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τεύχος 222 
 

 

εφηµερίδα µαθητών  

του 3ου Γενικού Λυκείου ∆ράµας  

 

Να ’µαστε και πάλι! Τι νοµίζατε, πως δε θα µας ξαναβλέπατε; 

 

Παίρνοντας θάρρος από τη θερµή υποδοχή του προηγούµενου και πρώτου «Ντριι-

ιν!», επιστρέψαµε µ’ ενθουσιασµό κι ετοιµάσαµε αυτό  το δεύτερο… µοναδικό τεύχος! 

Με άρθρα για όλα τα γούστα, µε προβληµατισµούς, σκέψεις δικές µας αλλά και 

…δικές σας (βλ. σελ 6,7,8,9), µε σοβαρότητα (όπου χρειάζεται, να µην το παρακά-

νουµε!) αλλά κυρίως µε πολύ κέφι λέµε αυτά που σκεφτόµαστε και  νιώθουµε… 

Αυτή τη φορά η εφηµερίδα µας/σας είναι εµπλουτισµένη και µε σκίτσα και λογοτε-

χνικά κείµενα από µας τους ίδιους, από έφηβους που ξέρουν τι θέλουν (και τι δε 

θέλουν!) και το διεκδικούν εκφράζοντάς το...  

 

Μην ξεχνάτε: το Ντριιιν! ανήκει σε όλους µας, γι αυτό δεν υπάρχει λόγος να διστά-

ζετε µπορείτε να συµµετέχετε κι εσείς! 
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∆ιπλό χτύπηµα «καµικάζι» στη σελή-

νη 

 

Στις 
9/10/2009

, 14:31 

ώρα Ελ-

λάδας έ-
γινε η ε-
λεγχόµε-
νη συ-

ντριβή της αποστολής LCROSS της NASA στη 

σελήνη, σε µια προσπάθεια εντοπισµού νερού. 

Ένας άδειος πύραυλος µάζας 2,3 τόνων συνετρί-
βη σε ένα σκοτεινό κρατήρα στο νότιο πόλο της 
σελήνης. Πίσω από τον πύραυλο, ακολουθούσε 
ο δορυφόρος LCROSS ο οποίος προσέκρουσε κι 
αυτός στο ίδιο σηµείο τέσσερα λεπτά αργότερα. 

Στο διάστηµα αυτό πρόλαβε να µεταδώσει εικό-

νες της πρώτης πρόσκρουσης και να αναζητήσει 
ίχνη νερού περνώντας µέσα από τα συντρίµµια. 

Η ταχύτητα πρόσκρουσης των δύο σκελών της 
αποστολής ήταν πάνω από 9000 km/h, περίπου 

επταπλάσια της ταχύτητας του ήχου, και µε την 

πρόσκρουση σηκώθηκε ένα σύννεφο συντριµ-

µιών ύψους σχεδόν 10 km! Οι ερευνητές της 
NASA σχολιάζουν «Μείναµε έκπληκτοι από τα 

δεδοµένα που συλλέχτηκαν» και επισηµαίνουν 

ότι η ανάλυσή τους θα συνεχιστεί για µήνες. 
   Όµως, αξίζει να δαπανηθούν 79 εκ. 

δολάρια – τόσο ήταν το κόστος της αποστολής- 
τη στιγµή που η γη  «φλερτάρει» µε την κατα-

στροφή της – µόλυνση του περιβάλλοντος κι 
όλα τα συναφή – και τα κοινωνικά προβλήµατα 

πληθαίνουν συνεχώς; Συχνά ακούγονται ερωτή-

σεις σαν κι αυτή, που αφορούν όχι µόνο διαστη-

µικές αποστολές, αλλά γενικότερα ερευνητικές 
εργασίες. Άποψή µου είναι ότι δεν είναι αυτά τα 

ποσά που θα σώσουν την κατάσταση (τα οποία 

παρεµπιπτόντως, είναι αµελητέα µπροστά στα 

ποσά που δαπανώνται για πολεµικό εξοπλισµό). 

Αντιθέτως, µε αυτές τις εργασίες διευρύνονται οι 
γνώσεις µας για το σύµπαν, εξελίσσονται τεχνο-

λογίες που θα µας φανούν χρήσιµες στο µέλλον. 

Ας µην κατηγορούµε, λοιπόν, αποκλειστικά τους 
επιστήµονες ή τις έρευνές τους για τα επίγεια 

προβλήµατα. Αποδοτικότερο, θα ήταν να τα λύ-

σουµε, να δράσουµε. Η απόφαση είναι δική µας. 
 

∆έσποινα Παζούλη  

 

 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ 

  

Είναι φυσικές ή τεχνητές ουσίες που δρουν στο κε-
ντρικό νευρικό σύστηµα και επηρεάζουν τη σωµατική, ψυχι-
κή, συναισθηµατική, συνειδησιακή κατάσταση καθώς και τη 

συµπεριφορά του ανθρώπου. Οι περισσότερες από αυτές τις 
ουσίες χρησιµοποιήθηκαν ή χρησιµοποιούνται ακόµα από την 

ιατρική ως φάρµακα. Η χρήση τους όµως χωρίς ιατρική ένδει-
ξη (=κατάχρηση) έχει ως αποτέλεσµα παρενέργειες, συνήθως 
ανεπιθύµητες, ανεξέλεγκτες και απρόβλεπτες. Τα ναρκωτικά 

αποτελούν για το σύγχρονο πολιτισµό όχι απλά ένα σηµαντι-
κό πρόβληµα αλλά µία µάστιγα εξαθλίωσης και εξουδετέρω-

σης του ανθρώπου. Η εξάρτηση µπορεί να είναι σωµατική και 
ψυχολογική αλλά κυρίως ψυχολογική. Αν και η διαδικασία 

είναι επώδυνη, εξαρτηµένος χρήστης µπορεί, αν το αποφασί-
σει, να απεξαρτηθεί σωµατικά σε δύο-τρεις µέρες, µια βδοµά-

δα το πολύ. 'Όµως, η ψυχολογική εξάρτηση µπορεί να διαρ-

κέσει µήνες, αν όχι χρόνια, γεγονός που ορισµένες φορές κά-

νει το σωµατικά αποτοξινωµένο χρήστη να υποτροπιάζει. Το 

αποτέλεσµα της φυσικής και ψυχολογικής εξάρτησης είναι το 

άτοµο να παύει να είναι ελεύθερο και να δρα υπό την επήρεια 

της ουσίας. Κυρίαρχος στόχος στη ζωή του είναι η εξασφάλι-
ση της δόσης, µε οποιοδήποτε µέσο και µε στόχο να διατηρή-

σει τη συνήθειά του αλλά και να γλιτώσει από τις συνέπειες 
του συνδρόµου στέρησης.  

 

 

 

ΠΡΟTΑΣΕIΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

 

Η θεραπεία και η όλη αντιµε-
τώπιση είναι δύσκολη και τα καλύτε-
ρα αποτελέσµατα είναι δυνατόν να ε-
πιτευχθούν µε τη βοήθεια του ίδιου 

του ατόµου και της πολιτείας µε την 

καθοδήγηση πάντοτε των ειδικών. Το 

πρόγραµµα θεραπείας θα εξαρτηθεί 
βασικά από την εκτίµηση της κάθε 
περίπτωσης χωρίς να υπάρχει έτοιµο θεραπευτικό καλούπι 
ούτε στερεότυπη µέθοδος. 

 Ωστόσο ενηµέρωση για τα ναρκωτικά πρέπει ν' αρχί-
ζει από τις πρώτες τάξεις του Γυµνασίου. Επίσης Η ενηµέρω-

ση των µαθητών σχετικά µε τα ναρκωτικά πρέπει να γίνεται 
στο χώρο της Μέσης Εκπαίδευσης, δηλαδή τα Γυµνάσια και 
τα Λύκεια. Ακόµη, οι καθηγητές πρέπει να αποδεχτούν «ειδι-
κά θέµατα» για τα ναρκωτικά και να διαφωτίσουν τους µαθη-

τές. Τέλος  πρέπει να γίνεται η διαφώτιση µε ειδικές τηλεο-

πτικές εκποµπές της εκπαιδευτικής τηλεόρασης, πρέπει να 

συστηµατοποιηθεί: βασική προϋπόθεση η συµµετοχή αρµο-

δίων και υπεύθυνων προσώπων που θα αναλύουν το θέµα και 
θα απαντούν στις ερωτήσεις των µαθητών… 

Αργύρης Σαπουνίδης 

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ 
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ΑΨΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥ…!!! 

 

Ο ιός εξαφανίστηκε! Πού να πήγε άραγε; Μα πού αλλού, εκεί που τον κατευθύνουν οι 
αρµόδιοι! Είπαν βλέπετε να αλλάξουν πορεία στο τέρας που ήταν έτοιµο να µας καταπιεί αν δεν 

υπακούαµε στις εντολές των ειδικών.  

Μας έκλεισαν τα σχολειά. Έγιναν εµβόλια. Άσχετα αν περίσσεψαν εκατοµµύρια από αυ-

τά. Ξοδεύτηκαν άπειρα αντισηπτικά και το κυριότερο ατελείωτα χρήµατα !!!!!!!!!!  

Είµαστε πλούσιο κράτος!!! Πάντως επιζήσαµε……. 

Κρατιόµαστε γερά. ∆ε λυγίσαµε παρόλο που προσπάθησαν να µας µαστιγώσουν. Μείνα-

µε πάλι µόνοι …παρέα µε τις ιώσεις µας.  
Ο ιός σάλπαρε για αλλού. Πάντως καταφέραµε να κρατήσουµε την ουσία και να διώξουµε από πάνω µας ό,τι 

µπορούσε να µας καταστρέψει. 
Πάµε για αλλά λοιπόν… 

Φαίη Κουνδουρά 
 

 

 

Και πάλι σε λειτουργία ο LHC! 

Θα καταπιούν οι µαύρες τρύπες τη Γενεύη; 

 

Στις 20 Νοεµβρίου 2009 τέθηκε 
ξανά σε λειτουργία ο Μεγάλος Επι-
ταχυντής Αδρονίων (LHC) στο 

CERN. Ο επιταχυντής, αφού παρέ-
µεινε εκτός λειτουργίας επί 14 µή-

νες λόγω βλάβης που σηµειώθηκε 
λίγο µετά τα εγκαίνιά του, επιδιορ-

θώθηκε και πραγµατοποιήθηκαν οι πρώτες συγκρούσεις 
δεσµών πρωτονίων. Αυτό το διάστηµα τίθεται σε αναµονή 

για τεχνικούς λόγους, ώστε να επιτευχθούν συγκρούσεις 
ακόµη µεγαλύτερης ενέργειας και να αναπαραχθούν συν-

θήκες που επικρατούσαν 1 – 2 τρισεκατοµµυριοστά του 

δευτερολέπτου µετά την Μεγάλη Έκρηξη! Η επαναλει-
τουργία του θα πραγµατοποιηθεί τον Φεβρουάριο, αλλά για 

την ανάλυση των πειραµατικών δεδοµένων µπορεί να χρει-
αστούν και χρόνια! 

Οι επιστήµονες είναι κατενθουσιασµένοι µε την επανα-

λειτουργία του επιταχυντή, αλλά φήµες για ανεπιθύµητα 

αποτελέσµατα ακούγονται από πολλούς. Μαύρες Τρύπες 
που θα καταπιούν τη Γενεύη ή και ο ολόκληρη τη Γη, εξω-

τικά σωµατίδια και άλλα τέτοια ανορθόδοξα έδιναν και έ-
παιρναν ήδη από την πρώτη λειτουργία του LHC το 2008. 

Μάλιστα, όταν ο LHC έκλεισε λόγω τεχνικών προβληµά-

των, λίγο µετά την πρώτη του λειτουργία, οι φήµες φού-

ντωσαν µιας και πολλοί θεώρησαν ότι έκλεισε γιατί κάτι 
εξωφρενικό και επικίνδυνο ανακαλύφθηκε. Η επαναλει-
τουργία του δίνει έδαφος και για άλλα τέτοια αβάσιµα σχό-

λια. Οι επιστήµονες, όµως, είναι κατηγορηµατικοί. ∆ηλώ-

νουν ότι όλα αυτά αποτελούν φήµες που απλά τροµοκρα-

τούν. Υπάρχει, βέβαια, η πιθανότητα να δηµιουργηθούν 

Μαύρες Τρύπες οι οποίες όµως θα είναι τόσο µικρές, που 

δεν θα αποτελούν κίνδυνο. Για την ακρίβεια, η δηµιουργία 

Μαύρης Τρύπας θα χαροποιήσει τους επιστήµονες, µιας 
και µπορεί να προσφέρει πολύτιµες πληροφορίες!   

 

∆έσποινα Παζούλη 

 PRIVE ΠΙΣΙΝΑ 
 

   Φτώχεια, µιζέρια, θλίψη δυστυχία. Εκεί που το ό-

νειρο γίνεται πραγµατικότητα! Εκεί που σµίγει το 

τώρα µε το έπειτα. Εκεί που σταµατάς να σκέπτεσαι 
παρά µόνο να ζεις! Κι όµως σε µια στιγµή όλα έγιναν 

σκόνη, καπνός αφήνοντας πίσω τους συντρίµµια.  

   Πως θα µπορούσε άραγε να φανταστεί κάνεις ένα 

ταξίδι στη Αιτή; Το ζεστό αέρα της θάλασσας να σε 
µαστιγώνει το πρόσωπο καθώς πίνεις το τροπικό κο-

κτέιλ ξαπλωµένη στην αναπαυτική πολυθρόνα σου 

δίπλα στην prive πισίνα που διαθέτει το δωµάτιο του 

ξενοδοχείου!!! 

   Τώρα θα µου πεις πού λεφτά; Αλήθεια, περνάµε 
µεγάλη κρίση βρε παιδιά. Κι όµως δεν βρίσκεις δω-

µάτιο να κλείσεις για το τριήµερο ούτε στα καλύτερα 

ξενοδοχεία… 

   Ας συνέλθουµε! 
   Ας βγάλουµε τις µάσκες και ας ψάξουµε τις τσέπες 
µας. Είµαι  σίγουρη κάτι θα µας έχει περισσέψει.  
   Η απόλαυση σταµατά εδώ!!! 

   Έκκληση για βοήθεια. Πάσα προσφορά δεκτή. Εί-
ναι  µεγάλη ανάγκη! 

   Μπορούµε να κάνουµε κάτι µικρό. Αρκεί να το θε-
λήσουµε.  
   Ας δώσουµε τόπο στην ανθρωπιά. 

   Ας διώξουµε τον πόνο!                    

 

ΦΑΙΗ ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΑ                                       

 

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΤΗΣ   ΓΕΝΙΑΣ  ΜΑΣ 

 

Ζούµε στον 21
ο
 αιώνα και όλοι µας θεωρούν 

«παιδιά της τεχνολογίας», στην πραγµατικότητα, 

όµως, δεν είµαστε τίποτε άλλο από µια γενιά παι-
διών που οι συνθήκες διαβίωσης της στερούν τη χα-

ρά να έχει όνειρα και ελπίδες για ένα καλύτερο αύ-

ριο. Συχνά δίνουµε την εντύπωση πως έχουµε τα 

µυαλά  πάνω από τα κεφάλια µας, αυτό όµως είναι 
απλά το «φαίνεσθαι». Στην πραγµατικότητα, µε τον 

τρόπο αυτό, προσπαθούµε να αµυνθούµε και να 

βρούµε λύσεις στα προβλήµατα του αύριο. Προβλή-

µατα που δεν τα δηµιουργήσαµε εµείς, αλλά τώρα 

πρέπει να βρούµε λύσεις. Προβλήµατα που µας 
κληροδότησαν οι προηγούµενες γενιές. 

Πρώτ’ απ’ όλα, η βοµβαρδισµένη από αγωνίες 
και ανησυχίες γενιά µας έρχεται αντιµέτωπη µε µια 

τεράστια οικονοµική κρίση, µια κρίση που της 
κλείνει κάθε παράθυρο και ελπίδα για κάτι καλύτε-
ρο. Οι νέοι βγαίνουν από τα πανεπιστήµια µετά από 

πολύκοπη και πολύχρονη φοίτηση και αδυνατούν να 

στηριχτούν στις δικές τους δυνάµεις για να εξασφα-

λίσουν τα απαραίτητα προς το ζην. Το πρόβληµα 

της επαγγελµατικής αποκατάστασης, που ταλανίζει 
τους νέους, οφείλεται στο ότι παρατηρείται κορε-
σµός σε πολλούς κλάδους, δηλαδή υπάρχει υπερβο-

λικά µεγάλη προσφορά εργατικών χεριών, ενώ η ζή-

τηση είναι περιορισµένη, µε αποτέλεσµα, ένα µεγά-

λο ποσοστό των νέων σήµερα να είναι άνεργοι. Απ’ 

αυτό ακριβώς επωφελούνται και πολλοί εργοδότες 
που εκµεταλλεύονται στυγνά τους εργαζόµενους. 
Αυτοί, στην ουσία, είναι ανίκανοι να αντιδράσουν, 

καθώς βλέπουν τις «στρατιές» των ανέργων που «ι-
κετεύουν για ένα κοµµάτι ψωµί». Έτσι, εργάζονται 
πολλές ώρες, είναι ανασφάλιστοι και µε χαµηλή α-

µοιβή, µε αποτέλεσµα να ζουν µια αέναα επαναλαµ-

βανόµενη, εξοντωτική καθηµερινότητα. Από αυτήν 

την άποψη, λοιπόν, το µέλλον των νέων φαντάζει 
δυσοίωνο. 

Άλλο πρόβληµα της νέας γενιάς είναι η τερά-

στια οικολογική καταστροφή του πλανήτη µας. Οι 
βιοµηχανίες ρυπαίνουν την ατµόσφαιρα, αλλά και 
τον υδροφόρο ορίζοντα. Μας είναι αδύνατο να ε-
µποδίσουµε κάτι τέτοιο να συµβεί, διότι στη σηµε-
ρινή εποχή, την εποχή του απόλυτου ωφελιµισµού, 

υπέρτατη αξία είναι το χρήµα και όχι ο άνθρωπος. Ο 

άνθρωπος αντιµετωπίζεται ως ένας από τους συντε-
λεστές παραγωγής και όχι ως ανεξάρτητη οντότητα 

µε αρχές, αξίες, όνειρα και πιστεύω. Όταν λοιπόν οι 
«µεγάλοι» δε λαµβάνουν υπόψη τους τον νέο άν-

θρωπο, θα νοιαστούν για τις συνθήκες µέσα στις 
οποίες ζει;  

Όλα τα παιδιά, πλούσια ή φτωχά, επιθυµούν 

να κάνουν κάτι σηµαντικό στη ζωή τους, να βάλουν 

και αυτά ένα λιθαράκι στον κόσµο µας. Ο νεανικός 
αυτός ιδεαλισµός, όµως, στην πορεία εγκαταλείπε-
ται. Οι νέοι υποκύπτουν συνήθως στα αδιάκοπα µη-

νύµατα που παίρνουν από τον περίγυρό τους ότι η 

πρώτη τους προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να 

κερδίσουν ένα υψηλό εισόδηµα. Είναι άδικο λοιπόν 

για µια γενιά που ξεκινά µε τις πιο ευοίωνες προϋ-

ποθέσεις όχι µόνο να µην να αξιοποιηθεί µε τους 
κατάλληλους τρόπους, αλλά και να αδικείται κατά-

φωρα, καθώς επίσης και να «διαβρώνεται» κατ’ αυ-

τόν τον τρόπο. 

Συνοψίζοντας θα έλεγα ότι η εποχή µας, η ε-
ποχή του σήµερα, καλείται να αντιµετωπίσει τα σο-

βαρότερα προβλήµατα που κλήθηκε ποτέ να αντιµε-
τωπίσει η ανθρωπότητα. Μόνο που κανείς δε σκέ-
φτεται πως αυτά τα προβλήµατα ακρωτηριάζουν τα 

όνειρα της νέας γενιάς, ακρωτηριάζουν τα όνειρά 

µας!! 
Γιώργος Κοροσιάδης   Β1 

 

 

 
 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

 

Ναι, µαθητές και µαθήτριες! «Κατάσταση Επανά-

σταση», µια φράση που ταιριάζει τέλεια σε µας που 

φοιτούµε στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Και αυτό ως προς 
την ποιότητα της ζωής µας. Όλοι τρέχουµε σε φρο-

ντιστήρια και σχολεία σαν τρελοί, αγχωµένοι µε την 

απόδοσή µας στα µαθήµατα και για το τι µας περι-
µένει στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. 

Εδώ κάποιος θα µπορούσε να πει: «Ε, και τι 
µπορούµε να κάνουµε γι’ αυτό; Έτσι κι αλλιώς, πα-

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ 
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ροδικά είναι όλα». Και η απάντησή µου; ∆ίκιο έχει, 
αλλά µόνο στο ότι όλα είναι παροδικά (ευτυχώς!). 
    Θα ξεκινήσω µε τις συνέπειες αυτής της στάσης 
ζωής, που ήδη γνωρίζετε. Έλλειψη ελεύθερου χρό-

νου, (µήπως είµαστε όλοι φυλακισµένοι στο χρόνο 

που είναι αφιερωµένος στις υποχρεώσεις µας;) πίε-
ση, βιασύνη, κακή διατροφή και 
συναισθηµατική και πνευµατική φόρτιση. Και µόνο 

που τα γράφω αγχώνοµαι! Η «ποιότητα ζωής» έχει 
αντικατασταθεί από την «ανυπαρξία ζωής», γιατί 
έτσι ο άνθρωπος χάνει τα ωραιότερα και µη επι-
στρέψιµα χρόνια της ζωής του. Ο ελεύθερος και ε-
ποικοδοµητικός χρόνος έχει γίνει ουτοπία. Είναι πο-

λύ καλό να συναντιούνται οι έφηβοι µε τις παρέες 
τους σε µέρη διασκέδασης ή χαλάρωσης(π.χ. πλα-

τείες). Έτσι κοινωνικοποιούνται. Μάλιστα, είναι 
προτιµότερη η πρόσωπο µε πρόσωπο επικοινωνία 

από τη διαδικτυακή, και πιο συγκεκριµένα, καλύτε-
ρα να συναντήσω 4 

καλούς µου φίλους, παρά να µιλήσω µε 200 «εικο-

νικούς» φίλους στο facebook. Είναι κι αυτό χρήσιµο 

αλλά όχι µ’ αυτόν τον τρόπο. 

     Αν το ψάξει κανείς, θα δει πως το φαινόµενο που 

περιγράφεται συµβαίνει κατ’ εξοχήν στην Ελλάδα. 

Είναι µεγάλη αδικία αυτό. Έτσι, εγώ προσωπικά αρ-

νούµαι να συµµετάσχω σ’ αυτόν τον ανεκδιήγητο 

τρόπο ζωής, έστω και «παροδικά». Κάνω ό,τι µπορώ 

για να έχω ελεύθερο χρόνο και τον χρησιµοποιώ 

όσο πιο καλά γίνεται. Έτσι µόνο εκµεταλλευόµαστε 
σωστά την πολύτιµη ηλικία µας. Φυσικά, δεν παρα-

µελώ τις υποχρεώσεις µου. Φέτος, στη Β΄ Λυκείου 

είναι πολύ δύσκολο να κρατήσω αυτήν την στάση 

ζωής, αλλά προσπαθώ να µην αφήνω στην άκρη τα 

ενδιαφέροντά µου. 

    Τελειώνοντας, το µήνυµά µου προς τους απαντα-

χού µέλλοντες ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ, που είναι όλοι αυ-

τοί οι έφηβοι που δεν κάνουν κάτι τώρα για να αλ-

λάξουν τη ζωή τους προς το καλύτερο και παραδί-
νονται στις υποχρεώσεις τους, είναι το ότι αν και 
σας θαυµάζω που το αντέχετε, λυπάµαι πολύ για σας 
και για τους επόµενους (µε την καλή έννοια) και σας 
προτρέπω -όπως προφανώς έχετε καταλάβει...- στη 

δραστηριοποίησή σας. Ασχοληθείτε µε αυτό/ά που 

θέλετε, όπως µουσική, χορό, αθλήµατα κ.α. και µην 

πτοείστε από την κατάσταση που επικρατεί. Πρέπει 
να δώσουµε περιεχόµενο στη ζωή µας και να χρησι-
µοποιήσουµε τα ταλέντα µας τώρα, χωρίς να χρειά-

ζεται να περιµένουµε. Γιατί να περιµένουµε;      
 

Κώστας Λαφτσίδης  
 

 

 
 

 

Το µέλλον βρίσκεται στα δικά µας χέρια…µόνο 

 

Λοιπόν… θα µπω κατευθείαν στο θέµα γιατί είναι 
άσκοπο να πολυλογώ. Από λόγια σ’ αυτήν την κοι-
νωνία άλλο τίποτα. Πρόσφατα συνειδητοποίησα ότι 
συν τοις άλλοις η δική µας γενιά κατηγορείται για το 

ότι δεν έχει όνειρα και οράµατα και αν έχει δεν α-

γωνίζεται για να τα πραγµατοποιήσει. Αυτό είναι 
ένα ΤΕΡΑΣΤΙΟ λάθος. Έχει.. πώς δεν έχει. .. αλλά 

όταν η κοινωνία έχει ένα µαύρο χάλι, τι να κάνουµε 
κι εµείς, ΟΕΟ? Να πάµε κόντρα στο ρεύµα, που σ’ 

αυτήν την περίπτωση είναι η εξουσία, χωρίς να υ-

πάρξει αποτέλεσµα και µετά να βρεθούµε στο περι-
θώριο; Τέσπα, τι να πεις. Για να γίνουν τα λόγια 

πράξη και τα όνειρα πραγµατικότητα χρειάζεται δύ-

ναµη που εµείς δε διαθέτουµε. Τι µπορούµε  να κά-

νουµε όταν βρισκόµαστε άοπλοι αντιµέτωποι µε τα 

ΜΑΤ; Hello! Χρειαζόµαστε βοήθεια για να σώσου-

µε το µέλλον ΟΛΩΝ µας. Ανοίξτε τα µάτια εσείς οι 
εγκλωβισµένοι του συστήµατος, γιατί το πρόβληµα 

µεγαλώνει και δεν το βλέπετε! Έχουµε φτάσει να 

ΜΗΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΥΦΛΑ ΜΑΣ! … Και γι’ 
αυτό η Νέα Γενιά, η δική µας γενιά κατηγορεί Ε-

ΣΑΣ! Εσάς που θέλετε να µας ρίξετε τις ευθύνες … 

κλασικοί Έλληνες! 
 

Φανή Άντζα, Β6 
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ΟΝΕΙΡΟ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ… 

 

 

 

Να περάσω στη σχολή της αρεσκείας µου και να είναι 
ευτυχισµένα τα αγαπηµένα µου πρόσωπα 

Γάκη Κατερίνα 

 

Ένας καλύτερος κόσµος 
Θωµαϊδου Ευβούλη 

 

Η προστασία του περιβάλλοντος 
Αντωνιάδου ∆έσποινα  

 

Να είµαι επιτυχηµένη σε όλους τους τοµής της ζωής 
µου 

Σταυρούση Αναστασία 

 

Η ευτυχία όλων 

Σουλτάνη Βιβή 

 

Μία κοινωνία λιγότερη άδικη 

∆ηµήτρης Σφακιανάκης 
 

Η επιστήµη (κυρίως η ιατρική) να απαντήσει σε άλυτα 

προβλήµατα 

Κυριάκος Γρηγοριάδης 
 

Να υλοποιήσω τους στόχους τους οποίους έθεσα 

Ματρακούκας Ιορδάνης 
 

Να πετύχω κάθε στόχο που έχω όσο αφορά το σχολείο, 

τον αθλητισµό και την προσωπική µου ζωή καθώς επί-
σης και οι άνθρωποι που αγαπώ να είναι πάντα ευτυχι-
σµένοι και υγιείς. Ακόµα παγκόσµια ειρήνη, κάτι άπια-

στο, όµως παραµένει όνειρο. 

Λευκοπούλου Φωτεινή 

   

Να πάω στο Περού 

Κυριαζίδης ∆ηµήτρης 
 

Όνειρα ζωής κάνουν οι νέοι άνθρωποι στο ξεκίνηµα της 
ζωής τους για να έχουν ένα κίνητρο και στόχους που 

µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε το κουράγιο και τη 

δηµιουργικότητα που πηγάζουν από αυτά τα όνειρα. 

Όταν έχεις περάσει αυτό το στάδιο της ζωή σου µπορεί 
να εύχεσαι και να επιθυµείς µόνο απλά και καθηµερινά 

πράγµατα τα οποία είναι εξίσου σηµαντικά στη ζωή 

των ανθρώπων. 

Μαγκανάρη Καίτη 

 

Να ξαναφτιάξω το πρώτο µου ποδήλατο 

Συµεωνίδης Βασίλης 
 

Η εισαγωγή στο πανεπιστήµιο και η όσον το δυνατόν 

καλύτερη “επιβίωση’’ στην ζωή. 

Κελεσίδου Ευγενία  

Να γυρίσω όλο τον κόσµο 

Κωνσταντινίδου Αλεξάνδρα 

 

Να ξυπνήσω ένα πρωί, να κοιτάξω έξω από το παράθυ-

ρο µου και να αγναντέψω τον Πύργο του Άιφελ. 

Μακροπούλου Παναγιώτα 

 

Να ταξιδέψω σε όλο τον κόσµο 

Καβουρτζίκη Άρτεµης 
  

Η αυτονοµία, η ελευθερία κινήσεων και η ανεξαρτητο-

ποίηση (επιτέλους) απ’ το πορτοφόλι των γονιών  

Κυριαζή Γεωργία 

 

Να γυρίσω τον κόσµο και να βοηθήσω όσους µπορώ. 

Έτσι όταν φθάσω στα 50-60 να ξέρω ότι έχω κάνει κάτι 
σπουδαίο στη ζωή µου, κάτι που γι’ αυτό να είµαι πε-
ρήφανη για τον εαυτό µου. 

Νικολέτα Λαζαρίδου 

 

Ίσως αυτό που δεν έχω σκεφτεί ποτέ µου. Ίσως κάτι 
που δεν θα το πραγµατοποιήσω. Κάτι απλό. Μια ευτυ-

χισµένη πορεία προς την ολοκλήρωση. Μια οικογένεια 

… ένα ανθρώπινο χαµόγελο... Μια ζεστή αγκαλιά… 

Μουρατίδου Τζούλια 

 

Να γυρίσω όλο τον κόσµο σε ένα απρογραµµάτιστο τα-

ξίδι 
Παπαγγελή Χριστίνα 

 

Να µπορώ να ΖΩ στον παρόντα χρόνο 

Μαρκίδης Σωφρόνης 
 

Τα ταξίδια 

Μακρίδου Ευαγγελία 

 

Να περάσω στο πανεπιστήµιο στη σχολή που θέλω 

Κούνιος Θανάσης 
 

Να συναντήσω τον άνδρα της ζωής µου 

Κοντογιαννίδου Ιωάννα 

 

Το όνειρο ζωής (που λες Φαιούκα)για µένα βρίσκεται 
στο στάδιο διαµόρφωσης… αλλά βασική επιδίωξη µου 

είναι η εξής: κάθε στιγµή της ζωής µου να τη ΖΩ χωρίς 
καθωσπρεπισµούς µε σεβασµό στον εαυτό µου, έχοντας 
πάντα ως όριο τα όρια του και συντροφιά µου το ΤΡΕ-

ΛΟ παρεάκι (µας)!!τι ξέχασα ….??? ΑΑΑ… τους πολ-

λούς πολλούς Quest stars ….!!!                        

Σοφία Προς =>  
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ανώνυµα όνειρα 

 

Να διαθέτω αρκετό ελεύθερο χρόνο,  και να έχω την  πνευµατική και σωµατική ενέργεια, για να τον αξιοποιώ 

δηµιουργικά. 

Να µην την ξεφτιλίσω τη ζωή µου 

Να κάνω πολλά ταξίδια και να χορεύω ως τα βαθιά γεράµατα. 

Να είναι ευτυχισµένοι όλοι, αλλά κυρίως τα παιδιά µου 

Η καλοσύνη, η δικαιοσύνη 

 

 
 

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΝΑΙ… 
 
Το µίσος, η κακία και ο ανταγωνισµός. Υπάρχουν στη 

ζωή µας δυστυχώς και δεν µας αφήνουν να απολαύσου-

µε τις χαρές που τόσο λαχταράµε 
Μακροπούλου Παναγιώτα + Αλεξάνδρα Κωνσταντινί-

δου 

  

Η έλλειψη χρόνου 

Κυριαζή Γεωργία 

  

Το ότι όλοι κοιτούν τον εαυτό τους και δεν ενδιαφέρο-

νται για τους υπόλοιπους, η αδικία, η έλλειψη ανθρώπι-
νων δικαιωµάτων, η αυτοθυσία για κάτι καλό για κάτι 
που θα αξίζει να δώσει κάποιος τη ζωή του 

Νικολέτα Λαζαρίδου 

  

Ότι ενώ ο άνθρωπος είναι µέρος του και υποσύνολο του, 

φρόντισε  να τον βάλει απέναντι του, αποκαλύπτοντας 
τον άκρατο εγωισµό του  

Μαρκίδης Σωφρόνης  
 

Ο κόσµος µας 
Γιάννης Τοπαλίδης 

 

Η αχαριστία !!! Το ότι φορτώνουµε τις ευθύνες  αλλού 

και δεν διορθώνουµε τους εαυτούς µας . Αν ο καθένας 
διόρθωνε τον εαυτό του θα άλλαζε ο κόσµος  

Σωτηρία  

  

Το γεγονός ότι δεν µπορείς ποτέ να αποφασίζεις απόλυ-

τα ΕΛΕΥΘΕΡΑ!!!  

Χαρά   

  

Το ψέµα, η διπροσωπία, η αχαριστία 

Σταυρούλα -Ιωάννα    

 

 

Οι πόλεµοι και η µόλυνση του περιβάλλοντος 
Πηγαδά Σ.  

 

Ότι τα πάντα σ’ αυτόν τον κόσµο είναι αβέβαια…  

Μαρία Παυλίδου                                       

            

Ότι δεν υπάρχει σεβασµός στο περιβάλλον 

Μαριαλένα    

  

Οι ανισότητες και οι αδικίες 
Κ. Παναγιωτίδου 

 

Η υποκρισία  

Σουλτάνη  Βιβή 

 

Ο ρατσισµός, η βλακεία και η υποκρισία 

Κυριαζίδης ∆ηµήτρης 
  

Να µε ρωτάνε χωρίς να δέχονται απαντήσεις που δεν 

τους αρέσουν 

Βασίλης Συµεωνίδης 
  

Η κακία που υπάρχει στον κόσµο, η φτώχια και η πείνα 

που υπάρχουν παρόλο που υπάρχουν τόσα χρήµατα και 
θα µπορούσαν όλοι να ζουν µε αξιοπρέπεια 

Λευκοπούλου Φωτεινή  

 

Η βία και ο πόλεµος 
Γάκη Κατερίνα  

 

Ότι κάποια παιδιά γεννιούνται στη φτώχεια και στην 

πείνα 

Θωµαίδου Ευβούλη 

 

Η ανευθυνότητα όλων  

∆ηµήτρης Σφακιανάκης 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
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Οι πόλεµοι που γίνονται σε κάποιες χώρες 

Αντωνιάδου ∆έσποινα 

  

Η αχαριστία και η κακοβουλία 

Ματρακούκας Ιορδάνης 
  

Η αδικία, η έλλειψη σεβασµού στις ανθρώπινες σχέσεις 
και η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος 

Σταυρούση Αναστασία 

  

Η έλλειψη µόρφωσης και η υποκρισία  

Κυριάκος Γρηγοριάδης                      
 

Η υποκρισία και η έλλειψη αυθορµητισµού  

Μακρίδου Ευαγγελία 

 

να βρίσκονται 5000 βιβλία σε κούτες και τα ράφια να 

είναι άδεια  

Παπαγγελή  Χριστίνα  

 

Η αδικία που επικρατεί και που δυστυχώς  δε µπορεί να 

εξαλειφτεί 
Γεωργιάδου Κατερίνα   

 

Η θλίψη στα πρόσωπα των παιδιών του Τρίτου κόσµου 

και η απανθρωπιά του «ανεπτυγµένου» δυτικού κόσµου 

απέναντι τους  
Κοροσιάδης Γιώργος    
 

το ότι επικρατεί ελεεινή, άθλια κατάσταση σε όλους 
τους τοµείς στην Ελλάδα 

Γαβριηλιδης  Κων/νος 
 

Ο ατοµικισµός και η βία που έρχεται ως αποτέλεσµα  

Στεφανιδου Κική       

 

η οικονοµική κρίση• τα Mano los ακρίβυναν 

Ρούτση Ελένη       

 

η παθητική στάση ζωής που συνεπάγεται µε «δεισιδαι-
µονίες» και καχυποψίες για τα πάντα και φυσικά  οι 
γρήγοροι ρυθµοί του!! ΑΑ….Επίσης η ανευθυνότητα 

και η υποκρισία  

Σοφία Προς => 

 

ανώνυµη δυσαρέσκεια 

 

 

 

 

 

 

Η στροφή του προς την κατανάλωση και η αποστροφή του για τη δη-

µιουργία, η περιχαράκωση του στο εύκολο και το γρήγορο και η κα-

ταστροφική µανία σε κάθε δηµιουργική προσπάθεια, η αποενοχοποί-
ηση του µέσα στον όχλο και η ενοχοποίηση όσων προσπαθούν να δι-
ατηρήσουν το προσωπικό τους στίγµα 

 

Οτιδήποτε κάνει τον άνθρωπο να υποφέρει όπως είναι ασθένειες κ .α.  

 

Η υποκρισία και το ψέµα 

 

Η έλλειψη κατανόησης, σεβασµού και ανεκτικότητας που χαρακτηρί-
ζει την εποχή µας και ο άκρατος καταναλωτισµός που οδηγεί κυρίως 
τους νέους ανθρώπους στο να εξαρτούν την ευ-τυχία και την κοινωνι-
κή τους κατανάλωση από τα εφήµερα υλικά αγαθά. 

 

Η αδικία, η ανισότητα  

 

Να προκύπτουν περιορισµοί στη ζωή µου είτε από άλλους είτε από 

µένα… 

 

Το ότι οι άνθρωποι δεν αντιλαµβάνονται πως σκοπός της ύπαρξής 
τους δεν είναι η κυριαρχία, η εκµετάλλευση, αλλά η προσφορά και η 

αγάπη  

 

Η βλακεία, διότι είναι ακατανίκητη 

 

Κυρίως η αδικία 
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ΘΕΛΩ 20! ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝΟ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ! 

 

Σ’ αυτό τον µάλλον καταραµένο θεσµό των κρα-

τών που ονοµάζουν και «σχολείο» αντί για «φυλακή» 

(αφού τα κάγκελα είναι πλέον περισσότερα απ’ τα κύτ-
ταρά µας…), υπάρχουν κάποιες αναθεµατισµένες στιγµές 
που οι καθηγητές θυµούνται να µας κοτσάρουν τεστ˝άκι˝ 
(τα γούτσου-γούτσου υποκοριστικά µας µάραναν.. µπλι-
αχ!) ή διαγώνισµα. Βοήθειά µας! Ποιος διαβάζει για 

όοοοοοολα αυτά τα µαθήµατα? ΟΕΟ? Οι καθηγητές α-

παιτούν, οι γονείς πιέζουν και τα επίτιµα µέλη της άµοι-
ρης µαθητικής νεολαίας τα παίζουν! Και παρόλα αυτά, 

όλα είναι εναντίον του µαθητικού πληθυσµού, ο οποίος 
κοντεύει να κλείσει σουίτες στο ∆αφνί! 

Μπαίνει, λοιπόν, ο καθηγητής στην τάξη και µε 
κίνδυνο της ζωής του ανακοινώνει «Βάλτε τα βιβλία µέ-
σα» (all time classics ατάκα..) Σου δίνει τα θέµατα, ανα-

θεµατίζοντας κρυφά την απόφασή του να γίνει εκπαιδευ-

τικός, την ώρα που έντροµος ανακαλύπτεις ότι δεν ξέρεις 
τίποτα! «Βρε το ονοµατάκι µού φτάνει! ∆ε βαριέσαι! Μη 

χάνει κι ο καθηγητής την ώρα του διορθώνοντας..! ∆εν 

το κάνω για µένα, για τον φουκαριάρη τον καθηγητή 

µου!» =P 

Τεσπα, έρχεται κάποια στιγµή που ο καθηγητής, 
ΑΝ δεν έχει σκίσει το πτυχίο του δηλαδή, ανακοινώνει 
βαθµολογία! Ακούς το όνοµά σου και ακολουθεί ένας 
βαθµός που ο καθηγητής µάλλον µπέρδεψε µε τη θερµο-

κρασία Νευροκοπίου... «Μα γιατί, κύριε? Η λευκή κόλλα 

πρέπει να παίρνει 20! Αφού δεν έχει λάθη!» 

Και άντε µετά άκου το κήρυγµα, και πολύ πε-
ρισσότερο από τους γονείς, που µόνο τη δουλειά τους δεν 

κοιτάνε.. Αααααααχχ.. Άτιµη κοινωνία! Τι να κάνεις το 

καηµένο?? Πας να κοιτάξεις απ’ τον διπλανό σου, σε κα-

τηγορούν για αντιγραφή. «∆εν αντιγράφω, κύριε! Συµ-

βουλεύοµαι τις απαντήσεις του!». Κάνεις σκονάκι, κα-

τσικώνονται πάνω απ’ το µικρό και µαργαριταρένιο κε-
φαλάκι σου (που κατ’ αυτούς είναι ξεροκεφάλα..), λες 
και το έχουν καταλάβει ρε! Άντε να γράψεις µετά αν 

µπορείς... Και κάποιοι βάζουν διαφορετικά θέµατα, νοµί-
ζοντας πως θα αποφευχθεί η αντιγραφή. Αµ δε! Ίσα-ίσα! 

Κοιτάς τα θέµατα του άλλου, κοιτάει κι εκείνος τα δικά 

σου και ανταλλάσετε απόψεις για πιθανές απαντήσεις! 
Γιατί λοιπόν, φίλοι καθηγητές, να βασανίζεστε 

και να βασανίζετε κι εµάς? Βάλτε ένα 20αράκι σε όλους 
και την βγάζετε καθαρή! 

Σµουτςٳٱٳ 
 

Καραγιαννίδου Ευαγγελία, Β6 

 

 

 

Be cool νέοι!   

 

Είσαι µαθητής της 
Γ΄ και νιώθεις ότι ο χρόνος 
έχει περάσει, ότι δεν διάβα-

σες αρκετά? Χαλάρωσε… 

κάνε θετικές σκέψεις… κ 

µε το καλό του χρόνου στο 

πανεπιστήµιο! ∆ιάβασες 
όσο µπορούσες (στην 

πραγµατικότητα όσο ήθε-
λες)! Άλλωστε πόσο περισ-

σότερο? Το πρωί σχολείο, το απόγευµα (έως και αργά το 

βράδυ πολλές φορές) φροντιστήριο και µετά… ό,τι µπο-

ρεί (ό,τι θέλει) ο καθένας!  
Αλλά παρόλο που αυτά ακούγονται κατά βάση, 

θεωρώ ότι η Γ΄ Λυκείου είναι µια ιδιαίτερη τάξη!  

Ανεξάρτητα από την σωµατική κούραση που 

µπορεί να νιώθει ένας µαθητής, επειδή κουβαλά καθηµε-
ρινά για πολλές ώρες στην πλάτη του µια τσάντα µε “λί-
γα” και “ελαφριά” βιβλία, κερδίζει ψυχικά και συναι-
σθηµατικά! Για παράδειγµα θεωρώ ότι το σχολείο, το 

οποίο δεν σου προσφέρει µόνο γνώση, είναι ιδιαίτερα 

πολύτιµο για έναν µαθητή της Γ΄ Λυκείου. Το πρωινό 

ξύπνηµα µπορεί να δυσαρεστεί πολλούς, αλλά ποιος 
µπορεί να αρνηθεί ότι πολύ πιο σηµαντική είναι η συνά-

ντηση µε τους συµµαθητές, τους φίλους και τους καθη-

γητές?! Οι σχέσεις που αναπτύσσονται είναι πολύ ισχυ-

ρές, καθώς σχεδόν όλοι οι µαθητές, αλλά και οι ίδιοι οι 
καθηγητές( ή τα παιδιά τους) έχουν ή είχαν αντίστοιχα τα 

ίδια βιώµατα, όπως η πίεση από το φροντιστήριο,…, αλ-

λά και περίπου τα ίδια όνειρα…! Είναι σίγουρα περισσό-

τερα αυτά που µας ενώνουν από εκείνα που µπορεί να 

µας χωρίζουν :ο) ! 

Όµως είναι εξίσου σηµαντική γιατί για πολλούς 
είναι µια τάξη σταθµός! Όνειρα, στόχοι, προσπάθεια… 

Στο σταθµό αυτό αναµέναµε µε αγωνία το τρένο, ανεβή-

καµε στην έναρξη της σχολικής χρονιάς και το ταξίδι συ-

νεχίζεται… Αυτό το τρένο λοιπόν θα είναι για πολλούς 
το µέσο που θα µας ταξιδέψει και θα µας µεταφέρει  σε 
µια άλλη σελίδα της ζωής µας! 

Be cool νέοι!!! Και απολαύστε την κάθε στιγµή, 

γιατί είναι µοναδική! 

Στους µαθητές της Γ΄ Λυκείου εύχοµαι, καθώς ο 

χρόνος περνά, το ταξίδι τους να γίνεται όλο και πιο ό-

µορφο (και λιγότερο κουραστικό) καθώς πλησιάζουν 

στον προορισµό τους(κ µακάρι να είναι αυτός που επιθυ-

µούν)! 

Στους υπόλοιπους µαθητές εύχοµαι να καταλά-

βουν ότι η Γ΄ Λυκείου δεν είναι το Έβερεστ που όλοι φα-

ντάζονται, αλλά ακόµη κι αυτή η βουνοκορφή να ήταν 

όλοι µπορούµε και αξίζει  να κάνουµε αυτό το ταξίδι α-

κόµη κι αν δεν φθάσουµε στον προορισµό µας… 

 

Καζαντζή Ελένη Γ5 

ΤΟ ∆ΙΚΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
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15 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ∆ΕΝ ΕΚΤΙΜΑ 

 

1. Ο µαθητής έχει ∆ΙΚΙΟ..! 

2. Ο µαθητής έχει πάντα ∆ΙΚΙΟ..! 

3. Σε περίπτωση που ο µαθητής έχει «άδικο» ισχύουν τα άρθρα 1 και 2..! 

4. Ο µαθητής δε χαζεύει... συλλογίζεται..! 
5. Ο µαθητής δεν κοιµάται… αναπαύεται..! 
6. Ο µαθητής δε διαβάζει περιοδικά στην τάξη... ενηµερώνεται..! 
7. Ο µαθητής δεν πάει για καφέ... κάνει δηµόσιες σχέσεις..! 
8. Ο µαθητής αξίζει σεβασµό... γιατί δεν πληρώνεται όπως ο καθηγητής..! 
9. Ο µαθητής δεν κάνει κοπάνες... αναπαύεται προσωρινά..! 

10. Ο µαθητής δε νοιάζεται για τους βαθµούς... αλλά για τη γνώση..! 

11. ∆ε φταίει ο µαθητής για τη φασαρία... ο καθηγητής δεν εµπνέει..! 
12. Ο µαθητής δεν κάνει σκονάκια... κρατάει σηµειώσεις..! 
13. Ο µαθητής δεν αντιγράφει... συµβουλεύεται από τον διπλανό του..! 

14. Ο µαθητής δεν αργεί το πρωί... το κουδούνι χτυπάει νωρίς..! 
15. Ο µαθητής δε ζωγραφίζει στο θρανίο... εκφράζει τις καλλιτεχνικές του ανησυχίες..! 

 

 

Καραγιαννίδου Ευαγγελία, Β6 

ΤΟ ∆ΙΚΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
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Πέρασε και η πενταήµερη εκδροµή 

στο Ναύπλιο και την Αθήνα... αλλά τι µας έµεινε; 
Την απάντηση την δίνετε εσείς… 

Τα δικά σας σχόλια… 
 

 
 

 

 

 

 

 

                    

Η Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΤΟ 
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ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

 

Έχει κερδίσει πέντε βραβεία που πραγµατικά αξίζει. Ο λόγος για 

τα «Αιχµηρά αντικείµενα» της Gillian Flynn που σου κεντρίζει το ενδι-
αφέρον από την πρώτη κιόλας σελίδα. Το λογοτεχνικό ντεµπούτο της 
συγγραφέως είναι µια συναρπαστική ιστορία που σίγουρα θα σε κατα-

πλήξει. 
Η Καµίλ Πρίκερ, δηµοσιογράφος στο Σικάγο, επιστρέφει ύστερα 

από χρόν ια στη γενέτειρά της µε αφορµή τους φόνους δύο µικρών κορι-
τσιών, την εξιχνίαση των οποίων καλείται να καλύψει για λογαριασµό 

της εφηµερίδας της. Η επιστροφή της θα την αναγκάσει να έρθει ξανά 

σε επαφή µε την οικογένειά της από την οποία έχει αποξενωθεί και θα 

ξαναξυπνήσει τις µνήµες της οικογενειακής τραγωδίας που βαραίνουν 

το παρελθόν της. Παράλληλα, η αστυνοµική έρευνα µοιάζει αδιέξοδη 

και η µόνη λύση για να λυθεί το παζλ των φόνων είναι η κατάδυση της 
Καµίλ στην προσωπική της κόλαση. 

Οι χαρακτήρες του βιβλίου είναι τόσο πειστικοί που νιώθεις ότι 
όλα ξετυλίγονται µπροστά στα µάτια σου. Η συγγραφέας δεν παρουσιά-

ζει τους ανθρώπους και το περιβάλλον τους ως τα ιδανικά, αλλά µε τα 

ελαττώµατά τους, µέσα από την οπτική γωνία της ηρωίδας. Επίσης, η 

Flynn δε διστάζει να αναφέρει ακόµα και τις πιο ανατριχιαστικές λεπτοµέρειες, κάνοντας το βιβλίο εθιστικό ως 
την τελευταία του σελίδα. 

Τα «Αιχµηρά αντικείµενα» είναι µια εξαιρετική δουλειά της Flynn και αξίζει να το διαβάσεις πάνω από 

µία φορά. Αν και σε κάποια σηµεία που αναφέρονται άσχετα µε την έρευνα γεγονότα γίνεται λίγο κουραστικό, 

η ιστορία είναι καλοδουλεµένη και τα γεγονότα απρόβλεπτα. Θα σε συναρπάσει αν λατρεύεις τα αστυνοµικά 

µυθιστορήµατα και τα ανατριχιαστικά ψυχολογικά θρίλερ. 

Κλείνοντας, τα «Αιχµηρά αντικείµενα» είναι ένα βιβλίο που δεν πρέπει να αγνοήσεις και να λείψει από 

τη προσωπική σου βιβλιοθήκη. Σε βυθίζει στον ωµό ρεαλισµό της κοινωνίας µιας µικρής επαρχιακής πόλης και 
κάθε λέξη χαράσσεται στο δέρµα σου, όπως χαράσσεται και στης Καµίλ. 

 

 
«Ουδέν σχόλιο»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Φωτοµοντάζ:  
Ευαγγελία Καραγιαννίδου,  

Φαίη Κουντουρά 
 

 
                                  

ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ Ο ΛΟΓΟΣ 
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Είναι όντως η ταινία που άλλαξε τον 

κινηµατογράφο;  

 

Πήγα και εγώ, όπως και 700.000 πε-
ρίπου Έλληνες, να δω αυτή τη νέα ταινία  που 

λέγεται AVATAR . Βγήκα από τον κινηµα-

τογράφο και καθώς γυρνούσα σπίτι µου σκε-
φτόµουνα τι µου έµεινε από αυτήν την ταινί-
α… 

Το πρώτο που µου πέρασε από το 

µυαλό ήταν ότι σίγουρα αυτή η  ταινία έχει  
τα πιο ωραία εφέ και την πιο όµορφη εικόνα 

που υπήρξε ποτέ  στον κινηµατογράφο. Η τε-
χνολογία στο µεγαλείο της ! Πάντως, πραγ-

µατικά αυτή η ταινία σε ταξιδεύει σε ένα µα-

γικό και αξιοζήλευτο κόσµο…Το story της 
ταινίας είναι αρκετά καλό και πρωτότυπο. 

Εγώ πάντως την ταινία την απόλαυσα και θα 

την ξαναέβλεπα χωρίς δεύτερη σκέψη.  

Από την άλλη σκέφτοµαι…είναι τα 

εφέ και γενικά η τεχνολογία η µόνη οµορφιά 

µιας ταινίας ; Πρέπει να κρίνουµε µια ταινία 

µόνο από τα εφέ της, ή πρέπει να κοιτάµε την 

ουσία της ;  
Ένα είναι σίγουρο. Ο Τζ. Κάµερον 

ξέρει να κάνει επιτυχίες (βλέπε Τιτανικό) και 
να προκαλεί τις εντυπώσεις σε κάθε του ται-
νία. Αυτό το αποδεικνύει και µε την καινούρ-

για του ταινία… 

   

Νίκος Παυλίδης Γ΄ τάξη 
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Avatar… η ταινία που έσπασε τα ταµεία 

και έµεινε ως θέµα συζήτησης και κριτικής για 

πολύ καιρό. Εντυπωσιασµένοι νέοι βγαίνοντας 
από τους κινηµατγράφους αποθέωναν την ταινία. 

Εξώφυλλο σε περιοδικά, πολλές διαφηµίσεις, άρ-

θρα και σχόλια στις εφηµερίδες και άπειρες ιστο-

σελίδες στο διαδίκτυο δηµιουργήθηκαν µε αφορ-

µή, θέµα και κεντρική ιδέα την ταινία αυτή. Και τι 
περιλαµβάνει αυτή η ταινία, τι προσπαθεί να εκ-

φράσει; 
Προσωπική µου γνώµη λοιπόν…  

Περιττό να σας πω ότι την πρώτη φορά 

που ξεκίνησα να βλέπω την ταινία, κοιµήθηκα µε-
τά το πρώτο µισάωρο. Κι όταν ξύπνησα στην οθό-

νη έπαιζαν οι τίτλοι του τέλους. Όµως µετά από 

λίγες µέρες, λόγω της µεγάλης περιέργειας που 

µου κινήθηκε από τις κριτικές των άλλων, αποφά-

σισα να την παρακολουθήσω κανονικά. Ένα τρίω-

ρο κουραστικό, αφού η ταινία, εκτός από το µου-

ντό κλίµα που επικρατούσε σ’ αυτήν, προσπαθού-

σε να προβάλλει κάποια µηνύµατα µέσα όµως από 

«λάθος» τρόπους, δηλαδή µέσα από την επιστήµη 

και τη φαντασία.  

Γιατί, τι θα προσέξει ο θεατής, τα µηνύµα-

τα και αυτά που υπονοεί έµµεσα η ταινία, ή τα έ-
ντονα και εντυπωσιακά επιστηµονικής φαντασίας 
εφέ που κυριαρχούν;  

Συνοπτικά, κουραστική, ανιαρή και βαρε-
τή… 

 

Άννα Μπάρκα, Β6 
 

 

ΟΙ ΓΝΩΜΕΣ ∆ΙΧΑΖΟΝΤΑΙ 



 

 

[234] 
 

Αποικιοκρατία-δουλεία: παρελθόν ή σύγχρονη µάστιγα; 

 

Ή η αποικιοκρατία του σήµερα 

 

 «Οὐδέν γάρ κάκόν ἔβλαστεν ἀνθρώποις οἷον ἄργυρος»: κανένας θεσµός τόσο κακός δεν υπήρξε στους 
ανθρώπους όσο το χρήµα. Αυτός ο κινητήριος µοχλός της ανθρώπινης απληστίας και κυνικότητας που, από τις 
πρώιµες ακόµα κοινωνίες οδηγούσε σε υποδούλωση και εξανδραποδισµό. Πάντα γίνονταν προσπάθειες να χα-

λιναγωγηθεί το τέρας αυτό, όµως πάντοτε έσπαγε τα δεσµά του και ποδοπατούσε τους πάντες στο πέρασµά 

του. Από τη σεισάχθεια ως την Αθηναϊκή ηγεµονία και από τους «δυνατούς»του Βυζαντίου ως τις «ένδοξες» 

και ευλογηµένες από την καθολική εκκλησία αποικίες των ευρωπαίων, ζούµε τη θηριωδία, την απανθρωπιά, 

αλλά ταυτόχρονα και τη νοµιµοποίηση αυτής της εκµετάλλευσης. 
 Και αφού το θηρίο αυτό άρχισε πλέον να ασφυκτιά στην ευρωπαϊκή ήπειρο, τρώγοντας τις σάρκες του µε τους 
ενδοευρωπαϊκούς πολέµους, διαπίστωσε πως µε τη βοήθεια της τεχνολογίας θα µπορούσε να εκπολιτίσει»και 
τις άλλες ηπείρους. Έτσι λοιπόν, άλλοτε µε την εµπροσθοφυλακή το ιεραποστολικό έργο και άλλοτε µε πρό-

σχηµα τη βοήθεια προς τους αδύναµους ιθαγενείς, οι πολιτισµένοι λαοί εξύφαιναν ένα σχέδιο λεηλάτησης του 

πλούτου των λαών αυτών, καταστροφής του πολιτισµού τους και µετατροπής τους σε άβουλα και άµοιρα, εξα-

θλιωµένα όντα. Τα πλοία των Ευρωπαίων έφταναν στην Αφρική, και φορτωµένα µε σκλάβους διέσχιζαν τον 

Ατλαντικό. Μπορούσαν να µεταφέρουν πάνω από 600 σκλάβους σε κάθε ταξίδι. Οι συνθήκες ζωής πάνω τους 
ήταν φριχτές. Οι αρρώστιες, όπως ο κίτρινος πυρετός ή το σκορβούτο θέριζαν µε αποτέλεσµα ένας στους δέκα 

σκλάβους να πεθαίνουν στη διάρκεια του ταξιδιού. Οι Πορτογάλοι ονόµαζαν τα δουλεµπορικά timbeiros, δηλ. 

φέρετρα. Έπειτα, οι σκλάβοι πωλούνταν στους γαιοκτήµονες, που τους ανάγκαζαν να δουλεύουν ατέλειωτες 
ώρες στις φυτείες ή στα ορυχεία, πάντα µε τη συγκατάθεση και την ευλογία της εκκλησίας. Η όποια αντίσταση 

πνιγόταν στο αίµα και η υπανάπτυξή τους είναι αυτή στην οποία στηρίζεται η ευηµερία των περισσότερων δυ-

τικών-ιδιωτικών  δηµοκρατιών.  

Και καθώς όλα εξωραΐζονται, έτσι και σήµερα η αποικιοκρατία άλλαξε εικόνα, διατηρώντας όµως κάτω 

από το προσωπείο της την ίδια ειδεχθή όψη. Τώρα δε χρειάζεται να επέµβει µε όπλα – όπου το επιτρέπουν βέ-
βαια οι περιστάσεις το κάνει µε περισσό ζήλο- αλλά διεισδύει οικονοµικά, εκµεταλλευόµενη τις πλουτοπαρα-

γωγικές πηγές και το εργατικό δυναµικό, µολύνοντας το περιβάλλον και αποµυζώντας ό, τι δηµιουργικό µπορεί 
να έχει µια χώρα. Στηρίζει δικτατορικά καθεστώτα για να διευκολύνουν τις δραστηριότητές της και οδηγεί  ο-

λόκληρους λαούς στην εξαθλίωση. Ο Τρίτος κόσµος έχει υποστεί τα πάνδεινα από τον λεγόµενο πολιτισµένο 

κόσµο µας. και δεν είµαι σίγουρος για τον αν εµείς οι απλοί άνθρωποι µπορούµε να κάνουµε κάτι πέρα από το 

να είµαστε απλοί παρατηρητές και ανίσχυροι µπροστά στα συµφέροντα των µεγάλων… 

 

 

 

Ανεκπλήρωτα όνειρα 

 

Είσαι νέος, εµφανίσιµος, µε µία σύντροφο που ανταποκρίνεται στο sex symbol της εποχής. Κάθε πρωί 
πιέζεις το πλήκτρο "12" στον ανελκυστήρα του µεγάλου κτηρίου ώστε να µεταφερθείς πίσω από το κοµψό 

γραφείο σου. Είσαι αυτό που ονειρεύεται ο κάθε ένας. ∆εν σου λείπει τίποτα. Είσαι, οφείλεις να είσαι, ο πιο 

ευτυχισµένος άνθρωπος στον κόσµο… Είσαι όµως; 
Είναι κάποιες φορές που οι αναµνήσεις εισβάλλουν στο µυαλό σου. Κάθεσαι εκεί ακίνητος κοιτάζοντας 

επίµονα την φωτογραφία που φυλάς στο κάτω συρτάρι. Ένα παιδάκι παίζει µε τα αεροπλανάκια του. Τα µάτια 

ορθάνοιχτα. Και τότε... "Ντριν"! Πίσω στην πραγµατικότητα… 

Οι νύχτες ολοένα και πιο µοναχικές. Πλέον δεν αναγνωρίζεις το άτοµο µε το οποίο µοιράζεσαι το κρεβά-

τι. Βυθίζεσαι για λίγο σ’ έναν κόσµο µε εικόνες που πετάνε στα 10.000 πόδια. Και πάλι όµως... "Ντριν"! Πίσω 

στην πραγµατικότητα. 

Είναι πάλι φορές που επισκέπτεσαι το πατρικό σου. Σε κείνο το δωµάτιο ψάχνεις να βρεις τον εαυτό σου. 

Ποιος είσαι πλέον; Οι φωτογραφίες στον τοίχο και τα χειροποίητα µοντέλα πάνω στην συρταριέρα προµήνυαν 

ένα διαφορετικό µέλλον για εσένα. 

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ... 
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Ήσουν µικρός τότε. Ξεκίνησες έχοντας βαθιά χαραγµένο το όνειρο και θέληση για να το πετύχεις. ∆εν 

ήταν αρκετά όµως. Κάπου στην πορεία παρέκκλινες από τον στόχο σου. Συµβιβάστηκες µε το κοινωνικό status 

και έγινες κοµµάτι του. Και κάθε µέρα το όνειρο όλο και χανόταν µέχρι που θύµιζε ανάµνηση παλιά. 

Θα ήθελες να σου δινόταν µια δεύτερη ευκαιρία. Ναι! Αυτό είναι! Μία ευκαιρία για να γίνεις αυτό που 

πάντοτε επιθυµούσες. ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ 

Σάββας Μουρατίδης 
 

Η ζωήΗ ζωήΗ ζωήΗ ζωή    
 

Η ζωή ‘ναι µια γυναίκα  
που χρειάζεται στοργή 
Μόνο δώρα και ευτυχία 
όχι κλάµα και οργή.  

 
∆ωσ’ της τώρα την αγάπη 

και θα δεις ότι η ζωή  
θα ‘ναι χαρούµενη… 

και γελαστή. 
 

Να ‘σαι δίκαιος, φιλότιµος 
ν’ αγαπάς και τον εχθρό 

πάντα να νοιάζεσαι για όλους 
δίχως διάκριση σ’ αυτό. 

 
Τους φίλους σου να εκτιµάς 
όπως και τους συγγενείς 
γιατί χωρίς αυτούς… 

δεν ευτυχείς. 
 

Να ‘σαι φρόνιµος και λογικός 
να πράττεις το σωστό 
γιατί έτσι µόνο φτάνεις 
σε αυτό που θα σου πω: 
µια ζωή…σαν γλυκό. 

 
Αυτά είναι τα δώρα 
που άνετα µπορείς 

στη ζωή σου να τα δώσεις 
και πάντα να ισορροπείς. 

 
Και φυσικά… 

όχι σ’ ένα σχοινί 
µα σταθερά στη γη… 

 
Λαφτσίδης Κωνσταντίνος Β3   

 

Καλό ή κακό… Αληθινό ή Ψεύτικο  

Λάθος ή σωστό… Ονειροπόλο ή πραγµατικό… 
Ταυτίζοντας της σύγχυση ενός αισθήµατος 

Με την ένοχη ίσως και βρώµικη πραγµατικότητα 
Ανακαλύπτοντας συνεχώς ανεξερεύνητα κοµµάτια 

Της κατάστασης που µόνο ζάλη προσφέρει… 
Μιλώντας συνέχεια για θέµατα ανούσια… 

Επαναλαµβανόµενα… Ασήµαντα…Αναξιοπρεπή… 
 

Έτσι λοιπόν στην προσπάθεια να αγγίξεις την κορυφή των γνώσεων 
Με στόχο την όσο δυνατόν ανώδυνη κατάρτιση 

και µε κίνητρο λέξεις και θυµοσοφίες 
γίνεται ο συγχρωτισµός δύο εννοιών… 

Πολύ διαφορετικών και όµως τόσο όµοιων 
Με τον τρόπο αυτό κατά πόσο διαφέρουν 

οι ουσίες δηµιουργίας ή οι συντριπτικές συνέπειές τους;   
Λάθος και Πάθος… 

Οι δύο µαγικές αυτές λέξεις προέρχονται από αισθήµατα κουραστικά έντονα 
και αναπόφευκτα κοντινά…   

 
Η ουσιώδης δοµή ενός λάθους  

στην πραγµατικότητα µπορεί να γεννήσει ένα πάθος 
Αλλά αυτό δεν αναιρεί την ύπαρξη του αντίθετου συνδυασµού… 

Ένα παιχνίδι µε τις λέξεις και µία αντιστροφή τους  
αρκεί για να γίνει κατανοητή η σκέψη µου…  

 
Ωστόσο λύση δεν είναι να µην επιλεγεί κάτι από τα δύο  

έτσι ώστε να γίνει η αποφυγή των συνεπειών… 
Εµπειρίες σίγουρα αξέχαστες, ακόµη και αν αυτό είναι κακό,  

Είναι λογικό να υπάρχουν πάντα… 
Το συµπέρασµα είναι κάτι εντελώς προσωπικό 

-αν µπορεί να δοθεί λύση στο αέναο αυτό ζήτηµα- 
τα λόγια είναι άσκοπα 

και πάντα η εξέλιξη βρίσκεται στα χέρια εκείνου που θέλει να αλλάξει την ροή 
των δικών του υποθέσεων…  

Ξανά και ξανά  
Πάντα στον δικό µου δρόµο  

και σε εκείνον που µου δίνει  
το κλειδί για την αναζήτηση ενός θησαυρού 

και την ευχαρίστηση της αποτύπωσης  
των συγκεχυµένων σκέψεων… 

Χριστίνα Αντωνίου 

 

... ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 
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Κάλλιο αργά… 

 

Η οµάδα ποδοσφαίρου του σχολείου µας 
κατετάχθη δεύτερη στο αντίστοιχο πρωτάθληµα 

σχολικών οµάδων. Κερδίζοντας εύκολα το πρώτο 

µατς και παίρνοντας στα πεναλτι την  πρόκριση 

στα δυο επόµενα φτάσαµε στον τελικό. Εκεί ύ-

στερα από ένα ισορροπηµένο παιχνίδι οδηγηθή-

καµε τελικά στα πεναλτι. ∆υστυχώς, εκεί χάσαµε 
το παιχνίδι και το κύπελλο. ∆εν πειράζει όµως… 

Το «ταξίδι» είχε την αξία του αν και τελικά δεν 

οδήγησε στην «Ιθάκη». Μάθαµε αρκετά και κερ-

δίσαµε σε εµπειρίες. Ελπίζω του χρόνου το κύ-

πελλο να έρθει στο σχολείο µας! 
  

Υ.Γ Σε συζήτηση µε τα παιδιά της οµάδας 
αναδείξαµε ως MVP των παιχνιδιών τον Σαριδη. 

Με σταθερά καλή απόδοση ο αµυντικός της 
Ν.Αµισου βοήθησε τα µέγιστα τη προσπάθεια της 
οµάδας µας !Ο νεαρός ασος, σωτήρας πραγµατι-
κός, οδήγησε την οµάδα στον τελικό! 

Ποτούρης Παναγιώτης 

Μόνο απογοήτευση… 

 

Είναι Κυριακή και µόλις έχω 

γυρίσει από το γήπεδο της ∆όξας. Η 

∆όξα έχει χάσει και είµαι δυσαρε-
στηµένος γι’ αυτό. Αλλά ακόµη πιο 

δυσαρεστηµένος- αν όχι εκνευρι-
σµένος- είµαι λόγω ενός περιστατι-
κού που έλαβε χωρά στην κερκίδα. 

  Ένας ανεγκέφαλος, γιατί 
µονό αυτός ο χαρακτηρισµός του αξίζει, τροµοκρατούσε 
τα µικρά παιδιά να φωνάζουν για τη ∆όξα (ο ίδιος βέβαια 

δεν το έκανε). Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να µαλώσει µε 
όλους τους γύρω του. Σα να µην έφτανε αυτό τα πράγµα-

τα έγιναν ακόµη χειροτέρα. Όταν κάποιος του ζήτησε τον 

λόγο για την συµπεριφορά του, αυτός άρχισε να τον χτυ-

πά. Βέβαια κι άλλος δεν έµεινε πίσω. Έτσι άρχισε το ε-
πεισόδιο κατά το οποίο όλοι έµεναν απλά θεατές. Στη συ-

νέχεια βέβαια έγινε ακόµα χειρότερα όταν οι «θεατές» 

αποφάσισαν να γίνουν «πρωταγωνιστές»! Χωρίς να ξέρει 
κανένας τον λόγο άρχισαν να βαράνε τον δεύτερο αντί να 

τους αποµακρυνουν και τους δυο από το γήπεδο. Ο λόγος; 
Ο πρώτος είναι «παιδί του συνδέσµου»! 

Η αντιµετώπιση βέβαια αυτή δεν ήταν µόνο από 

τους οπαδούς τέτοια. Ανάλογη ήταν και από τους αστυ-

νοµικούς. Συλλάβαν και οδήγησαν έξω από το γήπεδο τον 

δεύτερο. 

Ο άλλος µάλιστα ήρθε και στάθηκε µαζί µε τους 
υπόλοιπους σα να µην συνέβη τίποτα. Ενώ τα «πηγαδάκι-
α» για το λόγο που µάλωσαν έδιναν και έπαιρναν.   

Λίγο αργότερα οι αστυνοµικοί θυµήθηκαν να ψά-

ξουν για τον πρώτο αλλά ήταν ήδη αργά…είχε ήδη φύγει-
κρυφτεί… 

Για µένα υπεύθυνος ήταν ο πρώτος και έπρεπε να 

συλληφθεί. Βέβαια ούτε ο άλλος είναι αθώος και δίκαια 

συνελήφθη. Το άσχηµο όµως είναι ότι όλα αυτά έγιναν εις 
βάρος της ∆όξας αφού για ένα εικοσάλεπτο ασχολούµα-

σταν µε το «παιχνίδι» της εξέδρας παραµελώντας το άλλο 

παιχνίδι, στις γραµµές του γηπέδου, που τελικά είναι και 
το µόνο σηµαντικό . 

Η βία στα γήπεδα είναι ένα οδυνηρό φαινόµενο 

ωστόσο αυτό είχε µείνει µακριά από το γήπεδο της ∆ρά-

µας. Γι’ αυτό πήγαινα µε χαρά και έβλεπα γονείς µε τα 

παιδιά τους να πηγαίνουν εκεί. Από εδώ και πέρα όµως θα 

σκεφτώ πολύ καλά αν ξαναπάω στο συγκεκριµένο γήπεδο 

, όπως το ίδιο καλά θα σκεφτούν οι συγκεκριµένοι γονείς 
αν θα ξαναπάρουν τα παιδιά τους στο γήπεδο. 

«Ο απογοητευµένος» 

(Για την υπογραφή Ποτούρης Παναγιώτης) 

 

Μπορείς να το διαβάσεις??? 

 

Σνφµύωα µε ένυρεα στο Πµανιπσήτετο του 

Κµτρπίαιζ, δεν πίαεζι ρλόο µε τι σριεά ενί-
αι τοθοπέµητνεα τα γταµάµρα µσέα σε µια 

λξέη, αεκρί το πώτρο και το ταελείτυο 

γάµρµα να ενιαί στη στωσή θσέη. Τα υλο-

πιόπα µροπύον να ενίαι σε τχίυεας θιέεσς 
και να µροπετίε να τις δαβαιάεστε χρωίς 
πλβηµόρα. Ατυό γνίταει γαιτί ο απρώνθονις 
εκέγλφοας δεν δαεβζιάι γάµρµα γάµρµα 

κθάε λξέη αλλά την λξέη σαν σνύλοο. 

Ατίπτσυεο, ε??? 

 
 Καραγιαννίδου Ευαγγελία, Β6 

 

«α�οκλειστική» συνεργασία του Στράτη Μυριβήλη  

 
Η αντιγραφή στις εξετάσεις είναι τις πιο πολλές φο-
ρές η νόµιµη άµυνα που αντιτάσσει ο εγκέφαλος 

του παιδιού εναντίον ενός στραβού και απάνθρωπου 
εκπαιδευτικού συστήµατος. Τόσο νόµιµη όσο κάθε 

άλλη άµυνα, που έχει ως βάση το ιερό ένστικτο της 
αυτοσυντηρήσεως.  

«Αυτοκτονίες µαθητών». Πτερόεντα. Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» Ι-

ωάννου ∆. Κολλάρου και Σιας Α.Ε., [1964]. 145  
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