκινοπωρινι 

(χρόνια πολλά, πάρα πολλά πριν από τα επτακόςια), που ο ουρανόσ είχ’ ζνα χρϊμα μολυβί, μια λάμψθ ξαφνικι, ονόματι 
αςτροπελζκι, χτφπθςε κατακζφαλα το κυπαρίςςι και το ζκαψε. Θ βροχι που ακολοφκθςε, μπόρα τρικοφβερτθ, αντί να 
λιϊςει τα βουνά που του’  κρυβαν τθ Γουατεμάλα, τθ ςτάχτθ του ζλιωςε και γκρίηα λάςπθ τθν υπερθφάνειά του ζκανε.  

Θ αγριάδα, άναυδθ ςτθν αρχι, όταν ςυνιλκε κάπωσ, μακάριςε το ελάχιςτό τθσ μπόι και κρινθςε το κυπαρίςςι, που  
-πϊσ να το κάνουμε;-  αν και φλφαρο και υπερφίαλο, τθσ είχε χαρίςει τ’ όνειρο των μεγάλων αποςτάςεων, του 
απζραντου κόςμου. 

Μετά απ’ αυτό το κλιβερό γεγονόσ, ςταμάτθςε τθν ζτςι κι αλλιϊσ ανϊφελθ γυμναςτικι τθσ και μόνο αραιά και ποφ 
 ζβλεπε ςτον φπνο τθσ το εξωτικό Ακαλακοφμπα. Κανζνασ όμωσ πια δεν χόρευε εκεί τθ ροφμπα. 

Ιτανε, βζβαια, ακόμα νεαρά και εςτερείτο πείρασ, που καν δεν γνϊριηε τισ φυςικζσ τισ ιδιότθτεσ. Ζτςι, ζνα 
ανοιξιάτικο πρωί, παραξενεφτθκε πολφ, νίωκοντασ να τθ φαγουρίηουνε οι ρίηεσ τθσ, κι ακόμα πιο πολφ παραξενεφτθκε 
ςαν είδε, δφο μζρεσ τρεισ αργότερα, λίγο πιο κεί, μες’ απ’ το χϊμα να προβάλει ζνα μικρό, χλωροπράςινο βλαςτάρι 
αγριάδασ. 

“Μπα, καινοφργια απόχτθςα γειτόνιςςα!” ιταν θ πρϊτθ ςκζψθ τθσ, αλλά όταν είπε “καλωςόριςεσ, γειτόνιςςα”, 
άκουςε, τθν ίδια ακριβϊσ ςτιγμι, να λζει και το βλαςτάρι τα ίδια λόγια, να τθν καλοςωρίηει δθλαδι με τθν φωνι τθσ. Το 
ίδιο ζγινε, ακριβϊσ, άλλεσ δφο μζρεσ τρεισ αργότερα, όταν καινοφργιο εμφανίςτθκε, πιο πζρα, βλαςταράκι. 

Μπορεί, λοιπόν, να ιταν άπειρθ, αλλά κουτι δεν ιταν.Ζτςι, κατάλαβε ότι ςτον εαυτό τθσ μίλαγε, αφοφ τα νζα αυτά 
βλαςτάρια από τισ ρίηεσ τθσ ξεπιδαγαν και ςαρξ εκ τθσ ςαρκόσ τθσ ιςαν. 

Λόγια πολλά για να μθν λζμε και χρόνο να μθν κλζβουμε απ’ τθν αιωνιότθτα, μζςα ςε χρόνια ελάχιςτα, πολφ πιο λίγα 
από τα επτακόςια, θ αγριάδα είχε ρίηα τθ ρίηα, καταβολάδα τθ καταβολάδα, βλαςτάρι το βλαςτάρι, όλο το κάμπο 
καταχτιςει κι όλα τα βουνά ωσ τθ κορφι τουσ και πιο πζρα. Για το πιο πζρα δεν μπορϊ να πω, τα μάτια μου μονάχα ωσ 
τισ βουνοκορφζσ τθν ακολοφκθςαν, πιο πζρα δεν άντεξαν. Ζμακα ωςτόςο, από ζγκυρεσ πθγζσ, πωσ ζφταςε ςτο 
Ακαλακοφμπα και πωσ ςτο δροςερό και καταπράςινο χαλί τθσ χορεφουν τϊρα γυμνοπόδαροι εραςτζσ τθ ροφμπα. 

 
Επιμφθιο Λ: Όςο πιο κοντά ςτθ γθ βρίςκεςαι, τόςο πιο μακριά από τ’ αςτροπελζκια είςαι. 
Επιμφθιο ΛΛ: Δια του οριηοντίου φψουσ, θ απόςταςισ εϊσ το Ακαλακοφμπα, καλφπτεται εισ χρόνον κατά πολφ 

ςυντομότερον των επτακοςίων ετϊν. 
________ 

από το “Το οριηόντιο φψοσ και άλλεσ αφφςικεσ ιςτορίεσ” του Αργφρθ Χιόνθ,  
 

Θ ςελίδα των κακθγθτϊν 

Βαν Γκογκ,  Τοπίο πριν την καταιγίδα  



 

ντρινννν!!!, εφθμερίδα μακθτϊν του 3ου Γενικοφ Λυκείου Δράμασ,  Λοφνιοσ 2013 
 

 
 
 

Τελείωςε και θ τελευταία χρονιά  ςτο Λφκειο.  Τελείωςε και άλλθ μια  χρονιά ςτο Ντριιιιν!!!. Τρία ωραία 
ςχολικά χρόνια ςτο Λφκειο και ςτο Ντριιιν πζραςαν. Τζλοσ οι 20λεπτεσ ςυναντιςεισ του Ντριιιν... Και ς’ αυτό 
το ςθμείο κα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε τουσ κακθγθτζσ για τισ προςπάκειεσ ςχετικά με τθν ςχολικι 
εφθμερίδα. Ζδιναν χρόνο  και ενζργεια για το Ντριιιν, για τα παιδιά, για το ίδιο το ςχολείο με τθ δικι τουσ 
κζλθςθ, χωρίσ να το επιβάλλει κανείσ.  Είναι μεγάλθ τιμι τόςο για εμάσ, τα παιδιά του Ντριιιν όςο και για το 
3º Λφκειο. Η ςυνεργαςία με τα παιδιά ιταν άψογθ και αυτό άλλωςτε αντανακλάται και μζςα από τθν 
εφθμερίδα. Τόςεσ ωραίεσ ςτιγμζσ γζλιου και χαράσ μζςα ςτθ μικρι αίκουςα όπου ςυναντιόμαςταν. Ροτζ 
κανείσ δεν μασ περιόριηε και μασ άφθναν να εκφραηόμαςτε ελεφκερα. Μάλιςτα δόκθκε θ δυνατότθτα να 
παρουςιάςουμε τθ δουλειά μασ και να… εκφωνιςουμε και λόγο εκ μζρουσ του Ντριιιν ςτο ωδείο δθμόςια, 
κάτι που δεν κα μποροφςαμε  οφτε να το φανταςτοφμε!  
 Εκ μζρουσ  των παιδιϊν του Ντριιιν λοιπόν, ςασ ευχαριςτοφμε για τισ όμορφεσ ςτιγμζσ που μασ χαρίςατε… 
 

Σωτιρθσ Δανδανάσ, Σοφία Τοροφνογλου, Φϊτθσ Κοροςιάδθσ, Ραναγιϊτθσ Χατηθδάφνθσ, Ελζνθ Ραναγιωτίδου 
μζλθ τθσ ςυντακτικισ ομάδασ του ντριιιιν!!! από τθν Γϋ Λυκείου 

 

         
 Σώξα πνπ νη παλειιήληεο είλαη πηα παξειζόλ θαη ε ζεηεία καο ζην ζρνιείν θηάλεη ζην ηέινο ηεο 

(εθηόο απξνόπηνπ ειπίδσ!), ήξζε ε ώξα λα αλαξσηεζνύκε ηη νπζηαζηηθό απνθνκίζακε ηειηθά απ’ 
απηό θαη θπξίσο από ηελ επώδπλε δηαδηθαζία ζηελ νπνία θάλακε ην ιάζνο λα εκπιαθνύκε. 
Πξνζσπηθά αηζζάλνκαη κειαγρνιία πνπ δελ κπόξεζα λα απνιαύζσ  ηελ ηειεπηαία απηή ζρνιηθή 
ρξνληά ρακέλνο ζηα βηβιία, ηξέρνληαο ζηα θξνληηζηήξηα κέζα ζην άγρνο θαη ζηνλ παληθό. Κη όκσο, αλ 
θαη όινη καο γηα έλαλ νιόθιεξν ρξόλν ζηξεθόκαζηαλ επελδύνληαο θάζε κέξα απνθιεηζηηθά ζε 
αλνύζηα, ζηείξα πξάγκαηα, αλ θαη ήκαζηαλ βνπηεγκέλνη ζε θιηζαξηζκέλεο εθζέζεηο, μύιηλεο 
ζηεξεόηππεο εθθξάζεηο εληππσζηαζκνύ κεξπθάδνληαο θελνινγίεο θαη θνηλνηνπίεο, βξήθακε δηέμνδν 
λα εθθξαζηνύκε, θη απηό ην νθείινπκε ζην ντριιιιν!!! Καη ζηνπο θαζεγεηέο πνπ ην ζηήξημαλ. Πνπ 
παξά ηηο αληημνόηεηεο είραλ ην ζζέλνο, ην θνπξάγην θαη ηε δηάζεζε λα επηβαξπλζνύλ κε επηπιένλ 
θόπν, κόλν θαη κόλν γηα λα καο βνεζήζνπλ. Η ζεκαζία απηώλ ησλ ηεπρώλ ζα θαλεί ζηε ζπλέρεηα, 
όηαλ έπεηηα από ρξόληα ζα αλαηξέμνπκε ζ’ απηά, ζηελ πξνζπάζεηά καο λα δηαηεξήζνπκε δσληαλά ηα 
ζρνιηθά καο ρξόληα. Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζα καο γελλήζεη απηή ε επηζηξνθή ζηελ Ιζάθε ησλ 
καζεηηθώλ καο ρξόλσλ ην νθείινπκε ζην ντριιιν!!!  

αο επραξηζηνύκε πξνθαηαβνιηθά,  

Φώηεο Κνξνζηάδεο 
 

   Αγαπηηοί  αναγνώζηες ηοσ «νηριιιννν!!!»,  

Με ηο ηεύτος ποσ κραηάηε ζηα τέρια ζας κλείνει 

και ο κύκλος ηης ζτολικής 

εθημερίδας/περιοδικού ποσ ζσνοδεύει ηις 

δραζηηριόηηηες ηοσ 3οσ Λσκείοσ ηα ηέζζερα 

ηελεσηαία τρόνια. Οι καθηγηηές ποσ πλαιζίωζαν 

ασηήν ηην προζπάθεια, ζας εσταριζηούμε θερμά 

γιαηί πιζηεύοσμε όηι παρά ηις πρακηικές 

δσζκολίες η εθημερίδα μας είτε πολύ καλές 

ζηιγμές, και αγκαλιάζηηκε από μεγάλη μερίδα 

μαθηηών με αγάπη και μεράκι.  

Ζνασ κφκλοσ ακόμα κλείνει…  



 

ντρινννν!!!, εφθμερίδα μακθτϊν του 3ου Γενικοφ Λυκείου Δράμασ,  Λοφνιοσ 2013 
 

  
το Β6 όπωσ το είδε ο ςυμμακθτισ τουσ 

 

 
 

 

               

 
Αναδυόμενη ''ΕΛΛΑΔΑ'' 

 
Θ Ελλθνικι γλϊςςα ζφερε κι άλλεσ γλϊςςεσ ςτθν 
επιφάνεια, περπατϊντασ ςαν τθν Καρζτα-Καρζτα  τθσ 
Ηακφνκου όπου ζφερε μζςα από τθν κάλαςςα τον 
Μθχανιςμό των Αντικυκιρων και μασ ζκανε 
υπεριφανουσ μζςα από τον υπζροχο καλάςςιο κόςμο 
μασ εμφανίςτθκε και ο Ερμισ ςτθριγμζνοσ ςτθν 
ερμαϊκι ςτιλθ και φυςικά θ Εκνικι μασ ελιά.   

Αναςταςία ζκα, Β5   
 

 
Τα δάκρυα 
 
Πταν ςου άνοιξα τθν καρδιά μου 
Εςφ μου φζρκθκεσ ςωςτά 
Δεν με κορόιδεψεσ όπωσ μου ζκαναν 
παλιά 
Γι αυτό και γω κα ςυνεχίςω να ς’ αγαπϊ. 
Να’ χω κι εγϊ ςτθ ηωι μου ζναν ςκοπό.   
Πταν ζκλαιγα για ςζνα  
Δεν ιμουν μοναχόσ 
Ο ουρανόσ απ’ τθν ςτενοχϊρια 
Ξζςπαςε κι αυτόσ. 
Τα δάκρυα για ςζνα 
Ιταν δάκρυα χαράσ. 
Δεν ιταν δυςτυχίασ και μοναξιάσ. 
Το πρϊτο ιταν ψιχάλα 
Το δεφτερο βροχοφλα 
Το τρίτο ιταν λιακάδα  
και το τζταρτο φουρτοφνα… 

 
Σπφροσ Βλαχάτςθσ, Β1 

 

  

Καλλιτεχνικζσ  δραςτθριότθτεσ…  
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Μικρζ μου άγγελε 
 
Μζςα ςτθσ νφχτασ τθ ςιωπι 
Στου ςκοταδιοφ το χάδι 
Είςαι ελπίδα ςτθ ηωι  
Και φωτεινό ςθμάδι. 
 
Είςαι ζνα άςτρο φωτεινό 
Ρου λάμπει και τθ μζρα 
Ρου δείχνει δρόμουσ διαφυγισ 
Για α τα βγάηω πζρα. 
 
Γι αυτό και γω δε ς’ ζβγαλα 
Απ’ τθσ καρδιάσ τα κάςτρα 
Να είςαι πάντα ελεφκερθ 
Μαηί με τα’ άλλα άςτρα 
 
Γι αυτό και γω ςε ζβαλα 
Μεσ τθσ καρδιάσ τα βάκθ 
Να ξζρεισ τι είναι το ςωςτό 
Χωρίσ να κάνω λάκθ. 
 
Μθν το αρνθκείσ ότι πονάσ 
Και νοιάηεςαι για μζνα 
Κοντά μου ποτζ δε κα χακείσ 
Σε μονοπάτια ξζνα. 
 

DIEM VOX  

(Ραναγιϊτθσ Βοφδθσ, Γϋ τάξθ) 

 
 

 

Χωρίσ τίτλο 
 
Ήταν Ραραςκευι το βράδυ 
Κι ζβρεχε πολφ 
Κι εκείνθ ζφυγε για πάντα  
Χωρίσ να ξζρω το γιατί.  
 
Πλο περίμενα να ζρκει 
Και βυκιηόμουν ςτθ ςιωπι 
Και δε μου είπε γιατί ζφυγε 
Και χάκθκε μεσ ςτθ βροχι. 
 
Κακόμουν και ςε ςκεφτόμουνα 
Τισ ςτιγμζσ που περάςαμε μαηί ςυλλογιηόμουνα 
Με εςφ δεν ζκανεσ κάτι 
Κι ο ζρωτασ αποδείχτθκε απάτθ 
 
Σε περιμζνω 
Με το φωσ τθσ καρδιάσ μου αναμμζνο 
Να μπεισ ςτο ςκοτάδι τθσ ψυχισ μου 
Να γίνεισ το άλλο μιςό τθσ αναπνοισ μου. 
 

Κοςμάσ Ραπαδόπουλοσ (Α4), Κϊςτασ Λαφαηανίδθσ (Β2) 
 
 

Ναυάγια 
Ρερπατάω δίπλα ςτθ κάλαςςα 

κοιτάω πζρα τα ναυάγια 
ζνασ βυκόσ γεμάτοσ κρυμμζνεσ ιςτορίεσ 

 
Σκζφτομαι, ποτζ δεν ξζρεισ πότε κα βυκιςτείσ πότε 

κα κακθλωκείσ ςε ζνα βυκό 
μακριά απ' όλουσ 

από εκεί που ανικεισ 
 

Πμωσ τα ναυάγια φαίνεται να προςαρμόςτθκαν ςαν 
να είναι κομμάτι του βυκοφ. 

Ζτςι πρζπει να γίνω; 
Κομμάτι του βυκοφ μου; 

Ππου βουλιάηεισ μζνεισ ι προςπακείσ να αναδυκείσ; 
Γεωργία Βαςιλείου, Γ4 

 
 

Τα χιόνια ςτο βουνό κεωροφν πωσ είναι ευλογθμζνα 
Ενϊ θ πραγματικότθτα τα κζλει φωτιςμζνα 
Κι αυτά με υπερβολικό ηιλο τραβοφν τον ιλιο 
Κι ο ιλιοσ αντιςτζκεται γιατί δε κζλει φίλο 
«εγϊ είμαι μοναχικόσ ςαν κάνω τθ δουλειά μου» 
Κι αυτά ςτενοχωρικθκαν κι ζφυγαν μακριά του.  

Δζςποινα Αλβανοποφλου, Β2 
 

 

Θ ποίθςθ μζςα μασ 

αλαφροΐςκιωτε καλζ, για πεσ απόψε τιϋδεσ 

Γιάννθσ Κυριαηισ, Α3    
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            Ευχόμαςτε ςε όλουσ καλι ξεκοφραςθ και…  

 

  

Θ ποίθςθ μζςα μασ και… καλό καλοκαίρι!!! 

Ασ είναι άςτρο 
 
Άςτρο που λάμπει ς’ ζναν ουρανό μαγικό 
Σαν μάγιςςα που ταξιδεφει ςτο χρόνο 
Ζτςι βλζπω εγϊ! Σελινθ! 
Ουράνια ςϊματα των ονείρων προαγγζλλει 
Ασ φωτίςουν τθν ελευκερία του ανζμου. 
Σφννεφα καταςτροφικά που τθν ελπίδα ποτίηουν.  
Ασ είναι! 
Η μάνα όλα τα παιδιά τθσ τα κρατά. 
Εκεί όλα αλλάηουν! 
Φϊτα και ςκοτάδια μπροςτά από τα… τι μάτια;! 
Κραυγζσ από μια βακιά ψυχι, που ςτθν άβυςςο πετά 
και αναηθτά… 
Υπόκωφθ φλόγα, που τουσ προγόνουσ υμνεί. 
Ασ είναι! Είναι λοιπόν αυτό το τραγοφδι το μοναδικό;  
Να, το δζντρο τθσ μυςτιριασ ηωισ, ριηϊνει ςτο κζντρο 
τθσ καρδιάσ! 
Ήρεμοσ ο καταρράκτθσ, περνά και δε γυρνά. 
Άςτρο που λάμπει ς’ ζναν ουρανό μαγικό.  
Ταξίδεψε τθ μεκυςμζνθ από Αγάπθ και Θάνατο καρδιά 
Ωσ εκεί που ο ευλογθμζνοσ νουσ δεν πάει. 
Τι κυμάμαι; Τι ξεχνϊ;  
Πλα ιταν! Πλα είναι! Πλα…! Ασ είναι!  
 
 


