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εφηµερίδα µαθητών  

του 3
ου

 Γενικού Λυκείου ∆ράµας 

  
 

 
Μπορείτε να βρείτε όλα τα τεύχη της εφηµερίδας και σε ψηφιακή µορφή (πιντιέφ)  

στο σάιτ του 3ου Γενικού Λυκείου ∆ράµας http://3lyk-dramas.dra.sch.gr/ 

Γεια σας για µια ακόµα φορά, και µάλιστα την τελευταία, αφού η σχολική 

χρονιά τελειώνει και οι εξετάσεις αρχίζουν! Το τελευταίο µας ΝΤΡΙΙΙΙΝ έ-

χει special αφιέρωµα στην αγαπητή µας 3
η
 λυκείου που µας αποχαιρετά… 

Αλλά µη φοβάστε! Έχουµε κι άλλα ενδιαφέροντα θέµατα, έτσι για το αντίο 

ρε παιδί µου! Σας ευχόµαστε λοιπόν ένα όµορφο και ευχάριστο καλοκαίρι 

µε µπόλικη ΤΡΕΛΑ! Σας αφήνουµε για φέτος…! Σνιφ, σνιφ… Γεια σας 

από µας! Πάµε να ετοιµάσουµε τα κουβαδάκια µας! 

BYEEEEEE!!! 

 



 

 

ντριιιιν!!!  εφηµερίδα µαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου ∆ράµας   [τεύχος 444, σελίδα 402] 

                                     ∆ύσκολα τα πράγµατα!  
Εµένα, αυτό που µ’ ενοχλεί σ’ αυτόν τον κόσµο είναι ότι λίγοι έχουν πολλά, πολλοί έχουν λίγα και 

πάρα πολλοί δεν έχουν τίποτα. Αν αυτοί οι πάρα πολλοί που δεν έχουν τίποτα, είχαν κάτι από τα λίγα που 

έχουν οι πολλοί, και αν οι πολλοί που έχουν λίγα είχαν κάτι από τα πολλά που έχουν οι λίγοι, θα είχαµε λι-

γότερα προβλήµατα… Αλλά πολύ λίγα, για να µην πω τίποτα, δε γίνεται, για να καλυτερέψει λίγο κάτι που 

είναι πολύ απλό. 

Κι έτσι, δεν είναι λίγοι αυτοί που ζουν… βίο αβίωτο, ζωή που κάνει τώρα κι ένας κύριος γνωστός 

µου. Είχε ωραία και καλά τη δουλειά του, αλλά, καθώς δεν του έφτανε ο µισθός του για να ζήσει, έπρεπε 

να ψάξει και για δεύτερη δουλειά. Τότε όµως, επειδή δεν προλάβαινε, έφτανε αργοπορηµένος και στις 

δυο δουλειές και επειδή θα τον έδιωχναν από κάποια δουλειά και µε την άλλη µόνο δε θα µπορούσε να 

ζήσει, αναγκάστηκε να αγοράσει ένα αυτοκίνητο µε δόσεις, που το πλήρωνε µε το µισθό της δεύτερης 

δουλειάς που βρήκε επειδή ο µισθός της πρώτης δεν του έφτανε. Έτσι τώρα, για να ζήσει, έχει µόνο το 

µισθό της πρώτης δουλειάς, αλλά µε το αυτοκίνητο προλαβαίνει και τις δύο!!! 

Σηµείωση: Αν τυχόν -επαναλαµβάνω-, αν τυχόν έρθει κανείς και µου ζητήσει πνευµατικά δι-

καιώµατα… τι να πω;  ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ!!! 

Γιώργος Κοροσιάδης, Β1 

 

Ένα ιδιότυπο δελτίο ειδήσεων 

 

 

 

                Ήρθε η ώρα φίλοι µου να πούµε τις ειδήσεις 

                και συ ελληνικέ λαέ να µη µελαγχολήσεις. 

 

                Ακούστε τα προβλήµατα που λένε τα µεγάλα  

                αφήστε να µην τρελαθώ- λες και δεν έχουµε άλλα! 

 

                Στο Βατοπαίδι ο Εφραίµ τα πάντα ξεπουλάει 

                έχει αυτός την δύναµη τη χώρα να την φάει! 

 

                Κουτσοµπολιό συνέχεια στο κάθε µας κανάλι 

                λες και µας νοιάζει το παιδί αν είναι του Πασχάλη! 

 

                Σκάνδαλο Siemens φίλοι µου, µίζες λεφτά,  

  κρυφτούλι, 

                όλα αυτοί τα κλέψανε κι αθώοι βγαίνουν ούλοι! 

 

                Να σου και τον Ζαχόπουλο ίντα ‘παθε ο καηµένος 

                εκείνος πήγε για µαλλί,  µα βγήκε κουρεµένος! 

  

                Ήρθανε και τα Ζωνιανά, το µέγα πρόβληµά µας 

                γεµίσαµε αστυνοµικούς, βρήκαµε τον µπελά µας!                         

 

                Κάνουνε οι πολιτικοί τάχα πως µας µισούνε 

                µα άµα θα βγουν στις εκλογές απ’ το χασίς θα  

                                                                       βγούνε! 

 

                Και δεν µας φτάνουν όλα αυτά, χώρισε το ζευγάρι  

                Λάτσιος-Ελένη τέλειωσαν, ποιός τα παιδιά θα πάρει; 

  

                Μα όλα τα προβλήµατα η Αµερική θα λύσει (αµ δε!) 

                που τον Οµπάµα διάλεξε για να µας κυβερνήσει. 

 

                Και κρίση οικονοµική µαστίζει την Ελλάδα  

                άλλοι χαβιάρι γεύονται κι άλλοι ...την φασολάδα. 

 

                  Φωνάζουνε πως ο µισθός δεν φτάνει για µαρούλια  

                  και δίνουν είκοσι ευρώ να δουν γυµνή τη ΤΖΟΥΛΙΑ! 

 

                  Ακρίβυνε πέντε λεπτά φωνάζουν η βενζίνα 

                  και µε µισθό χίλια ευρώ παίρνουνε λιµουζινα. 

     

                Λαµόγια της πολιτικής ποια ‘ναι η δηµοκρατία 

                αφού εσείς γεννήσατε κάθε παρανοµία; 

  

                Παραµονές των εκλογών µάς αγαπούνε όλοι 

                µα µόλις πέσει η ψήφος µας, µας παίρνουν οι  

  διαόλοι 

                Όταν θα έρθουν οι εκλογές τι ψήφο θα ζητάτε; 

                τάζετε µα δε δίνετε, κοιµάστε δε ξυπνάτε. 

 

                Εξύπνησε όµως ο λαός γι’ αυτό και µαζευτείτε  

                αλλιώς την πόρτα της βουλής δεν θα την ξαναδείτε! 

 

                Κοιτάξτε πόσοι άνθρωποι διψάνε και πεινάνε,  

                σοβαρευτείτε, φτάνει πια, όλοι µε σας γελάνε!     

 

σύνθεση και διαλογή δίστιχων: 

 Άγγελος Μαθιουλάκης, Β2 

 

 

 

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ 



 

 

ντριιιιν!!!  εφηµερίδα µαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου ∆ράµας   [τεύχος 444, σελίδα 403] 

Τα νέα του µικρόκοσµού µας 

 

 Μπράβο στη ∆έσποινα 

Παζούλη από το Β1, που η α-

γάπη της για την αστρονοµία θα 

την ταξιδέψει από την Αµερική 

µέχρι το Πεκίνο! Η επιτυχία της 

στον ετήσιο διαγωνισµό «Ίπ-

παρχος» της Εταιρείας Αστρο-

νοµίας και ∆ιαστήµατος Βόλου 

τής άνοιξε το δρόµο προς τη 

∆ιαστηµική Υπηρεσία των 

ΗΠΑ, που θα επισκεφτεί µε τη 

συνδροµή του Ευγενίδειου Ι-

δρύµατος το καλοκαίρι. Εκτός 

αυτού, το Σεπτέµβριο θα συµ-

µετάσχει στην 4η Ολυµπιάδα 

Αστρονοµίας και Αστροφυσι-

κής, που φέτος θα διεξαχθεί στο 

Πεκίνο! (Ζήλειαααααααααα!) 

 

 Την Κυριακή 25/4 προ-

βλήθηκε στο σχολείο µας η ται-

νία «Οι µέρες της αφθονίας σας 

είναι µετρηµένες», µια ταινία 

µε πολύ όµορφο και επίκαιρο 

µήνυµα. Η ανταπόκριση αυτή 

τη φορά ήταν µεγαλύτερη από 

τις άλλες φορές και (ευτυχώς) 

δεν υπήρξαν απρόοπτα! Όσοι 

δεν ήρθατε, ΧΑΣΑΤΕ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Συγχαρητήρια και στο 

Σοφοκλή Τσελεµπή από το Β6 

που (γι' ακόµα µία φορά) βγήκε 

πρώτος σε αγώνες στίβου και 

προκρίθηκε στους (παγκόσµι-

ους;) αγώνες στη Μόσχα (!!!) 

Поздравляю Σοφοκλή!!! 

 

 

 

 

 

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ!!! 

Β-C-M.P. 

 
Θυµάµαι ακόµα τη λαχτάρα και τη χαρά στα πρόσωπα όλων µας την 

ηµέρα της εκδροµής.        

… Απίστευτο κι όµως 

αληθινό(!):  ενώ καθη-

µερινά οι περισσότεροι 

από εµάς αργούµε και 

µπαίνουµε µέσα στις τά-

ξεις τρέχοντας, τη µέρα 

της εκδροµής ήµασταν 

όλοι εκεί, και όχι από τις 8 

αλλά από τις 7 και 20! 

ΤΡΕΛΑ! παρόλο που 

γκρινιάξαµε στην αρχή για το άγριο αυτό ξύπνηµα, δε βλέπαµε την ώρα 

και την στιγµή που θα µπαίναµε στο λεωφορείο και θα ξεκινούσαµε… 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Βυζαντινό Μουσείο για τη Β΄ τάξη (η Α τάξη πήγε 

Αρχαιολογικό, ενώ τα τµήµατα αστρονοµίας επισκέφτηκαν το Πλανη-

τάριο) -Cosmos-Magic Park 

Ξέρω, µπορεί σε κάποιους να φάνηκε κουραστική αυτή η συνεχής µε-

ταφορά από το ένα µέρος στο άλλο και ενώ δόθηκε σε όλους µας η δυ-

νατότητα να επιλέξουµε προαιρετικά το Magic Park, παρόλα αυτά θέ-

λαµε όλοι να γυρίσουµε λίγο πίσω στα χρόνια του γυµνασίου ή ακόµη 

και του δηµοτικού. 

Η εκδροµή όµως δεν έγινε µόνο για το Cosmos και το Magic Park αλλά 

και για το Βυζαντινό Μουσείο που δεν ξέρω για σας, αλλά εµένα µου 

κέντρισε το ενδιαφέρον. ∆ιότι αναφερόταν στη φετινή µας ιστορία  και 

ήταν σαν να παίρναµε µια ιδέα από τη ζωή σε εκείνη την εποχή. 

Βέβαια, η εκδροµή είχε και κάποια "αρνητικά" τα οποία τα λύσαµε το 

κατά δύναµη. Ένα από αυτά ήταν και η απουσία µουσικής στο λεωφο-

ρείο! Τι είναι όµως µια εκδροµή χωρίς µουσική στο λεωφορείο; Πα-

ρόλ’ αυτά, εµείς βρήκαµε λύση σ’ αυτό καθώς κάποιοι χρησιµοποίησαν 

τη "µελωδική" τους φωνή για να µας ψυχαγωγήσουν. Τώρα σε όσους 

άρεσε αυτό…Και το δεύτερο ήταν η διαδροµή ∆ράµα- Θεσσαλονίκη 

λόγω της µεγάλης κίνησης που επικρατούσε. Όµως και αυτό το θεµα-

τάκι το λύσαµε! Για την ακρίβεια, όχι εµείς αλλά η κα Μαυρίδου που 

µε τις ιστορίες της µας έκανε να ξεχαστούµε και να απολαύσουµε ακό-

µα και την επιστροφή. Ευχαριστούµε κα Μαυρίδου… ☺ 

Φαίη Κουνδουρά, Β5 

 

Μικρό σηµείωµα 

 

Τα 4 τεύχη του Ντριννν βγήκαν στο «περιθώριο» των µαθηµάτων 

της σχολικής χρονιάς 2009-10. Υπηρέτησαν το σκοπό να είναι χώ-

ρος έκφρασης των µαθητών του σχολείου µας, του 3
ου

 Γενικού Λυ-

κείου ∆ράµας· για το λόγο αυτόν απουσιάζει η ταυτότητα των κα-

θηγητών που είχαν την επιµέλεια.  

Καλό καλοκαίρι!

ΕΜΕΙΣ  ΚΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ 



 

 

ντριιιιν!!!  εφηµερίδα µαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου ∆ράµας   [τεύχος 444, σελίδα 404] 

Σκουληκότρυπες και µαύρες τρύπες 

 
Με αφορµή την εκδροµή που πραγµατοποίησε το σχολείο 

µας, και για να γίνω πιο συγκεκριµένη το τµήµα της Αστρο-

νοµίας στο Πλανητάριο-

Αστεροσκοπείο Θεσσαλονίκης, α-

ποφάσισα να βασιστώ πάνω σε ένα 

σχετικό µε την επιστήµη της 

Αστρονοµίας θέµα. Χρόνια τώρα 

ακούµε για τις µαύρες τρύπες στο 

σύµπαν. Και µόνο στο άκουσµα 

"µαύρη τρύπα",  διάφορες απορίες 

πληµµυρίζουν το µυαλό µας. Σε τι ωφελούν; Πώς δηµιουρ-

γήθηκαν; Κινδυνεύουµε άµεσα από την ύπαρξή τους; Πολλές 

οι ερωτήσεις αλλά λίγες σχετικά οι απαντήσεις. Πρώτα-

πρώτα, η µαύρη τρύπα δεν είναι κανονική τρύπα, όπως αρ-

χικά υποθέτουµε. Οι µαύρες τρύπες σχηµατίζονται από την 

κατάρρευση ενός µεγάλου άστρου που έχει µάζα τουλάχι-

στον τρεις φορές µεγαλύτερη από τη µάζα του ήλιου, όταν 

αυτό θα έχει καταναλώσει και εξαντλήσει όλα τα πυρηνικά 

του καύσιµα. Απίστευτα ποσά ενέργειας και ύλης συσσω-

ρεύονται µέσα σε αυτή, ώστε να µην αφήνει ανεκµετάλλευ-

το κανένα ουράνιο σώµα το οποίο την πλησιάζει.  

Και πότε ένα άστρο βρίσκεται αρκετά κοντά έτσι ώστε η 

µαύρη τρύπα να το καταβροχθίσει; Γύρω λοιπόν από την 

µαύρη τρύπα, σε µια 'Α' απόσταση βρίσκεται ο λεγόµενος 

Ορίζοντας Γεγονότων. Αν ένα ουράνιο σώµα διασχίσει τον 

συγκεκριµένο ορίζοντα, τότε µπορούµε να µιλάµε για κατα-

βρόχθιση του συγκεκριµένου από τη "βάρβαρη" µαύρη τρύ-

πα.  

Καλώς όλα αυτά, αλλά όπως ξέρουµε, ό, τι έχει αρχή στο 

σύµπαν µας έχει και τέλος. Από το πιο σηµαντικό (η δηµι-

ουργία του σύµπαντος µε το Big Bang) µέχρι και το σχετικά 

πιο ασήµαντο (τη γέννηση και καταστροφή ή αλλιώς Super 

Nova ενός άστρου). Και σ’ αυτό ακριβώς το σηµείο µάς 

γεννιέται η απορία «και πού τελειώνει η µαύρη τρύπα λοι-

πόν»; "Τι έχει από πίσω της"; Σίγουρα έχετε ακούσει όλοι 

σας για τις πολυπόθητες "Σκουληκότρυπες ή Wormholes. 

Αυτές κατατάσσονται από τους φυσικούς σε 2 κατηγορίες. 

Τις Λορεντζιανές και τις Ευκλείδειες. Οι Λορεντζιανές 

σκουληκότρυπες είναι ουσιαστικά οι συντοµότεροι δρόµοι 

µέσω του χώρου και του χρόνου. Οι Ευκλείδειες σκουληκό-

τρυπες είναι ακόµα πιο παράξενες: ζουν στο "φανταστικό 

χρόνο" και είναι πραγµατικά εικονικές κβαντικές µηχανικές 

διαδικασίες. Αυτές οι Ευκλείδειες σκουληκότρυπες είναι εν-

διαφέρουσες κυρίως στους φυσικούς σωµατιδίων (θεωρητι-

κοί κβαντικών πεδίων αλλά καλύτερα να µη µπούµε σε ξένα 

χωράφια). Άρα οι σκουληκότρυπες µπορούν να χρησιµεύ-

σουν ως λεωφόροι του σύµπαντος. Γρηγορότερα µέσα για 

να ταξιδέψουµε στο σύµπαν.  

Τρύπες στον χωροχρόνο...  κανείς δεν γνωρίζει µε απόλυτη 

βεβαιότητα. Πάντως το σύµπαν µάς προκαλεί συνεχώς να το 

µελετήσουµε και ποτέ δεν θα το κατανοήσουµε πλήρως... 

 

Ελίζα Ποιµενίδου, Β1 

 

Αποχαιρετώντας  

το 3
ο
 Λύκειο… 

 

Όλη η χρονιά ήταν φυσικά δύσκολη. Πολλές 

υποχρεώσεις, πολλή δουλειά, αλλά η προσπά-

θεια ανταµείβεται στο τέλος. Καλή επιτυχία σ’ 

εµάς και φυσικά, καλή επιτυχία και στους επό-

µενους. Και µια συµβουλή -στους επόµενους. 

ΥΠΟΜΟΝΗ!!! 

Μαίρη 

 

ΛΥΚΕΙΟ!!! Πιστεύω ότι είναι η καλύτερη ε-

µπειρία όλων των µαθητών στα µαθητικά µας 

χρόνια. Υπήρχαν ωραίες και άσχηµες στιγµές, 

αλλά ο στόχος όλων των µαθητών, εκτός απ’ 

την εισαγωγή µας στο πανεπιστήµιο, είναι η 

ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗ εκδροµή.   

3
ο
 ΓΕΛ ∆ΡΑΜΑΣ FOREVER!!! 

Στάθης, Γ2 

 

 
έτοιµοι για νυχτερινή εξόρµηση 

 

Πιστεύω ότι ήταν µια από τις καλύτερες εµπει-

ρίες της ζωής µου που ήµουν σ’ αυτό το σχο-

λείο. Υπήρχαν ωραίες και άσχηµες στιγµές. Αυ-

τά τα τρία χρόνια δε θα τα ξεχάσω ποτέ…  

3
ο
 ΓΕΛ ∆ΡΑΜΑΣ FOREVER!!! 

Νίκος, Γ2 

 

Αχ… τελειώνουµε… αλλά αυτό το ¨αχ¨  δεν ξέ-

ρω αν το λέω από ανακούφιση ή από λύπη που 

θα τελειώσει αυτή η καθηµερινότητα! Σίγουρα, 

κάθε παιδί θέλει να γλυτώσει από το σχολείο, 

από αυτή την καθηµερινή ρουτίνα και από αυτό 

το δύσκολο πρωινό ξύπνηµα… όµως έτσι θα 

πάψει και να ‘ναι ΠΑΙ∆Ι!  Όπως και να ‘χει 

όµως, ήρθε η ώρα να πετάξουµε, να ανοίξουµε 

τα φτερά µας (όπως λένε και οι γιαγιάδες:P)… 

θα πάµε όλοι να σπουδάσουµε στη Θεσσσσαλο-

νίκη (όπως λέει και ο κ. Συµεωνίδης) και θα εί-

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ                                                       ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 



 

 

ντριιιιν!!!  εφηµερίδα µαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου ∆ράµας   [τεύχος 444, σελίδα 405] 

µαστε πλέον ελεύθεροι και ανεξάρτητοι! Αυτά είναι η 

παρηγοριά µας και µ’ αυτά παίρνουµε θάρρος κ δύνα-

µη να συνεχίσουµε! Παρόλα αυτά, όσο καλά και να 

περνάµε τότε, σίγουρα θα έρθει η στιγµή (ή οι στιγµές 

καλύτερα) που θα λησµονήσουµε το σχολείο και πε-

ρισσότερο τους φίλους µας - που ίσως χάσουµε και αυ-

τό είναι το χειρότερο απ’ όλα! Γιατί, στην πραγµατικό-

τητα, οι φίλοι µας είναι αυτοί που γέµισαν τα σχολικά 

µας χρόνια µε γέλιο, χαρά και µεγάλη καλοπέραση…! 

Ελπίζω να περνάω καλά µετά, αλλά ποτέ δεν θα περά-

σω καλύτερα απ’ ό, τι περνάω τώρα!!:) 

Μάγδα Τσιτλακίδου, Γ1 

 

Ήταν όλα τέλεια… 3
ο
 Λύκειο για πάντα! Θα τις θυµά-

µαι για  πάντα µε νοσταλγία αυτές τις στιγµές που έζη-

σα εδώ!!! 

 Ελπίδα 

 

Τα χρόνια µας στο σχολείο ήταν τέλεια µε πολλές κα-

λές αναµνήσεις που θα τις θυµόµαστε. 

Ηλίας Καραµανίδης,  Γ2  

  

Καλή προετοιµασία για έκθεση που γράφουµε σύντοµα 

αλλά όπως καταλαβαίνετε, πού διάθεση για να γράφω 

τώρα χωρίς λόγο (για εφηµερίδα)! Γι’ αυτό ας µπω στο 

νόηµα: 12 χρόνια σχολείο όλο για µια χρονιά. Προσπά-

θειες, κόποι, φροντιστήρια, καιρός να αξιολογηθούµε. 

Ας  ευχηθούµε να παν όλα καλά. 

Κάπου εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι η φετινή χρονιά 

πέρασε γρήγορα και θα ήθελα να ευχηθώ καλή υποµο-

νή σε όλους. Εδώ τελειώνει η καριέρα µου ως µαθητής!  

Έχετε γεια! Peace out! 

 Ντέβ, Γ5 

 

 
γιατί µε ξύπνησες πρωί 

 

 

Οι αναµνήσεις µου από το σχολείο είναι πολλές είτε εί-

ναι καλές είτε κακές. Είναι στιγµές που θα µείνουν χα-

ραγµένες στις αναµνήσεις µου. Στο σχολείο γνώρισα τα 

παιδιά που είναι κολλητοί µου. Και θα είναι πά-

ντα φίλοι µου. Είναι οι καθηγητές που κάποιες 

φορές ήταν καλοί αλλά και άλλοι ήταν κακοί. 

Οι αναµνήσεις από το σχολείο είναι µια ιστορία 

ζωής που όσο και να µεγαλώσεις πάντα θα σε 

κάνουν να θυµάσαι τις στιγµές αυτές που πέρα-

σες. Και κάπου εδώ το σχολείο τελείωσε για 

‘µένα. Η ζωή όµως συνεχίζεται γιατί η κάθε η-

λικία έχει τα δικά της καλά. 

ΤΕΛΟΣ 

Τάσος Κίτσινος, Γ4 

 

 
και ταλέντα 

 

 

Άλλη µια χρονιά έφτασε στο τέλος της. Όµως 

για εµάς αυτή είναι η τελευταία µας χρονιά!!! 

Ίσως αυτό ακούγεται πολύ ευχάριστο… ∆ε θα 

ξυπνάµε πια το πρωί, δε θα βαριόµαστε την ώρα 

του µαθήµατος… Όµως αυτές οι συνήθειες 12 

χρόνων έφτασαν στο τέλος τους… Μια και-

νούργια καθηµερινότητα ανοίγεται µπροστά 

µας… Θα µου λείψουν όµως οι πλάκες µέσα 

στην τάξη… και οι στιγµές που ζήσαµε όλοι 

µαζί… Παρόλη την κούραση και την πίεση φέ-

τος. Το µόνο που θα έχουµε να θυµόµαστε είναι 

οι ευχάριστες αναµνήσεις!!! 

Ντία, Γ5 

 

Αυτά τα τρία χρόνια θα µου µείνουν αξέχαστα. 

Ήταν µια πολύ καλή εµπειρία. Γνωρίσαµε φί-

λους, κάναµε παρέες και µε µερικά άτοµα ήρ-

θαµε πιο κοντά. Θα ήθελα να τα ξαναζούσα αυ-

τά τα χρόνια αλλά δε θα άλλαζα τίποτα. Η κα-

λύτερη κυρία είναι η κυρία Χίσσα.  

Κάναµε πολλές τρέλες.  

Τέλος, δε θα ξεχάσουµε ποτέ τις καλές και τις 

κακές στιγµές. 

Κούλης, Γ2 

 

Άλλη µια σχολική χρονιά φτάνει στο τέλος της! 

Αλλά το τέλος αυτό συµπίπτει και µε το τέλος 

της σχολικής µας ζωής… Μιας περιόδου που 

κράτησε περίπου δώδεκα χρόνια και µας γέµισε 

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟ 3
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πολλές και χρήσιµες εµπειρίες καλώς και πολλά φρο-

ντιστήρια, διαβάσµατα, πίεση… θα µου λείψει, δε θα 

µου λείψει, δεν ξέρω ακόµα! Το σίγουρο είναι ότι ήρθε 

το τέλος µιας εποχής! Τα µαθητικά και παιδικά µας 

χρόνια και τα χρόνια της ξεγνοιασιάς πέρασαν πια… 

Ας περάσουµε (θα περάσουµε) καλά τη νέα εποχή που 

έρχεται! Τα φοιτητικά µας χρόνια!!! 

Μαριάννα Χατζηδηµητρίου, Γ6 

 

 

 
πίνω και µεθώ ωχ αµάν 

 

 

 

Τα χρόνια του Λυκείου γενικά ήταν από τα κα-

λύτερά µας χρόνια. Περάσαµε και όµορφες και 

άσχηµες στιγµές. Γνωρίσαµε καινούριους αν-

θρώπους, δηµιουργήσαµε καινούριες φιλίες, 

αγαπήσαµε, κλάψαµε, θαυµάσαµε, καταπιεστή-

καµε, σεβαστήκαµε, µάθαµε πράγµατα, απο-

κτήσαµε γνώσεις.  

Έχω πολλές αναµνήσεις από το σχολείο. Μια 

απ’ αυτές είναι η τριήµερη και η πενταήµερη… 

ήταν αξέχαστες µέρες. Παρόλ’ αυτά, εύχοµαι το 

σχολείο, σα σχολείο, να πάρει τα απάνω του και 

να γίνει ένα σχολείο όπου θα επιθυµείς να πα-

ρακολουθήσεις µάθηµα.  

(ανώνυµο) 

 
Μια ακόµη σχολική χρονιά έφθασε στο τέλος! Αλλά 

δεν είναι µια κοινή σχολική χρονιά! Είναι η τε-

λευταία. Τα συναισθήµατα;  Απροσδιόριστα. 

ανάµεικτα αλλά και ελπιδοφόρα. Οι µικρότεροι 

συµµαθητές θα µας θεωρούν τυχερούς που τε-

λειώνουµε… εγώ δεν µπορώ να πω ότι νιώθω 

τοοόσο τυχερή. Θα µου λείψει το σχολείο. Ήδη 

µου λείπει τις µέρες που δεν έρχοµαι, οι παρέες 

µου, οι ώρες των µαθηµάτων, όχι ακριβώς τα 

µαθήµατα(!),όλα, εεεε εντάξει το πρωινό ξύ-

πνηµα ήταν ένα µικρό πρόβληµα, αλλά πιστεύω 

ότι οι κόποι και 

οι προσπάθειές µας θα ανταµειφθούν, θα φτάσουµε όλοι στην περιβόητη «φοιτητική ζωή»!!! Όλοι αυτήν ονει-

ρευόµαστε, ας σκεφτούµε λοιπόν ότι το σχολείο είναι ένα σκαλοπάτι που πρέπει να υπερπηδήσουµε για να εί-

µαστε ένα βήµα πιο µπροστά στο όνειρό µας! Ελπίζω ο καθένας µας να τα καταφέρει, κύριο στοιχείο όµως 

πρέπει να υπάρχει είναι τα όνειρα. ΟΝΕΙΡΕΥΤΕΙΤΕ ΤΩΡΑ, λοιπόν!!! 

Ζουζουνάτο αστεράκι 1 

 

 
στη βιβλιοθήκη 

Άλλη µια σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της! Το εµπεδώσα-

µε!!! Και τώρα αρχίζει (ελπίζουµε) µια καινούργια ζωή!! Η πε-

ριβόητη φοιτητική ζωή! Θα µου λείψουν τόσα πολλά… εκτός 

από το πρωινό ξύπνηµα! Μέσα σε αυτή την χρονιά περάσαµε 

πολύ καλά, αλλά υπήρξαν και λιγουλάκι άσχηµες στιγµές. Αλλά 

µε καλή παρέα όλα ξεπερνιούνται (Α.Ζ.). Καλή υποµονή στους 

µικρότερους! 

Ζουζουνάτο αστεράκι 2 

 
Αγαπητό µου ηµερολόγιο, 

Οι µέρες των εξετάσεων πλησιάζουν κι εγώ δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόµη ότι είµαι µαθήτρια της  Γ’ λυκείου. Καλά, ίσως το έχω 

συνειδητοποιήσει, αλλά δεν θέλω να το παραδεχτώ! 

Μεγαλώσαµε τόσο? Πανελλαδικές και µετά σχολείο τέλος? Γιατί τέλος? Εντάξει, δε λέω, στο πανεπιστήµιο (αν περάσουµε πρώτα ο 

Θεός) άλλες διαφορετικές εµπειρίες, αλλά θα µου λείψει το σχολείο… Σκέψου ότι την πρώτη  µέρα στο λύκειο ήθελα να φύγω, να 

γυρίσω στο γυµνάσιο ( ευτυχώς δεν το έκανα :ο] )… Τώρα ανάλογα νιώθω για το λύκειο…! Στη διάρκεια τριών µόλις χρονών ζεις µε 

συµµαθητές και καθηγητές πολύ έντονες στιγµές! Γέλια, κλάµατα, φωνές, τεστ, διαγωνίσµατα, και πολλά άλλα… έτσι για να υπάρχει 

ποικιλία!  Ίσως βέβαια, ως µαθήτρια,  µε δυσκόλευε ορισµένες φορές το πρωινό ξύπνηµα ή το γεγονός ότι έπρεπε να κουβαλώ καθη-

µερινά µια τσάντα που  έτεινε να έχει µάζα ίση µε m/5 (δηλαδή το ένα πέµπτο) από τη δική µου (που εδώ που τα λέµε δεν θα µου 

λείψουν και πολύ), αλλά κατά τ’ άλλα όπως είπαµε… γέλια, κλάµατα , φωνές, πολύ ξεχωριστές στιγµές! 

Βέβαια πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά πρέπει να είµαστε έτοιµοι για κάθε νέα αρχή στη ζωή µας, η οποία µπορεί να είναι δύσκολη, αλ-

λά συνήθως είναι και όµορφη!  

Ελένη Καζαντζή, Γ5     

Σηµείωση: Σας εύχοµαι καλή επιτυχία και καλή αρχή! 
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Αποχαιρετώντας την Γ΄ Λυκείου 

 
Σαν βγεις στον πηγαιµό για την Ιθάκη… 

 

 
… Μην αποθαρρυνθείς µε την πρώτη δυσκολία που θα συναντήσεις, αλλά να γνωρίζεις a priori  ότι το µέγεθος 

των δυσκολιών είναι αυτό που κάνει τη διαφορά στη ζωή του ανθρώπου. 

Κατερίνα Παπαδοπούλου 

 

… εύχοµαι το σύµπαν να είναι ανοιχτό ν’ ακούσει τις επιθυµίες και τα θέλω σου για τη ζωή 

Έλπη Παπαδοπούλου 

 

… άντε και καλή τύχη µάγκες!!! 

Π. Σιδηρόπουλος (για την αντιγραφή ∆.Κυριαζίδης) 

 

… εύχοµαι το πραγµατικό σχολείο που θα συναντήσετε από δω και πέρα, να µην είναι σκληρό και απάνθρωπο 

µαζί σας. 

∆ηµ. Κοϊµτζόγλου 

 

… εύχοµαι κάθε επόµενη µέρα να είναι καλύτερη από κάθε προηγούµενη και να µη χρειαστεί ποτέ να νοσταλγήσε-

τε το παρελθόν 

Σωφρόνης Μαρκίδης 

 

… εύχοµαι από τούδε και στο εξής η ζωή να είναι σε απαξάπαντες γενναιόδωρη… 

Ελευθέριος Ησαΐας 

 

… η ζωή είναι σαν ένα πορτοκάλι. Ξεζουµίστε την!!! 

Ιωάννα Γιουσφαρά 

 

… συνεχίστε να αναζητάτε την ΑΛΗΘΕΙΑ των πραγµάτων. Μην επαναπαύεστε ποτέ. 

Κ. Προκοπίου 

 

… αναλογίσου ότι µια περίοδος της ζωής σου τερµατίζεται, µια άλλη αρχίζει. Κράτησε ό, τι σου αξίζει, άλλαξε ό, 

τι σε διαψεύδει! Μείνε ιδεαλιστής ή γίνε ιδεαλιστής! Να θυµάσαι πάντα ότι αυτό που σε τιµά είναι η ποιότητά σου 

και αυτή η ποιότητα µόνο µε πόθο, πάθος και πάλη κατακτιέται. 

Ζωή Μπασλή 

 

… ούριο άνεµο για πολλές Ιθάκες… 

Βιβή Σουλτάνη 

 

… πέτα τα δεκανίκια των γονιών και στάσου στα δικά σου πόδια  

∆. Σφακιανάκης 

 

… Αίφνης η τύχη µού χαµογέλασε. Έχων ακούσει ότι δεν πρέπει να τα περιµένει κανείς όλα από την τύχη, της χα-

µογέλασα  κι εγώ… 

(από την προσωπική µυθολογία του Ανδρέα Εµπειρίκου) 

Βασίλης Συµεωνίδης 

 

… καλύτερα ν’ ανάβεις ένα φως παρά να καταριέσαι το σκοτάδι  

Γιάννης Σατικίδης 

 

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
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… εύχοµαι να ζεις µε αγάπη, πάθος και φαντασία. 

Χριστίνα Παπαγγελή 

 

… να θεωρείτε χαµένη για σας τη µέρα που δε χορέψατε καθόλου και ψεύτικη κάθε σοφία που δε σας έκανε να 

γελάσετε 

(από το «Τάδε έφη Ζαρατούστρα» του Νίτσε) 

Γιάννης Στούπας 

 

… στο ταξίδι της ζωής δυο πράγµατα να προσέχεις: να µην είναι µοναχικό και να δίνεις πάντα αγάπη. 

Τάσος Μωυσιάδης 
 

ΝΕΑΡΕΣ  ΚΥΡΙΕΣ…   ΝΕΑΡΟΙ  ΚΥΡΙΟΙ… 

ΤΕΛΟΣ η παιδικότητα… ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ.  

ΤΕΛΟΣ η κηδεμονία… θα επωμίζεστε πλέον τις ευθύνες των πράξεών σας. 

ΤΕΛΟΣ το προστατευμένο περιβάλλον (σπίτι- σχολείο). Θα βγείτε (επιτέλους)   ΕΞΩ  (στη ζούγκλα;)  θα αντιμετω-

πίζετε μόνοι  τη ζωή (σας). 

ΤΕΛΟΣ η σχολική ζωή (σπάσιμο). Τώρα φοιτητές - σπουδαστές (γλέντι)  

                                                     Αύριο δική σας οικογένεια (ευθύνες) – εργασία (ίσως!)    

ΝΕΑΡΕΣ  ΚΥΡΙΕΣ… ΝΕΑΡΟΙ  ΚΥΡΙΟΙ…  

Πολλά τελειώνουν... Πολλά αρχίζουν… Νέες παρέες – νέες  σχέσεις – νέοι έρωτες!   

Πολλοί βιαζόσασταν να φτάσετε εδώ , αδημονούσατε. Πολλοί τρομάζετε με τη νέα αρχή. Φυσικό είναι... Σ’ όλους  

συμβαίνει... Και  εμείς φοβόμασταν. 

Και  μετά από χρόνια θα σας ενώσει πάλι η νοσταλγία… 

Και  μετά, όταν ο χρόνος θα σας δαμάσει , οι αναμνήσεις  θα αμβλυνθούν, θα ξεθωριάσουν  και οι καθηγητές σας ,  

μισητοί και αγαπητοί θα γίνουν  ένα ,  μάλλον αδιάφοροι, μάλλον αχνές  ατάκες  (πως το έλεγε αυτός;), μάλλον 

αντικείμενα  οικτιρμού (οι καημένοι τι  τραβούσαν…) 

ΝΕΑΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ… ΝΕΑΡΟΙ  ΚΥΡΙΟΙ… ΑΝΤΙΟ… 

Θεοδόσης Μπουρμάς 

 

 

 

… να ζεις την κάθε σου στιγµή, ν’ απολαµβάνεις το «τώρα» και µε το µυαλό στη θέση του και την τρέλα όµως συ-

νοδοιπόρο να καταφέρεις όλα σου τα «θέλω». Η ζωή είναι µπροστά σου και σε περιµένει! Μπες  εσύ µπροστά της 

όµως και οδήγησέ τη στους στόχους σου!  

Καλή τύχη και enjoy the university life! 

Π. Ζώτου 

 

… σας περιµένει ένα υπέροχο ταξίδι µε πολλές εκπλήξεις, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε όχι. Εσείς  να το συνεχί-

ζετε µε ψηλά το κεφάλι ατενίζοντας πάντοτε µε το µέλλον σας µε αισιοδοξία και χαµόγελο. Έχετε το σφρίγος της 

νιότης που θα σας οδηγήσει σωστά. Ίσως είναι µια ευκαιρία ν’ ανακαλύψετε περισσότερο τον εαυτό σας και να 

τον αγαπήσετε όταν δείτε τις αντοχές σας.  

Καλή συνέχεια  στον όµορφο αγώνα σας. Να θυµάστε πάντα τα ωραία. 

Φιλλιώ Μαυρίδου 
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…εύχοµαι ο όποιος απολογισµός πεπραγµένων θα κάνετε να είναι πλεονασµατικός και όχι ελλειµµατικός. 

Χαρά Μαρκογιαννάκη 

 

…το καράβι βγαίνει από το λιµάνι. Στην ψυχή του καπετάνιου έγκειται πόσο βαθιά θα είναι τα νερά που θα δια-

σχίσει.                              

Αθηνά Σκουλά 

 

…ευχές, ευχές, ευχές και ατέλειωτες  επιτυχίες σε όλες και όλους εσάς της φετινής  Γ΄   του 2009-10 σε όνειρα και 

στόχους που κάνατε και βάλατε στη ζωή σας µε αρωγό τη φιλτραρισµένη εµπειρία των σχολικών σας χρόνων. 

Βαγγελιώ Μακρίδου 

 

…εύχοµαι να διατηρήσετε όσο το δυνατόν τον αυθορµητισµό και την ευθύτητα της εφηβείας, όσο για τις δυσκολί-

ες που αναπόφευκτα θα συναντήσετε, να έχετε τις δυνάµεις για την αντιµετώπισή τους.  

Κυριάκος Γρηγοριάδης 

 

…και µην ξεχνάτε: «να κοιτάµε τα’ αστέρια, έστω κι αν είµαστε στον υπόνοµο» 

Ε. Θωµαΐδου 

 

…έχοντας µπροστά «ΧΡΙΣΤΟ» και «ΓΝΩΣΗ»  

Μη φοβηθείς του δρόµου τη στρώση. 

Τ. Καραγιαννίδης 

 

…ακολουθήστε τα θέλω σας και µε τις δικές σας δυνάµεις αγωνιστείτε και να είστε σίγουροι ότι θα είστε νικητές 

στη ζωή. Οι άξιοι δε χάνονται. 

Βάσω Λύτινα 

 

… όσο πιο κουραστικός είναι ο αγώνας τόσο πιο γλυκιά είναι η νίκη. Συνεχίστε να αγωνίζεστε µε αξιοπρέπεια. 

Καλή συνέχεια! 

Α. Παναγιωτίδου 

…  ευχαριστώ για την συνεργασία σας όλα αυτά τα χρόνια, για τον υπέροχο χαρακτήρα που επιδείξατε  στις εκδη-

λώσεις του σχολείου και για τις εµπειρίες που µου χαρίσατε. Καλή συνέχεια στη ζωή σας. 

Γιώργος Μαραγκός 

 

... Σα βγεις στον πηγαιµό για την Ιθάκη, 

την δεκάτη τετάρτη Μαΐου µη φοβηθείς, 

σου εύχοµαι οι πινελιές στο κάδρο της ζωής σου να  τείνουν στο + ∞… 

∆ηµήτρης Γρηγοριάδης  
 

                                         

… αλλά µη βιάζεις το ταξίδι διόλου. 
 

Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξίδι. 

Χωρίς αυτήν δε θα βγαινες στον δρόµο. 

Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια. 
 

Κι αν πτωχική τη βρεις, η Ιθάκη δε σε γέλασε. 

Έτσι σοφός που έγινες, µε τόση πείρα, 

ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σηµαίνουν. 

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 



 

 

ντριιιιν!!!  εφηµερίδα µαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου ∆ράµας   [τεύχος 444, σελίδα 410] 

 

 

 

 

 

 

Ελεύθεροι πολιορκηµένοι 
 

Καθηµερινά 7ωρα… κούραση… και κυρίως… ΠΕΙΝΑ!! Πώς να φας την ώρα των κειµένων, όσο διδάσκεσαι 

και αναλύεις Σολωµό?? Υπάρχει τρόπος συνδυασµού των 2? Ίσως και ναι…!! Να ένα παράδειγµα υποδή-

λωσης της λόρδας εν ώρα µαθήµατος… 

Άκρα της πείνας σιωπή στον πάγκο βασιλεύει 

Παίρνεις ψωµί, παίρνεις τυρί κι η µάνα σε ζηλεύει 

Τα µάτια η πείνα εµαύρισε, στα τοστ η µάνα µνέει 

Στέκει ο delivery boy παράµερα και κλαίει: 

«Έρµο µπιφτέκι γεµιστό, τι σ’ έχω ‘γώ στο χέρι; 

Όπου εσύ µού µύρισες κι ο σαντουιτσάς (!) το ξέρει» 

 

Το µάγκο και ο ανανάς χορεύουν και γελούνε 

Κι όσες πατάτες βγαίνουν και καρποί, τόσα πιάτα σε κλειούνε 

Λευκό βουνάκι µε τυριά κινούµενο βελάζει 

Και µέσα στο ταψί βαθιά ξαναπετιέται πάλι 

Π’ ολονυχτίς εσύσµιξε µε τ’ αλατιού τα κάλλη 

Και µες στης χύτρας τα νερά, οπ’ έφθασε µ’ ασπούδα 

Έπαιξε µε τη σούπα της γαλάζια πεταλούδα 

Που ευώδιασε τον ύπνο της µες στη λιαστή ντοµάτα 

Το σουτζουκάκι ψήνεται σ’ ώρα γλυκιά κι εκείνο 

Μάγεµα η κουζίνα κι όνειρο στη µυρωδιά και χάρη 

Η coca-cola ολόχρυση και το ψητό µοσχάρι 

Με χίλια πιάτα έρχεται, µε χίλια δόντια φεύγει 

«Όποιος δε φάει σήµερα, χίλιες φορές πεθαίνει» 
 

Οι… πεινασµένες: 

Καραγιαννίδου Ευαγγελία, Β6 

Τελίδου Χρύσα, Β5 

σκ. Φαίη Κουνδουρά, Β5 

Το ζήτηµα των «µαθητικών διασκευών» δεν είναι 

µόνο σηµερινό. Προφανώς θεωρούµε ότι τέτοιου 

είδους «διασκευές» δεν προσβάλλουν το πρωτότυ-

πο κείµενο. Ίσως, αντίθετα, υποδηλώνουν µια 

πρωτότυπη και δηµιουργική πρόσληψή του. 

ΣΥΝΕΙΡΜΟΙ 



 

 

ντριιιιν!!!  εφηµερίδα µαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου ∆ράµας   [τεύχος 444, σελίδα 411] 

ΚΑΛΥΦΘΕΙΤΕ! ΜΕ ΠΙΑΣΑΝ ΤΑ ΥΠΑΡΞΙΑΚΑ ΜΟΥ! :P 

 

«Ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ» διαβάζουμε στην Απολογία του Σωκράτη, δηλαδή ότι, αν 

δεν εξετάζεις το λόγο της ύπαρξής σου, δεν υποφέρεις τη ζωή σου. Αυτή είναι μια αλήθεια. Σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής μας, μας απασχολούν ποικίλα ερωτήματα γύρω απ’ την ύπαρξή μας και ο καθένας 

μας καλείται να δώσει τη δική του απάντηση. Έτσι ψάχνουμε από μόνοι μας να βρούμε το λόγο που βρι-

σκόμαστε εν ζωή. Δε θα μπορούσα να διανοηθώ κάποιον να περιμένει την απάντηση στο πιάτο. Η πα-

θητικότητα δεν είναι λύση, δεν είναι ζωή. Είναι μαρτύριο, είναι τα χειρότερα δεσμά που κρατούν τον άν-

θρωπο μακριά από τα πάντα, είναι η χείριστη επιλογή του ατόμου, είναι το στοιχείο που αφαιρεί το νόη-

μα της ζωής. 

Η ζωή είναι γεμάτη αισθήματα, άλλοτε ευχάριστα, άλλοτε όχι και τόσο. Ποιος είπε όμως ότι η ζωή πρέ-

πει να είναι χαρούμενη? Και από τις όχι και τόσο ευχάριστες στιγμές της ζωής μας αποκομίζουμε πολύ-

τιμα (πολυτιμότερα απ’ τις ευχάριστες, θα έλεγα) πράγματα. Αποκτούμε την εμπειρία, την ωριμότητα 

και την ανθρωπιά. Μαθαίνουμε να παλεύουμε στο μονοπάτι της ζωής. Γινόμαστε ΑΝΘΡΩΠΟΙ! Η ζωή 

δεν είναι δύσκολη, αρκεί να εξοικειωθείς μ’ αυτή, να μην υπάρχει 

αλληλοκαταπίεση. «Μή ζήτει τά γιγνόμενα γίγνεσθαι ὡς θέλεις, 

ἀλλά θέλε γίγνεσθαι τά γιγνόμενα ὡς γίγνεται καί εὐροήσεις» έ-

λεγαν οι αρχαίοι και συγκεκριμένα ο Επίκτητος, δείχνοντας ότι 

πρέπει να συμβιβαζόμαστε με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. 

Πέραν τούτου, όλοι επιδιώκουμε την τελειότητα. Το ερώτημα που 

θα θέσω εδώ είναι: Υπάρχει τέλειο? Οι άνθρωποι είμαστε ανικα-

νοποίητα όντα. Κυνηγάμε το «κάτι καλύτερο», ελπίζοντας για μια 

ευκολότερη και καλύτερη ζωή. Σκεφτόμαστε όμως ότι το τέλειο εί-

ναι έννοια σχετική? Και γιατί να υπάρχει τέλειο? Γιατί να μην α-

ποδεχόμαστε τα ελαττώματά μας? Αυτά είναι που μας διαφορο-

ποιούν απ’ τους υπόλοιπους, που μας κάνουν μοναδικούς, που εν 

τέλει ωθούν την εξέλιξη της κοινωνίας. Και η απόλυτη τελειότητα, 

αν υπήρχε, θα ήταν στοιχείο αφαίρεσης του νοήματος της ζωής. 

Γιατί να είμαστε όλοι ίδιοι? 

Σκεφτείτε λίγο: αναμφίβολα σας έχει τεθεί το ερώτημα: «Υπάρχει 

ζωή μετά το θάνατο?» (άποψή μου ΟΧΙ, αλλά δε θα το αναλύσω 

εδώ…). Ποιος όμως έχει αναρωτηθεί αν υπάρχει ζωή ΠΡΙΝ το θάνατο? Λίγοι. Για να μην πω σχεδόν κα-

νένας. Κι όμως, είναι πιο χρήσιμο και απαραίτητο να ψάξουμε και να βρούμε το αν υπάρχει ζωή πριν το 

θάνατο. Γιατί απασχολεί τόσο πολύ το μετά? Ζούμε για το ΤΩΡΑ, την προ του θανάτου ζωή, και όχι για 

το μετά. Ζούμε το παρόν, γιατί δεν ξέρουμε το μέλλον. Αν κοιτάς το μέλλον, χάνεις το παρόν. Γι’ αυτό 

οφείλουμε να ζούμε την κάθε στιγμή της ζωής μας σαν να είναι η τελευταία μας, μέχρι να μας βρει ο 

θάνατος. Νομίζουμε ότι θα ζήσουμε για πάντα και αναβάλλουμε πάντα θέλω και επιθυμίες για «αύριο». 

Ποιο «αύριο»? Κανείς δεν ξέρει ποιο «σήμερα» θα είναι το τελευταίο του. Γι' αυτό να μην αφήνουμε για 

αύριο αυτά που μπορούμε να κάνουμε και σήμερα. 

Κάποιοι λένε: «Εμένα δε μου αξίζει να ζω. Δεν έχει νόημα η ζωή μου. Ο θάνατος είναι η λύτρωση» και 

άλλα τέτοια. Ζωή χωρίς νόημα ΔΕΝ υπάρχει. Και σε όλους αξίζει η ζωή. Είναι το μεγαλύτερο αγαθό που 

έχουμε, γιατί χωρίς αυτή δε θα είχαμε τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πολλοί έχουν χάσει το 

λόγο της ύπαρξής τους. Δεν έχουν μάθει απλά μέχρι σήμερα τον τρόπο να ζουν! Αν ψάξουμε λίγο μέσα 

μας και τα βρούμε με τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα θα καταλάβουμε πόσο δίκιο έχω! Βρες κουράγιο και 

δύναμη μέσα σου, γιατί η δύναμή μας είμαστε εμείς οι ίδιοι! Μόνο εμείς και κανείς άλλος! Και όταν κά-

που έχεις χαθεί στη διαδρομή, ψάξε και βρες το σημείο που χάθηκες, ξεκίνα πάλι από ‘κεί, απλά πάρε 

άλλο μονοπάτι αυτή τη φορά! Καλή τύχη! 

Καραγιαννίδου Ευαγγελία, Β6

…ΣΚΕΨΕΙΣ… 



 

 

ντριιιιν!!!  εφηµερίδα µαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου ∆ράµας   [τεύχος 444, σελίδα 412] 

Αφιερωµένο αλλά όχι εξαιρετικά… 

 

Πριν µερικές µέρες µεταξύ σοβαρού και αστείου, ένας καθη-

γητής µου µου είπε πως είναι απαίσιο να σε απογοητεύουν, ι-

διαίτερα στην ηλικία µου. Του απάντησα πως το έχω περάσει 

λίγο-πολύ και πως συµβαίνει καθηµερινά! Η µέρα µου όµως 

συνεχίστηκε και τώρα µπορώ να κατανοήσω κάπως καλύτερα 

το τι εννοούσε... 

Έτσι λοιπόν µετά από µια φλεγόµενη «συζήτηση», στα 

πλαίσια ενός µαθήµατος, πήρα την απογοήτευση που σηµάδεψε 

τη νοοτροπία µου και την ελαστικότητα στην συµπεριφορά µου. 

Κοιτάζω γύρω µου, παρατηρώ βαθύτερα, αλλά δεν υπάρχει κάτι 

που να µε συγκινεί, ή έστω να µε κάνει να προσπαθήσω να δι-

καιολογήσω καταστάσεις. Μόνο οι ρίζες ενός σάπιου εκπαιδευ-

τικού συστήµατος έχουν αποµείνει,  που έχει µολύνει ακόµα και 

την παραµικρή αθώα ελπίδα για αλλαγή (η προσπάθεια έχει πε-

θάνει εδώ και καιρό). 

Μηδενισµός, απόρριψη, υποτίµηση της νοηµοσύνης, 

σκουριασµένες στερεότυπες απόψεις που όµως από την οπτική 

του φανατισµένου φαίνονται λογικές, προτροπή αντιµετώπισης 

του καθηγητή σαν αυθεντία, υποτίµηση την κοινωνικής θέσης, 

είναι κάποια από τα στοιχεία που συναντάει κανείς στον 21
ο
 αι-

ώνα σε µια τάξη που προσκυνάει στις εντολές ενός κατεστραµ-

µένου υπουργείου Παιδείας. ∆εν τα συναντάς συχνά, όµως 

ΠΡΕΠΕΙ να µάθεις να τα ανέχεσαι, µέχρι που οι καιροί θα σε 

κάνουν να τα καλοδεχτείς! 

Πού πάµε; Μπορεί να µην είµαι «άαααριστη» µαθήτρια, 

ούτε τέρας νοηµοσύνης, ούτε και αχάριστη και τυφλή βέβαια, 

γιατί κάπως έτσι θα χαρακτηριζόµουν αν δεν έβλεπα και όλα 

εκείνα τα καλά στοιχεία που οι άνθρωποι µε ό, τι όραµα και ευ-

αισθησία τούς έχει αποµείνει, προσφέρουν σε ένα σχολείο... 

Θέλω όµως να καταλάβουν καλά, όλοι εκείνοι που προ-

σπαθούν να µας κόψουν τα φτερά, που δεν προσπαθούν να µας 

συµβουλέψουν πατρικά, να µας βοηθήσουν να πατήσουµε γερά 

στα πόδια µας, αλλά είναι εκεί για να µας κάνουν να αισθαν-

θούµε µειονεκτικά απέναντί τους (διαταραγµένη παιδική ηλικία 

υποθέτω)  µε την πρόφαση, του ό, τι δίνεις παίρνεις και του ό, τι 

κάνεις θα σου κάνουν: Έχουµε πάθος για την ζωή, έχουµε πι-

στεύω -όποια και αν είναι αυτά-, έχουµε φιλοδοξίες και όνειρα, 

εσωτερική δύναµη και συναισθηµατική νοηµοσύνη και ∆Ε 

συµβιβαζόµαστε µε τις απαρχαιωµένες αντιλήψεις µιας αστικής 

κοινωνίας!!! (Ωχ, σαν προπαγάνδα ακούστηκε αυτό ε; ∆εν ήταν 

όµως!) Εντάξει τουλάχιστον µερικοί από µας, δε µπορώ να µι-

λήσω εκ µέρους όλων!! Να εκφραζόµαστε και σωστά, γιατί αν 

το κείµενο αυτό ήταν µια έκθεση, σίγουρα θα είχε επιπτώσεις 

στον βαθµό µου η γενίκευση που έκανα... (κύριε Σφακιανάκη; 

κυρία Μαρκογιαννάκη; Ακούω κιόλας, δε µιλάω µόνο…) 

 

Χριστίνα Αντωνίου, Β6 
 

 

 

Από τον πίνακα ανακοινώσεων του Γ2 

«ψαρέψαµε» το παρακάτω: 

(σκέψεις µιας υποψήφιας των πανελλαδι-

κών εξετάσεων) 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  

ΓΕΝΙΚΗΣ 

 

Αγαπητοί καθηγητές, 

Ειλικρινά δεν µπορώ να καταλάβω γιατί δε 

µας αφήνετε να διαβάζουµε µαθήµατα γε-

νικής στις ώρες σας. 

 

Από πλευράς γνώσης, άντε εντάξει, προ-

σέχουµε στις ώρες σας. Σπίτι όµως? Πού 

να βρούµε χρόνο για να τα εµπεδώσουµε? 

Θα µείνουν απλά κατακερµατισµένες γνώ-

σεις ή -χειρότερα, επειδή η µόνη περίπτω-

ση να διαβάσουµε είναι για διαγώνισµα- 

ό,τι διαβάσαµε ή ακούσαµε στην τάξη θα 

ξεχαστεί (π.χ αγγλική γλώσσα µαθαίναµε 

για 7 χρόνια και έχουµε ξεχάσει το ρήµα 

«είµαι») 

 

Από πλευράς χρόνου, όχι δεν υπερβάλ-

λουµε όταν λέµε ότι δεν προλαβαίνουµε να 

διαβάσουµε. Έχουµε 2-7 ώρες φροντιστή-

ριο την ηµέρα! Στην καλύτερη περίπτωση 

γυρνάµε σπίτι 9 η ώρα το βράδυ, πολλές 

φορές χωρίς να έχουµε πατήσει σπίτι, χω-

ρίς να έχουµε φάει σπιτικό (=θρεπτικό) 

φαγητό και όλη µέρα και όλη νύχτα είµα-

στε µε έναν καφέ στο χέρι. Και πάλι όµως, 

όταν γυρνάµε διαβάζουµε µέχρι να κλείσει 

το µάτι και συχνά ξυπνάµε 5 το πρωί. Ε-

σείς έχετε ξεχάσει πώς ήταν όταν δίνατε? 

 

Από άποψη σεβασµού:  Παραπονιέστε ότι 

δε σας σεβόµαστε όταν διδάσκετε. ΕΜΑΣ 

ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΣΕΒΕΤΑΙ??? Εξήγησα πα-

ραπάνω, ότι και να προσέχουµε, µε 1 ώρα 

γενικής δε µαθαίνουµε. ∆εν κατηγορώ ε-

σάς, το σύστηµα είναι έτσι. Όµως τα µόνα 

θύµατα είµαστε εµείς. Και δε µας βοηθάτε 

να πετύχουµε τους στόχους µας. ∆εν είναι 

(ίσως µόνο) ότι εµείς δε σεβόµαστε, το 

σύστηµα δε µας σέβεται. Και την πληρώ-

νουµε εµείς που κλίνουµε ρήµατα της αρ-

χαίας ελληνικής ή εφαρµόζουµε θεώρηµα 

Rolle. 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!! 

Γεωργία Σαραφίδου, Γ2

ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ… 



 

 

ντριιιιν!!!  εφηµερίδα µαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου ∆ράµας   [τεύχος 444, σελίδα 413] 
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Χαράλαµπος Παπαδόπουλος, Ελένη Σαχινίδου, Γρηγόρης Χαραλαµπίδης (σκίτσα), Στέλλα Τσιπλάκη (κείµενο) 

  

ΦΙΛΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ... 



 

 

ντριιιιν!!!  εφηµερίδα µαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου ∆ράµας   [τεύχος 444, σελίδα 414] 

Απόδοση Αρχαίων σε ποντιακή διάλεκτο: Ξενοφώντα, ελληνικά, Β.Ι. 16-21 

Στέλλα Τσιπλάκη, Α5 

[2.1.16] οἱ δ’ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμενοι τὴν 

βασιλέως κακῶς ἐποίουν, καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν 

Ἔφεσον ἐπέπλεον, καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς 

ναυμαχίαν, καὶ στρατηγοὺς πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι 

προσείλοντο Μένανδρον, Τυδέα, Κηφισόδοτον. 

[2.1.17] Λύσανδρος δ’ ἐκ τῆς Ῥόδου παρὰ τὴν Ἰωνίαν 

ἐκπλεῖ πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον πρός τε τῶν πλοίων 

τὸν ἔκπλουν καὶ ἐπὶ τὰς ἀφεστηκυίας αὐτῶν πόλεις. 

ἀνήγοντο δὲ καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Χίου πελάγιοι· ἡ 

γὰρ Ἀσία πολεμία αὐτοῖς ἦν.  

[2.1.18] Λύσανδρος δ’ ἐξ Ἀβύδου παρέπλει εἰς 

Λάμψακον σύμμαχον οὖσαν Ἀθηναίων· καὶ οἱ 

Ἀβυδηνοὶ καὶ οἱ ἄλλοι παρῆσαν πεζῇ. ἡγεῖτο δὲ 

Θώραξ Λακεδαιμόνιος. 

[2.1.19] προσβαλόντες δὲ τῇ πόλει αἱροῦσι κατὰ 

κράτος, καὶ διήρπασαν οἱ στρατιῶται οὖσαν 

πλουσίαν καὶ οἴνου καὶ σίτου καὶ τῶν ἄλλων 

ἐπιτηδείων πλήρη· τὰ δὲ ἐλεύθερα σώματα πάντα 

ἀφῆκε Λύσανδρος.  

[2.1.20] οἱ δ’ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες 

ὡρμίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι ναυσὶν 

ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν. ἐνταῦθα δὴ 

ἀριστοποιουμένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται τὰ περὶ 

Λάμψακον, καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν.  

[2.1.21] ἐκεῖθεν δ’ εὐθὺς ἐπισιτισάμενοι ἔπλευσαν εἰς 

Αἰγὸς ποταμοὺς ἀντίον τῆς Λαμψάκου· διεῖχε δ’ ὁ 

Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα. 

ἐνταῦθα δὴ ἐδειπνοποιοῦντο.  

Οι Αθηναίοι ας σην Σάµο έρχουνταν σην πατρίδα τη βασιλέα 

Ξέρξη, σην Περσία, να εφτάνε τρανόν κακόν και σην Χίον και 

σην Έφεσσον εκόντευαν και επήναν ετοιµασίαν για να πολε-

µούν µε τα πλοία απές σην θάλασσα και τι στρατηγούς τίνας 

είχαν ξαν εξέγκανατς τον Μένανδρον, τον Τυδέα και τον Κη-

φισόδοτον.  

Ο Λύσανδρος ας σην Ρόδον σιµά σην Ιωνίαν δ(ε)αβαίν, οπίς ας 

σα πλοία που επέγναν σον Ελλήσποντον και σ’ εκείνα τα πολι-

τείας που επήκαν ανταρσίαν. Οι Αθηναίοι πα φέβνε ας σην Χί-

ον απές σο πέλαγος σον Πόντον γιατί η Ασία εν εχθρός ατούν.  

 

Ο Λύσανδρος ασ’ σην Άβυσον εχπάστεν µε τα καράβ(ε)α για 

την Λάµψακον που εν ας σην µερέαν των Αθηναίων και οι Α-

βυδινοί και οι άλλοι επέγναν και ο Θώρακας ας σην Σπάρτην 

έντονε ο αρχηγός ατούν.  

Εσέβαν απές σην πόλιν, επέραν ατέν. Η πόλη είχεν ούλα τα 

καλά και ο στρατόν έρπαξαν κρασιά, σιτάρ(ε)α και ούλα ντο 

εχρειάσκουνταν. Ο Λύσανδρος εφέκεν ούλτσς τ’ ανθρώπς τη 

πολιτείας να φέβνε.  

 

Οι Αθηναίοι επήγαν απ’ οπίσ’ ατ και εστάθαν σο λιµάν µε εκα-

τόν ογδόντα καράβ(ε)α. Αδακά εκάτσαν κι έφαγαν οι Αθηναίοι 

κι έξαν ντο εέντονε σην Λάµψακον κι αγλήγορα εχπάσταν για 

την Σηστόν.  

 

Αγλήγορα απακεί µε τα καράβ(ε)α τουν, εχπάσταν για τι Γιδί 

τα ποτάµ(ε)α, γαρσί ασ’ σην Λάµψακον. Είχαν µαζί ατούν και 

φαγώσιµα. Ο Ελλήσποντον κέτον µακρά, 15 στάδια απαδά που 

εβρίουνταν. Αδακά οι Αθηναίοι έφαγαν για βραδ. 

 

 

ΒΙΒΛΙΟ, ΕΝΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

 

Το βιβλίο είναι ένα  ανοιχτό παράθυρο στον κόσµο. ∆ιαβάζοντας ένα βιβλίο 

ταξιδεύεις σε µακρινές και άγνωστες χώρες. Σου προσφέρει πολλές γνώσεις, 

ακονίζει το µυαλό σου, οξύνει την κρίση σου και το πιο βασικό διεγείρει και 

ζωντανεύει τη φαντασία σου. 

Είναι ο καλύτερος και ο πιο πιστός φίλος του ανθρώπου που δεν τον προδί-

δει και δεν τον εγκαταλείπει ποτέ. Σε δύσκολες ώρες σου κρατάει συντρο-

φιά και σου χαρίζει ένα αίσθηµα αισιοδοξίας. Μέσα σ’ αυτό χάνεσαι ξεχνάς 

τον έξω κόσµο και ταξιδεύεις όπου αυτό σε οδηγεί. 

Το βιβλίο το νιώθεις µόνο όταν το κρατάς, µόνο όταν αγκαλιάζει το στήθος 

σου την ώρα που σε παίρνει ο ύπνος, µόνο όταν δε µπορείς να το αποχωρι-

στείς πουθενά, που όχι µόνο το µυαλό σου αλλά και το βλέµµα σου βυθίζε-

ται µέσα σ’ αυτό. 

Το βιβλίο δεν είναι βαρετό. Απλά ο καθένας πρέπει νε βρει το ιδανικό βιβλίο γι’ αυτόν. Ένα βιβλίο που µε εκ-

φράζει απόλυτα αυτά που νιώθω. Μόνο τότε θα καταλάβει την αξία του. ∆οκιµάστε το και θα µε θυµηθείτε… 
 

∆ιότι: Το βιβλίο διαπλάθει το χαρακτήρα σου… 

Όλα σου τα βιβλία είναι µια βόλτα στη ζωή σου! 

Φαίη Κουνδουρά, Β5 

 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ... 

 



 

 

ντριιιιν!!!  εφηµερίδα µαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου ∆ράµας   [τεύχος 444, σελίδα 415] 

ΤΟ ΑΣΤΕΙΟ, του ΜΙΛΑΝ ΚΟΥΝΤΕΡΑ 

  

Το βιβλίο πρωτοκυκλοφόρησε το 1967,την 

περίοδο της Άνοιξης της Πράγας και 

θεωρήθηκε το σηµαντικότερο 

µεταπολεµικό πολιτικό µυθιστόρηµα που 

κατήγγελλε το σοβιετικό σύστηµα και τον 

συναφή ολοκληρωτισµό. Η ζωή του 

πρωταγωνιστή σχεδιάζεται από ένα 

«αστείο», µια φράση της στιγµής γραµµένη 

σε κάρτα. «Ο οπτιµισµός είναι το όπιο του 

λαού. Το υγιές πνεύµα βρωµάει βλακεία. 

Ζήτω ο Τρότσκι;!»Και η ζωή του πλέον παίρνει τον κατήφορο. 

∆ιαγράφεται από το Κόµµα και στο στρατό στέλνεται σε τάγµα 

ανεπιθύµητων. 

  ∆έθηκα µε το βιβλίο. Έζησα για λίγο στην εποχή του.∆εν απο-

τελεί καταγραφή ιστορικών γεγονότων σε καµία περίπτωση. 

Περισσότερη έµφαση δίνεται στη ψυχοσύνθεση των ηρώων. Η 

καταπίεση που βιώνει ο πρωταγωνιστής-εξωτερική και εσωτε-

ρική-περνάει µε ιδιαίτερη ένταση στον αναγνώστη. Η αίσθηση 

πως έχασε τη «ρότα» του και το νήµα που τον συνδέει µε τους 

δικούς του, ο έρωτας που του αφήνει τη γεύση του «άπιαστου» 

και «ανεκπλήρωτου», όλα αυτά τον κάµπτουν συναισθηµατικά. 

Απογοητεύεται και διαψεύδεται από όλα όσα είχε βαθιά πιστέ-

ψει. Παλεύει σπασµωδικά να ξεφύγει από αυτούς που αγάπησε 

και που εύκολα  τον πλήγωσαν. «Είναι δύσκολο», λέει «να δε-

θείς µε ανθρώπους που ξέρεις πως ανά πάσα στιγµή είναι έτοι-

µοι να σε στείλουν στην εξορία ή στο θάνατο, είναι δύσκολο να 

τους αγαπήσεις». ∆ιακατέχεται από µία εµµονή εκδίκησης. Κα-

τηγορείται από ένα παλιό του φίλο για το άσβηστο µίσος του 

που θεωρεί αµαρτωλό. «Σε λυπάµαι, Λούντβιχ, στρέφεσαι κατά 

της ανθρωπότητας, δεν τη συγχωρείς, κι όποιος δε συγχωρεί ζει 

σε κόλαση.!»  

   Γεννιούνται επίσης κατά τη διάρκεια της πλοκής ερωτήµατα 

όπως: Tι είναι αυτό τελικά που δένει τους ανθρώπους; Μήπως 

απλώς και µόνο το βίαιο αίσθηµα της αυτοσυντήρησης; Το 

Κόµµα στηρίζεται σε µία «συλλογικότητα που είναι ικανή να 

καταδιώξει αλύπητα έναν άνθρωπο που θα παρεκκλίνει-έστω 

και λίγο-από τις δικές της αρχές. Μετατρέπει τους ανθρώπους 

σε όργανά του, καθιστώντας τους ανίκανους να νιώσουν και να 

σκεφτούν ελεύθερα, ακόµη και να συλλάβουν το χιούµορ, που 

αποτελεί απειλή. Το πιο τραγικό όµως για τον ήρωα είναι πως 

καταλήγει να αµφισβητεί τις ίδιες του τις προθέσεις. Είναι τελι-

κά πράγµατι αθώος όπως µε θέρµη διακηρύττει µια ζω-

ή;(Ένιωσα µε τρόµο ότι τα πράγµατα που σχεδιάζονται µε βάση 

κάποιο λάθος είναι εξίσου πραγµατικά µε εκείνα που σχεδιάζο-

νται µε βάση τη λογική και την αναγκαιότητα)Πιστεύω πως α-

πέναντι στην οµοιοµορφία που επιβάλλει το Κόµµα όχι. Είναι 

όµως σίγουρα δίκαιος απέναντι στον εαυτό του και στις ιδέες 

του, που έστω και υποσυνείδητα ξετυλίγουν την πορεία της ζω-

ής του. Όλη του η ζωή ένα πικρό «αστείο», µήπως όµως τον βο-

ήθησε τελικά αυτό να «δει» διαυγέστερα; 

  Απίστευτη ψυχογραφία ηρώων και 

ευρηµατικότατη η µέθοδος του Κού-

ντερα να παρουσιάζει τα γεγονότα από 

την οπτική όλων των εµπλεκοµένων, 

κάτι που αποτελεί σταθερό µοτίβο στα 

περισσότερα διηγήµατά του. 

 

 Χαρά Γρηγοριάδου, Β1  

 
 

«Άννα Καρένινα», 

Λέων Τολστόι 
 

Τι να πει κα-

νείς; τα λόγια 

περισσεύουν! 

Η επιτοµή της 

αισθηµατικής 

τραγωδίας. Το 

αριστούργηµα 

αυτό µιλάει 

στην ουσία 

για έναν πα-

ράνοµο έρω-

τα, µια απι-

στία που ηθι-

κά είναι ανεπίτρεπτη. Παρουσιάζεται 

όµως µε τέτοιον τρόπο που όχι απλώς 

δεν κατακρίνεις την κεντρική ηρωίδα, 

αλλά την αισθάνεσαι σαν ένα δικό σου 

άνθρωπο. Ποιος δεν λυπήθηκε για τον 

τραγικό χαµό της Άννας Καρένινα στις 

γραµµές του τραίνου κι όλα αυτά από 

µια παρεξήγηση; Ποιος είναι αυτός που 

διάβασε το βιβλίο και δεν τα έβαλε µε 

τον Τολστόι για το τέλος που έδωσε 

στην ηρωίδα του; 

Το έργο διακρίνεται από γλα-

φυρή περιγραφή των συναισθηµάτων 

των προσώπων του έργου (έρωτας, λύ-

πη, θυµός). Όλοι οι πρωταγωνιστές, η 

Άννα, ο Λέβιν, ο Οµπλόνσκη, η µι-

κρούλα Κίττυ, µπορεί να είναι πρόσω-

πα πιθανόν της φαντασίας του συγγρα-

φέα, αλλά φαίνονται τόσο επίκαιρα και 

αληθινά. Το βιβλίο αυτό το συνιστώ 

ανεπιφύλαχτα στους συναισθηµατικούς 

τύπους και στους ερωτευµένους! 

 

Άγγελος Μαθιουλάκης  Β2

ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 
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Μια λέξη µόνο… 

 
                        
Μια στιγµή µόνο, ένα λεπτό 

∆ώσε µου επιτέλους αυτό που ποθώ, 

∆εν είναι µεγάλο, ούτε µικρό 

Μια λέξη µόνο· το σ’ αγαπώ… 

Πες το µου, µην το κρατάς 

Βγάλε µου επιτέλους αυτό που φυ-

λάς 

∆εν θα το µάθει άλλος κανείς 

Μόνο εγώ και συ, φως της ζωής… 

Πες µου σ’ αγαπώ 

∆εν είναι µεγάλο ούτε µικρό,  

Μια λέξη µόνο, σε παρακαλώ… 

Πες το µου ψυχούλα µου,  

Φως στη ζωούλα µου…!!! 

 

(Αφιερωµένο) 

Χρύσα Καλατζίδου, Β6 

 

Αρκεί να είσαι καλΑρκεί να είσαι καλΑρκεί να είσαι καλΑρκεί να είσαι καλά…ά…ά…ά…    
 

Σ’ αγαπώ, µα δε σ’ έχω 
∆εν µ’ ενοχλεί 

∆ε µε νοιάζει αν σ’ έχω ή όχι 
∆ε µε νοιάζει τίποτα 
Με νοιάζεις ΕΣΥ 
Και µόνο εσύ… 

∆ε µε ενδιαφέρει αν είµαι δίπλα σου 
Μ’ ενδιαφέρει να µε νιώθεις δίπλα σου 

Και να σε νιώθω κι εγώ… 
Με νοιάζει να είσαι καλά 

Γιατί τότε θα είµαι κι εγώ… 
Θα µε χαροποιεί η ευτυχία σου 

Γλυκέ µου άγγελε… 
Αρκεί να είσαι καλά… 

 
Όταν σε κοιτάω στα µάτια 

Κοίτα µε κι εσύ 
Και χαµογέλα µου 

Μου φτάνει… 
Αρκεί να χαµογελάς… 

Θα µένει στην καρδιά µου για πάντα αυτή 
η εικόνα… 

Και ελπίζω και στο πρόσωπό σου… 
Και κυρίως µε νοιάζει να σκέφτεσαι ότι σε 

σκέφτοµαι 
Και ότι θα είµαι πάντα εδώ 

Για σένα… 
 

Αφιερωµένο… 

 
Βάγγω 

Ψάχνω… 

 
Μόνη στον κόσµο των ξένων ψάχνω κατα-

φύγιο,  

ψάχνω τρόπους να εκφρασθώ,  

να πάψουν να µε κυνηγούν οι τύψεις µου,  

να σιωπήσουν όλοι γύρω µου, 

να µ' αφήσουν και µένα να ζήσω στον δικό 

µου όµορφο κόσµο, στο δικό µου ουτοπικό 

κόσµο, 

αυτόν που έπλασα ΕΓΩ για µένα και για 

τους δικούς µου ανθρώπους.  

Αφήστε µε ελεύθερη και ας παραµείνω µό-

νη στον κόσµο των ξένων...  

  

Τρέξε να σωθείς... Τρέξε να σώσεις ό, τι 

µπορείς,  

ό, τι έχει αποµείνει απ' τον άδικο χαµό των 

ονείρων σου... 

∆ε θα προλάβεις... Αν δεν κυνηγήσεις αυτά 

που σε φοβίζουν, αν δεν ακολουθήσεις αυ-

τά που αγαπάς, 

για πάντα θα µείνεις δειλός, κοιτάζοντας 

απ' το παραθύρι σου, όσα δεν µπόρεσες να 

ζήσεις... 

  

Γεωργία Κυριαζή/De la rocha Γ5 

 

Για τις εξετάσεις και για τη γνώση 

 

Οι εξετάσεις είναι δύσκολες ακόµα και για τους καλύτερα προετοιµασµένος γιατί και ο πιο ανόητος µπορεί να 

ρωτήσει περισσότερα απ’ όσα µπορεί να απαντήσει ο πιο σοφός άνθρωπος.  

Charles Colton  

   

Όσο υπάρχουν εξετάσεις, η πρωινή προσευχή είναι αναγκαία στα σχολεία.  

Ανώνυµος  

   

Όσο λιγότερα ξέρουµε τόσο περισσότερα υποπτευόµαστε.  

Josh Billings  

   

Είναι προτιµότερο να ξέρεις κάποιες από τις ερωτήσεις παρά όλες τις απαντήσεις.  

James Thurber  

   

Αν η γνώση δηµιουργεί προβλήµατα, η άγνοια σίγουρα δε µπορεί να τα λύσει.  

Isaac Asimov 

… ΛΟΓΟΤΕΧΝΟΥΜΕ 


