συμμετοχή
του
Γιάννη Χάρη
… πώς πέρασε τόσο γρήγορα η χρονιά; Ακόμα δεν ξεκινήσαμε, και να
σου η 28η Οκτωβρίου, μια ανάσα και φτάσαμε στην 17η Νοέμβρη, λίγα …διαγωνίσματα και το 2010 έφτασε στο τέλος του!
Ευχόμαστε η καινούρια χρονιά να φέρει περισσότερη αγάπη σ΄ όλον
τον κόσμο και στον καθένα ό, τι επιθυμεί !!!
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Ονειρούπολη η Δράμα

«Μάθε παιδί
παιδί μου γράμματα…»

Για 7η συνεχόμενη χρονιά η πόλη μας είναι η
«Πρωτεύουσα των Χριστουγέννων». Η Ονειρούπολη άρχισε στις 3 Δεκεμβρίου και θα κλείσει στις 2
Ιανουαρίου!!! Ελπίζουμε για μια ακόμη χρονιά να
είναι πετυχημένη και να μαζευτεί κόσμος από όλα
τα μέρη της Ελλάδας. Η Δράμα είναι πάλι πανέμορφη και λαμπερή!!! Τα φωτάκια υπάρχουν πα-

Πρόσφατα ο παππούς μου απέκτησε ένα
σοβαρό πρόβλημα υγείας, αλλά τώρα έφτασε η
περίοδος τρυγήματος στον ελαιώνα. Έτσι, ο μπαμπάς μου κι εγώ τον αντικαταστήσαμε στη δουλειά
του (βασικά μόνο εγώ γιατί ο μπαμπάς μου πήγε
στον καφενέ…). Έτσι, πήγα από τα χαράματα με
τους εργάτες στο χωράφι. Ήταν Κυριακή, μέρα που
δεν είχα σχολείο… Οι εργάτες ήδη δούλευαν εκεί
επί πέντε ημέρες! Αυτός ήταν και ο λόγος που ξεκινήσαμε τα χαράματα, ώστε να τελειώναμε εγκαίρως
το μάζεμα.
Επιτέλους, τελειώσαμε κατά το απογευματάκι (γύρω στις 5 αν δεν κάνω λάθος…)
Κράτησε πολύ το … Ήταν πολλές οι ελιές,
να πάρει η ευχή!! Πάντως εγώ ανακουφίστηκα μόλις είδα ότι τελειώσαμε!! ☺ Έεελα όμως που δε με
άφησαν οι εργάτες να χαρώ!! Μού είπαν τότε ότι
«έεεχουμε ακόμα καιρό και ότι θα πάμε στο ελαιοτριβείο». Είχα μπουχτίσει, αλλά πήγα μαζί τους,
παρόλο που τα χέρια μου έβγαλαν φουσκάλες από
το ξύλινο φτυαράκι για τις ελιές… Κατά τη διάρκεια
του «ταξιδιού, οι εργάτες μάλλον κατάλαβαν ότι είχα κουραστεί και ο ένας μού είπε τούτο: «Μάθε
γράμματα, αλλιώς θα σού φυλάξω μια θέση μαζί
μου να κουβαλάς τα τσουβάλια με τις ελιές!»
Τότε ΟΛΑ πάγωσαν στο μυαλό μου και μου
κόλλησε αυτή η φράση… Είχα την εντύπωση ότι μου
ήταν οικεία τα λόγια. Στο δευτερόλεπτο, θυμήθηκα
τα λόγια του πατέρα μου και του θείου. Ο μπαμπάς
μου μού λέει συνεχώς: «Μάθε γράμματα, αλλιώς
θα κουβαλάς κιβώτια όλη μέρα! Και ο θείος «Μάθε
γράμματα, αλλιώς ούτε για σκουπιδιάρη θα σε πάρουν». Και καταλήγουμε όλοι εδώ:
Μάθε γράμματα να κάνεις την τύχη σου!! ;

ντού και σε κάθε γωνία οι μασκότ της Ονειρούπολης, για να μας ξεσηκώνουν!!! Ίσως φέτος να είναι και η ομορφότερη Ονειρούπολη από κάθε άλλη
φορά! Το μόνο σίγουρο είναι πως όλοι εμείς θα είμαστε εκεί για να περάσουμε
Τ Ε Λ Ε Ι Α!!!!!!!!

Παναγιώτης Χατζηδάφνης, Α’ 5
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«Χιλιάδες παιδιά στη Γάζα πεθαίνουν, γίνονται τραυµατίες για ΠΑΝΤΑ και µαθαίνουν από πρώτο χέρι αυτό
που ο Ι∆ΙΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ έφτιαξε για την αυτοκαταστροφή του, τον πόλεµο…»
Αγαπητοί µου συµµαθητές, σας έχει τύχει να θυµώνετε ή να στενοχωριέστε για κάτι ΠΟΛΥ άδικο και ο κόσµος να λέει «έτσι είναι η ζωή!», και µάλιστα χωρίς να κάνουν κάτι για να βελτιωθεί η κατάσταση;
Αυτά τα παιδιά όµως, παρά τα προβλήµατά τους έχουν ΑΚΟΜΗ δύναµη να γράψουν κείµενα… Όταν διάβασα
αυτά τα κείµενα, αναρωτήθηκα για την ηλικία αυτών που τα έγραψαν… Προς έκπληξή µου, έµαθα ότι ήταν
στη ∆ΙΚΗ µου ηλικία!! Τα κείµενα αυτά έχουν εκπληκτικό τρόπο έκφρασης για το νεαρό της ηλικίας τους και
νευριάζουν που εµείς, τα παιδιά που τα έχουν ΟΛΑ, ΝΕΥΡΙΑΖΟΥΜΕ µε ασήµαντα πράγµατα της ζωής µας
χωρίς να έχουµε τέτοιο δικαίωµα διότι ΟΥΤΕ πολέµους ΟΥΤΕ λιµούς, ΟΥΤΕ κατοχές ζήσαµε και όµως ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ χωρίς να δικαιούµαστε!!! ∆ε λέω να µην απαιτούµε, ΑΛΛΑ να µαχόµαστε για τα δικαιώµατα και
τα όνειρά µας, παίρνοντας παράδειγµα αυτά τα εκπληκτικά παιδιά στη Γάζα που η βαρβαρότητα και η καταστροφή του πολέµου τα χτύπησε, και παρόλα αυτά έχουν ∆ΥΝΑΜΗ, ΠΙΣΤΗ και ΑΡΕΤΕΣ αλλά πάνω απ’ όλα
∆ΙΚΑΙΩΜΑ να χαρούν. Για αυτόν τον λόγο, ο εγωισµός χωράει µονάχα εκεί που τον θέλουν και όχι σε «ΑΝΑΠΗΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»….
Σωτήρης ∆ανδανάς, Α6
Μονόλογοι από τη Γάζα
Με πρωτοβουλία του ASHTAR Theatre της Παλαιστίνης, από το Νοέµβριο 2009 µέχρι τον Απρίλιο 2010, µαθητές δεκατριών ως δεκαεπτά ετών στη Γάζα µε τη βοήθεια ενός θεατροπαιδαγωγού και ενός ψυχολόγου επεξεργάστηκαν και κατέγραψαν σε µορφή µονολόγων τις εµπειρίες, τις σκέψεις, τις ελπίδες, τα όνειρα και τους φόβους τους κατά τη διάρκεια και
µετά την εισβολή και τον πόλεµο το ∆εκέµβριο 2008- Ιανουάριο 2009.
Ο πατέρας µου λέει:
«Ο Άχµαντ έχει πάντα χαρτζιλίκι».
Φυσικά και έχω. Αφού το παίρνω και το βάζω
στην άκρη µήπως γίνει κι άλλος πόλεµος. Νιώθω σαν
παντρεµένος µε δέκα παιδιά. Φοβάµαι τη ζωή… τα
πάντα… όλα και τίποτα. Είµαι συνέχεια ανήσυχος.
Νιώθω πως όλη η Γάζα βρίσκεται πάνω σε κινούµενη
άµµο. Ό, τι τρελό κι αν φανταστεί κανείς, µπορεί να
συµβεί στο δευτερόλεπτο σ’ αυτό τον τόπο. Και την
ίδια στιγµή πολλά όνειρα γίνονται πραγµατικότητα.
Είναι ένα µέρος παράξενο, χωρίς λογική. Πριν απ’ τον
πόλεµο ένιωθα τη Γάζα σαν δεύτερη µάνα µου. Η γη
της ήταν το ζεστό στέρνο που πάνω του αναπαυόµουν
κι ο ουρανός της τα όνειρά µου… χωρίς όρια. Η θάλασσα ξέπλενε τις στενοχώριες µου. Σήµερα όµως τη
νιώθω σαν εξορία, δεν είναι πια η πόλη των ονείρων
µου.
Στον πόλεµο η κεντρική κολόνα του ηλεκτρικού χτυπήθηκε από µια τεράστια ρουκέτα. Όλοι µου
οι θείοι ήταν στο σπίτι µαζί µας. Το ρεύµα κόπηκε,
αλλά λίγο πιο µακριά απ’ το σπίτι λειτουργούσε µια
δεύτερη γραµµή. Πήγα στο γείτονα και του ζήτησα
µια µπαλαντέζα για να συνδεθούµε µ’ αυτή τη δεύτερη γραµµή. Αφού συνδεθήκαµε και είχαµε φως στο
σπίτι, ήρθε να ζητήσει τη µπαλαντέζα του. Ξέσπασε
άγριος καβγάς.
Στον πόλεµο καθένας σκέφτεται τον εαυτό
του.
Άχµαντ Ελ Ρούζι από την οδό Αλ Ουέχντα (έτος γέννησης 1994)

Είµαι από τη φύση µου πολύ φοβητσιάρα. Φοβάµαι τις κατσαρίδες και τα πουλιά κι ανησυχώ µέρα και νύχτα.
Την πρώτη µέρα του πολέµου όλα τα κορίτσια, εκτός από µένα, πήγαν σπίτι. Έφυγα τελευταία απ’ το σχολείο. Καθόµουν εκεί τρέµοντας, δεν µπορούσα να σταθώ
στα πόδια µου. Τελικά ένιωσα πως αν δε βοηθήσω τον εαυτό µου, κανείς δε θα µε βοηθήσει. Μάζεψα το κουράγιο
µου και τρέµοντας στάθηκα στα πόδια µου.
Περπατούσα κι ήµουνα σαν το δέντρο στον άνεµο,
έτρεµα ολόκληρη. Άνθρωποι περπατούσαν γύρω µου, αλλά
κανένας δε µε αντιλήφθηκε. Ο ήχοι από τις ρουκέτες δυνάµωναν κι ο τρόµος στην καρδιά µου µεγάλωνε.
Η απόσταση από το σχολείο στο σπίτι µου είναι
µισή ώρα. Εκείνη την ηµέρα όµως απ’ το φόβο µου έφτασα
σπίτι σ’ ένα τέταρτο. ∆εν είχα νιώσει µεγαλύτερο φόβο στη
ζωή µου. Κάθε στιγµή νόµιζα πως θα πεθάνω. Πρώτη φορά
ένιωσα τέτοια τροµακτική µοναξιά, παρόλο που οι δρόµοι
ήταν γεµάτοι κόσµο.
Πήγα σπίτι και στάθηκα µπροστά στο παράθυρο.
Μια ρουκέτα έπεσε δίπλα µας.
Πετάχτηκα πάνω και προσγειώθηκα µε την πλάτη.
Σ’ όλη τη διάρκεια του πόλεµου δεν µπορούσα να σταθώ
µπροστά σε παράθυρο. Άρχισα να κοιµάµαι σε ένα εσωτερικό δωµάτιο χωρίς παράθυρα.
Νοµίζω πως µέχρι τώρα ακόµη φοβάµαι. Κάνω
όµως πως δε φοβάµαι.
Φάτιµα Άταλαα από τη συνοικία Αλ Σέιχ Ραντουάν (έτος
γέννησης 1996)
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Τι δουλειά έχει ένα ασχημόπαπο στο Next Top Model;
Model;
Μόδα…
τόσο απαραίτητη στη ζωή μας!!!
Γιατί όλοι να σκέφτονται τη μόδα;
Γιατί όλοι να σκέφτονται αν ντύνονται σωστά, αν τα ρούχα τους έχουν στυλ και τι σχόλια θα πάρουν
από τους άλλους;
Τα ρούχα είναι άψυχα πράγματα
τα οποία μας προστατεύουν από το
κρύο και καλύπτουν σημεία του
σώματός μας. Και όμως αυτό που
δεν ακούγεται και ιδιαίτερα σημαντικό πολλές φορές, είναι κριτήριο
για τους ανθρώπους. Πολλές φορές τα παιδιά της ηλικίας μας κοιτάζουν τα ρούχα αν είναι ωραία,
ακριβά, μαρκάτα!!! Χωρίς να δουν
το χαρακτήρα του άλλου μπορεί να
τον αποκλείσουν για φίλο επειδή
δεν ντύνεται ωραία.
Εεε όχι δεν το δέχομαι αυτό, δεν
γίνεται να υπάρχουν τέτοια μυαλά
και τέτοιοι άνθρωποι στις μέρες
μας. Τα ρούχα δεν κάνουν τον άνθρωπο. Και εκτός από αυτό δεν
έχουν όλοι τη δυνατότητα να αγοράζουν ακριβά, φανταχτερά και
μαρκάτα ρούχα, αλλά σίγουρα όλοι έχουν τη δυνατότητα να γίνουν
καλύτεροι άνθρωποι!
Η ιδέα που έχουμε για το ντύσιμο
και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει
ΠΡΕΠΕΙ να φύγει κάποια στιγμή, αν
θέλουμε να κάνουμε τα χρόνια που
ζούμε πιο δίκαια και πιο ωραία για
όλους μας… Ας δεχτούμε ότι ο καθένας είναι ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ!
Βούλα Ευσταθιάδου, Α3

Η κοινωνία μας σήμερα είναι αρκετά επιφανειακή και η ομορφιά
αποτελεί μια πανίσχυρη ανταλλακτική αξία. Έτσι τίθεται πολύ συχνά το
ερώτημα, τι
δουλειά έχει ένα ασχημόπαπο στο Next Top Model ή
μάλιστα
τι δουλειά έχει ένα μη ελκυστικό άτομο σε μια
υψηλόβαθμη θέση μια διάσημης εταιρίας. Ένα
τέτοιο ερώτημα ανήκει φυσικά σε ένα είδος
κοινωνικού ρατσισμού.
Αρχικά αυτό το είδος ρατσισμού το
συναντάμε στον εργασιακό τομέα. Ένα
άτομο και ιδιαίτερα μια γυναίκα θα
εξεταστεί σε μία συνέντευξη κατά
πρώτο λόγο για την εξωτερική της
εμφάνιση. Έπειτα για την
κοινωνικότητα της και τέλος για
τα
προσόντα της. Με αποτέλεσμα οι
"κοινοί
θνητοί" να δέχονται τον ρατσισμό και την
απόρριψη
των άλλων, στον ιδιωτικό κυρίως τομέα, λόγω
της
μη
πλαστικής ομορφιάς τους.
Παράλληλα το ΜΜΕ προβάλλουν πρότυπα ομορφιάς που δεν
έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αδύνατες, όμορφες γυναίκες αλλά και άντρες με τρελές αναλογίες και άριστα χαρακτηριστικά
που δεν φθείρονται με την πάροδο του χρόνου παρουσιάζονται ως τα
ιδανικά πρότυπα της δυτικής κοινωνίας.
Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να καταφέρουν τα πάντα χωρίς καν
"μυαλό". Shows όπως το Next Top Model χρησιμοποιούν τη γυναίκα
ως αντικείμενο και προσπαθούν να την πείσουν ότι η ομορφιά αρκεί για
να κερδίσεις. Παρόμοια πρότυπα προωθούν και οι διαφημίσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η διαφήμιση καθαριστικού, στην οποία
πρωταγωνιστεί ένα αδύνατο, ξανθό και χωρίς καμιά ατέλεια μοντέλο,
το οποίο σφουγγαρίζει το σπίτι. Είναι ντυμένο επίσημα και μέσα στη καλή χαρά, ενσαρκώνοντας έτσι την μέση Ελληνίδα νοικοκυρά.
Επιπλέον υπάρχει αυτή η κοινωνική διάκριση και στις σχέσεις
των ανθρώπων, ερωτικές και φιλικές. Η σύναψη μιας "φιλίας" στον
σύγχρονο κόσμο συνδέεται άμεσα με την ομορφιά. Αποφεύγεται συνήθως κάθε επαφή με άτομα που είναι διαφορετικά, γιατί κυριαρχεί η αντίληψη ότι οτιδήποτε διαφορετικό και ασυνήθιστο επιδρά αρνητικά.
Τέλος μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οι διακρίσεις όλων των
ειδών αλλοτριώνουν την αλληλεγγύη, την αλληλοαποδοχή και την αλληλεξάρτηση των ανθρώπων! Πάνω απ’ όλα όμως αλλοτριώνουν τον ίδιο
τον άνθρωπο, απομακρύνοντας τον από την πραγματική αλήθεια, ότι η
ευτυχία δηλαδή είναι καθαρά πνευματική υπόθεση.
Σαχινίδου Αναστασία, Α1
Κωνσταντινίδου Μαρίνα, Α1
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Τι-Βι: Τηλεοπτικές Βλακείες
Μοντέλα, σεφ, απελπισµένοι αγρότες, µεσηµεριανάδικα, πρωινάδικα… Αυτοί και πάρα πολλοί άλλοι κάνουν παρέλαση καθηµερινά µπροστά στα εκστασιασµένα από το θέαµα µάτια µας. Τσακώνονται, «δηµιουργούν», µυξοκλαίνε… Ο καθένας µε τον πόνο του δηλαδή! Κι εσύ κάθεσαι αµίλητος, µε το στόµα να ανοίγει µόνο
για να καταβροχθίσει junk food, και οι 2 µοναδικές σου κινήσεις είναι να µασάς και να πατάς ένα κουµπί από
το τηλεκοντρόλ, το οποίο είναι το µέσο επικοινωνίας σου µε την θεοποιηµένη συσκευή που περήφανα στέκεται
στη γωνία του δωµατίου (ή, καλύτερα, των δωµατίων).
Η tv (αφού το καθιερώσαµε έτσι, για να µη σπαταλάµε επιπλέον σάλιο να πούµε ολόκληρη τη λέξη) ασκεί απίστευτα µεγάλη επίδραση στους διψασµένους για
«ενηµέρωση και ψυχαγωγία» πιστούς της. «Ενηµερώνει» µε
ειδήσεις, εκποµπές, ντοκιµαντέρ… Ψυχαγωγεί µε σειρές, ταινίες,
µπλα µπλα µπλα… Ή τουλάχιστον αυτή την εντύπωση περνάει.
Γιατί η τηλεόραση δεν είναι τίποτα άλλο από µια άψυχη οθόνη που
αποκτά ψυχή κατακλύζοντας τον θεατή µε προπαγανδιστικά και
ανούσια µηνύµατα, παρουσιασµένα µε τόσο δελεαστικό τρόπο, ώστε
να θεωρούνται ακόµη και επιµορφωτικά!
Μα, ας σκεφτούµε λίγο. Πώς µπορούν να µπλέκονται
εκπαιδευτικά προγράµµατα µε τόσα άλλα προβαλλόµενα (κυρίως
ψυχαγωγικά) προγράµµατα? Όλα ίδια είναι σε τελική ανάλυση, δεν
υπάρχει ουσιαστικός διαχωρισµός. Το µόνο που σε µαθαίνουν αυτά
τα δήθεν εκπαιδευτικά προγράµµατα είναι να αποβλακώνεσαι και να παθητικοποιείσαι, καταπίνοντας την έτοιµη µασηµένη τροφή που σου προσφέρουν απλόχερα µε ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΧΟ: την τηλεθέαση, που θα
τους φέρει ΚΕΡ∆ΟΣ, µε όποιον τρόπο το καταφέρουν αυτό. Νοµίζεις ότι νοιάζεται κανείς απ’ αυτούς αν εσύ
θα µορφωθείς ή όχι? Το τελευταίο που τους νοιάζει είναι!
Να το θέσω πιο απλά? ∆ΕΝ ενηµερώνεσαι, αλλά επιτρέπεις να κατευθύνεται η άποψή σου (που πλέον
παύει να είναι δική σου). ∆ΕΝ ψυχαγωγείσαι, αλλά αποβλακώνεσαι (γιατί η πραγµατική ψυχαγωγία απαιτεί την
ενεργό συµµετοχή µας). ∆Ε µαθαίνεις τίποτα, ούτε προσκοµίζεις πληροφορίες, αλλά λαµβάνεις µηνύµατα που
µόνο κατατοπιστικά δεν είναι.
Πόσοι άνθρωποι έχουν καταντήσει υποχείρια των «κουτιών»…? Είναι τεράστιος ο αριθµός των ανθρώπων που προτιµούν ακόµα να µείνουν µπροστά σε µια οθόνη, παρά να συναναστραφούν µε άλλο κόσµο!
Πλέον βλέπεις γύρω σου πολλούς να αδυνατούν να εκφέρουν τη γνώµη τους σε κάθε θέµα, αφού δείχνουν µε
ευλάβεια την τυφλή τους εµπιστοσύνη στα λεγόµενα της τηλεόρασης και ουσιαστικά έχουν χάσει την πραγµατική επαφή µε τον κόσµο, αν και οι ίδιοι πιστεύουν το αντίθετο: ότι η τηλεόραση µάς ενώνει όλους!
Γιατί κάθεσαι λοιπόν και βλέπεις το σίριαλ, από τη στιγµή που υπάρχει και σε βιβλίο? Πώς δέχεσαι να
σου περνάει ένας σκηνοθέτης το δικό του προϊόν φαντασίας, αντί να φανταστείς ΕΣΥ τους ήρωες, τα σκηνικά
και τα γεγονότα? Πώς µια άψυχη συσκευή σού προκαλεί τόσο µεγάλη συναισθηµατική φόρτιση µε τις σαβούρες
που δείχνει? Πόση µεγαλύτερη καταστροφή θα προξενήσεις στον εγκέφαλό σου και στον εαυτό σου? ΣΥΝΕΛΘΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! ΞΥΠΝΑ!
∆εν είναι καιρός πλέον να πατήσουµε το κόκκινο κουµπί του τηλεκοντρόλ και να ΖΗΣΟΥΜΕ? Υπάρχουν άνθρωποι γύρω µας! Ας δώσουµε προσοχή σ’ αυτούς κι ας αφήσουµε την τηλεόραση στη γωνία της, τιµωρηµένη και µόνη, όπως της αξίζει, αφού σε αντίθετη περίπτωση, αυτά είναι που προκαλεί η ίδια στο τηλεοπτικό κοινό.
Ευαγγελία Καραγιαννίδου, Γ6
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1η ώρα, Γενικής παιδείας... Αρχαία!! Ωχ!
1η ώρα, Γενικής παιδείας... Αρχαία!! Ωχ! Από τη μια οι θεωρητικοί να σιγοψθιρίζουν τους αρχικούς χρόνους
του «ίημι» και από την άλλη οι τεχνολογικοί/ θετικοί να τρίβουν τα μάτια τους αναπολώντας τον ύπνο που έχασαν.
Όμως η απαξίωση αυτή δεν εμφανίζεται στην Γ’ λυκείου όπου πλέον τα παιδιά σκέφτονται εξετασιοκεντρικά και δίνουν βάρύτητα στα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν.
Τα Αρχαία είναι ο φόβος των παιδιών από το γυμνάσιο ακόμα (και μην πείτε όχι).
Πολλοί είναι αυτοί που απαξιώνουν αυτό το μάθημα θεωρώντας το άχρηστο. Και πολύ
καλά κάνουν!!! Μας βάζουν να μάθουμε ξερούς τύπους γραμματικής και συντακτικού
δίχως να ξέρουμε πού να τους χρησιμοποιήσουμε και πώς να τους εντάξουμε μέσα
σε ένα κείμενο. Και άμα δεν τους μάθεις σου κοτσάρουν το γνωστό «Τα αρχαία σε
βοηθούν
να
καλλιεργήσεις
την
νεοελληνική»
Ωραία...Πώς;;
Την απάντηση έρχεται να δώσει το λύκειο... Οι μαθητές λοιπόν, έχοντας
περάσει το προπαρασκευαστικό στάδιο εκμάθησης των αρχαίων, καλούνται
τώρα να μελετήσουν κείμενα αρχαίων ιστορικών, φιλοσόφων, ρητόρων.
Επειδή, όμως, έχουν μάθει στην ξερή χρήση τύπων προσεγγίζουν το κείμενο μ
‘ αυτό τον τρόπο. Και μετά αναρωτιούνται γιατί τα παιδία αποτυγχάνουν στις
Πανελλήνιες.... Αν δεν καταλαβαίνεις τι εννοεί με την συγκεκριμένη μετοχή ο συγγραφέας
πώς να μπορέσεις να την αναλύσεις (αν είναι δυνατόν δηλαδή). Έτσι, λοιπόν, αφηνόμαστε σε ξερές
γνώσεις οι οποίες μετά από 1-2 χρόνια θα ξεχαστούν. Είναι δύσκολο ένα παιδί να ξεφύγει από τη συνήθεια. Και αν
μας προτείνουν έναν άλλο τρόπο, τρομάζουμε.
Εγώ, λοιπόν, ήμουν ένα από αυτά τα παιδιά. Κλειστή σε κάθε είδους «καινοτομία», πίστευα ότι το μάθημα
ήταν κενό από γνώσεις εαν δεν ακολουθούσες την περπατημένη διαδικασία: Υποκείμενο-Ρήμα-Αντικείμενο... ώσπου βρέθηκα προ εκπλήξεως!!
Τόσος χρόνος, κούραση και πονοκέφαλος... άδικα! Δεν είχα πάρει τίποτα από το αρχαίο κείμενο.Το μόνο
που είχε μείνει στο μυαλό μου ήταν σκόρπιοι τύποι και αυτοί λειψοί. Μπροστά στην ερώτηση «Τί μάθατε πέρσι;»
εγώ κοκάλωσα, δεν θυμόμουν ΤΙΠΟΤΑ.
Τί φταίει; Και φυσικά ο τρόπος προσέγγισης του μαθήματος… Μάθαινα πράγματα και δεν ήξερα τί μάθαινα, γιατί το μάθαινα, πώς θα μου χρησίμευε... Μασούσα τις έτοιμες πληροφορίες που μου πρόσφεραν δίχως να
αναρωτιέμαι για τίποτα, να ψάχνω να βρώ πληροφορίες ... ακόμα και το θρανίο να μου έλεγαν ότι πετάει, θα το
πίστευα. Δυστυχώς, όμως, η γνώση κατακτιέται μόνο μέσα από τον προβληματισμό, την αναζήτηση, το ψάξιμο. Η
χαρά της εύρεσης δεν συγκρίνεται με κανένα βαθμό. Και το καλύτερο… την έχεις
κατακτήσει! Είναι μια πληροφορία που ποτέ δεν θα ξεχάσεις γιατί κόπιασες για να την
βρείς.
Λυπάμαι πάρα πολύ να βλέπω παιδιά 17 χρονών να δέχονται άκριτα ό, τι τους
λανσάρουν τα σχολικά βιβλία «αυθεντίες». Κατακρίνουμε το εκπαιδευτικό σύστημα
αλλά δεν βλέπω να κάνουμε τίποτα για να το αλλάξουμε. Το κακό είναι πως κάτι
τέτοιοι μαθητές χαρακτηρίζονται άριστοι . Φυσικά είναι δύσκολο να ξεφύγουμε
από τα δεσμά της συνήθειας, όμως, πιστέψτε πως αργά ή γρήγορα θα φανούν
τα αποτελέσματα της ρηχής γνώσης. Αρκεί να μην βρεθείτε προ
τετελεσμένων γεγονότων..!!! Και τέλος, θέλω να αναφέρω πως η αξία της
δημιουργικής μάθησης, αυτής που θέτει το μυαλό σε προβληματισμό και
όχι σε ύπνωση, θα φανεί μετά από καιρό. Πρέπει να μάθουμε να
σκεφτόμαστε και το μέλλον μας, όχι μόνο το «βόλεμα» του παρόντος. Για εμένα
έχει περισσότερο αξία το να μπορώ να συμμετέχω σε μια συζήτηση έχοντας σχηματισμένες απόψεις και προσωπικότητα, από ένα κοτσαρισμένο 20 στο απολυτήριο στον τοίχο του
σπιτιού μου.
Εύη Παπαδοπούλου, Γ6
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«Άγνωστο μέλλον…»
Υπήρχαν άραγε στιγμές που εσύ προσωπικά αναρωτήθηκες για τον εαυτό σου, στον καθρέφτη;
Εγώ σου λέω σίγουρα ΝΑΙ!! Αν ΟΧΙ, τότε είσαι αναίσθητος παιδάκι μου! :P Λοιπόν, γι’ αυτούς
που είναι “ξύπνιοι”, τουλάχιστον σίγουρα αναρωτηθήκατε τι θα απογίνετε, πού βαδίζετε και σε τι
θα καταλήξετε, και προσπαθείτε να δώσετε απαντήσεις στον εαυτό σας, αν και δεν είστε
σίγουροι…
Πρόσφατα άρχισα και εγώ να αναρωτιέμαι, γι’ αυτό μάλιστα πήρα αφορμή να
γράψω αυτό που τώρα διαβάζετε. Σχεδόν ΚΑΘΕ βράδυ αλλάζω
επάγγελμα στο μυαλό μου… Χτες ήμουν τεχνικός αεροσκαφών, σήμερα
καθηγητής! Όπως καταλάβατε, είμαι ΠΟΛΥ σταθερός και αποφασιστικός!
:P Μερικές φορές, όοοταν έχω χρόνο, παίρνω ένα χαρτί και γράφω ό, τι
επάγγελμα μου κατέβει!! Στο τέλος, αφού αποκλείω όσα δε μου αρέσουν, φτάνω στο σημείο να είναι ΟΛΕΣ
οι επιλογές μου σβησμένες!!! Το μόνο που δεν απορρίπτω είναι ένα επάγγελμα, αλλά αδύνατο να γίνει,
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΑΣ! (Ζωάραααααααα!) Βρείτε μου ΕΝΑ (μόνο ένα!) άτομο που δε θα ήθελε να αράξει στον
καναπέ όλη μέρα, βλέποντας ταινίες, και στο τέλος μάλιστα να πληρώνεται!! Είναι Παράδεισος μόνο που το
σκέφτεσαι!
Τέλος πάντων! Αυτό που ήθελα να πω για να μην πολυλογώ, είναι ότι…
… ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΓΙΝΩ! :Ρ
Παναγιώτης Χατζηδάφνης, Α’5

Μερικές φορές…
Μερικές φορές οι μέρες φεύγουν έτσι… ΧΩΡΙΣ να τις πολύ-σκεφτούμε, χωρίς να αισθανθούμε, χωρίς να ζούμε…
Μερικές φορές οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά μας, είναι πιο ξένοι απ’ αυτούς που βρίσκονται μακριά μας!
Μερικές φορές ζητάμε πολλά περισσότερα απ’ αυτά που εμείς οι ίδιοι μπορούμε να δώσουμε!
Μερικές φορές πράττουμε με το μυαλό, χωρίς όμως να υπολογίσουμε τις συνέπειες στην καρδιά μας…
Αλλά το περίεργο είναι πως μερικές φορές μπορούμε να τ’ αφήσουμε όλα αυτά στην άκρη και να αρκεστούμε σ’
ΧΑΜΟαυτά που έχουμε και σε απλούς ανθρώπους που είναι ΙΚΑΝΟΙ να μας προσφέρουν ένα απλό, καθημερινό, ΧΑΜ
Ο-

ΓΕΛΟ!
Μερικές φορές, δυστυχώς, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτές είναι οι στιγμές που μετράνε γιατί ΤΕΛΙΚΑ το
θέμα δεν είναι τι ζεις, ΑΛΛΑ με ποιον θα το μοιραστείς!!
Ιωάννα Παπαδή, Β’5

“Τον ξέρουμε καλά της Γης μας τον αφέντη… μας έμαθε πολλά το αίμα του Νοέμβρη…’’
Η 17η Νοέμβρη, όπως όλοι ξέρουμε, είναι μια ημέρα όπου θυμόμαστε και τιμούμε την αυθόρμητη εξέγερση που
έγινε πριν 37 χρόνια στο Πολυτεχνείο. Είναι μια γιορτή που νιώθουμε εμείς τα παιδιά ότι μας αφορά περισσότερο,
γιατί είναι μια γιορτή ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ. Έτσι κι εμείς με τον τρόπο μας, νιώσαμε πως συμμετέχουμε διαφορετικά σε
αυτή την ημέρα.
Διοργανώσαμε λοιπόν τη χορωδία του σχολείου που τραγούδησε μερικά τραγούδια, ενώ κάποια παιδιά μάς διάβασαν κάποιες πληροφορίες σχετικές με το θέμα. Μάλιστα, προβλήθηκε και μια ‘’ταινία μικρού μήκους’’, η λεγόμενη ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ,
ΜΕΛΛΟΝ όπου ένα αγόρι καθώς έψαχνε να βρει ένα πρόχειρο χαρτί για να σημειώσει κάτι, έπεσαν στα χέρια του κάποια γράμματα της μητέρας του, για τα οποία δεν είχε ενημερωθεί ποτέ… Δεν ήξερε πιο
πριν πως η μητέρα του έζησε αυτή την εξέγερση. Νιώσαμε πιο κοντά σε αυτή την ιστορία, διότι το συγκεκριμένο
αγόρι ήταν ένας απλός, καθημερινός άνθρωπος!! Θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα!!
Κατά τη γνώμη μου, αν ήταν ένα απλό ντοκιμαντέρ, ΔΕ ΘΑ ΤΡΑΒΟΥΣΕ την προσοχή των μαθητών. Γενικότερα,
όταν βλέπεις να συμβαίνουν κάποια σημαντικά γεγονότα στους γύρω σου, στον ΑΠΛΟ ΠΟΛΙΤΗ, πιστεύεις πως
ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί ΚΑΙ ΣΕ ΣΕΝΑ!!
Παρουσιάστηκε μια πολύ ωραία εικόνα στη γιορτή μας, και για αυτό φυσικά ευχαριστήσαμε όλους όσους μας
βοήθησαν.
Σοφία Τορούνογλου, Α’5
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2-3. Αυτό το στοιχείο από µόνο του, δηλαδή η απόδειξη της ενδιάθετης γνώσης της γλώσσας, το ζωντανό γλωσσικό αισθητήριο γενικότερα, και µαζί
τα ευφάνταστα αποτελέσµατα της δηµιουργίας των παιδιών µε παρακίνησαν να γράψω αυτό το κείµενο, σαφώς από δικό µου ενδιαφέρον – και συγκίνηση
και ενθουσιασµό, θα πρόσθετα.

1. Η λεξιπλασία, είτε ενστικτώδης και ασύνειδη, όπως στην περίπτωση του παιδιού της προσχολικής ηλικίας, είτε εµπρόθετη, συνειδητή, σε µεγαλύτερες ηλικίες, είναι έκφραση δηµιουργικότητας, δείχνει ευρηµατικότητα, µαρτυρεί φαντασία, πολύ συχνά χιούµορ, και έτσι είναι φυσικό να αντιµετωπίζεται
θετικά.
Στο κείµενό µου ασχολήθηκα κυρίως µε την παιδική γλωσσική δηµιουργία, που είναι, όπως είπα, ασύνειδη: το παιδί σχηµατίζει αυθόρµητα µια λέξη,
προκειµένου να ανταποκριθεί στην ανάγκη της στιγµής, µια ανάγκη για την οποία δεν γνωρίζει την κατάλληλη λέξη, αν και εφόσον υπάρχει.
Και αυτή η δηµιουργία, ακριβώς επειδή είναι ενστικτώδης (άρα και απαλλαγµένη από διάθεση εντυπωσιασµού λ.χ., όπως συµβαίνει ορισµένες φορές
στην περίπτωση των µεγάλων), γεννά το θαυµασµό µας, καθώς το µυαλό του παιδιού ακολουθεί –ασυναίσθητα, εννοείται– όλους τους κανόνες σύνθεσης,
παραγωγής κτλ. της γλώσσας! Έχουµε έτσι άλλη µία απόδειξη γι’ αυτό που µας λέει και η επιστήµη, πως το παιδί, πριν ακόµα πάει σχολείο, είναι επαρκής
οµιλητής και κάτοχος της γλώσσας του.

Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και τις ερωτήσεις σας, γιά να δούµε αν θα τα καταφέρω χωρίς να σας µπερδέψω, µια και το θέµα µας µοιάζει κάπως
περίπλοκο:

Φίλοι και φίλες της Α΄ 7, γεια σας

Η απάντηση του Γιάννη Χάρη (4 Οκτωβρίου 2010)

Ευχαριστούµε και πάλι,
Η Α’7 τάξη του 3ου ΓΕΛ ∆ράµας

Αγαπητέ κύριε Γιάννη Χάρη,
Είµαστε µαθητές της Α’ 7 τάξης του 3ου ΓΕΛ ∆ράµας. Στο µάθηµα της έκθεσης, µας δόθηκε από τον καθηγητή µας µια διασκευή του κειµένου σας «Η αναγκαζιάρα και ο ξαπλουριάρης» (δηµοσιεύτηκε στα Νέα). Αφού διαβάσαµε το κείµενό σας, προβληµατιστήκαµε για τον τρόπο που λειτουργεί το µυαλό του παιδιού και για το µηχανισµό λειτουργίας του στην παραγωγή λέξεων. Στέλνουµε αυτό το mail για να σας εκφράσουµε τις πιο σηµαντικές
από τις απορίες µας.
1.
Γιατί έχετε θετική άποψη για το φαινόµενο της λεξιπλασίας;
2.
Τί σας παρακίνησε να γράψετε αυτό το κείµενο;
3.
Το γράψατε από επαγγελµατική υποχρέωση ή από δικό σας ενδιαφέρον;
4.
Γιατί πιστεύετε πως η ικανότητα της λεξιπλασίας µειώνεται καθώς µεγαλώνουµε;
Ευχαριστούµε για το χρόνο σας και ελπίζουµε να µας απαντήσετε ή ακόµα και να µας επισκεφτείτε στο σχολείο µας.

το κείµενο των µαθητών (23 Σεπτεµβρίου 2010)

Στα πλαίσια του µαθήµατος έκθεση έκφραση οι µαθητές ασχολήθηκαν µε το κείµενο του Γιάννη Χάρη «η αναγκαζιάρα και ο ξαπλουριάρης». Το κείµενο
έχει θέµα τις λέξεις που φτιάχνουν ασυναίσθητα τα µικρά παιδιά σε αυθεντικές συνθήκες επικοινωνίας. Αποτέλεσµα ήταν το παρακάτω κείµενο µε απορίες, που
στάλθηκε, µε µέιλ, στο συγγραφέα.
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Με εκτίµηση, οι µαθητές του Α7´
του 3ου ΓΕΛ ∆ράµας.

1. Σπλουτσιάρης: Με έλεγαν έτσι επειδή µου άρεσε όταν ήµουν µικρός να τσαλαβουτώ στις λακκούβες του δρόµου µε τα νερά.
2. Όταν ήµουν 6 χρονών µάλωσα µε τον κολλητό µου γιατί µου πήρε το γλειφιτζούρι και επειδή έχει ένα πρόβληµα µε τα αυτιά του και φοράει ακουστικά τον είπα “ακουστικάκια” και αυτός “χοντροκοιλαρά”.
3. Όταν ήθελα να κουρευτώ έλεγα: Μαµά, θα πάµε στην κουρεύτρια;
4. Όταν περνούσε ο πωλητής µε τις πατάτες έξω από το σπίτι µας η αδερφή µου έλεγε ότι ήρθε ο “πατατάρης” .
5. Κινεζία: Μια µέρα καθώς έβλεπα µια ταινία στην οποία συµµετείχαν πολλοί Κινέζοι ηθοποιοί, ξαφνικά ο αδερφός µου µε ρωτάει “Αυτοί οι άνθρωποι είναι από την Κινεζία;”
6. Καθώς µάλωνα µε τον αδερφό µου, η µαµά µου µας χώρισε κι εγώ της είπα τον λόγο για τον οποίο µάλωνα τον αδερφό µου τότε µου λέει ο αδερφός
µου: “Είσαι πολύ ψεµατιάρης”
7. Κάθε φορά που περνούσα από ένα ποτάµι το έλεγα σάλασσα γιατί νόµιζα ότι ήταν σαν την θάλασσα.
8. Μια µέρα που πηγαίναµε διακοπές µε την οικογένειά µου περνούσαµε κοντά από ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο και επειδή από τα φουγάρα έβγαζαν καπνό ο αδερφός µου λέει βροντοφωνάζοντας “συννεφάδες” (δηλαδή αυτοί που φτιάχνουν σύννεφα).

Αγαπητέ κύριε Γιάννη Χάρη,
Σας στέλνουµε λέξεις-φράσεις που µας ζητήσατε µαζί µε το µικρό ιστορικό τους. . .

Η ανταπάντηση των µαθητών (20 Οκτωβρίου 2010)

ΥΓ. Αν θυµάστε εσείς ή η µητέρα σας κάποια τέτοια λέξη που φτιάξατε όταν ήσασταν µικρά, θα χαρώ πολύ να µου τη στείλετε, µε το µικρό ιστορικό της,
την περίσταση στην οποία την επινοήσατε.

Ελπίζω να µη σας κούρασα…

4. ∆εν θα έλεγα ακριβώς ότι µειώνεται η ικανότητα παραγωγής λέξεων κτλ. Απλώς ακολουθεί άλλες διαδικασίες, άλλους δρόµους.
Ίσως τα πρώτα πρώτα χρόνια του σχολείου, µε την απότοµη προσγείωση από τον κόσµο της ανεµελιάς στην πραγµατικότητα του σχολείου όπου διδάσκεται η πρότυπη γλώσσα, ίσως τότε αναστέλλεται: µε τη γνώση που έρχεται λίγο λίγο, αναζητά κανείς την απάντηση που πρέπει να υπάρχει, και έτσι αναστέλλεται ίσως η τάση για προσωπική δηµιουργία.
Αργότερα όµως, µε την κοινωνικοποίηση µάλιστα που έρχεται και µέσα από τη σχολική πράξη, τις παρέες κτλ., έχουµε µια άλλου τύπου άνθηση της λεξιπλασίας, ένα πανηγύρι του χιούµορ και της φαντασίας, όπως αποτυπώνεται εύγλωττα σ’ αυτό που αποκαλούµε «γλώσσα των νέων».
(Λεξιπλασία άλλωστε έχουµε και στο χώρο της λογοτεχνίας, των επιστηµών κτλ., αλλά εδώ πια κι αν είναι άλλες οι διαδικασίες…)
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"ΧΑΜΕΝΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΥΡΙΟ"

Τραλαλί τραλαλό, ο, ο, ο!!!
Χριστούγεννα ήρθαν πάλιιι… Λαλαλαλαλαλααα!!
…..And a happy new year!! :D
Αααα καλάαα τα έχω παίξει ΤΕΛΕΙΩΣ!! :Ο Το
κρύο θα φταίει! :Ρ Λίιιγες (πολύυυ λίγεςςς) µερούλες έµειναν µέχρι να έρθουν τα Χριστουγεννάκια (και συνεπώς να
κλείσουν τα σχολεία! 8)) και µετάααα… ΑΡΑΧΤΗ ΚΙ ΑΓΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ! :P (ξέρω… λυπάστε!! :/) Ε µα (προσωπικά
τουλάχιστον) είχα πέσει σε κατάθλιψη!! Θυµάστε πέρσι;
Με το που ήρθε η µέρα των Χριστουγέννων, τσουυυυπππ
να και η διαφήµιση των Jumbo!! “365 µέρες µέχρι τα Χριστούγεννα”. ΛΙΠΟΘΥΜΩ!! ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΟ χτύπηµα!!
Τι το κάνουν τώρα αυτό; Φαίνεται θα θέλουν να εκτονωθεί
ο κοσµάκης στα ψώνια και να αυξηθούν οι πωλήσεις τους!!
(επιχειρηµατίες να σου πετύχουν!! :Ο) Τέλος πάντων, δε
βαριέσαι;! Λίιιγος καιρός µέχρι να προσαρµοστούµε ξανά
στο σχολικό πρόγραµµα, λίγο τα Που-Σου-Κου, λίγο και οι
δοκιµαστικές της 25ης…! Και µετά τι; (όχι το χάος! :Ο)
Πάσχα βρεεε!! Τώωωρα µάλιστα!! Το σώσαµε!!! Οκ, αρχίζει και ΞΑΝΑ-αποκτά ενδιαφέρον το θεµατάκι! Ντουυοοοντ γουόριιι!! 8) Οκ, ας σοβαρευτούµε!! :Ρ Ελπίζω το
2010 να ήταν για όλους το 10 το καλό!! Βέβαια θα µου
πεις πόοοσο καλός να είναι πια ένας χρόνος µε τυχόν άσχηµες αναµνήσεις και λάθη που το µόνο που έκαναν ήταν
να πληγώσουν τα αισθήµατά µας; Οκ, σκεφτείτε µόνο ότι
για αυτό είναι οι επόµενες µέρες του χρόνου! ΓΙΑ ΝΑ ∆ΙΟΡΘΩΝΟΥΜΕ τις παρασπονδιούλες µας! (‘ντάξειιι µωρέ!!
Και ποιος δεν κάνει κουλά πράγµατα στη ζωή του;! –µε τέτοιο τρόπο σκέψης πολύ µπροστά θα πάω! :Ρ) Εύχοµαι
ολόψυχα ο καινούριος χρόνος που θα µπει να είναι Ο ΠΙΟ
ΤΕΛΕΙΟΣ της ζωής σας και να περάσετε ΤΕΛΕΙΑΑΑΑ!!
:D Θα ήθελα επίσης να ευχηθώ στα τριτάκια µας να είναι
αισιόδοξα και τα δώσουν ΟΛΑ για να πετύχουν το στόχο
τους!! ☺ Γενικότερο συµπέρασµα; ΜΗ σκάτε για ΤΙΠΟΤΑ, απλά σκάστε χαµόγελα!! :D
Αααα και κάτι ακόµη!! (πήρα φόρα τώρα!! :Ο ) Ας
αλληλοπροσευχηθούµε µπας και τύχουµε το φλουρί της
βασιλοπιτίτσας!! Ε, και αν δε µας “κάτσει” µε την 1η, έχουµε και 2η ευκαιρία σε κάποιο άλλο συγγενικό σπίτι ή
ακόµη και 3η(!) στο σχολείο!! (ναι λίγοοο χλωµό µε τόοοσα
άτοµα, αλλά οκ!! :Ρ)
Άντε σας αφήνω για να διαβάσετε και τα κειµενάκια των άλλων παιδιών!! ☺ (προς το παρόν εε!! ΜΗ χαίρεστε για πολύ!! :Ρ)
Τα λέµε ξανά τη νέα χρονιά!! ☺
Περιµένουµε τα νεάκια σας στο επόµενο τεύχος!! ☺

Πέρασαν 15 χρόνια από τότε που γεννήθηκα... τώρα τι κατάλαβα, σε λίγα χρόνια
θα τελειώσω το σχολειό και με τα σημερινά
δεδομένα θα είμαι άνεργη γιατί το επέλεξαν
άλλοι..., δεν έχω προοπτικές γιατί το επέλεξαν άλλοι, δεν μπορώ να ζητάω από τους γονείς μου, γιατί δεν έχουν να μου δώσουν και
ας δουλεύουν σαν σκυλιά τόσα χρόνια γιατί
το επέλεξαν άλλοι, ζω και ζούμε με δανεικά
όνειρα και φιλοδοξίες που μας πλασάρουν
άλλοι. Τι νόημα έχει να κάνεις το οτιδήποτε
πλέον σε αυτή την χωρά που κάποιοι κλείνουν
τα μάτια τους και λένε ΑΚΟΜΑ πως υπάρχει
ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο...! Που είναι
και δεν την βλέπω και αν δεν την βλέπω εγώ,
γιατί δεν την βλέπει και κανένας άλλος ? Δηλαδή πόσο στον πάτο θα φτάσουμε ακόμα για
να καταλάβουν ότι πρέπει κάποια πράγματα
να τα αλλάξουμε και να πάμε επιτέλους καλά
,πόσο καιρό ακόμα θα παλεύουμε για τα ουσιαστικά τα δεδομένα τα αυτονόητα????
Ξέρω είναι ένα κείμενο φτωχό, όπως
ακριβώς κι εγώ, ένα κείμενο λιτό, όπως η ζωή
μας, ένα κείμενο άδειο, χωρίς εικόνες και υποσχέσεις αλλά, γεμάτο όνειρα. Νομίζω πολλοί νέοι θα έγραφαν κάτι αντίστοιχο. Τα λόγια
μου λίγα, δεν ξέρω τι να γράψω, κολλάω,
σκέφτομαι, απογοητεύομαι.
Λέω να σηκώσω ακόμα μια φορά το
κεφάλι μου, να προσπαθήσω, αλλά μερικές
φορές νομίζω πως δεν αξίζει, πρέπει να δεχτώ την μοίρα μου που κανονίζουν κάποιοι
άλλοι... Δεν είμαι ο μοναδικός νέος ρε που
χαλιέται από αυτά που βλέπει, δεν είμαι ο μοναδικός νέος που αναρωτιέται τι κάνετε, δεν
είμαι απλά ένα κερί που καίει
ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΦΛΟΓΑ ΠΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ
ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ
ΜΑΖΙ ΚΑΙΜΕ ΤΑ ΞΕΡΑ ΧΟΡΤΑ ΠΟΥ ΦΥΤΡΩΣΑΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ......!!!
Μπασματζή Ελένη, Α1

Φιλούµπες!!
Ελένη
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“CHOCOLAT
CHOCOLAT…”

Η πόρτα ανοίγει…
-ΤΙ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΕΙΣΤΕ; αναφωνεί τρομαγμένη η ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια του σπιτιού.
Από πού ήρθατε;
-Ζούσαμε στην Ανδαλουσία για ένα διάστημα, πριν από αυτό στη Βιέννη, και πριν
από αυτό στην Πάνβια.
Είμαστε στο 1959. Κι αυτή η κοσμογυρισμένη γυναίκα είναι η Βιαν Ροσέ, που μαζί με την
κόρη της περιπλανιόνται από πόλη σε πόλη προσφέροντας τη γνώση τους και τα
γιατρικά τους στους ανθρώπους. ……..Αλλά τα γιατρικά της ΔΕΝ είναι κοινά μα από
ΣΟΚΟΛΑΤΑ!!! Προς κακή της τύχη όμως αυτή τη φορά, έτυχε σε ένα χωριό όπου ο
θρησκευτικός ευπρεπισμός θεωρεί τη χαρά και την απόλαυση της ζωής ΑΜΑΡΤΙΑ!!! :Ο
Έτσι, έρχεται αντιμέτωπη και συγκρούεται με τη συντηρητική κοινωνία, και ΚΥΡΙΩΣ με το
Δήμαρχο του χωριού ο οποίος προσπαθεί να την καταστρέψει επειδή τη θεωρεί
ανήθικη, και να τη διώξει απ’αυτό… Ιδίως τώρα που είναι περίοδος Σαρακοστής και οι άνθρωποι νηστεύουν, ο αγώνας της Βιάνθα είναι ακόμα πιο δύσκολος…
Η ταινία του Πας Χάλστρομ, ξεδιπλώνεται με έναν εκπληκτικό τρόπο, που η αγωνία εκτείνεται στο έπακρο. Αυτό
βέβαια επιτυγχάνεται με τη συγκλονιστική (όπως πάντα!!) ερμηνεία της Ζυλιέτ Μπινός στο ρόλο της δυναμικής Βιαν
(που κέρδισε βραβείο στο Φεστιβάλ Καννών), αλλά και του Άλφρεντ Μολίνα στο ρόλο του Δημάρχου. Παίζουν επίσης η μοναδική Τζούντι Ντεντς, η Λένα Ολίν, ο Τζόνυ Ντεπ, και η Κάρυ- Αν Μος. Σας συνιστώ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ
να δείτε την ταινία!! ΔΕ ΘΑ ΧΑΣΕΤΕ!! ;)
Φώτης Κοροσιάδης, Α’3

Κείμενο και σκίτσο
«Το ΝΗΣΙ»
Κάθε ∆ευτέρα βράδυ, όλη η χώρα είναι καθηλωµένη στις τηλεοράσεις της για να δει
αυτή τη µεγάλη σειρά, «Το ΝΗΣΙ». Είναι ένα έργο διαφορετικό από τα άλλα, το οποίο άγγιξε
τις ψυχές των ανθρώπων από την πρώτη κιόλας προβολής του. Το θέµα του είναι ένα
αποµονωµένο νησί, αυτό της Σπιναλόγκας, όπου εκεί έστελναν τους λεπρούς ανθρώπους. Μια
σειρά που σίγουρα θα συνεχίσει τις επιτυχίες της, διότι είναι κάτι το διαφορετικό και το
ποιοτικό που ο κόσµος έχει την ανάγκη να παρακολουθήσει για να ξεχάσει τα προβλήµατά του.
Βούλα Ευστρατιάδου, Α’ 3

Ψαρέψαµε στο Facebook…
Χαρούµενα και ενθαρρυντικά τα νέα µετά την έκδοση του τεύχους 555 του Ντριιιιν! Η … φήµη µας έφτασε µέχρι και σε
παλιούς µαθητές του σχολείου µας, που δείχνουν να επιδοκιµάζουν την προσπάθειά µας (την οποία εµείς θα συνεχίσουµε!)!! Τρεις απόφοιτοι του 2004 από το σχολείο µας αναφέρουν:

Κώστας Αβραµίδης
poly wraia exei gelio k polles plirifories syxaritiria genika einai para poly kalo k moy arese poy epiteloys akoys k tin
gnwmi twn mathitwn makari na epairnan k alloi aformi k na egrafan!!!!! k pali synxaritiria!!!

Αθηνά Βεζυρτζόγλου
To poso diaskedasa tin paper de legetai! Super! Bravo, sunexiste etsi, uparxei akomi elpida me tetoia muala pou grafoun stin efimerida! ;) you know what I mean..

∆ήµητρα Καραγιαννίδου
evge aksio aderfaki!! sugxaritiria se ola ta paidia!! na sunexisete etsi k an ginetai k akomi kalitera!! :)

Για το ψάρεµα: Ευαγγελία Καραγιαννίδου, Γ6
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Η εφηµερίδα µου άρεσε πολύ! ∆ε διάβασα όλα τα άρθρα, άφησα λίγα για το σπίτι;-)!
Ξεχώρισα κάποια... όπως το "ΤΙ ΒΟΟΚ? FACEBOOK!!" της Ελβίνας Γεώργαρη, Α’ 2 , εύστοχες παρατηρήσεις!!!,
το "Η αρχή του τέλους…" της Ευαγγελία Καραγιαννίδου, Γ6, πολύ βιωµατικό!!!
το "‘’Ντριιιιιννν!!’’ ΟΧΙ!! Θέλω να κοιµηθώ κι άλλοοοο!! L
(∆ιασκευή του γνωστού σκτρουµφοτραγουδιού)", από τη µοναδική Φαίη Κουνδουρά Γ1, οφείλω να οµολογήσω ότι είναι εξαιρετική διασκευή µε πολύ γέλιο και πολλές αλήθειες;-) ...!!!!
Παρεµπιπτόντως, πολύ ωραία αυτή η στήλη, µε ζωντάνια και ανάδειξη των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των µαθητών;-)!!!
Αυτά τα σχόλια µου για σήµερα!
Ελένη Καζαντζή

ΤάξηΤάξη- αταξία
Από προσωπική μου άποψη, η τάξη μου δε θα μπορούσε να αποκαλείται
«ΤΑΞΗ»…
Οι περισσότεροι μαθητές θεωρούν το σχολείο χώρο για ύπνο και κους-κους! Τα
παιδιά, ακόμη κι όταν χτυπάει το κουδούνι, περιφέρονται γύρω- γύρω, κοιτάνε
από την πόρτα μήπως έρχεται ο καθηγητής, ή το καλύτερο, υπάρχουν φορές που
δεν παίρνουμε χαμπάρι ότι ο καθηγητής μπήκε μέσα…
Μετά από κανένα 5λεπτο- 10λεπτο, σταματάει η οχλαγωγία και αρχίζει το
“μάθημα”. Τα περισσότερα παιδιά διαδίδουν τα κοτσομπολιά της ημέρας, ενώ ο
καθηγητής φλυαρεί… Το κυριότερο απ’ όλα είναι ότι μερικά παιδιά (για να μην πω
καλύτερα ονόματα! :P ) κοιμούνται, και όταν τους καταλάβει ο καθηγητής, τούς
ρωτάει κάτι από το μάθημα και λένε το χαρακτηριστικό “Εε; :Ο “… Κάποιοι μάλιστα κάνουν γκριμάτσες στους διπλανούς τους. Μόλις περνάνε κάποια παιδιά από άλλα σχολεία απέναντι από την τάξη, τραβάνε την προσοχή των
μαθητών. (άαααντε τώρα να μας συνεφέρει ο καθηγητής!!)
Ελπίζω να καταλάβατε τι περίπου γίνεται μέσα στην τάξη και ότι οι συμμαθητές μου πρέπει να είναι ευγνώμονες
που δεν ανέφερα ποιο είναι αυτό το τμήμα. Σωστά; ;)
Ένας μαθητής της Α’ τάξης

!Μια συµβουλή απλή από ‘µένα για ‘σένα!!
Είναι πολλά τα παιδιά που έχουν αρκετά προβλήµατα, και αυτό τους παίρνει από κάτω… Αυτό ∆Ε χρειάζεται
να γίνει… γιατί πολύ απλά ΓΙΝΕΤΑΙ να το ξεπερνάς, ή τουλάχιστον να µην το δείχνεις στους γνωστούς σου
γιατί πολύ ΑΠΛΑ δε χρειάζεται. Πιστεύουµε πως µε το να λέµε τα προβλήµατά µας σε κάποιον φίλο µας θα
νιώσουµε καλύτερα… ΟΧΙ, δεν είναι έτσι… Γιατί πρώτα απ’ όλα ∆Ε ΜΠΟΡΕΙ ο φίλος µας να καταλάβει πώς
νιώθουµε, γιατί πολύ απλά ∆ΕΝ ΤΑ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ, ∆ΕΝ ΤΑ ΕΧΕΙ ΖΗΣΕΙ µε την ένταση που τα ζεις ΕΣΥ!!
Όχι, δε βγάζω την ουρά µου απ’ έξω γιατί κι εγώ έλεγα τα δικά µου προβλήµατα στους φίλους µου, αλλά όταν
πια κατάλαβα ότι ∆Ε ΜΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ, άρχισα να τα παλεύω µόνη µου! ∆ηλαδή τι έκανα; Ένα πολύ
απλό πράγµα!! Πάντα, κάθε µέρα, κάθε ώρα, ΚΑΘΕ δευτερόλεπτο, λέω ότι ΟΛΑ ΘΑ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ! Όµως
αυτό δεν το λέω έτσι για να περάσει η ώρα, αλλά γιατί το ΠΙΣΤΕΥΩ!! Αν το λες αλλά δεν το πιστεύεις, ∆ΕΝ
πρόκειται να γίνει ποτέ!!! Κι ένα άλλο ακόµη πιο εύκολο; Ό, τι κι αν µε βασανίζει, ό, τι κι αν µε πονάει, το
ΜΟΝΟ που θα κάνω είναι να προχωράω στη ζωή µου µε µια αισιόδοξη έκφραση! Κάντε το κι εσείς και θα δείτε τη διαφορά στη ζωή σας… Κι αν τύχει και δεις κάτι να στραβώνει, Ο,ΤΙ κι αν είναι, φύγε για το δικό σου
καλό!! ;)
Μια µαθήτρια της…. τάξης
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ΤΑ ΠΑΘΗ ΜΙΑΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ

Τα μάτια μου κλείνω…

Στην αγκαλιά σου να γενώ του ήλιου σου αχτίδα
και να' ναι τ' οµορφότερο ξηµέρωµα που είδα.

Τα μάτια μου κλείνω
και σ’αντικρύζω…
Και μου λες «Σ’αγαπώ!»
Αγάπη μου, μη μου το κάνεις αυτό…

Τ' αστέρια που εκοίταζα µου θύµιζαν εσένα
τραγούδια που αφιέρωνες απ' την καρδιά βγαλµένα.

Σ’ έχω συνέχεια στο μυαλό,
τα βράδια δεν μπορώ να κοιμηθώ…
Τα μάτια μου κλείνω και σ’ ονειρεύομαι…
Θυμάμαι πως λέω για ‘σένα, τρελαίνομαι….

Περίµενα µες στη ζωή µόνη και λυπηµένη
στην αγκαλιά σου για να µπω να γίνω ευτυχισµένη.
Στα όνειρα που έκανα νύχτα στο ακρογιάλι
την όψη σου φαντάστηκα να’ ναι µαζί µου πάλι.

Πάλι για σένανε θα ξενυχτήσω,
και με τα μάτια σου θα αρρωστήσω…
Τα μάτια μου κλείνω και σού λέω «Σ’αγαπώ!»
ΜΗ μου φύγεις ποτέ, όνειρό μου κρυφό…

Μια µαργαρίτα µάδησα να τη ρωτώ για σένα
και µου 'πε ότι µ' αγαπάς µα περισσεύει κι ένα!

Χρύσα Καλατζίδου

∆ιασκευή και σύνθεση µαντινάδων: Αγγελική Ιωάννου Γ1
(επιµέλεια Μαθιουλάκης Άγγελος)

Το πιο λαμπρό αστέρι…
Το σημαδάκι που μ’ άφησες στο λαιμό
μαρτυράει πως ένα αστέρι χθες δραπέτευσε απ’ τον ουρανό
ήρθε κρυφά για μια βραδιά στη γη
και με μέθυσε από χαρά με το πιο γλυκό φιλί
Ο ουρανός λυπήθηκε που έχασε το πιο λαμπρό αστέρι
όμως εγώ αγάπη μου χάρηκα που βρήκα εσένα για ταίρι
Στην αγκαλιά σου τη ζεστή άσε με για πάντα να χαθώ
να ζω, να σ’ ονειρεύομαι και για πάντα να σ’ αγαπώ

ΓΙΑΤΙ;
Εκ µέρους της συντακτικής επιτροπής της εφηµερίδας µας, ως εκδήλωση µαθητικής αλληλεγγύης, θέλουµε να
εκφράσουµε την απέραντη λύπη µας για τον άδικο χαµό του 16χρονου Θεόφιλου Κοµνηνού καθώς και την
αµέριστη συµπαράστασή µας στην οικογένειά του. Επίσης, εκ βάθους καρδίας θέλουµε να στείλουµε σε αυτό
το τεύχος τους συλλυπητήριά µας στις οικογένειες Γλάρου και Παπαεµµανουήλ γαι τον πρόωρο θάνατο της
κόρης, µητέρας και συζύγου Βίκυς, που έφυγε στα 28 της από καρκίνο του µαστού.
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ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ
_________
__________
_______
__________
_ _____
_________
________
__________
_____
_______

1. Η αγαπημένη ώρα των μαθητών
2. Το μήνα αυτό δίνονται συνήθως
οι πρώτοι έλεγχοι
3. Μπορεί να είναι και τριήμερη
4. Ώρα για τρέξιμο
5. Είδος αποβολής
6. Υπάρχει και τέτοιο σχολείο
7. Τα σχολεία είναι εκπαιδευτικά...
8. Την οργανώνουν οι μαθητές
9. Με αυτά βαθμολογούνται τα
γραπτά των πανελλαδικών εξετάσεων
10. Γίνεται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς_
Τα αρχικά: Είναι γεμάτο απ’ αυτά
το σχολικό πρόγραμμα κάθε Δεκέμβρη

2010 + 1 ευχές!

Ήθελα να 'µουνα δεντρί κι ας ήµουνα κοµµένο
να µε 'βαζε στο σπίτι της µέρες των Χριστουγέννω.
Αϊ Βασίλης θα γεννώ να µπω στ' αρχοντικό της
κι αντί για δώρο την καρδιά θα αφήσω στο δεντρό της.
Ήρθαν γιορτές κι όλο ευχές βγαίνουν από τα χείλη
κι αυτή δεν καταδέχτηκε µια κάρτα να µου στείλει!
Αϊ Βασίλη δώσε µου το έλκηθρο µιαν ώρα
για να µοιράσω τσι καηµούς που µου 'χες φέρει δώρα
Τα φώτα όταν θ' ανάψουνε εις το δεντρί του ονείρου
δεκαεπτά χρονώ καηµοί κάθονται γύρου-γύρου
Τον χρόνο που επέρασε φονιά τον ονοµάζω
γιατί δεν µ' άφησε στιγµή να µην αναστενάζω...
Μα έχω ελπίδα πάντοτε στο γύρισµα του χρόνου
γιατρός µεγάλος γίνεται στο χτύπηµα του πόνου.
Να 'µουνα ένα άχυρο, ένα φτωχό κοµµάτι
την ώρα που άνοιγε ο Χριστός στο κόσµο αυτόνα µάτι
Σε όλο τον κόσµο εύχοµαι µες στον καινούργιο χρόνο
να γίνει πλούσιος στις χαρές και πάµπτωχος στον πόνο
Όσα λεφτά κατάσχεσαν στα Ζωνιανά εφέτος
τόσα καλά σας εύχοµαι για το καινούργιο έτος.
Όσα 'ναι τα Καλάζνικωφ στα Ζωνιανά κρυµµένα,
τόσες ευχές και πιο πολλές δεχθείτε κι από µένα.
Σε λίγο µπαίνει το 11 κι είπα του Αη Βασίλη
υγεία, αγάπη και ευρώ στα σπίτια σας να στείλει.
Όσα λουλούδια ανθίζουνε στην ∆ράµα κάθε χρόνο
τόσες χαρές σας εύχοµαι για τον καινούργιο χρόνο.
Θεέ µου τσ' εχθρούς µου έχε καλά χρόνια πολλά να
ζούνε
να µε θωρούνε να γλεντώ κι απ' τον καηµό να σκούνε
Και τώρα τελειώνοντας τι µένει για να πούµε;
σε' όποια σχολή κι αν θέλουµε µε το καλό να µπούµε!
Επιλογή, διασκευή και σύνθεση µαντινάδων: Άγγελος Μαθιουλάκης Γ1
(για τις µαντινάδες 10 και 11 ευχαριστώ θερµά τον θείο µου Κυριάκο από Ρέθυµνο)
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Για σένα που θέλεις να εκφραστείς μέσα από την εφημερίδα μας/
μας/σας…
(Αρχικές οδηγίες για… ναυτιλλομένου
ναυτιλλομένους
μένους)
Πρώτα - πρώτα να σου θυμίσουμε ότι… «Το μικρό είναι όμορφο»!
… μη γράφεις τεράστιο κείμενο!
γράφεις
φεις πολλά
κείμενο! Αν θέλεις να μην παρατήσει ο αναγνώστης αυτό που έγραψες στη μέση, μη γρά
και περιττά! Μην λες με πέντε λέξεις αυτό που μπορείς να πεις με δυο.
Ένα κείμενο μέχρι 250 λέξεις είναι πιο ευχάριστο στην ανάγνωση, μην ξεχνάς ότι κι εσύ είσαι αναγνώ
αναγνώστης/τρια…

Και για να μας διευκολύνεις από τεχνική άποψη:
•
1.
2.
3.

Όταν ξεκινάς το έγγραφο πας στη γραμμή μενού και επιλέγεις: μορφή\
μορφή\ παράγραφος.
παράγραφος. Επιλέγεις
Επιλέγεις:
πιλέγεις:
Εσοχή, αριστερά, πρώτη γραμμή
Διάστημα, πριν: 0 (μηδέν), μετά: 0 (μηδέν)
Διάστιχο: μονό

•
Με την επιλογή «ορθογραφικός
ορθογραφικός έλεγχος»
έλεγχος ενεργοποιημένη διορθώνεις εύκολα πολλά ορθογραφικά λάθη (υπογραμμίζεται αυτόματα με κόκκινο, πατάς δεξιό κλικ πάνω στη λέξη και σου προτείνει τη διόρθωση)
•
Τα σημεία στίξης (τελεία, κόμμα, τρεις τελείες κλπ) μπαίνουν ακριβώς μετά τη λέξη και μετά αφήνουμε ένα κενό.
•
Η παρένθεση (και τα εισαγωγικά) αφήνει κενό πριν την παρένθεση όταν η παρένθεση ανοίγει (έτσι) και μετά την παρένθεση όταν κλείνει.
•
Ανάμεσα στις λέξεις αφήνεις ένα κενό διάστημα.
•
Να αποθηκεύεις το αρχείο ως .doc
doc,
doc OXI ως .docx! (ακόμα καλύτερα χρησιμοποίησε το όπεν όφις Open Office, είναι
ελεύθερο και δωρεάν πρόγραμμα. Φτάνει πια με τη μάικροσοφτ)
•
Όνομα (πρώτο), επώνυμο (δεύτερο) και τμήμα, στο τέλος του κειμένου.
•
Τέλος: μη μορφοποιείς το κείμενο (έντονα γράμματα, διάστιχα, περίεργες γραμματοσειρές, κ.λπ. Προφανώς ξέρεις ότι
η μορφοποίηση είναι το τελευταίο πράγμα που κάνουμε. Το κείμενο δε μπορεί να σελιδοποιηθεί όπως το φαντάζεσαι και η σελιδοποίηση είναι μία άχαρη αγγαρεία).
Όλα τα προηγούμενα είναι μάθηση και μάλιστα σημαντική. Κανένα περιεχόμενο δεν έχει νόημα χωρίς την κατάλληλη μορφή.
Αν δεν ακολουθείς τις οδηγίες, προφανώς κάποιος άλλος διορθώνει τα κείμενά σου για σένα, ώστε να σέβονται τα μάτια των
αναγνωστών σου.
Καλή έμπνευση!

ποια εποχή προτιμάτε;
Η εποχή που προτιμάω είναι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν πας σχολείο και δε φέρνεις δικαιολογητικά, υπάρχει ένας
ήλιος, μία θάλασσα, μία ζέστη! (…)
Το καλοκαίρι είναι ωραίο γιατί δε βρέχει ποτέ και οι δρόμοι έιναι έτσι κι έτσι. Εγώ γυρίζω με το ποδήλατο με δυο φανάρια. Μέσα στο ψυγείο ο πατέρας μου βάζει το μαγιό για να βγει και το νιώθει πιο δροσερό.
Το μόνο άσχημο του καλοκαιριού είναι ότι δεν υπάρχουνε τα Χριστούγεννα.
(«εγώ ελπίζω να τη βολέψω»,
εξήντα εκθέσεις παιδιών του δημοτικού ανθολογημένες και φροντισμένες από το δάσκαλο Μαρτσέλο Ντ’ Όρτα, εκδ. γνώση)
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