
 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

τεύχος 333 
Μάρτιος 2010 

 

 

εφηµερίδα µαθητών  

του 3
ου

 Γενικού Λυκείου ∆ράµας  

Ντριιιιν… Ντριιιιν… Ντριιιιν!!!  

 
Όχι,  δεν είναι το κουδούνι για να µπείτε στην αίθουσα! 

Όχι –όχι,  ούτε το κουδούνι για διάλειµµα! 

Ναι, είναι γεγονός, είµαστε για άλλη µια φορά εµείς!  Ελπίζουµε να σας 

λείψαµε, γιατί το τρίτο τεύχος ήρθε για να ανατρέψει τα ως τώρα δεδοµένα! 

Βάλαµε λοιπόν όλα µας τα δυνατά και σας έχουµε ετοιµάσει ένα σύνολο από 

άρθρα, ποιήµατα, σκίτσα και πολλά ακόµα που ελπίζουµε να σας 

διασκεδάσουν ακόµα πιο πολύ! 

Σας ευχόµαστε λοιπόν να το απολαύσετε…. 

 

Ααααα… και να θυµάστε, ότι για όλους υπάρχει πάντα µια θέση στο 

Ντριιιιν!!! 
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ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΑ ΖΩΑ; 
 

Και ποιος δε θα ήθελε 

ένα κατοικίδιο; Εντάξει 

ίσως όχι όλοι, αλλά 

αρκετοί… Βέβαια, 

σηµασία δεν έχει πόσοι 

θέλουν ένα ζωάκι αλλά 

…τι γίνεται αφού το αποκτήσουµε; Οι περισσότεροι 

από µας ασχολούµαστε µ’ αυτό, το φροντίζουµε, του 

δίνουµε την απαραίτητη προσοχή.  Όµως για πόσο; Για 

ένα, για δύο, για τρεις µήνες; Και µετά; Μετά δυστυχώς 

το παρατάµε… Βαριόµαστε και λέµε στους γονείς µας 

να το αναλάβουν. Ουσιαστικά αυτό είναι έλλειψη 

υπευθυνότητας, έλλειψη όµως ανθρωπιάς αποτελεί κάθε 

φαινόµενο εγκατάλειψής τους στο δρόµο.  Τα ζώα αυτά 

δεν µπορούν να επιβιώσουν, καθώς έχουν συνηθίσει να 

ζουν στο σπίτι και κυρίως να βρίσκουν έτοιµη τροφή. 

Εποµένως, είτε πεθαίνουν, είτε καταλήγουν ως τροφή 

για άλλα ζώα.  

Όταν εµείς τα αγοράζαµε δεν σκεφτόµασταν αυτή την 

κατάληξη. Γιατί όµως να τα υποχρεώνουµε σε τέτοιου 

είδους ζωή; Γιατί να τα σκοτώνουµε εµείς οι ίδιοι; 

Πρέπει λοιπόν πριν ζητήσουµε ένα ζωάκι να έχουµε 

σκεφτεί πολύ καλά τις ευθύνες που επωµιζόµαστε. ∆εν 

πρέπει για την δική µας ικανοποίηση να τυραννάµε τα 

ζώα. Εξάλλου δεν θα θέλαµε να µας κάνουν το ίδιο… 

 

                                        Σαββίνα Παπαδοπούλου, Γ5  

 

Εδώ καράβια χάνονται …σαµπάνιες αρµενίζουν!  

 
Τελικά εµείς οι Έλληνες δεν ξέρουµε τι θέλουµε! 

Μπορεί να παραπονιόµαστε για την οικονοµική κρίση 

και να κατηγορούµε τα νέα µέτρα της κυβέρνησης,  

αλλά 20 ευρώ όλοι τα έχουµε για έκτακτες περιπτώσεις! 

Μα φυσικά καταλάβατε πού αναφέροµαι, στην 

αγαπηµένη µας Τζούλια, η οποία µόλις έκανε τα πρώτα 

της βήµατα στον… κινηµατογράφο!  20 ευρώ λοιπόν 

κάνει το περίφηµο DVD της Τζούλιας, το οποίο έκανε 

τους ανθρώπους να ξεχάσουν τις οικονοµικές δυσκολίες 

και να τρέξουν στα περίπτερα να το αγοράσουν! 

Εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα πουλήθηκαν(!) και η 

κοπέλα οικονόµησε… Για παράδειγµα αν πούλησε 

150.000 αντίτυπα, είχε έσοδα κοντά στα 3.000.000 

ευρώ!  

…Βρε, λέτε να είναι αυτό το επάγγελµα του µέλλοντος; 

Πάντως η κοπέλα έκανε µια καλή επένδυση για να 

επιβιώσει από την οικονοµική κρίση!  

Τέλος, να ευχηθούµε σε όλες τις κοπέλες να έχουν στο 

µέλλον ανάλογη επιτυχία!  

(…φυσικά αστειεύοµαι!!!) 

Νίκος Παυλίδης, Γ3 

 

ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ… 
 

Άσχηµες και αταίριαστες και απαράδεκτες οι στιγµές 

που ζει η οικονοµία στη χώρα µας. Μια χώρα 

δηµοκρατική και ελεύθερη στη σκέψη και στην κίνηση. 

Κι όµως, βρισκόµαστε εγκλωβισµένοι σε ένα αδιέξοδο 

που πρέπει να υπερπηδήσουµε πατώντας στις πλάτες 

των άλλων που υποτίθεται πως φαντάζουν αυστηροί 

προστάτες και συµπαραστάτες σε αυτές τις δύσκολες 

στιγµές!!! Προσέξτε, όµως, δεν παίζουν δεν χωρατεύουν 

είναι αυστηροί απέναντι µας παρόλο που χαµογελούν 

καµιά φορά. Κι εµείς κάτω το κεφάλι, ντροπιασµένοι για 

την κατάντια µας προσπαθούµε να 

σκεφτούµε το επόµενο µας βήµα. 

Αν θα υπάρχει βέβαια…. 

 

Πώς άραγε φτάσαµε ως εδώ; 

Πώς δεν καταφέραµε να 

γκρεµίσουµε το τείχος που έκρυβε 

την καταστροφή όταν έπρεπε; 

Τώρα είναι αργά πια. Φτάσαµε 

στο χείλος του γκρεµού. Για να 

γλυτώσουµε το «µια είναι η λύση, 

λιτότητα -πάγωµα των µισθών -πάγωµα των συντάξεων- 

ελάττωση του δώρου…µείωση…µείωση…µείωση».  

Μήπως στο τέλος θα µείνουµε ταπί! 

Μήπως πρέπει να αντιδράσουµε και εµείς µε τον δικό 

µας τρόπο;  

Μήπως πρέπει να σκουπίσουµε την ντροπή και να 

συνεχίσουµε µε το κεφάλι ψηλά; 

Πώς άραγε µπορούµε να τα καταφέρουµε;  

Αναρωτιέµαι!!! 

Φαίη Κουνδουρά, Β5 

 

«Έχεις κοιταχτεί στον καθρέφτη???» 

 

Οι άνθρωποι λατρεύουν να κρίνουν. Τρελαίνονται να 

λένε µεγάλα λόγια, να δείχνουν µε το δάχτυλο, να 

στιγµατίζουν, να 

περιθωριοποιούν, να 

κατακρίνουν, να γελάνε… 

Από την άλλη νευριάζουν 

όταν κρίνονται! Αρχίζουν τα 

αυτάρεσκα τύπου “σ’ όποιον 

αρέσουµε”, παίρνουν το ύφος 

του αθώου λιθοβοληµένου 

οσιοµάρτυρα και κατεβάζουν 

το κεφάλι φορώντας την 

πανοπλία του υπεράνω. Αυτό 

όµως που ξεχνάνε πάντα οι 

άνθρωποι είναι πως κανείς, µα κανείς, δε νοιάζεται 

πραγµατικά για την κριτική τους. Η κακία και η σπόντα 

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ 
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δεν είναι κατόρθωµα, είναι η εύκολη λύση. Όταν µένουν 

µόνοι τους, δικαιολογούν τις πράξεις και τα λόγια τους 

ως ετοιµολογία και εξυπνάδα, αλλά ακόµα και οι ίδιοι 

καταλαβαίνουν τη µικρότητα των πράξεών τους. 

Απλά… την κάνουν γαργάρα και συνεχίζουν – και σύ 

και αυτοί. 

Σε έναν κόσµο που κινείται πάνω σε δύο άξονες, της 

αποδοχής και της κριτικής, οι άνθρωποι επιλέγουν 

σχεδόν πάντα να τείνουν να εφάπτονται στη δεύτερη, σα 

ναρκωµένη γραφική παράσταση που δε λέει να 

ξεκολλήσει από το µηδέν. Ξέρουµε να κρίνουµε, και το 

ξέρουµε καλά, γιατί µάθαµε να στηρίζουµε τη λογική 

και τα συναισθήµατά µας στην προσπάθεια να 

αποφύγουµε την κριτική στους εαυτούς µας. 

Μερικές φορές πάλι, οι άνθρωποι κρίνουν γιατί είναι το 

µοναδικό πράγµα που µπορούν να κάνουν. Ό,τι και να 

κάνει κανείς, ακόµα κι αν σκίσει τη θάλασσα στα δύο, 

πάντα θα βρεθεί κάποιος να παρατηρήσει πως είναι 

βρεγµένο το έδαφος… Είναι παράλογο, αλλά είναι η 

ανθρώπινη φύση αυτή. Να κρυβόµαστε πίσω από το 

δαχτυλάκι µας και να χρησιµοποιούµε το άλλο για να 

δείξουµε τα στραβά (ή τα ακατανόητα σε εµάς) των 

άλλων. 

∆ε θα πω τις µπούρδες που λένε πάντα οι άνθρωποι σε 

σχετικά θέµατα: «να κοιτάς τα δικά σου στραβά», «µην 

κρίνεις για να µην κριθείς» ή «να µη σε νοιάζει». Ξέρω 

πως όλα αυτά, σε έναν ουτοπικό κόσµο θα ήταν 

αυτονόητα. Ξέρω επίσης πως ζούµε σε έναν κόσµο πολύ 

µακριά από την ουτοπία αυτή και πως το µοναδικό 

πράγµα που µπορεί κανείς να ζητήσει από τους 

ανθρώπους είναι κατανόηση και ανοιχτό µυαλό: µην 

κρίνεις, ναι. Αλλά όχι για να µην κριθείς. Μην κρίνεις 

γιατί ποτέ δεν έχεις αρκετά στοιχεία για να το κάνεις. 

∆εν ξέρεις τη ζωή, τις εµπειρίες και τους πόθους του 

συνανθρώπου σου. ∆εν έχεις αρκετές πληροφορίες για 

ν’ αρχίσεις να καταδικάζεις. Αν δε µπορείς ή δε θέλεις 

να επαινέσεις – και αυτό είναι δικαίωµά σου – 

τουλάχιστον, κράτα την άποψή σου για τον εαυτό σου. 

Γιατί το να ζει τη ζωή του ο άλλος όπως θέλει είναι δικό 

του δικαίωµα. 

Γι’αυτό, την επόµενη φορά που θα θελήσετε (ή θα 

θελήσουµε, για να µη βγάζω την ουρά µου απ’ έξω) να 

κριτικάρουµε τη ζωή, τον τρόπο, τις επιλογές και τις 

επιθυµίες ενός ανθρώπου, θα πρότεινα να το σκεφτούµε 

καλύτερα. Γιατί κανείς δε µας ρώτησε –κανείς ποτέ δε 

µας ρωτάει– ποια είναι η άποψή µας. Και από τη στιγµή 

που ο άλλος δεν ενδιαφέρεται για την άποψή µας, η 

γνώµη ή η δική µας οπτική, δεν είναι παρά ένα 

κουτσοµπολιό, µια κακία ή -πιο απλά- µια άποψη που 

δεν έχει καµία, µα καµία σηµασία, ισχύ ή  ενδιαφέρον. 

 

Ευαγγελία Καραγιαννίδου, Β6 

 
 

 

Η Κούκουα υπάρχει! 
 

Ξέρατε ότι υπάρχουν ανάµεσά µας παιδιά που ζουν στο 

ελληνικό κράτος αλλά είναι …ανύπαρκτα; 

Και όµως! 

Ωστόσο, κάτι φαίνεται να αλλάζει… Η µικρή Κούκουα 

είναι το πρώτο παιδί µεταναστών (µε καταγωγή από την  

Γκάνα) που δεν είναι πια ανύπαρκτο, αφού τουλάχιστον 

συµβολικά  καταγράφηκε επίσηµα στο δηµοτολόγιο του 

δήµου Καισαριανής. Το µέλλον της µικρής Κούκουα  

είναι λοιπόν άρρηκτα συνδεδεµένο µε το µέλλον όλων 

µας. Παρακάτω δίνεται η κραυγή αγωνίας µιας κοπέλας 

σαν την Κούκουα που γράφει επιστολή στην καθηγήτρια 

του ΑΠΘ κ. ∆ήµητρα Προγκίδου:  

 

Αγαπητή κυρία ∆ 

∆ιάβασα πρόσφατα σε µια ιστοσελίδα για το µικρό 

κοριτσάκι, την Κούκουα. Είµαι 18 χρονών, πηγαίνω Γ’ 

Λυκείου και σε λιγότερο από 13 εβδοµάδες δίνω 

πανελλήνιες εξετάσεις. Οι γονείς µου είναι και οι δυο 

ξένοι, εγώ έχω γεννηθεί εδώ και είµαι ακριβώς σαν την 

µικρή Κούκουα. Έχω µόνο µια ληξιαρχική πράξη, έχω 

µεγαλώσει εδώ και έχω φίλους εδώ. 

∆ιάβασα το άρθρο σας και πραγµατικά µε συγκίνησε το 

ότι υπάρχει κάποιος που πραγµατικά νοιάζεται και για 

µάς. Είµαι η µοναδική στο σχολείο µου που έχω 

δηµιουργήσει πρόβληµα µε τα χαρτιά µου, διότι δεν 

µπορούν να στείλουν στο υπουργείο τις δηλώσεις µε τα 

µαθήµατα επιλογής επειδή δεν έχω ταυτότητα ή έστω 

διαβατήριο.  

Ο πατέρας µου είναι εγώ περίπου τριάντα χρόνια και η 

µητέρα µου περίπου εικοσιπέντε. Είχα πάει στο τµήµα της 

περιοχής µου για να ρωτήσω τι χρειάζεται για να βγάλω 

ταυτότητα και µου ζήτησαν το πιστοποιητικό γέννησής 

µου αλλά, όπως γνωρίζετε από την µικρή Κούκουα, ούτε 

εγώ έχω το πιστοποιητικό γέννησής µου.  

Τώρα πια που έχω µεγαλώσει, πραγµατικά ζηλεύω τους 

φίλους µου µε την ταυτότητά τους ενώ εγώ είµαι σαν να 

µην υπάρχω. Εκείνοι µπορούν να δώσουν πανελλήνιες 

και να περάσουν στη σχολή που θέλουν και να είναι 

νόµιµοι πολίτες ενώ εγώ θα είµαι το κορίτσι µε την άδεια 

παραµονής. Απευθύνθηκα σε εσάς διότι το κείµενό σας 

για τη µικρή Κούκουα µε συγκίνησε πραγµατικά και θα 

ήθελα, άµα δεν σας κάνει κόπο, να µου πείτε τι  πρέπει να 

κάνω. 

Σας ευχαριστώ πολύ και θα περιµένω αγωνιωδώς την 

απάντησή σας. 

Με εκτίµηση... 

Είναι πολύ σηµαντικό, λοιπόν, να παραχωρούνται 

δικαιώµατα σ’ όλους τους πολίτες που ζουν ανάµεσά 

µας. 

 

Φαίη Κουνδουρά, Β5

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ 
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2010… βάσανα! 
 

 Πάνε σχεδόν δυο µήνες που υποδεχτήκαµε µε 

δόξες και τιµές το καινούριο έτος 2010! «Μπήκαµε 

σε νέα δεκαετία πλέον», ξεφωνίζουν όλοι µε 

περηφάνια, θαρρείς και άλλαξαν όλα τα παγκόσµια 

δεδοµένα. Βλακείες! Εγώ δε βλέπω να άλλαξε 

τίποτα. Τα πράγµατα είναι όπως πριν. Και ούτε 

πρόκειται να αλλάξουν. Και κυρίως όσο αφορά το 

θέµα της παιδείας που ταλανίζει την ηλικία µου 

τόσο πολύ, όχι άδικα αφού το σύστηµα χωλαίνει σ’ 

αυτή τη χώρα, τα πράγµατα είναι απλά …ίδια!  

 Και η καθηµερινότητα και η ρουτίνα ενός 

µαθητή …δε µπορώ να πω! Από χάλια έγινε 3χάλια! 

Ξέρεις τι ωραία είναι να ξυπνάς στις 6.30 το χάραµα 

µε -10
ο
  C έξω, µε το καλοριφέρ στους 15

ο
 

(οικονοµία στο πετρέλαιο, οικονοµική κρίση), να 

κάνεις µια µικρή επαναληψούλα τα πιο SOS της 

µέρας και συνάµα ν’ ακούς και τη γκρίνια της µάνας 

σου για τους βαθµούς του τετραµήνου; «Ήθελα να 

’ξερα, τι σκ… διαβάζεις; Άκου 16 στην 

κατεύθυνση! Τζάµπα τόσα …φροντιστήρια» ! Και 

άντε  πάνε εσύ µε όρεξη στο σχολείο, για ένα 

συµπληρωµένο 7ωρο… 

 Για µας τους µαθητές της Β΄ Λυκείου υπάρχει 

ένα πρωτόγνωρο φαινόµενο, που –αν µη τι άλλο- 

έχει προκαλέσει διχασµό ανάµεσα σε µαθητές και 

καθηγητές: τα µαθήµατα γενικής παιδείας. «Τι 

έχουµε τώρα;» «Ιστορία». «∆ιάβασες;» «Όχι ρε συ, 

γενικής είναι, πας καλά;» Άντε πες το τώρα εσύ 

αυτό στον/ην καθηγητή/τρια!  «Κυρία, δεν πρόλαβα 

να διαβάσω χτες, διάβαζα κατεύθυνση!» Ε, και δε 

µπορούσες ν’ αφιερώσεις µισή ώρα στην καηµένη 

την ιστορία; Εντάξει ρε παιδιά, δε λέω, καλός και ο 

Καρνό, αλλά κι καηµένος ο… Κιρουλλάριος  να 

µείνει παραπονεµένος;  

 Κι αυτό επαναλαµβάνεται 5-6 ώρες 

καθηµερινά. Μ’ αυτά και µε κείνα πάει 1.45΄. και 

τώρα έχει τρέξιµο να προλάβεις το αστικό, αλλά 

κόλλησες στο συνωστισµό στην έξοδο του 

σχολείου. Τέλος πάντων, φτάνεις σπίτι, και µόλις 

µπαίνεις σε κατακεραυνώνουν οι µαγικές µυρωδιές 

από το φαγητό της µαµάς που µε τόσο κόπο 

µαγείρεψε για το κουρασµένο της παιδάκι. Μόνο 

που εσύ δεν έχεις χρόνο, ή µάλλον κάποιοι άλλοι 

αποφάσισαν για σένα ότι δεν έχεις χρόνο να το 

απολαύσεις: έχεις φροντιστήριο! Τρέξε να 

ετοιµαστείς… κι όταν τελειώσεις, στις… δέκα, 

πρέπει να προλάβεις να διαβάσεις… Μετά να µη 

µπεις λίγο facebook και MSN, να κάνεις κανένα 

comment, ή να δεις αν σου έκανε add κανένα 

ενδιαφέρον «πρόσωπο»;  

 Και πήγε και πάλι µία… και δυστυχώς, αύριο θα 

ζήσεις πάλι την ίδια κωµωδία. Και µόνο που το 

σκέφτοµαι κουράζοµαι… 

 Τέσπα. Έχω µάθηµα τώρα. CYA. 

 

Ελίζα Ποιµενίδου, Β2 

 

 

Η εµπειρία µου από το διαγωνισµό αρχαίων 

 
Πριν από λίγο καιρό πραγµατοποιήθηκε ο 

πανελλήνιος διαγωνισµός αρχαίων κι αποφάσισα να 

συµµετάσχω κι εγώ. Άφησα λοιπόν λίγο στην άκρη 

τα υπόλοιπα µαθήµατα και άρχισα να ασχολούµαι 

µε το Φαίδωνα, όχι απαραίτητα για προσωπική 

επιτυχία, όσο για την εµπειρία. 

Τη µέρα του διαγωνισµού λοιπόν, πήγα σχετικά 

χαλαρά στο σχολείο, συγκεντρωθήκαµε µε τα 

υπόλοιπα παιδιά και ανεβήκαµε στο 4
ο
. Μας 

οδήγησαν σε µια αίθουσα στην οποία δε χωρούσαν 

όλοι οι υποψήφιοι, και µας πάστωσαν σα σαρδέλες 

για να χωρέσουν κι άλλα θρανία. Στη συνέχεια 

µοίραζαν τα τετράδια που δεν  έφταναν  για όλους 

όπως επίσης και… τα θέµατα.  

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, οι επιτηρητές 

βοηθούσαν τους µαθητές τους, αφήνοντάς µας να 

νιώθουµε αδικηµένοι και νευριασµένοι. Και σα να 

µην έφτανε αυτό, µε το παραµικρό γινόταν τόσο 

ενοχλητική φασαρία που µου ’ρθε ν’ αρχίσω να 

βρίζω και να ουρλιάζω, αλλά ούτε εγώ ξέρω πώς 

κρατήθηκα. Και οι επιτηρητές έκοβαν βόλτες πάνω 

από τα κεφάλια µας, µην αφήνοντάς µας να 

συγκεντρωθούµε. 

Τέσπα, θεωρώ ότι για πανελλήνιος διαγωνισµός 

ήταν ΤΕΛΕΙΩΣ ΜΑ ΤΕΛΕΙΩΣ ανοργάνωτος, αλλά 

πέρα τούτου σαν εµπειρία ήταν ωραία και θα ήθελα 

να συµµετάσχω και πάλι αν µου δινόταν η ευκαιρία, 

γιατί απέκτησα πολύ ωραίες γνώσεις πάνω στις 

φιλοσοφικές απόψεις του Πλάτωνα και εξασκήθηκα 

στα αρχαία, που είναι και το αγαπηµένο µου 

µάθηµα. 

Ευαγγελία Καραγιαννίδου. Β6 

 

 

 

 

ΕΜΕΙΣ ΚΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ  



 

 

 
ντριιιιν!!!  εφηµερίδα µαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου ∆ράµας   [τεύχος 333, σελίδα 305]  

 

 

 

Η ΤΡΙΤΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΧΤΥΠΟΚΑΡ∆ΙΑ 

ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ…!!! 

 
 Οι περισσότεροι µαθητές της τρίτης λυκείου, ζώντας την 

αποπνικτική καθηµερινότητα αυτής της χρονιάς, 

βιώνοντας τον παραλογισµό της αγωνίας, του άγχους, 

του stress στο έπακρο τους, φοβισµένοι για το αν θα 

επιτευχθούν οι στόχοι που έθεσαν, προσπαθούν να 

βάλουν την καθηµερινότητά τους σε ένα πρόγραµµα, 

οριοθετούν τις δραστηριότητές τους και µένουν 

προσηλωµένοι σε αυτές. Μπορεί όµως ένας έφηβος πάνω 

στην τρέλα της νιότης του, να βάλλει ένα τέλος… στις 

επιθυµίες της καρδιάς??? 

Οι ίδιοι οι γονείς πολλές φορές απαγορεύουν στα παιδιά 

τους να ερωτευτούν! «Όχι παιδάκι µου, άστα αυτά για 

φέτος γιατί θα αποσπαστεί η προσοχή σου και δεν θα 

περάσεις πουθενά!’» Έτσι και οι έφηβοι αναπόφευκτα 

αποµακρύνονται από τους έρωτες και τα παιχνίδια της 

καρδιάς…Είναι όµως αυτό σωστό??? 

Η καρδιά είναι σαν µια πόρτα. Αν κάποιος βρει  το κλειδί 

γι’ αυτήν και την ‘’διαρρήξει’’ (αν αυτή δεν είναι 

ασφαλείας ) τότε αφήστε τον/την να εισέλθει, χωρίς 

όµως να αποδιοργανώσει την καθηµερινότητά σας! Σε 

όλα µπορεί να υπάρξει µια ισορροπία (ένα ‘‘µέσον’’ 

όπως θα έλεγε και ο Αριστοτέλης). Τα πάντα µπορούν να 

συνυπάρχουν µε έναν αρµονικό τρόπο χωρίς να 

καταφεύγουµε σε υπερβολές αλλά ούτε και σε… 

ελλείψεις!  

Βρείτε λοιπόν την ισορροπία, χωρίς να βυθιστείτε  στους 

γυάλινους πύργους της καρδιάς, αλλά και χωρίς να 

χαθείτε στην πιεστική καθηµερινότητα… και 

ΕΡΩΤΕΥΤΕΙΤΕ άφοβα! 

ΥΓ. Αφιερωµένο στα ερωτευµενάκια της τρίτης λυκείου! 

 

Λένα Νοταρίδου, Γ5 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ VS ΘΕΤΙΚΗ + ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 

   

Πολύ διαδεδοµένος είναι µεταξύ των µαθητών ο 

διαχωρισµός του τύπου «εµείς οι θεωρητικοί, εσείς 

οι θετικοί/τεχνολογικοί». ∆υστυχώς όµως και 

αρκετοί καθηγητές κάνουν αυτή τη διάκριση. 

∆ιαπιστώνουµε συχνά την µεροληπτική αυτή 

συµπεριφορά από την ευνοϊκή στάση των 

φιλολόγων ή των Χηµικών/Φυσικών/Μαθηµατικών 

κ.τ.λ. προς τα παιδιά όταν συµπίπτει η κατεύθυνση 

που έχουν ακολουθήσει µε τη θεµατολογία του 

διδάσκοντος καθηγητού αλλά και από το άκρως 

αντίθετο: την «φιλεύσπλαγχνη» στάση των 

καθηγητών προς τα παιδιά που λόγο της 

κατεύθυνσής τους, δεν τα πολυκαταφέρνουν στο 

δικό τους µάθηµα.  

  Είναι απόλυτα δικαιολογηµένος αυτός ο 

διαχωρισµός όµως αγαπητοί συµµαθητές και 

καθηγητές; Κατά τη γνώµη µου στα µαθήµατα 

γενικής παιδείας είναι απαράδεκτος. Ίσως οι 

επιπλέον γνώσεις που έχουν κάποιοι µαθητές από 

την κατεύθυνση σε ορισµένα µαθήµατα Γενικής 

Παιδείας, αλλά συναντάω συχνά το φαινόµενο 

µαθητές της θεωρητικής π.χ. να τα πάνε καλύτερα 

στην χηµεία από κάποιον της θετικής. 

  Συµπέρασµα: παιδιά µην κατηγορείτε ο ένας τον 

άλλο «γιατί να φορτωνόµαστε εµείς οι 

θετικοί/θεωρητικοί τα δικά σας µαθήµατα?» Η 

γενική παιδεία έχει στόχο την µετάδοση γενικών 

γνώσεων. Το ξέρω ότι πολλοί θεωρούµε µερικά 

µαθήµατα ανώφελα αλλά τι να κάνουµε? Στην 

Ελλάδα ζούµε… Το καλύτερο θα ήταν να µην 

έχουµε βαθµολογία σε µαθήµατα γενικής παιδείας 

που δεν εξετάζονται πανελλαδικά, για να 

αποφεύγεται και η βαθµοθηρία, αλλά άµα δεν 

υπήρχαν οι βαθµοί… τα µαθήµατα γενικής παιδείας 

θα γινόντουσαν «η ώρα του παιδιού».  Αυτό 

συµβαίνει διότι η λανθασµένη µαθησιακή νοοτροπία 

που µας έχει κληροδοτηθεί θέτει ως µόνο κίνητρο 

για ενασχόληση µε το µάθηµα τον αναθεµατισµένο 

τον βαθµό!!!  

  Όσοι για σας λίαν αγαπητοί µου καθηγητές,  2 

ταπεινές συµβουλές: α) να ενθαρρύνετε και τους µεν 

και τους δε να ασχοληθούν µε πάθος και αγάπη για 

το µάθηµά σας µε σκοπό την αναζήτηση της 

αληθινής γνώσης και β) οι µεν «θετικοί» καθηγητές 

να µη λέτε ότι εµείς οι θεωρητικοί ασχολούµαστε 

«µε τα σανδάλια του Μ. Αλέξανδρου» (Ελίζα ξέρεις 

τι εννοώ..) αποθαρρύνοντάς µας έτσι να 

ασχοληθούµε µε το µάθηµά σας, αλλά ούτε κι εσείς 

οι θεωρητικοί (αν και δεν έχω ακόµη ενδείξεις γι’ 

αυτό) να το παίζετε  διανοούµενοι και άνθρωποι του 

πνεύµατος… 

           CU    Μαθιουλάκης Άγγελος Β2 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

ΕΜΕΙΣ ΚΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ  



 

 

 

 

…ΣΕ ΠΟΙΑ ΕΠΟΧΗ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΖΕΙΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ; 
 

Θα προτιµούσα να ζω στο κοντινό µέλλον διότι µε τα σύγχρονα µέσα και τις 
ανέσεις που θα έχουµε δε θα χρειάζεται να κουραζόµαστε και θα έχουµε τόσες 
ασχολίες και έτσι δεν θα βαριόµαστε τόσο εύκολα.                         

Γιώτα Μαναλικάδη 
 

Όχι σε αυτές που µέχρι τώρα –περίπου-γνωρίζω· σε µια εποχή ίσων ευκαιριών 
και σεβασµού όλων προς όλους. Θα υπάρξει; Μάλλον ναι.                   

 Η Αισιόδοξη  
 

Θα ήθελα να ζω στην Αρχαία Ελλάδα. Ο λόγος είναι ότι θα θεωρούσα τον εαυτό µου υ�ερβολικά τυχερό να 
ζούσα όλα αυτά τα υ�έροχα γεγονότα �ου έχει µελετήσει η ιστορία για χιλιάδες χρόνια      
 Υ.Γ. Όλες οι ε�οχές είναι καλύτερες α�ό τη σηµερινή! 

                                                                                                     Ελίζα Ποιµενίδου 
 

Γκάνγκστερ στην εποχή της ποτοαπαγόρευσης…       
∆ηµήτρης Κυριαζίδης 

Στα νησιά που χάνεται ο χρόνος !!!                   
Βασίλης Συµεωνίδης  

 
Το ερώτηµα αυτό, αγαπητοί µου, είναι πλαστό και παραπλανητικό. Σηµασία έχει ν’ αλλάξουµε τον 
κόσµο στον οποίο ζούµε τώρα κι όχι να φανταζόµαστε έναν άλλον στον οποίο θα αποδράσουµε 
εξαιτίας των προβληµάτων του σηµερινού. Εξάλλου, έχει µεγάλη διαφορά αν σε σκοτώνουν µε σπαθί, 
µε «έξυπνες βόµβες» ή µε λέιζερ; Έχει σηµασία αν σε εκµεταλλεύεται ο δυνατός του Βυζαντίου, ο 
εργοδότης του σήµερα ή οι υπερδυνάµεις του αύριο; 

                                                                                 Γιώργος Κοροσιάδης 

 

Για µένα δεν µπαίνει θέµα επιλογής εποχής αλλά επιλογής  της ζωής της ίδιας, αν την επιλέξουµε πραγµατικά θα είναι η 

πιο όµορφη. Η εποχή που  ζούµε.  

                                                                                                     Ευαγγελία Μακρίδου  

 

Σε ποια εποχή θα ήθελα να ζω; Σε μια εποχή όπου θα μπορώ να μιλώ στον  άλλο και να καταλαβαίνει αυτά 

που του λέω. Σε μια εποχή που θα μου δίνει όραμα και ελπίδα. Σε μια εποχή που θα μπορώ να βρίσκομαι με 

άλλους χωρίς προσχήματα και υποκρισία. Σε μια εποχή που θα μπορώ να βλέπω τον ήλιο, τη φύση, τα 

λουλούδια και να χαίρομαι, να γαληνεύω και να ξεκουράζομαι. Σε μια εποχή απλή που να μπορώ να 

μοιράζομαι τα προβλήματα και να λέω τις σκέψεις μου χωρίς φόβο. Σε μια εποχή χωρίς απειλές, κινδύνους, 

και κυρίως, χωρίς φτώχεια. Αν υπάρχει αυτή η εποχή, εγώ θα περιμένω και θα προσπαθήσω να την 

αξιοποιήσω… 

Φιλλιώ Μαυρίδου  
 

Θα ήθελα να ζω στην Αρχαία Ελλάδα γιατί δε θα είχα να διαβάσω ιστορία και επειδή οι περισσότεροι αρχαίοι ήταν 

γυµνασµένοι! Πλάκα κάνω. Ο πραγµατικός λόγος είναι ότι θα µου δινόταν η ευκαιρία να γνωρίσω την καθηµερινότητα 

των αρχαίων, να βιώσω τη νοοτροπία και τις αντιλήψεις τους, να είµαι κι εγώ ένα κοµµάτι του µεγαλειώδους και 

παγκοσµίως θαυµαστού πολιτισµού και να χρησιµοποιήσω επιτέλους τα αρχαία που µαθαίνω!!!                              

Ευαγγελία Καραγιαννίδου 

 

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ…… 



 

 

 
ντριιιιν!!!  εφηµερίδα µαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου ∆ράµας   [τεύχος 333, σελίδα 307]  

 

 

Σε µια εποχή χωρίς ταξικές ανισότητες και µε αληθινό σεβασµό στις ανάγκες των ανθρώπων… δε νοµίζω βέβαια  να 

υπήρξε ποτέ τέτοια εποχή στην ιστορία.  

                                                                                                          Γ. Μαραγκός 

 

Η εποχή όπου θα ήθελα να ζήσω είναι η εποχή της Τζειν Οστιν στην Αγγλία οπού όλα ήταν πολύ ροµαντικά 

και όµορφα. Ακόµα τότε υπήρχε πολύ όµορφη φύση και ο κόσµος είχε καλούς τρόπους. Αυτό το όποιο θεωρώ 

άσχηµο και που χαλάσει την οµορφιά εκείνης της εποχής είναι η θέση της γυναίκας. Άµα η θέση της γυναίκας 

ήταν καλύτερη και ακουγόταν η γνώµη της στην κοινωνία θα ήταν η απόλυτα τελεία εποχή.                                                              

 Φωτεινή Λευκοπούλου 

 
Στο διάστηµα του µεσοπολέµου -µεταξύ Α΄ και Β΄ παγκοσµίου πολέµου- γιατί ήταν εποχή µε πολιτικό και καλλιτεχνικό 

ενδιαφέρον.          

Χριστίνα Παπαγγελή  

 

Μου αρέσει η εποχή που ζω. Θεωρώ πως σήµερα όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν ο άνθρωπος έχει 
κατακτήσει πολλά περισσότερα σε ό, τι αφορά τις ατοµικές του ελευθερίες, τα ατοµικά του δικαιώµατα και την 
προσωπική και οικογενειακή του ασφάλεια. Τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό χώρο που ζούµε. Η δηµοκρατία 
λειτουργεί και οι ευκαιρίες κοινωνικής και οικονοµικής καταξίωσης είναι πιο εύκολες από το παρελθόν.  
Γενικά καλύτερη οργάνωση της κοινωνίας µε καλύτερη κοινωνικής δικαιοσύνη.               

Τάσος Μωυσιάδης  
 

Στην άνοιξη… αναγεννάται η φύση, η ψυχή... Ούτε κρύο, ούτε ζέστη!! (ανώνυµο) 

 

Σίγουρα στην εποχή των µεγάλων φιλοσόφων, όπως του Πλάτωνα, Αριστοτέλη και Σωκράτη. Αυτό γιατί θα είχα τη 
δυνατότητα να γνωρίσω έναν διαφορετικό πνευµατικό κόσµο και να διευρύνω τις σκέψεις µου. (ανώνυµο) 
 
Η δυναµική του σήµερα δε συγκρίνεται µε καµιά άλλη ε�οχή του �αρελθόντος, σε ό, τι αφορά τις ευκαιρίες �ου �ροσφέρει 
για ανέλιξη και �ρόοδο του ανθρώ�ου. Το µόνο �ρόβληµα �ου α�οτελεί τροχο�έδη στο να αντιληφθούµε �όσο ευλογηµένη 
είναι η σηµερινή ε�οχή  είναι η ανωριµότητα �ολλών ανθρώ�ων να διαχειριστούν τις ευκαιρίες αυτές, στην καταναλωτική 
µανία και στη δυσκολία να �ροσανατολιστούν σε ένα �ολυ�οίκιλο �εριβάλλον.  

Κ. Προκο�ίου 
 

Θα ήθελα πολύ να αλλάξω την εποχή που ζω χωρίς να έχω κάτι συγκεκριµένο στο µυαλό µου διότι µας έχουν 
εξασφαλίσει τόσες ανέσεις που στη ζωή µας πλέον δεν χρειάζεται να κοπιάζουµε για κάτι έτσι χάνουµε το ενδιαφέρον 
µας. (ανώνυµο) 
 

Μπορεί να θαυµάζω διάφορες εποχές µέσα στους αιώνες όµως δεν θα µπορούσα να επιλέξω κάποια από αυτές που 

υπήρξαν στο παρελθόν η θα υπάρξουν στο µέλλον! Ζω αυτό που υπάρχει ΤΩΡΑ στο παρόν και δεν θέλω να το αλλάξω 

(βέβαια παίζει η γνώµη µου να ισχύει µόνο  για τα επόµενα πέντε λεπτά αλλά δεν πειράζει) θα άλλαζα την εποχή µου 

µονό µε µια δική µου φανταστική οπότε… αφήστε το!!! 

                                                                                                             Φανή Άντζα 

Νοµίζω πως η ερώτηση αυτή όπως και να απαντηθεί θα παρουσιάζει ελλείψεις. Όλες οι 
εποχές έχουν ατέλειες. Από εκεί και πέρα ο καθένας επιλέγει σύµφωνα µε την ουτοπική 
του πραγµατικότητα. Έτσι θα επέλεγα την εποχή των διαφωτιστών για να νιώσω και να 
συνειδητοποιήσω πόσο σηµαντικά είναι αυτά τα επιτεύγµατα τους κι ας θεωρούνται σήµερα 
αυτονόητα.                           ∆έσποινα Αντωνιάδου 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ… 



 

 

Αντιστοιχίστε τις φράσεις της οµάδας Α µε τα αρχικά προσώπων της οµάδας Β  

(κάποια στοιχεία της οµάδας β µπορείτε να τα χρησιµοποιήσετε δυο και τρεις φορές) 
 

Οµάδα α 

 
 Καλό µου!  

 

 Λοιπόόόόν… 

 

 … (είσαστε για το) Νταού πεντέλης …* 

 

 Μη µασάς µαστίχα! 

  

 Σίγµα-κάπα-άλφα-ταφ-άλφα ! 

 

 Υπάρχει απορία; 

εε…ε;  

 

 Θα σε 

εκπαραθυρώσω… 

 

 Να είστε εδώ όλοι, 

απαξάπαντες! 

 

 Αργείτε 

χαρακτηριστικά! 

 

 Άντε,  θα σου κάνω αυτή τη χάρη…  

 

 Είστε το χειρότερο τµήµα! 

 

 Βόδια µπαίνετε, µοσχάρια βγαίνετε!* 

 

 Ζήτησα συνήγορο;;; 

 

 Defacto… ουσιαστικά… 

 

 Θα σε στείλω για τσάι 

 

 Μην αντιγράφεις από τη γειτόνισσα 

 

Οµάδα β 

Γ. Στ. 

Γ. Σατ. 

Τ. Καρ. 

∆. Σφ. 

Λ. Ησ. 

Ζ. Μπ. 

Χ. Μαρ. 

∆. Κυρ 
 

 
Υ.Γ. 1.Οποιαδήποτε οµοιότητα µε πρόσωπα πραγµατικά 

αποτελεί ΑΠΛΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗ! 

Υ.Γ. 2. Τα σκίτσα ουδεµία σχέση έχουν µε τα πρόσωπα της 

άσκησης. 

Υ.Γ. 3. Για λόγους ασφαλείας υπογράφει όλη η συντακτική 

επιτροπή… 

 

 
*αιτιολόγηση των σχετικών φράσεων :  

- Το νερό παγώνει στους 100
ο
 C! 

- Το νερό στους µηδέν βαθµούς είναι …αέριο! 

- Το υδρογόνο καίγεται και δίνει διοξείδιο του 

άνθρακα… 

- Η συνήθης θερµοκρασία είναι …µηδέν 

βαθµοί.(!) 

ΕΝ∆ΟΣΧΟΛΙΚΟ ΚΟΥΙΖ! 



 

 

 
ντριιιιν!!!  εφηµερίδα µαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου ∆ράµας   [τεύχος 333, σελίδα 309]  

 

 

Who the φακ are Arctic Monkeys? 

 

Αυτός είναι ο τίτλος ενός από τα EP που κυκλοφόρησαν µαζί µε το πρώτο τους άλµπουµ. Η µπάντα που 

έκανε εκρηκτική εµφάνιση στον χώρο της µουσικής όταν τα µέλη της ήταν στα 18, το συγκρότηµα της 

γενιάς του Internet. 

Την µπάντα συγκροτούν οι: Alex Turner (πρώτη φωνή/ κιθάρες), Jamie Cook (κιθάρες), Matt Helders 

(ντραµς/ δεύτερη φωνή) και Nick O’Malley (µπάσο). 

 Η ιστορία τους ξεκινά το 2002, όταν οι έφηβες ακόµα «µαϊµούδες»  από το Σέφιλντ της Αγγλίας 

παίζουν σε διάφορα gigs και πάρτι. Οι φαν που προέκυψαν 

από αυτές τις εµφανίσεις έσπευσαν να ανεβάσουν το υλικό 

της µπάντας (δοκιµαστικές ηχογραφήσεις που µοίραζαν 

δωρεάν οι Arctic Monkeys) σε δικά τους sites, γεγονός που 

γρήγορα κατέστησε τους Arctic Monkeys ένα από τα πρώτα 

συγκροτήµατα που έγιναν ευρέως γνωστά µέσω του Internet. 

Το 2006 κυκλοφόρησε το ντεµπούτο τους: “Whatever 

People Say I Am, That’s What I Αm Not”. Το άλµπουµ 

έσπασε ρεκόρ πωλήσεων, ενώ το single: “I Bet You Look 

Good On The Dancefloor” εκτοξεύθηκε κατευθείαν στο #1 

των UK Charts. 

Οι Monkeys παίζουν rock post-punk, σε σπινταριστούς 

κυρίως ρυθµούς, ενώ στην τελευταία τους δουλειά (Humbug) 

πειραµατίζονται και µε indie alternative.  

Με τα ξεσπάσµατα της παραµορφωµένης κιθάρας δίνουν την εντύπωση ότι παίζουν βεβιασµένα και ότι ο 

απώτερος σκοπός δεν είναι να φτάσουν στο αριστούργηµα, αλλά να ταράξουν λίγο τα νερά, να ξεφύγουν 

από την πληκτική «νιρβάνα, παρασύροντας τα πάντα στο «πέρασµα» τους. Ο ήχος τους βασίζεται σε 

απλά riff, στην απόρριψη των επιδεικτικά ατελείωτων και βαρετών σόλο, στοιχεία που συµβάλλουν σ’ ένα 

εξαιρετικό τελικό αποτέλεσµα. 

Οι στίχοι τους απέχουν αρκετά απ’ την βαθιά φιλοσοφία, έχουν όµως ενδιαφέρον. Μιλάνε για περιπέτειες 

και εµπειρίες των νέων στις βόρειες επαρχίες της Αγγλίας, συµβάντα και ιστορίες  τροµακτικές, γελοίες, 

θλιβερές, ερωτικές.  Ήρωές τους είναι οι ανήσυχοι χαρακτήρες που ζουν την «life in the fast lane» και 

κάποια κορίτσια χαµηλών ηθών. Επικρατεί µια, σε γενικές γραµµές, ελαφριά ατµόσφαιρα. 

 

∆ισκογραφία: 

 Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not (2006) 

 Favourite Worst Nightmare (2007) 

 Humbug (2009) 

 

Ο Turner σε συνέντευξη:  

«∆ούλευα παλιά µπάρµαν σε συναυλίες και µου την έσπαγε πολύ όταν ο τραγουδιστής του κάθε γκρουπ 

έλεγε «βγαίνοντας µπορείτε να αγοράσετε τα CD µας, τόσες λίρες». Ποιος είσαι ρε φίλε που θέλεις ένα 
ζευγαράκι να δώσει τόσα για τα εισιτήρια, τόσα για τα ποτά, τόσα για τα CD σε µια νύχτα; Κι έτσι 

σκέφτηκα εµείς να τα δίνουµε δωρεάν». 

Κώστας Φίγγος, Β6 

 

ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ… 



 

 

 
ντριιιιν!!!  εφηµερίδα µαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου ∆ράµας   [τεύχος 333, σελίδα 310]  

 

 

 

Φρήντριχ Νίτσε-από πού να ξεκινήσω; 
 
• «Ο φανατισµός είναι η µοναδική δύναµη της θέλησης που µπορούν να έχουν οι αδύναµοι και οι 
ντροπαλοί». 
• «Η αµφιβολία δηλητηριάζει τα πάντα, χωρίς να σκοτώνει τίποτα». 
• «Τα όνειρα είναι η ρίζα της µεταφυσικής, η πηγή της ιδέας ότι ψυχή και σώµα είναι ξεχωριστά». 
• «Οι σκέψεις είναι οι σκιές των αισθηµάτων µας, πάντοτε σκοτεινότερες, κενότερες και 
απλούστερες».  
• «Η ηθική είναι ο πιο αποτελεσµατικός µηχανισµός για να σέρνεις την ανθρωπότητα από τη µύτη».  

Μµµ… Από πού να ξεκινήσω να σας µιλάω γι αυτόν τον άνθρωπο; 

Πώς ξεκινάνε συνήθως; Ωωωραία, θα κάνω το αντίθετο! 

Ο Νίτσε λοιπόν διατύπωσε την θεωρία του για ένα τύπο ανθρώπου, τον υπεράνθρωπο… 

 Ο Υπεράνθρωπος αγαπά την µοίρα του, την επιλέγει, αγκαλιάζει τα βάσανά του και τα 

µετατρέπει σε τέχνη και µε αυτήν την έννοια αντιπροσωπεύει το επόµενο στάδιο της εξέλιξης. Ο 

Νίτσε τονίζει την σηµασία της συµφιλίωσης του ατόµου µε την ανθρώπινη µοίρα, την βαθύτερη 

την υπαρξιακή έννοια του όρου. Ο εξελιγµένος άνθρωπος οφείλει να µπορέσει να κοιτάξει στα 

µάτια το µέλλον και να απελευθερωθεί αντέχοντας αυτή την γνώση.(Μάλλον δεν καταλάβατε 

λέξη από όλα αυτά ε;). 

Οκ, ας το πιάσουµε τότε από την αρχή… 

Ο Νίτσε ήταν ,όπως ο ίδιος χαρακτήριζε τον εαυτό του, θεραπευτής-φιλόσοφος, δεν 

αναφέρθηκε ποτέ στην ιατρική ή την ψυχιατρική, καθώς πίστευε ότι άνθρωποι σαν εκείνον 

πρέπει πρώτα να γιατρέψουν τον εαυτό τους για να µπορέσουν να οδηγήσουν τους ασθενείς τους 

σε ένα άλλο επίπεδο! Ο ίδιος περίµενε από τον συνοµιλητή του να αντιµετωπίσει µόνος του την 

αλήθεια για τον εαυτό του και την υπαρξιακή του κατάσταση έτσι ώστε να µπορέσει να τον 

βοηθήσει. Γεννήθηκε στο το 1844 στο Ρένκεν της Πρωσικής Σαξονίας παράτησε την σχολή 

φιλολογίας και θεολογίας στην οποία φοιτούσε καθώς δεν µπορούσε να λύσει τα θρησκειολογικά 

ζητήµατα που τον απασχολούσαν. Πολλές από τις θεωρίες του αναγνωρίστηκαν από την 

Ψυχαναλυτική εταιρία της Βιέννης, ενώ αργότερα ο Φρόυντ αναγνώρισε την σπουδαιότητα τους. 

Πολλοί λανθασµένα πιστεύουν πως πάνω στην θεωρία του (κυρίως για τον υπεράνθρωπο) 

στηρίχθηκε ο Χίτλερ, µια ιστορία που δεν αληθεύει, καθώς ο Νίτσε ήταν ανθρωπιστής και 

ευαίσθητος σαν ύπαρξη, ποτέ δεν προώθησε την ανάπτυξη του αντισηµιτισµού, δεν έκανε 

φυλετικές διακρίσεις και επέλεγε να µην βασίζεται σε στερεότυπα. Στην πραγµατικότητα η 

αδερφή του Ελίζαµπετ, παντρεµένη µε έναν επαγγελµατία αντισηµίτη και φανατική εθνικίστρια, 

λίγα χρόνια πριν το θάνατό του όταν εκείνος αρρώστησε βαριά βρήκε ευκαιρία και διαστρέβλωσε 

πολλά από τα γραπτά του προκειµένου να στηρίξει όλες της τις ιδέες. Τελικά ο Γερµανός 

υπαρξιστής και φιλόσοφος απεβίωσε στην Βαϊµάρη τον Αύγουστο του 1990 αφού έπασχε από 

βαριά πνευµονία. Κάποια από τα σηµαντικότερα έργα του είναι: Τάδε έφη Ζαρατούστρα, Η 
∆ύναµη της Θέλησης, Η γέννηση της τραγωδίας, Πέραν του Καλού και του Κακού, Ecce 
Homo. 

Χριστίνα Αντωνίου, Β6 

…ΓΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ… 



 

 

 
ντριιιιν!!!  εφηµερίδα µαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου ∆ράµας   [τεύχος 333, σελίδα 311]  

 

 

Από το «τετράδιο των βιβλίων»  
µας επιλέξαµε: 

 

 

 

                           

 

 

…ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ… 



 

 

 
ντριιιιν!!!  εφηµερίδα µαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου ∆ράµας   [τεύχος 333, σελίδα 312]  

 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΑ; 

 
     Τι είναι φιλία; Υπάρχει άραγε αληθινή φιλία; Ποιος είναι ο 
κατάλληλος φίλος; Πότε ξέρεις ότι έχεις βρει τον καλύτερο 
φίλο; Αυτά είναι µερικά ερωτήµατα που θέτει ο καθένας 
στον εαυτό του προσπαθώντας να καταλήξει σε κάτι που 
να τον καλύπτει πλήρως. 
 
Φιλία 
     Η φιλία είναι ένα έντονο αίσθηµα αλληλεγγύης και 
αγάπης που νιώθουν δυο η και περισσότερα άτοµα 
µεταξύ τους. Μέσα από τη φιλία, ο άνθρωπος µπορεί να 
καλύψει πολλά κενά του και να νιώθει ασφάλεια, ακόµα κι όταν κινδυνεύει. Ο φίλος είναι το 
µόνο πρόσωπο που µπορεί να σε στηρίξει στα προβλήµατα σου· να στεναχωρηθεί και να 
κλάψει, όταν κλαις και εσύ, αλλά και να σου πει το όµορφο αστείο του κόσµου, για να σε 
κάνει να ξεχαστείς. Φίλος είναι αυτός που χαίρεται, όταν χαίρεσαι και εσύ, και αποτελεί το 
µόνο άτοµο µε το oποίο µπορείς να κάνεις τις πιο τρελές σου επιθυµίες " πραγµατικότητα". 
Είναι αυτός που γνωρίζει και αποδέχεται τις ατέλειες αλλά και τα ελαττώµατα σου. Φίλος 
δεν είναι αυτός που σε κολακεύει µε τα λόγια του αλλά ούτε κι αυτός που σε κατακρίνει 
συνεχώς. Είναι αυτός που θα σου δώσει τη σωστή συµβουλή, όταν τη χρειάζεσαι, και θα 
σου κάνεις την πιο µεγάλη αγκαλιά, όταν την έχεις ανάγκη. ∆ιότι, τις στενοχώριες της ζωής 
τις ξεπερνάς πιο εύκολα, όταν έχεις ένα φίλο να τις µοιραστείς. 
 
Αληθινή φιλία  
     Υπάρχει αληθινή φιλία· αυτό είναι το µόνο σίγουρο!!! Αυτό όµως  που δεν είναι βέβαιο 
είναι πότε θα ξέρεις ότι αυτό που βιώνεις αποτελεί αληθινή φιλία. Για να βρεις ένα καλό 
φίλο που να σε κατανοεί και να αποτελεί κατά κάποιον τρόπο το άλλο σου µισό, δεν 
πρέπει να ψάξεις πολύ· φτάνει να έχεις τα µάτια σου ανοιχτά  και να µην παρασύρεσαι 
από "πυροτεχνήµατα" της στιγµής. Στη φιλία δεν παίζει  ρόλο η ηλικία!!! Αρκεί µεταξύ των 
φίλων να υπάρχει χηµεία! Οι φίλοι µπορεί να έχουν µεγάλη ή και µικρή διάφορά. Αυτό 
όµως δεν επηρεάζει τη σχέση τους· όταν ο ένας δεν επεµβαίνει στη ζωή του άλλου  
επικαλούµενος τα  χρόνια διαφοράς, αντίθετα δηµιουργεί µια µεγάλη αίσθηση ασφάλειας 
στον µικρότερο,  και µια επαναφορά στο παρελθόν στον µεγάλο.  
 

Υ.Γ.Υ.Γ.Υ.Γ.Υ.Γ.    
ΟΣΟ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ  
ΤΟ ΧΤΕΣ ΠΑΝΤΑ ΜΕΝΕΙ! 
ΟΣΟ ΕΧΟΥΜΕ ΕΛΠΙ∆Α 
ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ! 
ΚΑΙ ΟΣΟ ΕΧΟΥΜΕ ΦΙΛΙΕΣ 
Η ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΠΟΤΕ ∆ΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΗ!!!....(ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ!!!) 

 

                                                                                                Φαίη Κουνδουρά, Β1 

…ΓΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ… 



 

 

 
ντριιιιν!!!  εφηµερίδα µαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου ∆ράµας   [τεύχος 333, σελίδα 313]  

 

 

[âz áÉÅxÉÇx çÉâ ÄÉäx tÇw àxÄÄ à{xÅ {Éã Åâv{ çÉâ vtÜxN 
uxvtâáx ã{xÇ à{xç tÜx zÉÇx? ÇÉ ÅtààxÜ {Éã ÄÉâw çÉâ á{Éâà 

tÇw vÜç? à{xç ãÉÇËà {xtÜ çÉâ tÇçÅÉÜxAAA 

Κάτι ξέρουν κι οι γάτες… 
 

Έχει αποδειχθεί πως το να δείχνεις στοργή δυναµώνει την ανάπτυξη και την κάνει θετική στους ανθρώπους. 

Όλοι χρειαζόµαστε φυσική επαφή για να νιώσουµε καλά, και ένας από τους πιο σηµαντικούς τρόπους φυσικής 

επαφής µεταξύ δύο ανθρώπων είναι η …αγκαλιά. Και ποιος δε χρειάζεται αγκαλιές σ’ αυτή την κοινωνία που 

γίνεται όλο και πιο κρύα, πιο ανταγωνιστική, που µας αναγκάζει να γινόµαστε πιο ατοµικιστές, πιο 

προσανατολισµένοι προς το ατοµικό συµφέρον…??? 

Όταν αγκαλιάζουµε, λαµβάνουµε µια ανάδραση ενέργειας. ∆ίνουµε ζωή στις 

αισθήσεις µας και επαναβεβαιώνουµε την εµπιστοσύνη µας σ’ αυτές. Μερικές 

φορές δε µπορούµε να βρούµε τις κατάλληλες λέξεις για να εκφράσουµε πώς 

αισθανόµαστε, και τότε µια αγκαλιά είναι ο καλύτερος τρόπος να το πούµε. 

Χρειαζόµαστε τέσσερις αγκαλιές ηµερησίως για να επιβιώσουµε, οχτώ για να 

προστατευτούµε, και δώδεκα για να αναπτυχθούµε. Μια αγκαλιά σε κάνει να 

νιώθεις καλά.  

Το δέρµα είναι το µεγαλύτερο όργανο που έχουµε και χρειάζεται πολλή αγάπη. 

Μια αγκαλιά µπορεί να καλύψει ένα εκτεταµένο µέρος του δέρµατος και 

προσφέρει το… µασάζ που χρειάζεσαι. Είναι επίσης ένας τρόπος επικοινωνίας. 

Μπορεί να µεταφέρει µηνύµατα για τα οποία δεν υπάρχουν λόγια. Μπορούµε λοιπόν όλοι να προσφύγουµε στη 

διεθνή γλώσσα των …αγκαλιών. 

 

Όπως και το γέλιο, είναι µεταδοτική! Ό,τι αγκαλιά και να είναι, άσ’ την να βγαίνει από την καρδιά, όχι από το 

µυαλό… Επίσης, φρόντισε να εφευρίσκεις καινούριους τρόπους αγκαλιάσµατος και να τους δίνεις αστεία 

ονόµατα! Γίνε «αγκαλιοθεραπευτής» πλήρους απασχόλησης! Να είσαι πάντα έτοιµος/-η να προσφέρεις µια 

αγκαλιά σε κάποιον. ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΠΟΛΛΑ…! 

Η δύναµη της αγκαλιάς 
Μια αγκαλιά προσφέρει περισσότερα πράγµατα απ’ ό,τι µπορείς να φανταστείς. Για παράδειγµα: 

 Σε κάνει να νιώθεις καλά 

 ∆ιαλύει τη µοναξιά 

 Καταπολεµά το φόβο 

 Ανοίγει την πόρτα στις αισθήσεις 

 Αυξάνει την αυτοεκτίµηση («wow! θέλει 

να µε αγκαλιάσει!») 

 ∆ηµιουργεί ένα είδος εξάρτησης στη 

διακριτικότητα, την ευαισθησία, τη χαρά, τη 

φιλαλληλία… 

 Καθυστερεί τη γήρανση 

 Βοηθά στη µείωση της όρεξης (τρώµε 

λιγότερο όταν είµαστε χορτάτοι από αγκαλιές και 

όταν τα χέρια µας είναι µπλεγµένα γύρω από 

άλλους) 

Επίσης:
 Είναι φιλική προς το περιβάλλον (δεν το 

βλάπτει) 

 Εξασφαλίζει ενέργεια 

 Είναι «φορητή» και δε χρειάζεται 

επιπλέον µηχανισµούς 

 ∆εν απαιτεί κάποιο ξεχωριστό µέρος για 

να πραγµατοποιηθεί 

 ∆εν αξίζει χρηµατικά, αλλά κρύβει 

πολύτιµα συναισθήµατα 

 Μας δίνει ένα αίσθηµα ιδιοκτησίας 

 Γεµίζει τα κενά της ζωής µας 

 Κάνει τις µέρες πιο χαρούµενες 

 Είναι δραστική ακόµα και όταν το 

αγκάλιασµα έχει τελειώσει 

 ∆υναµώνει και ενισχύει την ικανότητά µας 

να µοιραζόµαστε 

 Εναρµονίζει τις καρδιές των φίλων 

Ευαγγελία Καραγιαννίδου, Β6

…ΓΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ… 



 

 

 
ντριιιιν!!!  εφηµερίδα µαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου ∆ράµας   [τεύχος 333, σελίδα 314]  

 

 

ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΣΤΗ ΒΙΑ  
 

   Ο αθλητισµός για τον άνθρωπο της σύγχρονης ζωής είναι 
απαραίτητος αφού µέσα από αυτόν µπορεί πλέον  να βελτιώσει την 

υγεία και την ποιότητα ζωής του. Ωστόσο, είναι λιγότεροι αυτοί που 
ασχολούνται µε τον αθλητισµό από αυτούς που δεν γυµνάζονται 
καθόλου και από τους πρώτους ελάχιστοι αυτοί που τελικά 
καταφέρνουν να κάνουν το χόµπι τους επάγγελµα και να γίνουν 
επαγγελµατίες αθλητές. Έτσι οι  υπόλοιποι, είτε αυτοί που αθλούνται 

είτε οι άλλοι , αποφασίζουν να «υπηρετήσουν» τον αθλητισµό από 
άλλο «πόστο»,  αυτό του οπαδού. Ως οπαδοί πηγαίνοντας στο 
γήπεδο, εξασφαλίζουν την ανάγκη τους για ψυχαγωγία και 
παράλληλα χαίρονται µε την νίκη της οµάδας τους. Τα δυο 
παραπάνω, δηλαδή τη νίκη και την ψυχαγωγία, τους τα 

προσφέρουν οι αθλητές που είναι και οι πρωταγωνιστές των παιχνιδιών. Κάποιες όµως φορές -όχι λίγες- οι 

θεατές/οπαδοί αποφασίζουν να αλλάξουν ρόλο και παίρνουν ρόλο «πρωταγωνιστή», καταστρέφουν 
περιουσίες, σπάζουν αυτοκίνητα, ρηµάζουν και διαλύουν οτιδήποτε βρεθεί µπροστά τους . 
    Οι αιτίες αυτού του οδυνηρού φαινοµένου, της βίας στα γήπεδα, ποικίλλουν. Κυρίως όµως εντοπίζονται 
στην έλλειψη παιδείας. Οι άνθρωποι χωρίς παιδεία είναι αυτοί που καταφεύγουν στη βία για να λύσουν τις 
όποιες διαφορές πιστεύουν πως έχουν µε τους αντιπάλους. Οι άνθρωποι αυτοί γίνονται εύκολα υποχείρια 
άλλων και ακολουθούν πιστά τη µάζα σε οτιδήποτε αυτή κάνει. Η µάζα όµως δεν κινείται αυτοβούλως, αλλά 

υπακούει σε κάποιους-λίγους, που µε τον τρόπο αυτό προωθούν τα συµφέροντά τους. Έτσι, άνθρωποι 
χωρίς παιδεία φορώντας το «µανδύα» της µάζας καταστρέφουν ό, τι βρουν µπροστά τους, αφού καλά 
κρυµµένοι µέσα στον όχλο είναι αδύνατον να τιµωρηθούν. 
    Άλλες πάλι φορές οι οπαδοί ενεργούν -χωρίς να το πολυσκέφτονται –µε µόνο κίνητρο την αγάπη για την 
οµάδα τους, όπως υποστηρίζουν. Έτσι, φανατίζονται µε τις πράσινες,  κόκκινες ή κάθε άλλου χρώµατος 
φανέλες και επιδιώκουν τη νίκη τους σε κάθε επίπεδο. Τόσο µέσα στον αγωνιστικό χώρο, όπου επιζητούν 

τίτλους και διακρίσεις, όπου όταν δεν έρχονται καταφεύγουν στη βία, όσο και έξω από αυτόν. Η αντιπαλότητα 
δυο οµάδων, κυρίως σε επίπεδο οπαδών, οδηγεί στις διάφορες «µαγκιές». Και «µάγκες» αποκαλούνται αυτοί 
που έκαψαν πανό, έβαλαν φωτιά σε περισσότερους συνδέσµους ή χτύπησαν µέχρι θανάτου οπαδούς της 
αντίπαλης οµάδας. Έτσι , ο φανατισµός οδηγεί στο µίσος και αυτό µε τη σειρά του στη βία. 
   Γνωρίζοντας τα παραπάνω οι «υπεύθυνοι» των πρωταθληµάτων, αντί να προσπαθούν να τα εξαφανίσουν, 

οι ίδιοι «ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Με τη σύµφωνη γνώµη τους, γιατί διαφορετικά δε γίνεται, στήνονται παιχνίδια 
και ευνοούνται συγκεκριµένες κάθε φορά οµάδες. Οι οπαδοί τοτέµ, των οµάδων που αδικούνται φυσικά, 
οργίζονται και καταφεύγουν στο µόνο-δρόµο που ξέρουν, αυτόν της βίας . 
    Για να βγουν όµως επιτέλους από τον δρόµο αυτό, απαραίτητες είναι οι ενέργειες τόσο από την βάση, που 
είναι η οικογένεια και το σχολείο όσο και από τα ΜΜΕ, την αστυνοµία αλλά και την διοργανώτρια αρχή των 
εκάστοτε πρωταθληµάτων. Η οικογένεια και το σχολείο θα πρέπει να αναδεικνύουν τα αρνητικά της βίας και 

να µεταδίδουν στα παιδιά την φίλαθλη αγωγή και το «ευ αγωνίζεσθαι». Τα ΜΜΕ από την άλλη δε θα πρέπει να 
δηµιουργούν εµπόλεµο κλίµα πριν από τους αγώνες µόνο και µόνο επειδή το κλίµα αυτό είναι που «πουλάει» 
περισσότερο. Ακόµα σηµαντικός είναι ο ρόλος της αστυνοµίας η οποία σε συνεργασία µε τις οµάδες θα 
πρέπει να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή επεισοδίων. Τέλος, η διοργανώτρια αρχή κάθε 
πρωταθλήµατος θα πρέπει να διασφαλίζει τη διεξαγωγή ενός καθαρού πρωταθλήµατος στο οποίο θα 
προβάλλονται οι αξίες και τα ιδανικά του αθλητισµού . 

    Τα «πρέπει» είναι πολλά. Είναι, λοιπόν, ανάγκη ανάλογα πολλές να είναι και οι πράξεις ώστε να 
αντιµετωπιστεί αυτό το οδυνηρό φαινόµενο. Όλοι µαζί θα πρέπει να πούµε ένα τεράστιο ΟΧΙ στη βία στα 
γήπεδα -και όχι µόνο- και να αγαπήσουµε τον αθλητισµό γιατί είναι βασική ανάγκη του ανθρώπου αφού 
χάρη σ’ αυτόν µπορεί να εκφράσει τον ψυχισµό του, να ψυχαγωγηθεί και να εκδηλώσει τις πνευµατικές του 
δεξιότητες.                                                                              

                                                                                                          Ποτούρης Παναγιώτης, Γ3   

…ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ… 
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ΜΙΑ… Ι∆ΙΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ  ΕΛΕΟΣ!! 

   
Φτιάξε Θεέ µια συνταγή και 
δωσ’  την στους 
ανθρώπους 
να δείχνουν λίγο σεβασµό 

στων αλλονών τους 
κόπους. 
 

   

Σβήσε το µίσος το θυµό  

τη ρουφιανιά τη ζήλεια  

και δώσε ένα χαµόγελο 

στου καθενός τα χείλια.    

 

Προστάτεψε τον άνθρωπο που έχει κάποια χάρη  

γιατί εµείναν λιγοστοί στου χρόνου το κελάρι. 
 

  Κάνε µην ξεχωρίζουνε αδέρφια και ίδιο αίµα 

και διώξε από το βλέµµα τους το µίσος και το ψέµα. 

 

  Θεέ µου αν µ’ έκανες Θεό έστω για µια βδοµάδα  

θα ξήλωνα όσους διοικούν την δύσµοιρη Ελλάδα. 

 

  Αν ζούσες ό, τι ζούµε εµείς σ’ αυτήν εδώ τη χώρα  

θα µου ‘χες πει από καιρό «Τη θέση παρ’ την τώρα!» 

 

  Άδικος είσαι Κύριε και θα σου τα’ αποδείξω 

αφού µας δίνεις µια ζωή και µας την παίρνεις πίσω. 

 

  ∆εν ξέρω αν είµαι Χριστιανός, συγχώρεσέ µε Θεέ µου 

δεν µ’ άφησαν οι στεναγµοί να σε σκεφτώ ποτέ µου. 

 

 Εγώ Θεέ σε προκαλώ ν' αλλάξουµε τις θέσεις 
στα βάσανα που µου δωκες να δω αν θα τ' αντέξεις  
 

 Άθελα µπήκα στης ζωής τον κύκλο και χορεύγω  

κι όταν τελειώσει ο κύκλος µου άδικα πάλι φεύγω. 

 

  Κι αφού έτσι σκληρά Θεέ µ’ έχεις τιµωρηµένο 

µην περιµένεις προσευχές και σ’ εκκλησιές να µπαίνω. 

 

   Μικρή αφού είναι η ζωή γιατί να µας τη φέρνεις 
και κάνεις να πιστεύουµε κι ύστερα µας τη παίρνεις? 

 

  Για να διορθώσεις το λοιπόν ετούτο σου το λάθος    
δώσε χαρές στον άνθρωπο ως να τον πάρει ο τάφος. 
 

  Θεέ µου αν είσαι δίκαιος δείξε το και σε µένα 

κάνε να βγει ένα όνειρο αφού ‘χω πολλά χαµένα. 

 

  Κι αν το εκπληρώσεις Κύριε και το ορίσει η µοίρα 

θα ‘ρθω µες στον Παράδεισο για να σου παίξω λύρα! 

  
∆ιαλογή και σύνθεση δίστιχων: Άγγελος Μαθιουλάκης Β2 

    

 «Στις 20 Μαρτίου, ηµέρα Σάββατο, είναι ο 
Πανελλήνιος διαγωνισµός Χηµείας. Όσοι ενδιαφέρονται να 
δηλώσουν συµµετοχή, στην Κ. Κουσοροπλή», µας είπε 
κάποιο πρωί στη γραµµή ο διευθυντής. Ε, λοιπόν, είχα κι 

εγώ την ατυχή έµπνευση να συµµετάσχω σ’ αυτόν τον 

διαγωνισµό! Φρόντισα, µάλιστα, να πάρω εγκαίρως την ύλη 

(µεταξύ µας δεν αφαίρεσαν τίποτα οι αχώνευτοι· όλα  τα 

βιβλία Γενικής και Κατεύθυνσης Α και Β τάξης  είχαµε), 

ώστε να είµαι κατάλληλα προετοιµασµένος. (Άλλο βέβαια, 

αν διάβασα)! Όλη τη βδοµάδα ασχολιόµουν µ’ άλλα 

πράγµατα και την Παρασκευή το βράδυ βγήκα µε τη Χρύσα 

σε µια πιτσαρία! Πάλι καλά που θυµήθηκα ότι υπήρχε και  

διαγωνισµός το επόµενο πρωί, στον οποίο ήθελα να πάω! 

Σηκώθηκα λοιπόν εφτάµισι η ώρα και ήµουν στο 

σχολείο στις 8.05. Λίγα λίγα έρχονταν τα παιδιά και τελικά, 

στις οχτώµισι ήταν όλα έτοιµα για α αρχίσουµε. 

Περιµέναµε… Περιµέναµε…. περιµέναµε… Εννιά παρά 

τέταρτο µπαίνει στην τάξη ο διευθυντής και µας λέει: 

«Παιδιά, περιµένετε λίγο, τα θέµατα φτάνουν οσονούπω». 
Τι να κάνουµε κι εµείς, περιµέναµε λίγο. Τι λίγο δηλαδή; 

Εννιά και τέταρτο, να σου πάλι ο διευθυντής, λέγοντας: «Τα 
θέµατα φτάνουν, θα χρειαστεί να περιµένετε ακόµα λίγο». 
Και εµείς µέσα στην τάξη να έχουµε σκάσει! Άντε ρε παιδιά! 

Με τα πόδια να φτάνανε, πιο γρήγορα θα φτάνανε! 

Στις δέκα παρά, µας λέει ο διευθυντής: «Παιδιά, δεν 
υπάρχει λόγος να περιµένετε άλλο, δε µας τα στείλανε! 
Μάλλον θα υπήρξε κάποιο πρόβληµα µε τα «τεχνολογικά 
µέσα»! Αυτό που µπορώ να κάνω, όµως, είναι να σας φέρω 
τα θέµατα τη ∆ευτέρα για να τα λύσετε …σπίτια σας!» 

Έτσι, όµως, δε θα µετρήσει η συµµετοχή µας στο 

διαγωνισµό! Και πώς θα πάω εγώ στο …Τόκιο, όπου γίνεται 

η ∆ιεθνής Ολυµπιάδα Χηµείας; Όχι, πείτε µου! Πώς θα 

πάω εγώ τώρα στο Τόκιο; 

«Μη στενοχωριέσαι, θα πας του χρόνου !», µου είπαν. 

Του χρόνου; Του χρόνου είπατε; Μα του χρόνου δε θα 

είναι στο Τόκιο! Αλλά ποιος νοιάζεται; 

∆ε θα’ θελα να προχωρήσω σε διαπιστώσεις γι’ αυτό 

το αχαρακτήριστο συµβάν… Το µόνο που θέλω να 

προσθέσω είναι ότι θα κάνω πολύ καιρό για να ξανανοίξω 

βιβλίο χηµείας! (λέεεεµε τώρα) 

 

Γιώργος Κοροσιάδης. Β1 
    

Α Σ  Ε Κ Φ Ρ Α Σ Τ Ο ΥΜ Ε…   
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ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 

 
Mου είπες σ’ αγαπώ 

κι  εγώ σου χαµογέλασα, 

έπεσα στην αγκαλιά σου, 

σου χάρισα τα φιλιά µου. 

 

Εσύ δεν µ’ αγαπάς; µε ρώτησες 

Σε κοίταξα βαθιά στα µάτια κι είπα: 

δεν είναι «αγάπη» 

να λες στον άλλον σ’ αγαπώ. 

Να κάνεις τα πάντα 

για να είναι ευτυχισµένος, 

να στέκεσαι δίπλα του 

σε καλές και κακές στιγµές, 

να τον υπερασπίζεσαι, 

να του συµπαραστέκεσαι 

όποτε έχει την ανάγκη σου –αυτό είν’ αγάπη. 

Με κοίταξες 

µ’ ένα χαµόγελο στα µάτια 

κι είπες: σ’ ευχαριστώ που µ’ αγαπάς, 

που είσαι δίπλα µου κάθε στιγµή της ζωής µου 

καλή ή κακή. 

Μα περισσότερο σ ’ευχαριστώ 

που έδωσες σε µένα την αγάπη σου. 

Συγγνώµη που ήθελα, 

ν’ ακούσω µία λέξη… 
 

Χρύσα Καλατζίδου, Β1    

ΑΝ . . . 

 
Αν �ερ�ατούσα, θα έτρεχες ; 
Αν σταµατούσα, θα ερχόσουν ; 

Αν έλεγα ότι είσαι η µοναδική, θα µε �ίστευες ;  
Αν σου ζητούσα να µείνεις, θα µου έδειχνες τον δρόµο ; 

Πες µου τι να �ω, ώστε να µην µε αφήσεις. 
Ο κόσµος σε �λησιάζει… 

Γιατί δεν τρέχεις µακριά, για να κυνηγήσεις το όνειρο 
σου; 

Ήρθε η ώρα για εµάς να κάνουµε την κίνηση… 
Γιατί αιτία ζητάµε ο ένας τον άλλον να αλλάξει… 

Και ίσως δεν είµαι έτοιµος… 
Αλλά θα �ροσ�αθήσω για την αγά�η µας… 

Ίσως να κρυφτώ… 
Αλλά θα �ροσ�αθήσω ξανά…  
Γιατί έχουµε κρυφτεί αρκετά… 

Εάν σου τραγουδήσω ένα τραγούδι, θα τραγουδήσω 
µόνος; 

Ή θα �εριµένεις µέχρι να φύγω;  
Και εάν σου δώσω την καρδιά µου, θα �αίξεις το κοµµάτι; 

Ή θα µου �εις ότι είναι η αρχή α�ό κάτι όµορφο; 
Αφού έρχοµαι �ρος το µέρος σου… 

Γιατί τρέχεις µακριά µου; 
Ήρθε η ώρα να αντικρίσουµε την αλήθεια… 
Γιατί ερχόµαστε ο ένας �ρος τον άλλον για να 

αλλάξουµε.. 
Και ίσως δεν είµαι ακόµη έτοιµος!!! 

 

Κατερίνα Γάκη, Β3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλό Πάσχα! και από τους µαθητές του δηµοτικού σχολείου Αρζάνο, κοντά στη Νάπολη! 
 

� Για µένα το πιο µεγάλο θαύµα ο Χριστός το έκανε όταν αναστήθηκε από µόνος του χωρίς τη βοήθεια κανενός. 

� Ο Ιούδας πρόδωσε το Χριστό για τριάντα αργύρια, ο Πιλάτος, αντίθετα, τζάµπα. Γιατί, αν δεν τον καταδίκαζε, οι εβραίοι 

θα τον καρφώνανε στον Οκταβιανό. 

� Ο Ιούδας για µένα, ήταν ο πιο κακός άνθρωπος της γης που πρόδωσε το Χριστό. Το έκανε για τριάντα αργύρια, µετά 

µετάνιωσε και τα πέταξε και σκοτώθηκε, αλλά πάρα πολύ αργά. Ποιος ξέρει ποιος πήρε εκείνα τα λεφτά. 

 
[Μαρτσέλο Ντ’ Όρτα (επιµ), Ο Θεός µας έπλασε τζάµπα, εκδ. Γνώση]  

Α Σ  Ε Κ Φ Ρ Α Σ Τ Ο ΥΜ Ε…   

 


