φοιτητική συµµετοχή:
Ελένη Καζαντζή
Ναι, ναι, το ξέρουµε, δεν το περιµένατε! Κι όµως
είναι αλήθεια, το Ντριιιν! επέστρεψε πιο
ανανεωµένο από ποτέ, εφόσον φέτος έχουµε µαζί
µας έχουµε και πολλά παιδιά της καινούριας Α΄
Λυκείου...
Όχι, όχι, δεν ονειρεύεστε, είµαστε και πάλι κοντά
σας και, βάζοντας τα δυνατά µας, ήρθαµε να σας
συναρπάσουµε γι α άλλη µια φορά, πήραµε χαρτί
και µολύβι µε σκοπό να σας παρασύρουµε στις
σκέψεις µας και τους προβληµατισµούς µας µέσα
από το χιούµορ, τη φαντασία και τη µπόλικη
τρέλα που διαθέτουµε. ..
Όµως το σηµαντικότερο είναι ότι σας
προσκαλούµε όλους , και, για όσους δεν
κατάλαβαν, αυτό σηµαίνει ότι η εφηµερίδα
µας/σας είναι πάντα ανοιχτή σε όσους επιθυµούν
να εκφραστούν χωρίς όρια…
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ΤΙ ΒΟΟΚ? FACEBOOK!!

Ο Μεγάλος Αδελφός...
is back

Αναφέροµαι φυσικά στην
επιστροφή του γνωστού reality “Big
Brother”, το οποίο έχει εισαχθεί για τα
καλά στη ζωή µας τις τελευταίες
εβδοµάδες. Ένα προϊόν
υποκουλτούρας, που πασάρεται τόσο
δελεαστικά στο άκριτο προβατάκιΈλληνα τηλεθεατή. Για να επιβιώσει
στο δύσκολο, ανταγωνιστικό στίβο της
τηλεθέασης δεν διστάζει να εκφυλίσει
ανθρώπινα συναισθήµατα και ζωές και
να ισοπεδώσει ανθρώπινες
καταστάσεις. Ουσιαστικά, τοποθετεί την
προσωπική ζωή 20 ατόµων στο βωµό
του κέρδους, εκµεταλλεύεται τον
ανθρώπινο πόνο ακόµη και τις
αδυναµίες κάποιου, για να ανεβάσει την
τηλεθέαση προσφέροντάς τους φυσικά
ως αντάλλαγµα ένα καθόλου
ευκαταφρόνητο ποσό. Αυτοί οι
άνθρωποι ξεπουλάν τον εαυτό τους
στα αδυσώπητα µάτια των τηλεθεατών
για να αποκτήσουν λίγες ώρες δόξας
και φήµης σ' αυτό το ηλεκτρονικό
χαζοκούτι.

Έχω και εγώ ελαττώµατα.
Ναι , ναι όσο και αν δε το πιστεύετε έχω (σας βλέπω, µη
χασκογελάτε!)
Ένα από αυτά είναι ότι είµαι περίεργη... Όταν λοιπόν ένας
φίλος µου µού είπε «∆ΕΝ ΕΧΕΙΣ FACEBOOK? :O»,
είπα να γραφτώ στο πλέον ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟ καινούριο
"φρούτο" του Internet, το Facebook…
Μέχρι εδώ όλα καλά.
Το πρόβληµα τώρα.
Τι τραβάει τον κόσµο στα blog, το καταλαβαίνω...
Βγάζεις τα σώψυχά σου, τις γκρίνιες σου, τις ανησυχίες
σου, τη βλακεία σου, ό, τι γουστάρεις τέλος πάντων... Στο
FACEBOOK όµως ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω γιατί
κολλάνε!
Και προσπαθώ, δεν είναι ότι δε προσπαθώ!!
Αλλά όταν βλέπω όοολα αυτά τα κοριτσάκια να
ανεβάζουν φωτογραφίες τους από όλα τα µέρη που έχουν
παει, µε όοολους τους φίλους (ξεχωριστό φάκελο για τον
καθένα!), µε όοολες τις στάσεις και να αποζητάνε ΕΝΑ
like για να θεωρηθούν “famous”, εε! Είναι µετά να µην
τρελαίνεσαι;!
Μετά είναι και το άλλο… Τα «φοβεράαα»
ονόµατα που βάζουν λες και δεν µπορούν να
χρησιµοποιήσουν το κανονικό όνοµά τους… Πφφ...
Άντε, το αφήνω κι αυτό (δε µε συµφέρει βέβαια
γιατί το έχω κάνει κι εγώ… χαχα) Ας πιάσω άλλο θέµα..
Αχ Θεέ µου όοολοι αυτοί που έχουν
ΚΑΤΑΚΡΕΟΥΡΓΗΣΕΙ την ελληνική γλώσσα µε τα
greeklish (ναι, κι εγώ έτσι γράφω!) και πραγµατικά µε
τόοοσο ΚΑΨΙΜΟ γράφουν το «κσέρω» έτσι. Hellooooo!!
Υπάρχει και το « ξ » στο αλφάβητο!

Έχετε παρατηρήσει ποτέ τους
“διαγωνιζόµενους”; Έχουν επιλεχτεί
ακριβώς για το σκοπό για τον οποίο
γίνεται το reality. Κοπέλες που
ξεπουλούν τον εαυτό τους και το σώµα
τους, πρότυπα γυναικών-Barbie,
άβουλων και άκριτων πλασµάτων, µια
φωτεινή βιτρίνα µε κενό περιεχόµενο,
άντρες που είναι πρότυπα

Αλλά οκ, ας πάει στα κοµµάτια, το αφήνω ΚΑΙ
αυτό…
Αλλά θερµή παράκληση…
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ψευτοπαλικαρισµού, προβάλλοντας
συνεχώς τον αντρισµό τους ,
αποµεινάρια µιας φαλλοκρατικής
κοινωνίας, άτοµα µε ιδιαίτερα
προβλήµατα ένταξης στην κοινωνία
κ.ά. Και όλοι αυτοί, αδυνατώντας να
βρούν µια ταυτότητα, αναγκάζονται
άκριτα να συµµετέχουν στο παιχνίδι της
καταστροφής τους.

Γενικότερα όµως, σαν
πρόγραµµα, υποτιµά τη νοηµοσύνη
των τηλεθεατών, προσφέροντάς τους
σκουπίδια µε ένα όµορφο περιτύλιγµα,
παρουσιάζοντάς τους λανθασµένα
πρότυπα και δείχνοντάς τους µια
εικόνα της ζωής. Μας πασάρουν τα
προγράµµατα που µας αξίζουν. Γιατί
µας αξίζουν; ∆ιότι µας λείπει η σωστή
παιδεία η οποία θα µας έκανε ικανούς
να διαχωρίσουµε την ψυχαγωγία απ'
την υποκουλτούρα. Και εµείς, έχοντας
έναν απαίδευτο νου, ακολουθούµε και
εθιζόµαστε σε κάθε προϊόν ύπνωσης,
µε κάθε µορφή εµπορευµατοποίησης
της καθηµερινότητας. Και γιατί γίνεται
αυτό; Γιατί κι εµείς αποτελούµε κοµµάτι
αυτής της αλυσίδας, γιατί εθελοντικά
γινόµαστε συµµέτοχοι της επιτυχίας
αυτών των σκουπιδιών, µη έχοντας καν
τη δυνατότητα να το αντιληφθούµε! Η
εποχή της παραπλάνησης του
ανθρώπινου νου µε κακώς
µορφοποιηµένες ουτοπίες καθώς και η
εποχή του φακελώµατος µε κάµερες
έχει αρχίσει να κυριαρχεί και δυστυχώς
είµαστε τόσο απαίδευτοι, τόσο
ανειδίκευτοι που, χωρίς να το
καταλαβαίνουµε, εµείς οι ίδιοι τα
εντάσσουµε στη ζωή µας. Εµείς οι ίδιοι
καθιστούµε τους εαυτούς µας
στρατιωτάκια µιας άνευ προηγουµένου
παγκοσµιοποίησης και
εµπορευµατοποίησης των πάντων.
Γιατί … φυσικά η βολική άγνοια όλους
µας συµφέρει· µήπως είναι καιρός
λοιπόν να ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ;
Νικολαΐδου Ευγενία, Γ5

ΜΗ ΜΟΥ ΞΑΝΑΣΤΕΙΛΕΤΕ ∆ΩΡΑ ΣΤΗ
ΦΑΡΜΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΤΗΝ ΒΑΛΩ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΘΑ
ΤΗΝ ΚΑΨΩ!
Πλέον όλο αυτό µού έχει δηµιουργήσει
ψυχολογικά προβλήµατα!
Μού λέει η θεία µου να πάω να µαζέψω τις
ντοµάτες από τον µπαξέ και της λέω ότι ∆Ε θέλω να φάω
ντοµάτες!!
ΤΙ κόλληµα κι αυτό!
Κάθονται µε τις ώρες για να σπείρουν, να
ποτίσουν, να µαζέψουν, να ξανασπείρουν (άλλη
καλλιέργεια αυτή τη φορά!), και ∆ΕΝ ΕΧΕΙ τελειωµό!
Μετά το καλύτερο…
Μού κάνει αίτηµα φιλίας µια κοπελίτσα, ΑΝΤΕ,
ας την αποδεχτώ.
Μετά στη συζήτηση…
-Γεια!
-Γεια.
-Ααα έχεις ίδιο όνοµα µε την αδερφή µου!! :Ο
-Hellooooo κοπελιά! ΕΙΜΑΙ η αδερφή σου!!
Και btw, η µαµά λέει να βγεις από το facebook
γιατί θέλει να µπει κι αυτή για να µιλήσει µε το θείο από
το χωριό. (αααααααααααααααα!)
(Οκ, ίσως αυτό να µη φάνηκε τόσο περίεργο, αλλά
δεν ξέρεις πως η αδερφή µου είναι µόλις 11 χρονών!! :Ο
Πάνε πιες το γαλατάκι σου ρε µικρό που θες και
facebook!!)
Και δηλαδή, ενώ αρνούµαι να γίνω µέλος σε κάθε
βλακο-club, ό,τι και να κάνω, τα προειδοποιητικά e-mail
πολλαπλασιάζονται, και το ίδιο κάνουν µαζί τους οι
εφαρµογές! Και να έχουν φτάσει οι αιτήσεις τις 592 και
εγώ να έχω αρχίσει να φτάνω στα όρια µου!!
ΚΑΙ δεν τις προλαβαίνω, ΚΑΙ τις βαριέµαι,
αλλάαα... ‘’Ο ΤΑ∆Ε σε λέει το πιο cool άτοµο που ξέρει
(ξυπνάει το ψώνιο µέσα σου και προσθέτεις την
εφαρµογή), ο ΑΛΛΟΣ θέλει να δει αν υπάρχει spark
ανάµεσα σε σένα και τους φίλους του (ελεύθερη κοπέλα
είµαι σκέφτοµαι εγώ, ας πάει και το παλιάµπελο),
η ΤΡΙΤΗ σού λέει "δε θες να δεις ποιος ενδιαφέρεται για
σένα;" (άντε να το δω ΚΑΙ αυτό), και κοινώς τελειωµό
∆ΕΝ έχουν!! :Ο
Το καλύτερο από όλα είναι πως τώρα τελευταία µού
έρχονται και e-mail τύπου - Η Britney (Spears?) wants
to be your loyal fan... Και πού µε ξέρεις καλέ και θες να
γίνεις και fan µου?? :Ο
Τέσπα, πολλά έγραψα!!
Πάω να δω Patty!! Byeee!!!
Ελβίνα Γεώργαρη, Α’ 2
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Internet,
Internet, μέσο κοινωνικοποίησης ή εθισμός;
Σχολείο, φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα, και η λίστα με τις υποχρεώσεις

ενός μαθητή δε σταματά. Ο χρόνος που μας μένει για να ασχοληθούμε με μας
και αυτά που πραγματικά αγαπάμε είναι ελάχιστος -αν όχι μηδαμινός. Πώς

όμως θα τον αξιοποιήσουμε; Άλλοι επιλέγουν να ακολουθήσουν κάποιο

άθλημα, άλλοι μαθαίνουν να παίζουν κάποιο μουσικό όργανο, άλλοι να διαβάσουν ένα

λογοτεχνικό ή τέλος πάντων, ένα βιβλίο που τους ενδιαφέρει. Τέλος, υπάρχει και εκείνη η
κατηγορία νέων (που όσο πάει και αυξάνεται) η οποία επιλέγει να περάσει το χρόνο αυτό
μπροστά στον υπολογιστή!! Και όταν ο χρόνος αυτός δεν είναι αρκετός, προτιμούν να

παραμελήσουν τα μαθήματα και τις υποχρεώσεις τους ως μαθητές για να μπορέσουν να

περάσουν λίγη ακόμα ώρα στο msn, στο facebook, και στα χιλιάδες παιχνίδια που υπάρχουν

στο διαδίκτυο. Τι καταφέρνουν με αυτό, ΑΚΟΜΑ δεν μπορώ να καταλάβω… Τα Σαββατόβραδα
προτιμούν να μένουν μέσα στο σπίτι και να δίνουν ραντεβού σε κάποιο chat room αντί να

βρεθούν στην καφετέρια και να περάσουν καλά παρέα με τους φίλους τους!! Ο Και όταν μερικές
φορές βλέπω πώς έχουμε καταντήσει σα
γενιά, λέω στον εαυτό μου ‘’Μπράβο ρε,

ωραίοι είμαστε!! Άντε μετά να μη σε λένε οι
άλλοι χαλβά!!’’

Έχουμε απομονωθεί από τις παρέες

μας, έχουμε χάσει τα ενδιαφέροντά μας, και το

λιγοστό ελεύθερο χρόνο που μας απομένει τον

ξοδεύουμε μπροστά από έναν υπολογιστή αντί

με τους φίλους ή την οικογένειά μας... Με ένα ποντίκι στο χέρι αντί με ένα βιβλίο… Έχουμε χάσει
τη ζωντάνια μας, την ενέργειά μας αλλά και την ίδια μας τη ζωή, έχοντας ως υποκατάστατό της
ένα κουτί που μας ενώνει με ξένους αλλά μας απομακρύνει από τους ίδιους μας τους εαυτούς!

Δεν είναι άδικο λοιπόν; Γιατί να κάνεις κάτι που μπορεί να σου φαίνεται ακίνδυνο αλλά αν γίνεται
σε υπερβολικό βαθμό μπορεί ακόμη και να σε βλάψει;

Τώρα, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κλείσεις τον υπολογιστή και να ΖΗΣΕΙΣ...
ΖΗΣΕΙΣ

Μαρία Αμπατζίδου, Α2
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Πάµε καπνιστήριο;
Άραγε µέσα σε µια παρέα, επηρεάζει το τσιγάρο; Έχει αναρωτηθεί κανείς γιατί καπνίζουµε;
Μεγάλο ποσοστό από έρευνες δείχνουν ότι πολλά νέα παιδιά µεταξύ των 15- 17 ετών, άρχισαν το
κάπνισµα µόνο και µόνο για να µπουν πιο εύκολα στην παρέα τους, ή απλά ξεκινούν το τσιγάρο για να
µοιάσουν στο είδωλό τους (ηθοποιούς, τραγουδιστές, κλπ.)
Προσωπικά πιστεύω πως κανείς δεν έχει αναρωτηθεί τους λόγους
για τους οποίους άρχισε το κάπνισµα. Άραγε γνωρίζει κανείς τι µπορεί να
προκαλέσει το κάπνισµα; Και αν γνωρίζει, γιατί ακόµα συνεχίζει να
καπνίζει ενώ ξέρει τι κακό προκαλεί στην υγεία του;
Το τσιγάρο, λοιπόν, δηµιουργεί καρκίνο του λάρυγγος, του
πνεύµονα, εµποδίζει την καλή λειτουργία της καρδιάς, αποδυναµώνει το
σπέρµα και γενικότερα τη γονιµότητα, προκαλεί πρόωρη γήρανση του
δέρµατος, και στα κορίτσια, αν έχουν ξεκινήσει το τσιγάρο από 15- 17 ετών,
υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης του καρκίνου του µαστού. Τελευταίο και
σηµαντικότερο είναι
πως όταν µια γυναίκα είναι έγκυος και κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης της
συνεχίζει να καπνίζει, φέρνει σε κίνδυνο και τον εαυτό της αλλά και το έµβρυο.
Εύχοµαι µετά από αυτό το σύντοµο άρθρο, τα παιδιά που ήδη καπνίζουν να σταµατήσουν αυτή
την κακή συνήθεια, και τα παιδιά που δεν καπνίζουν, να µην το αρχίσουν ποτέ!
Βούλα Σούφη, Γ4

Στον πυρετό των εκλογών
Είπαµε να προσαρµοστούµε στα νέα οικονοµικά µέτρα –αν και σκληρά- όµως, χωρίς να
προλάβουµε να πάρουµε ανάσα, ξαφνικά πνιγήκαµε σε µια βροχή από χαρτιά. Κάθε τσέπη
γεµάτη κάρτες µικρές και µεγάλες, οι δρόµοι γεµάτοι από εικόνες υποψηφίων, οι πόρτες των
σπιτιών σηµαδεµένες από φακέλους σε όλα τα
µεγέθη, οι κάδοι των απορριµµάτων γεµάτοι από
χαρτί που δεν θα προλάβει να φτάσει ούτε καν στην
ανακύκλωση…
Άλλο έχει διαβαστεί, άλλο έχει τσαλακωθεί χωρίς
καν να κοιταχτεί.
Τα κανάλια βοµβαρδίζουν µε προεκλογικές
διαφηµίσεις. Σπουδαία λόγια, χειραψίες, µεγαλεία,
κοστούµια, έργα που δεν γίνονται ποτέ.
Η Ελλάδα στο χείλος του γκρεµού και να τώρα
που έχει πηδήξει στη θάλασσα και προσπαθεί να
επιπλεύσει.
Μα πώς είναι δυνατόν να «σωθεί» µια χώρα που
µετράς τα ευρώ της στα πεζοδρόµια και στις
πλατείες???
Φαίη Κουνδουρά, Γ5
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Η αρχή του τέλους…
Για πολλούς µαθητές έφτασε πλέον η
τελευταία χρονιά της σχολικής πορείας. 3η
λυκείου!! Άγχος, φροντιστήρια, αµέτρητα
διαγωνίσµατα, µπλα µπλα µπλα... Και πάνω
απ’ όλα ΠΙΕΣΗ! Πόσο να αντέξουµε κι εµείς
τα δύσµοιρα; Οεοοο;

Πολλοί θα συµφωνήσουν µε µένα στο ότι
φέτος είναι -κατά κάποιο τρόπο- ένα
µεταβατικό στάδιο από την εφηβεία στην
ενηλικίωση. Ξαφνικά, από µαθητές που
συγκατοικούν µε τους γονείς, γινόµαστε
‘’µεγάλοι’’ µε δικό µας σπίτι και τη φοιτητική
ζωή σε όλο της το µεγαλείο! ∆εν έχει όµως και
τις επιπτώσεις της αυτή η κατάσταση?
Ναι, έχει! Το στηρίζω στο ότι θα
αναγκαστούµε να περιορίσουµε την
ξεγνοιασιά της -ως τότε- ζωής µας, θα
αποκτήσουµε περισσότερες υποχρεώσεις, θα,
θα, θα…
ΟΚ! Αλλά ποιος το συγκρίνει µε την
ανεξαρτησία µας? Τις βόλτες και (κυρίως) τις
πρωινές µυρωδάτες µπουγάτσες πλάι στο
Θερµαϊκό? Όνειρο για τους µαθητές! Και όχι
ανεκπλήρωτο, αν γίνει σωστή προετοιµασία!
Ας µην κοροϊδευόµαστε! Μια εξέταση
είναι! Αν έχεις διαβάσει σωστά, οργανωµένα
και χωρίς να αφήνεις κενά, γράφεις! Αφήνεις
λίγο στην άκρη τη βαρεµάρα απέναντι στο
«Ευαγγέλιο» σχολικό βιβλίο και σκυλιάζεις!
Γιατί, αν έχεις στόχο και θέλεις πραγµατικά να
τον πετύχεις, βάζεις τα δυνατά σου και τον
καταφέρνεις!
Και για όσους έχουν κάποια αποτυχία, Η
ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ! ∆εν
τελειώνουν όλα µε την πρώτη αποτυχία. Έχεις
τη δυνατότητα να ξαναπροσπαθήσεις!
Καλή µας επιτυχία, παίδες!
Ευαγγελία Καραγιαννίδου, Γ6

Αλλαγή της προσωπικότητάς µας,
µε µια λέξη; µόδα!
Ο τρόπος που θα ντυθεί ο καθένας, το τι θα φορέσει,
πώς θα το συνδυάσει και πώς θα αποφασίσει να βγει για να
διασκεδάσει, είναι ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ άποψη του καθενός. Τι
γίνεται όµως όταν η άποψη αυτή επηρεάζεται από τον
κοινωνικό περίγυρο και τις νέες τάσεις τις εποχής; Σίγουρα
κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, έχεις παρατηρήσει τους
συµµαθητές σου, το πώς συµπεριφέρονται, και το τι φοράνε.
Οι µισοί (και παραπάνω, αλλά ας µη φανώ υπερβολική),
είναι ντυµένοι µε ΑΚΡΙΒΩΣ τα ίδια ρούχα, λες κι έχουν
διαλέξει όλοι µαζί τι θα φορέσουν! Και όταν έρχεται η ώρα
του διαλείµµατος; Άσ’ τα να πάνε... Άααντε να βρεις την
κολλητή σου ανάµεσα σε 600 παδιά που είναι
πανοµοιότυπα... Γιατί πλέον δεν µπορείς να τους ξεχωρίσεις.
Κάθε µήνα (ίσως και πιο γρήγορα) η µόδα αλλάζει…
Για
παράδειγµα,
τώρα στη
µόδα είναι
τα piercing,
τα ακριβά
φούτερ και
µπλουζάκια
(τύπου
Volcom,
DG, Wesc), τα φαρδιά παντελόνια, και τα πολύχρωµα
γυαλιά… Σας θυµίζουν τίποτα όλα αυτά; ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ σας
θυµίζουν! Τα βλέπετε ΚΑ-ΘΗ-ΜΕ-ΡΙ-ΝΑ στο σχολείο, στο
φροντιστήριο, στη βόλτα σας. Τα φοράτε κιόλας! Και όταν η
µόδα ξαναλλάξει άααντε πάλι από την αρχή... Αγόρασε
µπαµπάκα καινούρια ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, κάαανε
καινούριο χτένισµα, πάρε άλλη τσάντα... Και όοολα αυτά
µόνο και µόνο για ταιριάζεις µε όλους τους άλλους… :/ ∆ε
σε ενδιαφέρει αν το στυλ αυτό σου ταιριάζει, αν το
µπλουζάκι ή το τζιν που αγόρασες είναι άνετο, αν σε
κολακεύει, παρά µόνο να είσαι –ή καλύτερα να θεωρείσαιcool για να σε αποδεχτούν οι άλλοι. Πλέον, έχουµε φτάσει
στο σηµείο να µην κάνουµε παρέα µε αυτούς που περνάµε
καλά, αλλά µε αυτούς που έχουµε τα ίδια ρούχα! Έλεος
δηλαδή... Γιατί βρε καλέ µου άνθρωπε να αναγκαστώ να
βάλω ένα παντελόνι 3 φορές πιο µεγάλο από ‘µένα επειδή
εσένα σού κατέβηκε στο κεφάλι αυτή η ιδέα; Γιατί να πρέπει
να χάσω τον εαυτό µου, το στυλ µου και την άνεση µου
ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ επειδή οι άλλοι αρνούνται να
αποδεχτούν αυτό που ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ είσαι και σε
δέχονται όταν τελικά έκανες την υποχώρηση και
απορροφήθηκες από αυτό το σύστηµα ΜΑΖΟΠΟΙΗΣΗΣ
των πάντων; ΟΧΙ, εγώ θέλω να µείνω αυτό που είµαι...
Θέλω να ντύνοµαι όπως µού αρέσει, όπως µε βολεύει, και
όπως µού τη ‘’δώσει’’ εκείνη τη στιγµή!
Μαρία Αµπατζίδου, Α’2
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ΑΣ ΜΗ ΡΩΤΑΓΕΣ...

Φέτος είσαι στην Γ΄ Λυκείου, µια τάξη που χρωµατίζεται από την άµεση προοπτική των Πανελλήνιων
εξετάσεων. Αν θέλεις, µπορείς να γράψεις ένα κείµενο (χωρίς περιορισµούς λέξεων ή άλλους) όπου
κατά πρώτο λόγο θα διατυπώνεις τους στόχους που θέλεις να πετύχεις...
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ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

«Μια ζεστή αγκαλιά…αλλά όχι από χέρια µατωµένα!»
20 Αυγούστου… Μέρα που περίµενα εδώ και αρκετό καιρό. Ε ναι! Η πρώτη φορά που θα παρακολουθούσα
παράσταση αρχαίου θεάτρου! Και το όνοµα αυτής: Λυσιστράτη του Αριστοφάνη.
Αφού κόψαµε εισιτήρια, περιµέναµε δίπλα σε κάτι κιγκλιδώµατα, γιατί δε µας άφηναν ακόµα να µπούµε λόγω
πρόβας. Η γιαγιάκα (χωρίς να προσθέσω παραπάνω σχόλια και γίνω κακιά) που στεκόταν µπροστά µου, µου θύµιζε
στη µουρµούρα τη µάνα µου (αυτό δεν το λέµε στο σπίτι, γιατί θα τ’ ακούσω…) και το νεαρό ζευγάρι Ιταλών που
στεκόταν πίσω µας και δε σταµάτησαν την πάρλα, επιβάρυναν
περισσότερο την αναµονή ανάµεσα στον κόσµο και τη φριχτή
ζέστη που είχε ανάµεσά µας. Και επιτέλους, κάποια στιγµή
άνοιξαν να µπούµε και ορµήσαµε (για λίγο γλίτωσαν τα
κλωτσίδια και τα µπουνίδια όσοι µας έκοβαν τη φόρα!), δείξαµε
τα εισιτήριά µας και σκαρφαλώσαµε τις σκάλες για να
κάτσουµε σε καλή θέση. Παρά τη σαβούρτα που κόντεψα να
φάω στις σκάλες, ανέβηκα σχετικά γρήγορα και αράξαµε στην
πέτρα! Σε λίγα λεπτά, το θέατρο ήταν φίσκα από κόσµο και
περιµέεεεναµε να αρχίσει η παράσταση. Ένας τύπας που
Το σκηνικό
κόντεψε να παίξει ξύλο µε την κυρία που καθόταν πίσω του
µάς έφτιαξε το κέφι µε τον τρόπο που της τα ‘χωσε! Και µετά
ξανά αναµονή… Κι επειδή βαριόµουν να κάθοµαι έτσι απλά, παρατηρούσα το ντύσιµο όσων έρχονταν τότε (ε, τι να
‘κανα??). Ώρες ώρες κάποιοι χειροκροτούσαν µπας και αρχίσει η παράσταση, αλλά τζίφος… Και ναι, σε κάποια
φάση, άρχισεεεε!!!
Μόλις άρχισε η παράσταση, ακούµε ένα ζευγάρι να τσακώνεται άγρια και ο άντρας έβριζε τη γυναίκα και την
έσπρωχνε στις σκάλες χτυπώντας την. Όλοι οι θεατές κοιτούσαµε βουβά και µε κοµµένη ανάσα τον αχαρακτήριστο
νεαρό κύριο και την καηµένη την κοπέλα, µέχρι που καταλάβαµε ότι
ήταν ηθοποιοί και αυτή η σκηνή ήταν στο έργο! Ψαρούκλες!! :Ρ Μετά
από τον καυγά αυτό, να σου και ο Βασίλης Χαραλαµπόπουλος
µεταµορφωµένος σε γλυκιά πρωταγωνίστρια-Λυσιστράτη!! Και τότε το
γέλιο ξεκινά! Και ένας-ένας έβγαιναν οι ηθοποιοί ντυµένοι γυναίκες
µε τις πιο απίστευτες στολές!! Όλες ήταν φορέµατα κατόπιν
συναρµολόγησης σουτιέν µε ξεκαρδιστικό αποτέλεσµα! Το ίδιο και τα
καπέλα τους και οι τσάντες τους!! Και η επιτυχής προσπάθεια των
ηθοποιών να τρέχουν σαν κατσίκια µε την τακούνα ήταν άξια
θαυµασµού!!!
Όσο περνούσε η ώρα και το έργο συνεχιζόταν, η διάθεσή µας
έφτιαχνε, αφού είχε ΤΟ γέλιο παράλληλα µε τα στοιχεία που έδιναν
Χαραλαµπόπουλος-Λυσιστράτη
για την τότε εποχή και το δίδαγµα περί ειρήνης που ήθελαν να
περάσουν! Οι ηθοποιοί, και κυρίως ο Χαραλαµπόπουλος, πραγµατικά
ΖΩΓΡΑΦΙΖΑΝ!! Μετά από περίπου µιάµιση ώρα από την απίστευτη έναρξη, η παράσταση έλαβε τέλος µε
πολλάαααα χειροκροτήµατα και διάθεση στο φουλ! Μετά, σηκωθήκαµε λίγο να ξεπιαστούµε, αφού τα κωλοµέρια µας
είχαν ισιώσει τόσες ώρες πάνω στην πέτρα και οι πλάτες µας είχαν πιαστεί, χαχανίζαµε (εκτός από το έργο) µε το
δύσµοιρο µπούγιο που πάλευε µε λύσσα να βγει από το χώρο! Μιλάµε για κανονικό µποτιλιάρισµα! Αφού µετά από
ώρα άδειασε σχετικά το θέατρο, πήραµε τον κατήφορο (µε κίνδυνο της ζωής µου απ’ τα στενά και ψηλά σκαλιά) και
σιγάααααα σιγάααααα βαδίσαµε προς το αυτοκίνητο. Είχε τρελή κίνηση στην επιστροφή! Τι στο καλό? Όλη η ∆ράµα
ήταν?? Όχι άδικα και χωρίς λόγο πάντως!!
Πραγµατικά, η εµπειρία µου ήταν υπέροχη και η παράσταση θα µου µείνε αξέχαστη! Ήταν η πρώτη που είδα και
µου άφησε την καλύτερη, θα έλεγα, εντύπωση!! Και πέραν της παράστασης, άφησε και ωραίο δίδαγµα µε την ειρήνη
(αν και επιτεύχθηκε µε πρωτότυπο τρόπο…!)
Καραγιαννίδου Ευαγγελία, Γ6

ντρινννν!!!, εφηµερίδα µαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου ∆ράµας Νοέµβριος 2010

σελίδα 558

ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η αγάπη είναι το µυστικό, Όµηρου
Αβραµίδη
Πρόσφατα τυχαία
διάβασα το βιβλίο
του
Όµηρου
Αβραµίδη µε τίτλο:
«Η αγάπη είναι το
µυστικό». Από την
πρώτη στιγµή µε
κέρδισε ο τίτλος και
ήθελα πραγµατικά
πολύ να διαβάσω το
περιεχόµενό του ξέροντας βαθειά µέσα
µου ότι θα µε µάγευε, όπως και έγινε.
Πρόκειται για αληθινές ιστορίες
ανθρώπων, οι οποίοι τις διηγήθηκαν σ’
έναν ψυχολόγο που ήξεραν τις θέσεις
του για το «µεγαλείο της αγάπης». Ο
ψυχολόγος αυτός λοιπόν τις άφησε
κληρονοµιά µετά τον θάνατό του στο
µοναχογιό του, ο οποίος και ένιωσε την
ανάγκη να τις µοιραστεί µε τον
υπόλοιπο κόσµο και τις δηµοσίευσε.
Όπως ακριβώς νιώθω και εγώ την
ανάγκη να προωθήσω αυτήν την
συλλογή βιωµάτων σε κάθε ευάλωτο
έφηβο
που
δηµιουργεί
ακόµα
χαρακτήρα και συνείδηση µε την ελπίδα
να τον επηρεάσουν όσο θετικά γίνεται…
Προσωπικά αυτές οι λίγες σελίδες
γεµάτες βιώµατα, συναισθήµατα και
ζωές ανθρώπων άγγιξαν την ψυχή µου,
µπήκαν και φώλιασαν βαθειά διδάγµατα
ζωής που έρχονται καθηµερινά µπροστά
µου σε διάφορες επιλογές και αποφάσεις
για την ζωή µου... Γιατί πράγµατι Η
ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ. Τόσο
απλό. Τόσο θαυµατουργό. Άνοιξε
λοιπόν τα φύλλα της καρδιάς σου και
αφέσου στην απεραντοσύνη της αγάπης.
Κλείσε την πόρτα στη ζήλεια, στη
φιλονικία, στην απληστία που γεµίζουν
το κόσµο µας µοναξιά και µας
αποµακρύνουν από τον έρωτα και τη
φιλία. Ξεπέρνα τον εαυτό σου. Μάθε να
ζεις και να απολαµβάνεις κάθε ευτυχία
που είναι έτοιµη να σου δοθεί. Αγαπά
και αγαπήσου. Mόνο έτσι θα λάµψεις
τον κόσµο σου... Μόνο έτσι θα είσαι
πραγµατικά ευτυχισµένος…
Στέλλα Τσιπλάκη,

Αναφορά στον Γκρέκο, του Νίκου Καζαντζάκη
Το βιβλίο αυτό µε σηµάδεψε, δέθηκα µαζί του.
Όταν το πρωτοπήρα στα χέρια µου, ξεκίνησα µε
την εντύπωση ότι θα διαβάσω ένα λογοτέχνηµα
ενός βλάσφηµου που προσβάλει τα θεία και τα
πιστεύω των άλλων. Ίσως επηρεασµένος από την
“Ασκητική” και τον “Τελευταίο Πειρασµό”
σχηµάτισα αυτή την επισφαλώς γενικευµένη
άποψη για όλο το έργο του.
“Ας δούµε τι λέει αυτός ο Καζαντζάκης”, είπα από µέσα µου, αλλά
από την πρώτη κιόλας σελίδα συνειδητοποίησα την αγάπη του
συγγραφέα για την Κρήτη και την ιδιαίτερη πατρίδα του, το
Ηράκλειο, µε τον Αϊ Μηνά τον προστάτη του, τον οποίο έβαζε όπως
κι ο πατέρας του πάνω από Χριστοπαναγίες όπως έλεγε. Με
γοήτευσε το ανήσυχο πνεύµα του το οποίο σε εντυπωσιάζει παρά σε
προσβάλλει. Η ζωντάνια και η ενέργεια του µε εξέπληξαν, καθώς
από το νοσοκοµείο όπου βρισκόταν βαριά άρρωστος, µε το που
συνήλθε από την νάρκωση, το µόνο που ζητούσε από τους γιατρούς
ήταν χαρτί και µολύβι να τελειώσει τον Γκρέκο. ∆ε φοβότανε τον
χάρο. Το µόνο πράµα που τον ανησυχούσε ήταν µήπως και δεν
προλάβει να αφήσει την παρακαταθήκη του στις επόµενες γενιές.
Σε όλη την έκτασή του το κείµενο διαπνέεται από την κριτική αλλά
προπάντων από την ΚΡΗΤΙΚΗ µατιά του Καζαντζάκη, η
αντιµετώπιση δηλαδή των πραγµάτων θαρρετά, να κοιτάς κατάµατα
την µοίρα, στα ίσα, να µην σε νοιάζει αν τα ζα θα γεννήσουν ή θα
καρπίσουν τα χωράφια, αλλά το µόνο που να σε γνοιάζει να είναι
“πότες θα πάρει τ' άρµατα η Κρήτη να διώξει τζι Τουρκαλάδες”, να
θέλεις να ανέβεις σκαλί το σκαλί τον Γολγοθά, να είναι αυτοσκοπός
της ζωής σου η Σταύρωση για την Ανάσταση.
Το “Αναφορά στον Γκρέκο” δεν αναφέρεται στον ∆οµήνικο
Θεοτοκόπουλο, τον γνωστό Κρητικό ζωγράφο. Πρόκειται στην
ουσία για αυτοβιογραφικά στοιχεία του Καζαντζάκη ή µάλλον όπως
γράφει ο ίδιος, µια κατάθεση ψυχής. Περιλαµβάνονται δε µέσα σ'
αυτό σηµαντικοί σταθµοί στη ζωή του (Κρήτη, Νάξος, Άγιον Όρος)
καθώς και σηµαντικοί άνθρωποι γι' αυτόν (Πρεβελάκης κ.α.). Η
επιλογή αυτή του τίτλου δεν έγινε τυχαία. Και ο Γκρέκο και ο
Καζαντζάκης ήταν Κρητικοί, επαναστάτες και καλλιτέχνες, αφήσανε
κι οι δυο τους ένα κόκκινο σηµάδι στη γης όπως αναφέρει
χαρακτηριστικά. Μέσα από τη περιγραφή των προγόνων του
Καζαντζάκη βλέπουµε στοιχεία του χαρακτήρα του ίδιου. Η βαθιά
πίστη της µάνας του στα θεία και η οξύτητα, η Κρητική αγριάδα και
η ακαµψία του πατέρα του µας δίνουν τον πιο άπιστο πιστό, τον
Καζαντζάκη. ∆ιαβάζοντας το βιβλίο ο Καζαντζάκης µου έδινε την
εντύπωση ότι είχε κι αυτός σαν τον Σωκράτη ένα δικό του δαιµόνιο
που τον καθοδηγούσε και τον συµβούλευε. Ο θεός για τον
συγγραφέα ήταν το πρόσωπο της ελπίδας και της απελπισίας
συνάµα, ήταν η φωνή µες στο µυαλό του που ακουγόταν µέσα απ'
τον Ψηλορείτη και φώναζε “Φτάξε όπου δεν µπορείς” φράση που θα
κρατήσω ως κειµήλιο, ως σουβενίρ από αυτό το πνευµατικό ταξίδι
στον πνευµατικό κόσµο του Καζαντζάκη.
Κρήτη δεν θα σ' αφήσουνε ο χρόνος να σε φθείρει
ο Καζαντζάκης κι οι νεκροί α που' ναι στ' Ακρωτήρι. (Παραδοσιακό)
Άγγελος Μαθιουλάκης, Γ1
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ΑΠ’ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ
Υπάρχει μαθητική αλληλεγγύη;
Για τα προβλήματα της σχολικής ζωής και το σημερινό ρόλο των
μαθητικών κοινοτήτων μάς μίλησε ο Γιάννης Τοπαλίδης, Πρόεδρος του
Δεκαπενταμελούς, στη συνέντευξη που έδωσε στον Γιώργο Λαζαρίδη,
μαθητή του Α7:

-Θεωρείται ότι στη σημερινή εποχή οι μαθητικές κοινότητες δεν έχουν δύναμη, δεν παίζουν πια σημαντικό ρόλο
σεε έκανε να αναλάβεις το ρόλο
στη σχολική ζωή. Ποια είναι η γνώμη σου πάνω σ’ αυτό το θέμα και τι ήταν αυτό που σ
του προέδρου του 15μελούς;
-Οι μαθητικές κοινότητες έχουν μεγάλη δύναμη, απλά δε θέλουν να πάρουν πολλές πρωτοβουλίες. Ειδικά οι
μαθητές της Γ΄ τάξης έχουν αρμοδιότητες, αλλά βασίζονται στο 15μελές, πράγμα που εν μέρει είναι σωστό, αλλά πρέπει
να τονίσουμε και να καταλάβουν όλοι ότι τα μέλη του 15μελούς είναι μόνο εκπρόσωποι, κανονικά θα’ πρεπε να
ενδιαφέρονται όλοι οι μαθητές.

-Ποιες είναι αυτές οι αρμοδιότητες στις οποίες αναφέρεσαι;
Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, το 15μελές έχει βασικό στόχο την εκδρομή. Κάναμε μια
κίνηση με τα ημερολόγια για να εξοικονομήσουμε λεφτά για την πενταήμερη, αλλά δεν υπάρχει ούτε σ’ αυτό συμμετοχή.
Ο καθένας κοιτά τον εαυτό του, δεν υπάρχει μαθητική αλληλεγγύη. Κάποια άτομα, όμως, είπαν ότι δεν έχουν ούτε 50
ευρώ. Να τους αφήσουμε έτσι; Δεν πρέπει να τους βοηθήσουμε;

-Ως πρόεδρος του 15μελούς τι θα πρότεινες για να γίνει καλύτερο το σχολείο μας;
-Όπως είναι γνωστό, το κράτος δε διαθέτει λεφτά τη σήμερον ημέρα για τα σχολεία. Μια πολύ καλή λύση,
όμως, είναι τα φωτοβολταϊκά, δηλαδή ένας τρόπος για να αποκτήσουμε ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο, λύνοντας το
πρόβλημα του ρεύματος, αλλά και πουλώντας ρεύμα στη ΔΕΗ, ώστε να εξοικονομήσουμε χρήματα για την αναβάθμιση
του σχολείου. Είναι μια σκέψη πρωταρχική, (που δεν την έχουμε ακόμα συζητήσει με τη διέυθυνση του σχολείου), ώστε
να εξετάσουμε τα πρακτικά προβλήματα.

-Το να γίνει όμως επιχείρηση το σχολείο δεν είναι μια «δικαιολογία» παραπάνω για να μη διαθέτει λεφτά το
κράτος;
Έτσι κι αλλιώς, το κράτος ακόμα κι αν έχει λεφτά, δεν τα διαθέτει για τη δημόσια παιδεία.

-Η τριήμερη της Β΄ Λ. δεν απασχολεί το δεκαπενταμελές όπως το απασχολεί η πενταήμερη της Γ΄;
-Ασφαλώς το 15μελές κάνει συνεστιάσεις κι άλλες εκδηλώσεις πιο πολύ για
την πενταήμερη, όπου τα έξοδα είναι περισσότερα (το λιγότερο 150 ευρώ το άτομο).
Όμως το θέμα είναι ότι υπάρχει και δω αδιαφορία, από τα παιδιά της Β΄ Λυκείου· στο
15μελές δεν ήρθε κανένας μαθητής για το θέμα αυτό. Περιμένουν όλο το πακέτο
έτοιμο. Δυστυχώς ένα 15μελές που βγήκε για να λέει ότι βγήκε δε μας αρκεί.

-Πέρα από τις εκδρομές, τι άλλο νομίζεις ότι θα’ πρεπε να απασχολεί τους
μαθητές αν δεν υπήρχε αυτή η αδιαφορία;
-Μια άποψη είναι ότι «αφού αδιαφορούν όλοι, μικροί μεγάλοι, γιατί να μην
αδιαφορήσω κι εγώ;». Όμως εγώ πιστεύω ότι οι μαθητικές κοινότητες μπορούν να
έχουν δύναμη, να εκφράζουν τα παράπονά τους μέσω των εκπροσώπων- ήδη έχει
γίνει αυτό κάποιες φορές και χαιρόμαστε γι’ αυτό, γιατί δε θέλουμε οι μαθητές να
είναι σα… βουβάλια και να δέχονται τα πάντα.

-Υπάρχει δυνατότητα και διάθεση να οργανώσουν και εκδηλώσεις, ας πούμε «μη κερδοσκοπικές»;
-Ακόμα κι αν δεν υπήρχε αδιαφορία, δε μπορεί να οργανωθεί κάτι μόνο στα … διαλείμματα! Δεν υπάρχει χώρος
και χρόνος για ανταλλαγή ιδεών, για έμπνευση. Δεν υπάρχει κέφι. Αυτό οφείλεται στο ότι δε δίνονται κίνητρα ούτε στους
μαθητές ούτε στους καθηγητές. Ήδη μέσα από την εφημερίδα έχει φανεί ότι οι μαθητές έχουν ταλέντα, ιδέες, μεράκι.
Έχουν παράπονα να εκφράσουν, γνώμες αξιόλογες, έχουν μυαλό, δεν είναι ζώα όπως μας κάνουν να νιώθουμε…
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ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ

ΕΥΤΥΧΙΑ…
ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ. Ν απολαµβάνεις τη
ζωή µε όρεξη, σχεδόν µοιρολατρικά… Πώς; Η συνταγή δεν
έχει µόνο υλικά ούτε µόνο πνευµατικά. Τα έχει και τα 2. Κι
εσύ έχεις το ψαλίδι… κόβεις και ράβεις όσο θες απ’το
καθένα για να πετύχεις το ξόρκι της ευτυχίας ΣΟΥ.
Αν µε ρωτήσεις τι µε κάνει ευτυχισµένη και τι
σηµαίνει ‘’ΕΥΤΥΧΙΑ’’, θα σου πω:
…που χαίροµαι που έχω τη δύναµη να σκέφτοµαι
και να ονειρεύοµαι, τα βλέµµατα και τα γέλια των φίλων
µου, που όλα στα µάτια µου φαίνονται µια πολύχρωµη
γιορτή, το µαξιλάρι µου που είναι γεµάτο από κόσµους
διαφορετικούς και
σκέψεις, τα
κατηργηµένα ‘’ποτέ’’
και τα κατηργηµένα
‘’µη’’… Τα ταξίδια που
πήγα, τα ταξίδια που θα
πάω, τα γέλια χωρίς
τέλος που δε θυµάµαι
την αιτία τους, η βροχή
που πέφτει το βράδυ στα
τζάµια µου και ψιθυρίζει, τα τετράδια µε τους αγαπηµένους
µου στίχους και τις ζωγραφιές… Που µεθάω και κοπανιέµαι
µε τα τραγούδια που γράφτηκαν ΓΙΑ ΜΕΝΑ, το µπλε που
θυµίζει ουρανούς και θάλασσες, εκείνα τα βιβλία τα χοντρά
µε τις ιστορίες που σε ρουφάνε µέσα τους, τα CD µε
αφιέρωση, οι φωτιές που ανάβουν κι εκείνες που σβήνουν…
Ο µικρός πρίγκιπας που κοιτά από τ’ άστρο του και
χαµογελά και δακρύζει για την οµορφιά και τη ‘’σαπίλα’’
του κόσµου... Η φράση ‘’Μη µου τα όνειρα τάραττε…’’,
που έχω τα δικά µου παιδικά κριτήρια, που ΤΙΠΟΤΑ δεν
είναι δεδοµένο, που ο ήλιος λάµπει, που οι φίλοι µου είναι
εκεί, που έχω ΤΟΣΑ πράγµατα, ΤΟΣΕΣ ιστορίες, ΤΟΣΕΣ
εικόνες… Που ∆Ε µε νοιάζει αν είναι ‘’κλισέ’’ που κοιτώ τα
ηλιοβασιλέµατα και τα σύννεφα, κάποτε να βρω την
ταράτσα του κόσµου και να ουρλιάξω από εκεί… Να
χαµογελάω όταν ακούω τον Bon (κι ας λέει η επιστήµη πως
η κατάστασή µου είναι προχωρηµένη και µη αναστρέψιµη),
να πετάω µε το συννεφάκι µου κι ας φαίνοµαι ξέµπαρκη ή
τρελή ή οτιδήποτε άλλο, τα βράδια µε κιθάρα µέσα στο
κρύο, τα βράδια που τα ΠΑΝΤΑ κατεβάζουν τέµπο…
Είναι αυτά, κι άλλα τόσα, κι άλλα τόσα ΕΥΤΥΧΙΑ.
Μια µαθήτρια της Α΄ τάξης

‘’Ντριιιιιννν!!’’ ΟΧΙ!! Θέλω να
κοιµηθώ κι άλλοοοο!! 
Μην τους ξυπνάτε απ’ τις 6
πριν ακόµα η µέρα να φέξει!!
Τα κουδούνια χτυπάν σαν τρελά…
∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ, ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ!!

Είν’ απαλά τα θρανία…
ΑΦΗΣΤΕ τους να κοιµηθούν!!
Στο όνειρό τους βλέπουν έναν κόσµο
ΧΩΡΙΣ φροντιστήρια,
ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ!!
Βαρετή µέρα έχει αρχίσει…
Και τα κουδούνια τρελά χτυπούν!
Μα τα παιδιά της Γ’ χασµουριούνται,
νυστάζουν ΚΑΙ παραπατούν!!
ΜΗΝ τους ξυπνάτε απ’ τις 6…
Ποιος το µάθηµα τώρα να αντέξει!
Τα κουδούνια χτυπάν σαν τρελά
Φαγητό! Φαγητό!
Είναι µικρό το κακάο,
ΑΦΗΣΤΕ τους κι άλλο να πιουν!!
∆Ε θέλουνε να µπουν µες στην τάξη
στο µάθηµα να εξεταστούν…
(∆ιασκευή του γνωστού
σκτρουµφοτραγουδιού από τη Φαίη
Κουνδουρά, Γ1)
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ΕΜΕΙΣ ΚΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ

Σαν τα µάτια σου δεν έχει…

«Σαν τα κύµατα της θάλασσας…»

Σαν τα µάτια σου δεν έχει
τέτοια οµορφιά ποιος την αντέχει;
Σε κοιτάζω µ’απορώ
πώς να αποφύγω να σ’ ερωτευτώ;
Μού µιλάς κι εγώ λιώνω
σα λουλουδάκι µαραζώνω…

Σαν τα κύµατα της θάλασσας είναι τα αισθήµατά µου
για σένα…
Ήρεµα µα ταυτόχρονα φουρτουνιασµένα…
Προσπαθούν να αγγίξουν την ψυχή σου
όπως τα κύµατα πλησιάζουν την αµµουδιά…
Για να σού δείξουν πως θα σ’ αγαπώ παντοτινά…

Σαν τα µάτια σου δεν έχει
τόση µαγεία ποιος την έχει;
Σε κοιτάζω και θέλω να σού πω
«Αστέρι µου ΜΗ φύγεις, µείνε για πάντα εδώ…»
Μού χαµογελάς κι εγώ πετάω
νιώθω να θέλω να σού πω πόσο ΣΕ ΑΓΑΠΑΩ!!

Σαν τα κύµατα της θάλασσας είναι η καρδιά µου…
Άλλοτε ήσυχη κι ανέµελη, κι άλλοτε ταραγµένη...
Όταν η ψυχή σου είναι χαρούµενη, κι όταν είναι
πικραµένη…
Χρύσα Καλαϊτζίδου

Χρύσα Καλαϊτζίδου

Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Αγαπητό µου ηµερολόγιο,
σήµερα πήγα στο σχολείο! Όλα µοιάζουν ίδια, αλλά στην πραγµατικότητα
είναι πολύ διαφορετικά.
Η σηµαντικότερη διαφορά; Πριν λίγους µήνες ήµουν µαθήτρια· σήµερα
φοιτήτρια:-)!
Με διαφορετικά µάτια βλέπει µία φοιτήτρια το σχολείο... Σίγουρα µε
λιγότερο άγχος!
Είναι πολύ όµορφα τα σχολικά χρόνια, αλλά και τα φοιτητικά... Σαν
µαθήτρια είχα ακούσει πολλές φορές πως τα φοιτητικά χρόνια είναι τα καλύτερα· σήµερα µπορώ να το
επιβεβαιώσω κι ας είναι ακόµη αρχή;-)!
Το Παιδαγωγικό φαίνεται ενδιαφέρουσα σχολή, αν και κυριαρχούν τα θεωρητικά µαθήµατα! Ευκαιρία
ν' ασχοληθώ και µ' αυτά:-)! Στο τµήµα µου είµαστε περίπου 250 φοιτητές· τί αριθµός; Καθηµερινά
ανακαλύπτεις κι άλλους συµφοιτητές' γνωριµίες, παρέες, ... Ξεφεύγει κανείς απ΄ το "οικογενειακό"
περιβάλλον του σχολείου, που µπορεί να µη το εκτιµούµε σαν µαθητές, αλλά το νοσταλγούµε σαν
φοιτητές.
Μας δίνονται µοναδικές ευκαιρίες' να γνωρίσουµε ανθρώπους από άλλες πόλεις και ν' αναπτύξουµε
ισχυρούς δεσµούς. Το Πανεπιστήµιο µας προσφέρει ποικίλες δραστηριότητες όπως χορό, αθλήµατα,
µουσική, κ.α. Και φυσικά απ' το πρόγραµµά µας δε λείπουν η ψυχαγωγία και η διασκέδαση;-)!
Όµορφες στιγµές µε πολύ γέλιο! Γεµάτες µέρες, που περνούν πολύ γρήγορα!
Σηµείωση: Η κάθε φάση της ζωής µας είναι µοναδική! ∆ε χρειάζεται βιασύνη! Θα τα ζήσουµε όλα
την κατάλληλη στιγµή ;-)!
Ελένη Καζαντζή, φοιτήτρια παιδαγωγικού Ιωαννίνων
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