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τεύχος 777 

…να’ µαστε πάλι! Κρατάτε στα χέρια σας το  

πρώτο τεύχος για το 2011, µια χρονιά που οι 

περισσότεροι την περίµεναν πώς και πώς. 

Πρώτα- πρώτα, να σας ευχηθούµε και γι’ αυτή τη 

χρονιά υγεία και χαρά. Αν έχουµε αυτά,  όλα µα 

όλα τα άλλα να είστε σίγουροι ότι θα τα έχουµε. 

Μην ανησυχείτε και µην αγχώνεστε για τίποτα… 

εεεε, κουράγιο λοιπόν εσεις που δίνετε 

πανελλήνιες… όποιος αγχώνεται τι κατάλαβε;  

Ένα λοιπόν ακόµα χορταστικό (20σέλιδο!) 

τεύχος µε δικές µας/σας σκέψεις πάνω στην 

οικονοµική κρίση, το άγχος, την αγάπη, την 

ανασφάλεια, τη σχέση µε τους γονείς, τη ζωή στο 

σχολείο. Θα βρείτε σκίτσα δικά µας και πολλές… 

κοτσάνες απ’ αυτές που φυτρώνουν στις 

δηµιουργικές ώρες των µαθηµάτων…  Ακόµα: 

ιδέες για βιβλία, ποιήµατα, συνέντευξη, 

ηµερολόγιο,  επιστολές και… για επιδόρπιο δυο 

πρωτότυπες συνταγές! 

Μη χάνετε λοιπόν άλλο χρόνο στην πρώτη 

σελίδα, ξεκινήστε το διάβασµα!  
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Ελλάδα και Διεθνές Νομισματικό ΤαμείοΕλλάδα και Διεθνές Νομισματικό ΤαμείοΕλλάδα και Διεθνές Νομισματικό ΤαμείοΕλλάδα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο    

    

Καθημερινά, ακούμε στα δελτία ειδήσεων λέξεις όπως Μνημόνιο, τρόικα, αναδιάρθρωση του χρέους, 
πτώχευση κ.α. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα της προσφυγής της χώρας μας στο ΔΝΤ. Το ΔΝΤ είναι ένας διεθνής 
οργανισμός, που στόχο έχει την επίβλεψη του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος και την παροχή 
βοήθειας σε χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, όποτε του ζητηθεί. Οι συνέπειες που θα 
επιφέρει η προσφυγή αυτή είναι προς το παρόν άγνωστες. Αξίζει όμως να κάνουμε αναδρομή σε χώρες οι οποίες 
προσέφυγαν στο διεθνές νομισματικό ταμείο καθώς και στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Γουατεμάλα, η Βραζιλία, η Αργεντινή, το 
Μεξικό, η Ινδονησία, η Ταϋλάνδη, η Ουκρανία και η Ρουμανία. Όλες αυτές οι χώρες 
μαστίζονται από την ανεργία, την εγκληματικότητα, την κοινωνική βία, την ανεπάρκεια 
του  εθνικού συστήματος υγείας και εκπαίδευσης, γεγονός που συνεπάγεται το 
απόλυτο χάος. Οι περισσότεροι πολίτες των χωρών αυτών ζουν υπό καθεστώς 
ανέχειας ενώ σε μερικές από αυτές πάνω από το ⅓ του πληθυσμού βρίσκεται κάτω από 
το όριο της φτώχειας. Παράγοντας που συνέβαλε στη δημιουργία όλων των 
παραπάνω οικονομικοκοινωνικών προβλημάτων, είναι το παιχνίδι λεηλασίας και 
εκμετάλλευσης που στήθηκε σε βάρος των χωρών αυτών. Στο «βωμό» της ανάπτυξης 
και της μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος μιας χώρας, μειώνονται οι δαπάνες 
για το σύστημα υγείας και εκπαίδευσης, ιδιωτικοποιούνται όλοι οι κρατικοί φορείς και 
οι επιχειρήσεις, απελευθερώνεται η ενέργεια (πάντα από ξένους επενδυτές) και 
πρωτίστως συντελούνται διαρθρωτικές αλλαγές στα εργασιακά δικαιώματα, στους 
μισθούς και στην κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, στοιχείο που έχει άμεσες 

επιπτώσεις στον ψυχισμό και στην αυτοπεποίθηση του κοινωνικού συνόλου. 
  Ακόμη, το ύψος του δανείου που λαμβάνει μία χώρα, και σε συνδυασμό με το υψηλό επιτόκιο, την καθιστά 

αιχμάλωτη στα συμφέροντα των τραπεζών και των μεγάλων δυνάμεων. Δημοσιεύονται συνεχώς στοιχεία περί 
ύπαρξης ορυκτών κοιτασμάτων στη χώρα μας, στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και σε πολλά 
ακόμη μέρη. Δεν είναι αξιοπερίεργο το γεγονός ότι βγαίνουν στην επιφάνεια αυτήν την περίοδο; Πολλοί 
ισχυρίζονται ότι οι θεωρίες αυτές είναι απλά συνωμοσιολογίες. Ωστόσο, επισημαίνω κάποια στοιχεία που 
επαληθεύουν όσα προαναφέρθηκαν και διαδραματίζονται στη χώρα μας: 

1) Μείωση των δαπανών στο εθνικό σύστημα υγείας και συγχώνευση νοσοκομειακών ιδρυμάτων, γεγονός 
που καθιστά απρόσιτες τις παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε πολλούς πολίτες. 

2) Ριζικές αλλαγές στο σύστημα παιδείας με αφαίρεση του μαθήματος των Θρησκευτικών και της Ιστορίας, 
κάτι που συνεπάγεται την αλλοίωση της θρησκευτικής και εθνικής, κατά ένα βαθμό, συνείδησης. 

3) Ανεξέλεγκτη εισροή λαθρομεταναστών στη χώρα μας και εγκλωβισμός αυτών 
μέσω της συνθήκης ΄΄ Δουβλίνο  �΄΄, πράγμα που επιτείνει την ένταση των κοινωνικών 
προβλημάτων και προκαλεί διαμάχες μεταξύ των πολιτών (πρόσφατο παράδειγμα η 
κατάληψη ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος από αλλοδαπούς απεργούς 
πείνας). 

Εκτόξευση του ποσοστού της ανεργίας κυρίως σε νέους ανθρώπους, στοιχείο το 
οποίο αποδεικνύει την ολοένα και αυξανόμενη ανικανότητα της ελληνικής πολιτείας να 
ανταπεξέλθει στις οικονομικές και δημοσιονομικές της υποχρεώσεις. 

  Και να είμαστε ακόμα στον 9º μήνα επιτήρησης και ήδη έχουν τεθεί τα θεμέλια 
της κατάρρευσης του ελληνικού κράτους. 

  Τελειώνοντας, είναι στο χέρι των νέων ανθρώπων αυτής της χώρας να 
αγωνιστούν για να διεκδικήσουν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα. Είναι χρέος όλων μας 
να παλέψουμε με κάθε τρόπο για την εξασφάλιση μιας βιώσιμης ελληνικής κοινωνίας. Η δημοκρατία οφείλει να 
υπηρετεί τους πολίτες μιας χώρας, και όχι οι πολίτες αυτής την υποτιθέμενη δημοκρατία, και πόσο μάλλον στη 
χώρα που γέννησε τον ύψιστο αυτόν θεσμό πολιτικής διοίκησης. 

► Τα περισσότερα στοιχεία είναι από το βιβλίο του Τζον Πέρκινς, ΄΄Η εξομολόγηση ενός οικονομικού δολοφόνου των 
εκδόσεων ΄΄Αιώρα΄΄.  

Σουσαμλής Γεώργιος, Β2 (κείμενο) 

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ 
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Σοφία Τορούνογλου, Α5   (σκίτσο) 
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Κάτι που µας αφορά όλους! 

 

 

 Η γενιά µας κατηγορείται συνεχώς ότι 

αποστασιοποιούµαστε και αποστρεφόµαστε την πολιτική 

πραγµατικότητα. Αλήθεια, µήπως απαξιώνουµε όντως 

την πολιτική; Μήπως δείχνουµε πως µας αφορά µόνο το 

profile µας στο facebook και το τι θα φορέσουµε το 

Σάββατο; Μήπως όµως τελικά µας υποκινούν 

υποσυνείδητα στην απαξίωση αυτή καθώς αποφασίζουν 

΄΄για εµάς πριν από εµάς΄΄; Αναφέροµαι φυσικά στις 

εκάστοτε κυβερνήσεις. Έτσι δηµιουργείται η πεποίθηση 

πως είµαστε ανίκανοι να ανατρέψουµε οτιδήποτε δεν µας 

ικανοποιεί και δεχόµαστε άβουλα και παθητικά ό, τι µας 

προσφέρουν… Μάλλον… όχι ό, τι µας προσφέρουν, αλλά 

οτιδήποτε ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ!... 

 Συµβαίνουν κοσµογονικές αλλαγές, οι οποίες 

επηρεάζουν άµεσα το παρόν και το µέλλον µας. ∆εν 

µπορούµε λοιπόν να παραµένουµε αδρανείς! Μας 

πλασάρουν ένα προµελετηµένο σχέδιο, υποκινούµενο από 

πανίσχυρες εταιρείες και τράπεζες, το οποίο αποκαλούν 

΄΄Οικονοµική κρίση΄΄, αντίκτυπο της οποίας πρόκειται να 

υποστεί ο απλός λαός που έχει πλήρη άγνοια της όλης 

κατάστασης. Σήµερα πλέον στην χώρα µας κάθε 

νεογέννητο παιδί χρωστάει αυτόµατα περίπου 30.000 € 

και είναι αναγκασµένο στις επόµενες δεκαετίες να 

ξεπληρώσει το περίφηµο ΧΡΕΟΣ του κράτους, 

εισπράττοντας ισχνούς µισθούς και πληρώνοντας 

µεγαλύτερους φόρους. Ας µη γελιόµαστε πλέον, το 

ΧΡΕΟΣ του κράτους µας έχει προσχεδιαστεί από 

ικανότατες επιχειρησιακές υπερδυνάµεις, που έχουν τον 

έλεγχο της οικονοµίας όλου του κόσµο, στοχεύοντας στον 

πλούσιο ορυκτό πλούτο της χώρας µας (πετρέλαιο, 

χρυσό, ουράνιο, κοιτάσµατα υπεδάφους κτλ) το οποίο 

µέχρι στιγµής παθητικά προσπαθούν ν’ αποκρύψουν… 

  Το πρώτο βήµα της επίλυσης ενός προβλήµατος είναι η 

κατανόησή του. ΑΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΘΟΥΜΕ λοιπόν για το τι 

συµβαίνει γύρω µας! Πρέπει να αναρωτηθούµε, να 

προβληµατιστούµε, να µην δεχόµαστε τα πράγµατα έτσι 

όπως είναι, να δίνουµε την καρδιά, το µυαλό και το 

πνεύµα µας για το οτιδήποτε ανακαλύψουµε, ΝΑ 

ΖΗΣΟΥΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ!!! Αυτό εξαρτάται από εµάς 

και µόνο εµάς, γιατί ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να 

καταφέρουµε τα πάντα! Γιατί ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!!! 

 

΄΄Υπάρχουν δύο τρόποι να σκλαβώσεις ένα έθνος. Ο 

ένας είναι µε τη βία. Ο άλλος είναι µε το ΧΡΕΟΣ…΄΄ 

 

Ελενίτσα Σαχινίδου, Β2 

 
Η οικονοµική κρίση έχει και …τα 

πλεονεκτήµατά της! 

 

Ναι,  σίγουρα η κρίση είναι ένα 

αφόρητο βάρος για όλους τους Έλληνες, 

και ιδιαίτερα γι’ 

αυτούς που έχουν 

και υποχρεώσεις. 

Όµως, σε κάθε 

πράγµα πρέπει να 

βλέπουµε και την 

θετική πλευρά 

και να είµαστε 

αισιόδοξοι για το 

αύριο, αλλιώς δεν 

έχει σηµασία να 

πολεµάµε γι’ 

αυτό!  

  Πιστεύω ότι και η οικονοµική 

κρίση έχει πλεονεκτήµατα, αν και βέβαια 

τα κατά είναι πολύ περισσότερα από τα 

υπέρ αλλά πρέπει να είµαστε θετικοί. 

Κατά τη γνώµη µου, είναι µία καλή 

ευκαιρία να ενισχυθούν και να 

εµπλουτιστούν µε εµπειρίες και 

χαρούµενες αναµνήσεις οι σχέσεις µεταξύ 

των µελών κάθε οικογένειας… Αυτό 

συµβαίνει, γιατί καθώς πληθαίνουν τα 

προβλήµατα, τα µέλη της συµπάσχουν, 

περνούν περισσότερο χρόνο µαζί και 

δένονται πιο πολύ µεταξύ τους. 

Αυτό ισχύει και στις φιλίες. Μόνο στις 

δύσκολες εποχές φαίνονται οι πραγµατικές 

φιλίες. Μόνο τότε φαίνεται ότι ένας φίλος 

είναι πραγµατικός, καθώς µας 

συµπαραστέκεται στις δύσκολες στιγµές. 

  Επίσης πιστεύω πως τα παιδιά γίνονται 

περισσότερο υπεύθυνα σε σύγκριση µε τα 

παιδιά δέκα χρόνια πριν. Εγώ προσωπικά 

µε όλα αυτά που ακούω -ανεργία, 

πτώχευση, ανάγκη επιβίωσης κ.α.- 

σκέφτοµαι συνεχώς τι θα γίνει µετά απ’ το 

σχολείο. Έχω δηλαδή, λόγω της κρίσης,  

ένα κίνητρο να δραστηριοποιηθώ µία ώρα 

αρχύτερα… 

 

Παναγιώτης Χατζηδάφνης, Α5 

 

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ… 
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Αρχαία;;; Ευχαριστώ, δεν θα πάρω!!! 

 
  Θα συµφωνήσετε πιστεύω µαζί µου πως το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας µας δεν είναι 

προσαρµοσµένο έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των µαθητών και να έλκει το ενδιαφέρον τους, 

αλλά µάλλον το ακριβώς αντίθετο.  Η αποστροφή που δηµιουργεί η 

εκπαίδευση προς τα διδασκόµενα µαθήµατα είναι σε τέτοιο βαθµό 

που πολλές φορές αναρωτιέσαι: Μα πώς γίνεται η ίδια η εκπαίδευση 

να έρχεται σε αντιπαράθεση µε τον εαυτό της και να τον απαξιώνει; 

  Αυτές οι σκέψεις µού δηµιουργούνται όταν βλέπω τους συµµαθητές 

µου να δείχνουν τόσο µεγάλη απέχθεια προς ορισµένα µαθήµατα, 

όπως άλλωστε και εγώ έχω δείξει άπειρες φορές. Ας φέρουµε στο 

µυαλό µας το µάθηµα των Αρχαίων. Είµαι σίγουρη πως το κεφάλι 

σας διαπερνούν χίλιες δυο εικόνες από κείµενα εντελώς ακατανόητα, 

ανώµαλα ρήµατα που όσες φορές και να σας έβαλαν να τα µάθετε-

έτσι ξερά-ποτέ δεν µπορέσατε, κλίσεις ουσιαστικών που ‘χουν 150 υποκατηγορίες! Νιώθετε να 

ασφυκτιάτε και διώχνετε όλες αυτές τις κακές σκέψεις από το µυαλό…  Πώς όµως να µπορέσει ο 

µαθητής να αγαπήσει την γνώση όταν η εκπαίδευση τού την προσφέρει τόσο στεγνά; Όταν ο 

µαθητής δεν αισθάνεται οικεία µε το µάθηµα και το αντιµετωπίζει ως κάτι πολύ ακατόρθωτο και 

δύσκολο; ∆εν µπορεί να πλησιάσει το µάθηµα και προτιµάει την αποστροφή και την πλήρη άγνοια 

απ’ το να αγχώνεται και να στεναχωριέται που δεν µπορεί να τα καταφέρει. Στην πραγµατικότητα 

όµως µπορεί απλά χρειάζονται κάποιες αναπροσαρµογές στην παράδοση του µαθήµατος. 

  Ο καθηγητής δεν πρέπει να παραδίδει στεγνούς αποκοµµένους τύπους ρηµάτων και να ‘χει την 

απαίτηση ο µαθητής να τους µαθαίνει παπαγαλία. Το 

µάθηµα πρέπει να αντλείται µέσα από τα κείµενα, να 

βασίζεται και να προσαρµόζεται σ’ αυτά. Ο µαθητής 

αφοµοιώνει το κείµενο ως ενιαίο σύνολο και του µένουν 

έµπρακτα οι τύποι της γραµµατικής στην µνήµη ενώ 

παράλληλα αυτό τον εξοικειώνει µε τα αρχαιοελληνικά 

κείµενα και παύει πλέον να τα φοβάται και να τα 

αποστρέφεται. Έτσι, του δίνεται το έναυσµα να ασχοληθεί 

περισσότερο µε το µάθηµα των Αρχαίων, δεν τα θεωρεί πια 

ακατόρθωτα.  

  Βέβαια η µέθοδος αυτή όλες τις προηγούµενες και είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτή από όλο το 

σύνολο των καθηγητών. Εφόσον όµως γίνεται προς όφελος των µαθητών, είναι εντελώς 

αντιπαιδαγωγικό να απορρίπτουµε οτιδήποτε είναι καινούριο και υπογραµµίζει τα τραγικά αυτά 

λάθη της εκπαίδευσης… 

                                                         Σαχινίδου Ελενίτσα, Β2 

 

Για µια… σφαίρα από αέρα! 

 
 

Χουλιγκανισµός, ένα σύγχρονο κοινωνικό φαινόµενο που σίγουρα επηρεάζει και αφορά όλες τις 

κοινωνικές οµάδες. Είναι όµως τραγικό που παρατηρείται και στα ποδοσφαιρικά γήπεδα της 

Ελλάδας, της χώρας που –πέρα από το ότι ήταν κέντρο πολιτισµού-  καθιέρωσε και τους 

Ολυµπιακούς Αγώνες, θεσµό  που επιβιώνει ακόµα και σήµερα και αφορά πια όλον τον κόσµο. Κι 

όµως τι κάνουµε εµείς για αυτό; Υπερασπιζόµαστε τον πολιτισµό της ιστορίας µας, ως καλοί 

πατριώτες ή µήπως αναδεικνύουµε το αθλητικό πνεύµα στα επόµενα βήµατα  της ιστορίας; Τίποτα 

από τα δυο! Ίσα-ίσα,  το αντίθετο, καταστρέφουµε, διαλύουµε και σίγουρα δε σεβόµαστε τίποτα 

εκείνη την στιγµή του απόλυτου φανατισµού, της απόλυτης ηθικής εξαχρείωσης που έχουµε την 

ΕΜΕΙΣ ΚΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ… 
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ώρα που η οµάδα που υποστηρίζουµε βάζει γκολ ή χάνει. Κι όλα αυτά γιατί; 

Κάποιος θα έλεγε ότι έχει πάθος µε τη µπάλα, αλλά το ερώτηµα είναι µήπως 

τον έκαναν να έχει πάθος για τη µπάλα για εµπορικούς,  ή πιθανώς και 

πολιτικούς λόγους. Στο κάτω κάτω, ρε παιδιά, µια µπάλα είναι! Ναι σέβοµαι 

πως σας αρέσει το άθληµα, µα µπορείτε να το απολαύσετε χωρίς να εισβάλετε 

στην ελευθερία του άλλου, χωρίς να προκαλείτε ζηµιές  άσκοπα, χωρίς να 

πάψετε να είστε άνθρωποι, χωρίς να γίνεστε χειρότεροι και από τα άγρια ζώα. 

∆εν το επέτρεψε κανείς να επεµβαίνεις στη ζωή µου και να καταστρέφεις τη 

ζωή σου για ένα σφαιρικό αντικείµενο από ΑΕΡΑ, όταν µπορείς να κανείς κάτι πιο δηµιουργικό και 

για τον εαυτό σου αλλά και για τους άλλους.    

Σωτήρης  ∆ανδανάς, Α6       

Τι ειν' τούτο καλέ;     
 

   Σίγουρα αρκετοί από 'µας, διαβάζοντας έστω και λίγες σειρές από το βιβλίο της ιστορίας της 

Γενικής Παιδείας, αναφώνησαν: “Τι είν' τούτο καλέ? :Ο”. Για να πούµε όµως την αλήθεια, δεν 

επρόκειτο ποτέ να διαβάσουµε Ιστορία Γενικής όπως διαβάζουµε της κατεύθυνσης, ακόµα και να 

είχαµε το καλύτερο βιβλίο. Αλλά λέµε, ρε παιδί µου, κάποια στιγµή πρέπει 

να διαβάσεις για το ρηµάδι το διαγώνισµα, τι θα κάνεις τότε? Το σταυρό 

σου φυσικά! Και δεν παίζει ρόλο το αν διάβασες ποτέ, διότι και ο πιο 

επιµελής µαθητής θα τα έβρισκε σκούρα µε αυτό το βιβλίο…  Προσπαθούν 

και οι καηµένοι οι καθηγητές (είναι οι πρώτη φορά που τους συµπονώ- 

κακά τα ψέµµατα) να µας το κάνουν όσο πιο κατανοητό γίνεται, αλλά ...εις 

µάτην! Είναι φύσει αδύνατο να κινηθείς σύµφωνα µε τις επιταγές του 

Υπουργείου της, ας πούµε, Παιδείας µας.  

   Τι είναι αυτό που µε ανάγκασε να γράψω αυτό το άρθρο και γιατί 

καθηγητές και µαθητές µισούν αυτό το βιβλίο όπως ο διάολος το λιβάνι; 

Καταρχάς, ο µακροπερίοδος λόγος (σε µερικές περιπτώσεις περνούν 10 

σειρές και δεν υπάρχει τελεία! OMG :Ο ) και η ασυναρτησία που προκαλεί 

αυτό το γεγονός κάνουν δύσκολη την ανάγνωσή του. Επιπλέον, η 

αδιάκοπη παράθεση ιστορικών στοιχείων (π.χ. διεθνών συνθηκών) το ένα µετά το άλλο χωρίς τις 

απαραίτητες διευκρινίσεις δηµιουργεί ένα κοµφούζιο στους µαθητές που δεν έχει τελειωµό. Θα 

µπορούσα να προσθέσω κι άλλα µειονεκτήµατα αυτού του βιβλίου (ιστορικές ανακρίβειες κ.α.) 

παραπέµποντας και σε σελίδες, αλλά δεν θέλω να καταχραστώ τον χώρο που δικαιούνται οι 

συµµαθητές µου στην εφηµερίδα. 

   Η µόνη λύση θα ήταν το µάθηµα να γίνεται όχι απαραίτητα µε την γραµµή που ακολουθεί το  

βιβλίο (ο θεός να το κάνει!) και να διδασκόµαστε µε την δική µας συµµετοχή και έρευνα ανά 

χρονική ενότητα, πράγµατα όντως χρήσιµα µιας και µάθηµα δεν είναι “παίρνω το βιβλίο, το 

αποστηθίζω, γράφω εξετάσεις  και πάπαλα”.  

   Σ' αυτή την περίπτωση όµως, θα µπορούσε δικαιολογηµένα να πει κάποιος: “εγώ θέλω να δώσω το 

µάθηµα αυτό Πανελλαδικά για να έχω πρόσβαση στο 1ο πεδίο” ή “θέλω να έχω έναν αξιοπρεπή 

βαθµό απολυτήριου”. Για την πρώτη περίπτωση ειλικρινά, το µόνο που µπορώ να πω είναι 

“υποµονή και κουράγιο να έχετε” µιας και οι πιο πολλοί σηκώνουν τα χέρια και δεν έχω ιδέα τι να 

σας πω. Όσο για τους δεύτερους, δεν πιστεύω ότι οι καθηγητές µας είναι τόσο αναίσθητοι ώστε να 

ζητήσουν τροµερές λεπτοµέρειες και παπαγαλίστικες αηδίες...   

   ∆υστυχώς αυτή η κατάσταση διαιωνίζεται, θα έλεγα, µιας και µετά το βιβλίο της Ε’ ∆ηµοτικού και 

το δικό µας, σειρά έχει και το βιβλίο της Γ’ Γυµνασίου µε τις θέσεις του σχετικά µε τα Ίµια… 

Γι’αυτό, ΞΕΣΗΚΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ∆ΕΝ ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ!!!!!!!! 
Άγγελος Μαθιουλάκης, Γ1 

 

 

 

ΕΜΕΙΣ ΚΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ… 
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Τι απαντά µια µαθήτρια σε 30λεπτη άσκηση µέσα στην τάξη: 

«Άβυσσος» το χάσµα γενεών;… 
 

Πολλές είναι οι φορές που µέσα στον γενικό και συνεχόµενο χαµό και πανικό και πανηγύρι της 

εφηβείας, κουρασµένος από τους ανεξάντλητους και γρήγορους ρυθµούς της, παγώνεις την εικόνα 

ευελπιστώντας να πέσει ο βαθµός συναγερµού απ’ το πέντε στο δύο.. Έτσι παγωµένα όπως τα βλέπεις, µε την 

ψευδαίσθηση πως είσαι ήρεµος, αναλύεις, σκέφτεσαι και σκιαγραφείς καταστάσεις, πρόσωπα κι επιλογές, 

έχοντας µια ελπίδα δειλή πως ΝΑΙ ΡΕ, θα τα λύσω όλα! Πλάνο συνεχόµενο και κινούµενο. Ωπ. Γονείς… 

 Γονείς σοβαροί και λίγο τρελότεροι από άλλους, γονείς αυστηροί, γονείς άνετοι, γονείς µε 

προσχεδιασµένα για ‘σένα όνειρα, γονείς που η φωνή τους πιάνει καταπληκτικές συχνότητες στο ύψος της, 

γονείς που, καθώς δεν τους έµεινε πια τίποτα άλλο να κάνουν το αποδέχτηκαν, είναι γονείς. Κοινός 

παρονοµαστής λοιπόν. Ε , και ‘ντάξει στην τελική, κανείς δεν είναι τέλειος όσο κι αν µανιωδώς αυτό 

υποστηρίζει. Είναι βαρύ και δύσκολο να µεγαλώνεις παιδιά και κανείς ΠΟΤΕ δε διδάχθηκε το πώς… Σ’ 

αυτήν τους την, προς Θεού καλόβουλη και αγνή, προσπάθεια φαλτσάρουν, κι αυτό έχει αντίκτυπο και σε 

‘σένα. Μπορεί να σου φωνάζουν για τα πιο µικρά και τα πιο γελοία που εσύ τα ‘χεις γραµµένα. Να 

προσπαθούν να σε κάνουν να πειστείς ότι ο κοµπλεξικός καθηγητής και η στοίβα µε τα σηµαδεµένα µε τα 

λατρεµένα ΟΕ∆Β βιβλία σου, θα σου εγγυηθούν ζωή χαρισάµενη και βίον ανθόσπαρτον και ζήσαν αυτοί καλά 

κι εµείς καλύτερα. Κρίνουν και κοσκινίζουν τις επιλογές σου. Όσα λατρεύεις. Όσα κάνεις. Όσα απορρίπτεις. 

Όσα αγαπάς. Όσα σε κάνουν να διαφωνείς και να κλονίζεις τα θεµέλιά τους. Σ’ΑΓΑΠΟΥΝ, δε λέω, απλά 

γίνονται κουραστικοί και πιεστικοί. Και πρώτ’ απ’ όλα για τους ίδιους τους εαυτούς και βγαίνουν στην 

επιφάνεια δικά τους προβλήµατα και τραυµατικά(!) βιώµατα. 

 Και στη χειρότερη, τι µπορείς να τους κάνεις; Τους συνδέεις µε Κάιρο και συνεχίζεις στους ρυθµούς 

τους δικούς σου –πόσο θερµά υποστηρίζεις πως πάντα λειτουργούν, ώριµε και δηµιουργηµένε έφηβέ µου!! 

Εσύ, που στα ως τώρα χρόνια σου  τόσο καλά έµαθες να ακτινογραφείς τις φάτσες των ανθρώπων, να 

βολιδοσκοπείς τις εκάστοτε καταστάσεις, να παίρνεις τις σωστότερες αποφάσεις και να ακυρώνεις όποιον 

αµφισβητεί την αναµφι-σβή-τη-τη εµπειρία σου. Με συγχωρείς κύριε, αλλά απέναντί σου έχεις αυτόν µε του 

οποίου τον έρωτα γεννήθηκες, ή καλύτερα για να συνεννοηθούµε, αυτόν µε του οποίου τα λεφτά ΖΕΙΣ, όχι 

ΕΠΙΒΙΩΝΕΙΣ. ΖΕΙΣ! Ξεκόλλα από την παρτάρα σου και σκέψου τον. Ή δες τον ως τέως έφηβο, αν βοηθά. 

Όσο τροµαχτικά ή εξωπραγµατικά κι αν φαίνονται όσα σου λέει, οι προθέσεις του –οι πραγµατικές και οι 

ουσιαστικές- είναι η δική σου καλοπέραση κι ευτυχία. Λάθος τρόπος; Ναι, συµφωνώ. Εσύ να βρεις καλύτερο. 

Μπορείς να µάθεις πολλά, πράγµατα απαραίτητα για την επιβίωσή σου έξω απ’ το σπίτι σου, αν διαθέσεις 

λίγο χρόνο και σκεφτείς λογικότερα τα όσα σου αραδιάζουν σωρηδόν. Ξέρουν καλύτερα ότι δεν είναι όλα 

ρόδινα, ότι πολλές θα είναι οι φορές που θα τα δώσεις όλα και δε θα πάρεις τίποτα, κι αυτές που θα πιάσεις 

πάτο. Νοιάζονται, κύριε έφηβε, και θέλουν να µειώσουν το φορτίο του πόνου σου µέσα από τα «µη», «αυτό 

πρέπει!», και τα γνωστά. Σίγουρα δε θα ‘ναι πάντα έτσι γιατί, ποιος άνθρωπος γνωρίζει τα όρια; Και να οι 

ατελείωτες λίστες µε τους απαγορευµένους καρπούς και οι αποπροσανατόλιστοι έφηβοι που µπέρδεψαν τα 

όνειρα τα δικά τους µε αυτά του γιατρού πατέρα τους κάπου στον δεκάλεπτο δρόµο φροντιστήριο-σπίτι. Ως 

απάντηση σε τέτοιες συµπεριφορές, θα 

γίνεις ικανός, ασυνείδητα, ακόµα και να 

καταστραφείς. Αναλωµένοι νέοι και σε 

ανούσιους αλγορίθµους συµπεριφοράς… 

 Αν δεις ότι το σύστηµά σου δε 

λειτουργεί, κατέστρεψέ το και µίλα του! 

Επίσης, απαίτησε να σε ακούσει 

ευλαβικά. 

 

Μια, αναµφισβή-τη-τα, 

πολύπειρη έφηβη. 
σκίτσο έκανε η Ελενίτσα Σαχινίδου)  

 

 

ΕΜΕΙΣ ΚΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ… 
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Το ηµερολόγιο της Άννας Φρανκ.. 

 

 
Πρόσφατα ολοκλήρωσα την ανάγνωση του 

ηµερολογίου της Άννας Φρανκ. Πρόκειται για 

µια Γερµανίδα Εβραιοπούλα, της οποίας η 

οικογένεια όταν το 

1942 εντάθηκε η 

δίωξη των 

Εβραίων, βρήκε 

καταφύγιο στη 

σοφίτα του 

γραφείου, όπου 

εργαζόταν ο 

πατέρας της. Εκεί, κατά τη διάρκεια της 

Γερµανικής κατοχής της Ολλανδίας, η Άννα 

ξεκινά να γράφει το ηµερολόγιό της… 

 Μέσα σ’ αυτό το ηµερολόγιο, η Άννα 

περιγράφει τα συναισθήµατα και τους 

συγκατοίκους της. Μαρτυρά τον άσχηµο τρόπο 

µε τον οποίο της συµπεριφέρονται ορισµένοι 

συγκάτοικοί της που εκτονώνουν τα νεύρα και 

την κακή τους διάθεση σε αυτήν. Η Άννα και η 

οικογένειά της µένουν κλεισµένοι µέσα στη 

σοφίτα για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα, όµως 

η νεαρή Εβραιοπούλα αρνείται την απελπισία, 

πιστεύοντας πως εάν συνεχίσει να ζει µε θάρρος 

και πίστη θα γλιτώσει από τη δυστυχία… 

Πολλές φορές αισθάνεται την εγκατάλειψη από 

τους γονείς της και νιώθει µόνη… Παρά τις 

δυσκολίες, η ηρωίδα µας καλλιεργεί τον 

πνευµατικό της κόσµο µέσα από τα βιβλία της, 

και µεταβάλλεται µέσα σε διάστηµα 2 ετών από 

παιδί, σε µια ώριµη και καλλιεργηµένη γυναίκα! 

 Την 4
η
 Αυγούστου 1944, η Γερµανική 

αστυνοµία συλλαµβάνει την Εβραϊκή οικογένεια 

και την οδηγεί σε κάποιο στρατόπεδο 

συγκεντρώσεως, εκεί όπου η Άννα συνεχίζει να 

κάνει υποµονή αναµένοντας την ελευθερία της… 

∆υστυχώς όµως µετά από καιρό αρρωσταίνει και 

πεθαίνει από τύφο… Ο πατέρας της, ο µοναδικός 

που επέζησε, όταν επέστρεψε στο Άµστερνταµ 

και ανακάλυψε πως το ηµερολόγιο της κόρης 

του είχε διασωθεί, προχώρησε στην έκδοσή 

του… 

 

Άγγελος  Παπαδόπουλος, Α7 

 

 

 

Αντώνης ∆ελώνης, αγαπηµένος 

συγγραφέας 
 

∆εν είναι τυχαίο ότι αποκαλείται ο 

συγγραφέας των νέων. Ο Αντώνης 

∆ελώνης είναι ένας συγγραφέα, ο οποίος 

ξέρει την κατάλληλη εποχή να γράψει 

ένα βιβλίο, το οποίο  θα κάνει τους νέους 

να το διαβάσουν. Ξέρει τι θέλουµε να 

διαβάσουµε, τι θέµατα µας απασχολούν 

και µε το δικό του µοναδικό τρόπο 

µπορεί πάντα να κερδίζει έναν ακόµη 

αναγνώστη. Μπορεί και γράφει το κάθε 

τι µε τη δική µας γλώσσα, και όχι µε τον 

΄΄στηµένο΄΄ τρόπο που γράφουν όλοι οι 

άλλοι. Έχει 

βραβευτεί 

για πολλά 

βιβλία του 

και δικαίως 

έχει γίνει 

αυτό, αφού 

όλα είναι 

εξαιρετικά. 

Κάποια από 

τα βιβλία 

του είναι : 

Γράµµατα 

στην Άννα, 

Ιωάννα, Η 

τάξη του 

’97, Εξοµολόγηση, η Αγγέλικα της 

Αγάπης κ.α. Είµαι σίγουρη πως ο 

οποιοσδήποτε που θα διαβάσει κάποιο 

βιβλίο του θα εντυπωσιαστεί, αφού 

γράφει βιβλία χρησιµοποιώντας τη 

γλώσσα των νέων. Αν κάποιος 

αποφασίσει να αγοράσει κάποιο βιβλίο 

του ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ και 

∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ. 

Βούλα Ευσταθιάδου, Α3 

 

Ταξίδια στα βιβλία…  
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Η BELLE EPOQUE ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Χορεύτριες, τραγουδίστριες, πόρνες και αρτίστες πέρασαν στην αθανασία χάρη στην 

τέχνη του διάσηµου Γάλλου ζωγράφου και λιθογράφου της Μπελ Επόκ, τον Ανρί ντε 

Τουλούζ Λωτρέκ (1864-1901). Αυτός, γεννήθηκε στο Αλµπί, ήταν γιος του κόµη 

Αλφόνς ντε Τουλούζ Λωτρέκ και προερχόταν από αριστοκρατική οικογένεια. 

Έπασχε από µια εκφυλιστική ασθένεια των οστών και µετά από δύο κατάγµατα, τα 

πόδια του δεν αναπτύχθηκαν ποτέ κανονικά και ο ίδιος κατέστη ουσιαστικά 

ανάπηρος. Για αυτόν τον λόγο, βέβαια, οι γονείς του τού επέτρεψαν να γίνει 

ζωγράφος, αφού ούτως ή άλλως, δεν θα µπορούσε να συµµετέχει στον κύκλο της 

αριστοκρατίας. Έτσι, το 1887 πήγε να ζήσει στην Μονµάρτρη, το βόρειο προάστιο 

του Παρισιού. Εκεί επισκεπτόταν καµπαρέ και πορνεία και ζωγράφισε µεταξύ 

άλλων την περίφηµη τραγουδίστρια Ζαν Αβρίλ, την τραγουδίστρια Υβέτ Γκιλµπέρ, 

την Μαίυ Μπέλφορτ, την Μαίυ Μίλτον, καθώς επίσης και αµέτρητα άλλα κορίτσια 

του δρόµου. Ανέπτυξε το προσωπικό του ύφος (γρήγορο, αποφασιστικό σχέδιο - 

έντονα χρώµατα) και επινόησε ένα καινούργιο για την εποχή µέσο τέχνης: την 

αφίσα. Χαρακτηριστικό της είναι η εξάλειψη των λεπτοµερειών και τα τολµηρά 

περιγράµµατα για να “γραπώνουν” το µάτι των περαστικών. Έτσι, ο Λωτρέκ 

µετατράπηκε σε ριζοσπαστικό καλλιτέχνη της εποχής του. Ταυτόχρονα όµως, κατέστρεφε συνεχώς την ζωή του. 

Προσβλήθηκε από σύφιλη και το 1899 κλείστηκε σε ένα σανατόριο για απεξάρτηση από το αλκοόλ. Σύντοµα όµως 

ξανάρχισε να πίνει πολύ και πέθανε δύο χρόνια αργότερα σε ηλικία 37 ετών. Με αφορµή λοιπόν τα 110 χρόνια από τον 

θάνατό του, το Τελλόγλειο Ίδρυµα Θεσσαλονίκης εκθέτει µερικά από τα σηµαντικά έργα του καλλιτέχνη, προερχόµενα 

από διάφορα µουσεία του κόσµου, καθώς επίσης και προσωπικά του αντικείµενα. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις  30/3. 

Συνιστώ σε όλους να την επισκεφθούν. ∆εν θα χάσουν! 

Φώτης Κοροσιάδης     Α3        

 

 

΄΄Το κορίτσι µε τα πορτοκάλια΄΄, Jostein Gaarder 
 

"Κάθεσαι καλά Γκέοργκ; Καλύτερα να καθίσεις γιατί σκοπεύω να σου αφηγηθώ µια ιστορία για γερά νεύρα. Ίσως να 

βολεύτηκες ήδη στον κίτρινο δερµάτινο καναπέ. Αν δεν τον αντικαταστήσατε βέβαια µε κάποιον καινούριο, πού να 

ξέρω. Μπορώ όµως να φανταστώ ότι κάθεσαι στην κουνιστή πολυθρόνα, που τόσο αγαπούσες. Ή µήπως είσαι έξω στη 

βεράντα; ∆εν ξέρω αν είναι φθινόπωρο ή χειµώνας, άνοιξη ή καλοκαίρι. 

∆εν ξέρω αν ζείτε ακόµα στο Χουµλεβάι. Τι ξέρω; ∆εν ξέρω τίποτα. " 

  Το βιβλίο αυτό του Jostein Gaarder είναι µια γραπτή συνοµιλία του 

Γκέοργκ, ενός δεκαπεντάχρονου αγοριού µε τον νεκρό πατέρα του, 

Πρόκειται για ένα "γράµµα για το µέλλον" το οποίο θα διάβαζε ο 

Γκεόργκ, όταν θα ήταν σε ηλικία να το καταλάβει και να δώσει µια 

συνειδητή απάντηση στο βαρυσήµαντο ερώτηµα που είχε να του θέσει ο 

Γιαν Όλαφ, ο πατέρας του. 

   Το κόκκινο αυτοκινητάκι, ένα παλιό παιχνίδι του Γκέοργκ, κράτησε για 

έντεκα χρόνια έναν ανεκτίµητο θησαυρό, το πάκο µε τα γράµµατα του 

πατέρα του. Η ανάγνωσή τους προκαλεί διάφορες εναλλαγές 

συναισθηµάτων στον έφηβο πλέον γιο του: άλλοτε περιέργεια, άλλοτε 

συγκίνηση. 

  "Σήκωσα το βλέµµα µου από τα χαρτιά. Συχνά στο παρελθόν είχα 

προσπαθήσει να θυµηθώ τον πατέρα µου, και τώρα το επιχειρούσα ξανά. 

Με παρακαλούσε να το κάνω."  

  Ο Γιαν Όλαφ, ωστόσο, είχε έναν ιδιαίτερο σκοπό που έγραφε στο γιο 

του. 

 "Αφότου γεννήθηκες, ανυποµονώ να σου διηγηθώ την ιστορία του κοριτσιού µε τα πορτοκάλια. Σήµερα -δηλαδή τώρα 

που σου γράφω- είσαι πολύ µικρός ακόµα για να την καταλάβεις. Γι' αυτό θα στην αφήσω σα µια µικρή κληρονοµιά. Θα 

βρίσκεται κάπου, περιµένοντας µια άλλη µέρα της ζωής σου. Αυτή η µέρα είναι σήµερα." 

  Ξεκινά λοιπόν η ιστορία για το κορίτσι µε τα πορτοκάλια. " Μια ιστορία για γερά νεύρα" , όπως παραδέχεται και ο 

ίδιος. Πάθος και τρυφερότητα, εµµονή και έρωτας εναλλάσσονται, κινώντας έντονα την περιέργεια του Γκέοργκ, µέχρι 

να καταλάβει τελικά πως πρόκειται για τη µητέρα του. Ωστόσο το παραµύθι προφανώς δεν έχει αίσιο τέλος.  

"Βλέπεις πως αντιµετωπίζω το γεγονός ότι πρέπει να εγκαταλείψω τα πάντα, τον ήλιο, το φεγγάρι και ό, τι άλλο υπάρχει, 

προπάντων τη µαµά και εσένα, Αυτή είναι η αλήθεια και πονάει." 

Παρόλα αυτά, το γράµµα επιτυγχάνει έναν απίστευτο σκοπό. Να γνωρίσει ο Γκέοργκ ένα κοµµάτι του εαυτού του, τον 

ίδιο του τον πατέρα, καθώς ο τελευταίος τού εκµυστηρεύεται όλα όσα σκέφτεται και αισθάνεται µε απόλυτη ειλικρίνεια. 

…στον κόσµο της τέχνης…  
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 Τέλος, τού θέτει ένα ερώτηµα, του οποίου η απάντηση έχει τεράστια σηµασία για τον Γιαν. 

 

" Είναι ένα ερώτηµα θεµελιακό κι αρχέγονο, που διατυπώνεται από έναν πατέρα ξάγρυπνο από την αρρώστια, σ' ένα 

τετράχρονο αγόρι που τον βρίσκει και κρατιούνται αγκαλιά στη βεράντα, µια νύχτα γεµάτη αστέρια. Είναι η µαγική η 

νύχτα που ο πατέρας αποφασίζει να γράψει αυτό το γράµµα (συγκεκριµένα τη στιγµή που έβαλα ξαφνικά τα κλάµατα. Όχι 

µόνο επειδή έπρεπε να σας αφήσω. Έκλαιγα επειδή ήσουν τόσο µικρός. Έκλαιγα επειδή οι δυο µας δεν µπορούσαµε να 

κάνουµε µια κανονική συζήτηση) (...) 

Σε ρωτάω λοιπόν άλλη µια φορά. Τι θα αποφάσιζες αν είχες την επιλογή; Θα αποφάσιζες να ζήσεις µια σύντοµη ζωή 

εδώ στη γη για να σε πάρουν ύστερα από λίγα χρόνια χωρίς δικαίωµα επιστροφής; ή θα έλεγες “ ευχαριστώ”; 

 Αν αποφασίσεις να ζήσεις, τότε αποφασίζεις και να πεθάνεις.  

Αλλά θέλω να µου υποσχεθείς ότι θα το σκεφτείς καλά πριν απαντήσεις. 

∆ιότι, αν εσύ απαντήσεις ότι παρ' όλα αυτά θα αποφάσιζες να ζήσεις, έστω και για µια σύντοµη στιγµή, τότε εγώ 

δεν θα µπορούσα να εύχοµαι να µην είχα γεννηθεί ποτέ." 

  Στο γράµµα του πατέρα του παρεµβάλλεται ο Γκέοργκ, γράφοντας τις εντυπώσεις του για όσα διαβάζει, ακόµα και 

απαντώντας πολλές φορές στα ερωτήµατά του. 

Πέρα από τον ευρηµατικό αυτό διάλογο πατέρα και γιου, αξιοσηµείωτος είναι και ο ηµερολογιακός χαρακτήρας που 

διακατέχει το βιβλίο. Μια ιστορία τόσο συγκινητική και παραµυθένια, που συναρπάζει αλλά και αφοπλίζει τον καθένα 

µε το απαλό του άγγιγµα σε θέµατα όπως ζωή και θάνατος, αγάπη και έρωτας. 

"Υπάρχουν λοιπόν δύο διαφορετικοί χρόνοι στην ύστατη συνάντησή µας.  Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι ο 

καθένας µας βρίσκεται σε µια οµιχλώδη βουνοκορφή και, παρά την απόσταση, ο ένας προσπαθεί να βρει τον άλλο. 

Παρόλα αυτά, πρέπει να προσπαθήσω να επικεντρωθώ σ' αυτά τα πρωινά που κάθεσαι στο αυτοκινητάκι, στο τώρα, 

αλλά και στη στιγµή που θα διαβάζεις κάποτε αυτές τις αράδες που γράφτηκαν µόνο για σένα." 

 

Νικολέτα Λαγάκη,  Α4  

 

...Η αγάπη άργησε µια µέρα... 
 
“Από τα 23 βιβλία µου είναι εκείνο που µε πόνεσε περισσότερο. Θα το έλεγα ερωτικό αν δεν κυριαρχούσε σ' αυτό η 

απάνθρωπη σκληρότητα της πατριαρχικής οικογένειας”, αναφέρει µεταξύ άλλων η συγγραφέας Λ. Ζωγράφου. “Οι 

βασικοί χαρακτήρες σπαταλούν τη ζωή τους στις κοινωνικές συµβάσεις και την ερωτική στέρηση”. 

Είναι µια παλιοµοδίτικη ιστορία µε ηθογραφικά στοιχεία, που ξετυλίγεται σα µαγευτικό παραµύθι, δοσµένη από την 

οπτική γωνία µιας άτυχης κοπέλας που προσπαθεί να αντισταθεί στον αµείλικτο χρόνο και τις εµµονές των ανθρώπων 

µιας µικρής, κλειστής κοινωνίας στα περί σωστού, και περιµένει καρτερικά την προσγείωση του µεγάλου της έρωτα. 

“Γιατί”, όπως επισηµαίνει η συγγραφέας, “υπήρχε µια εποχή που η αγάπη αργούσε να 'ρθει”. 

Είναι µια απλή ιστορία. Είναι η ιστορία της Ερατώς. Μιας νέας κοπέλας που γνωρίζει έναν Ιταλό στη διάρκεια της 

Κατοχής και τον ερωτεύεται, χωρίς καλά καλά να καταλαβαίνει τι πάει να πει έρωτας. Ο Ιταλός θα γίνει και ο πατέρας 

του παιδιού της, µιας κόρης που δε θα µάθει ποτέ την αλήθεια για το ποια είναι η µητέρα της, παρά στο τέλος της 

ιστορίας. 

Όλοι οι ήρωες του βιβλίου είναι υπόδουλοι στα πάθη τους. Όλοι είναι βαθιά ανθρώπινοι χαρακτήρες που, αγνοώντας 

τι πάει να πει ζωή, νοµίζουν πως ζούνε, ή ακόµα χειρότερα, επιλέγουν συνειδητά να επιβιώνουν µέσα στις 

ψευδαισθήσεις τους. Η Ζωγράφου δε χαρίζεται στους ήρωές της˙ επιφυλάσσει σε όλους, ακόµα και στους πιο 

αγαπητούς, µια σκληρή µοίρα. Βάζει όλη της την οργή µέσα στην Ερατώ και την οδηγεί στο να κατακεραυνώσει την 

κοινωνία. Τη χτυπάει αλύπητα και τη λυτρώνει κάθε στιγµή˙ τη λυπάται και τη δικαιώνει. Η Ερατώ λειτουργεί σαν µια 

συλλογική συνείδηση: λέει όσα σκέφτονται, αλλά δεν τολµούν να πουν οι άλλοι γιατί είναι δέσµιοι των κοινωνικών 

συµβάσεων˙ η Ερατώ είναι το µαύρο πρόβατο και ταυτόχρονα ο φάρος της ελπίδας, τρυφερή ως τα άκρα και κυνική 

ακόµα περισσότερο, ακόµη και προς την ίδια της την κόρη. Μέσα από τον πόνο διαµορφώνεται µια ασυµβίβαστη ψυχή 

που δε θα µπορέσει ποτέ να αντικρίσει τη χαρά. 

Είναι η ιστορία της καταπίεσης των γυναικών µέσα από την περίπτωση µιας κοπέλας που τόλµησε να αντιδράσει. 

Είναι η ιστορία της ανόδου και της πτώσης πολλών δήθεν κοινωνικών ψευδαισθήσεων που θερίζουν στο διάβα τους 

ανθρώπινα συναισθήµατα, οράµατα, όνειρα και προσδοκίες και δεν αφήνουν πίσω τους παρά µόνο γκρεµισµένες ζωές. 

Και όταν συνειδητοποιήσει κανείς τι έχει συµβεί όλα αυτά τα χρόνια, είναι πλέον πολύ αργά: η ζωή του έχει σχεδόν 

περάσει˙ έχει περάσει από µπροστά του κι αυτός βρισκόταν εκεί, απαθής, διστακτικός, αλυσοδεµένος στις φοβίες του για 

την κοινωνική κατακραυγή, αµέτοχος ουσιαστικά στη ζωή. 

Και η Ερατώ, που επέλεξε να ζήσει, κατάφερε να κατακτήσει την πιο ουσιαστική ελευθερία. Γιατί, σύµφωνα µε τη 

Ζωγράφου, “η ελευθερία και τότε, πριν εξήντα χρόνια, και πάντοτε, προκύπτει όχι µόνο από συλλόγους και µανιφέστα, 

αλλά και από την ατοµική συνειδητοποίηση του  κάθε ανθρώπου που τον οδηγεί στο να επιλέγει συνειδητά κάτι, 

αγνοώντας τους περιορισµούς των έξωθεν απαγορεύσεων”. 

 

Γιώργος Κοροσιάδης Γ'2 

… και πάλι βιβλία… 
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Η µυστική κάµερα του ΄΄ντριιιιν!!!΄΄, που ταξιδεύει αόρατη µέσα στις τάξεις, 

κατέγραψε τα εξής: 

 

ΣΤΟ Α3 

Κυρία: Ποιο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ µετατρέπει τα πάντα 

σε χρυσό; 

Μαθήτρια: Ο ΜΙ∆ΑΣ. 

 

Καθηγήτρια: Παιδί µου, βγες έξω. 

Μαθητής: Όχι κυρία, θα ασκήσω βέτο. 

 

Στην ώρα των Θρησκευτικών……. 

Καθ: Τέλος. Βγες έξω ΤΩΡΑ!!! 

Μαθ: Εντάξει, αλλά να ξέρετε έχω πάει κατηχητικό! 

 

ΣΤΟ Γ2 

Μαθ: Γιατί το Τάραντο είναι λευκό; (σελ. 64, ιστ. 

γεν. παιδείας) 

Καθ: Του τελείωσε το χρώµα. 

 

Καθ. –Τι κάνεις ρε Γιώργο; 

Μαθ. –Τι έκανα πάλι κυρία; 

Καθ. –Τι άλλο να κάνεις ρε Γιώργο; 

 

ΣΤΟ Γ4 

κ. Γλαράκη: ∆εν πιστεύω να τρώτε συνέχεια απ΄ έξω; 

Αλέξης: Όχι κυρία, τρώµε το φαί  της µαµάς. 

Φουντούκος: Κυρία, αν δεν έχει ωραίο φαΐ η µαµά; 

Αλέξης: Εσείς κυρία τι φαΐ έχετε; 

Κυρία: ∆εν ξέρω, η µαµά µου θα µαγειρέψει. 

Αλέξης: Τι γλυκόοο… 

 

ΣΤΟ Γ5 

-Ένα µυστικό, να µην βγει παραέξω για την αυτοκράτειρα Θεοδώρα 

-Γιατί, για να µην το µάθει ο Ιουστινιανός; 

 

-Κυρία, από οποιονδήποτε γιατρό 

µπορούµε να δικαιολογήσουµε; 

-Όχι, από κτηνίατρο! 

 

 

 

-Κύριε, χθες σας είδα στον ύπνο µου, 

είχατε λυµένα µαλλιά και φορούσατε… 

-Ε, εντάξει, αφού φορούσα, πάλι καλά!!! 

 

 

 

 

«Ε Γ Ρ Α Ψ Α Ν …!!!» 
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ΣΤΟ Γ6 

-Κυρία υπάρχουν ζώα που είναι άγιοι; 

-Όχι, ∆έσποινα. 

-Αφού κυρία το Άγιο Πνεύµα ζώο δεν είναι; 

-Αχ ∆έσποιναααααααααααα! 

 

Θέµα συζήτησης στην Έκθεση: Θανατική ποινή. 

Μαθ1: Γιατί ρε Μάκη, εσένα άµα σου σκότωναν την οικογένεια δεν 

θα ήθελες να ασκηθεί θανατική ποινή σε βάρος του δολοφόνου; 

Μαθ 2.: Ε, όχι και θανατική ποινή, γι αυτούς υπάρχει η ηλεκτρική 

καρέκλα. 

 

Καθ: Όταν εκπνέουµε, ποιο αέριο µε άνθρακα βγαίνει; 

Μαθ.: Μεθάνιο, κύριε! 

Καθ.: Μεθάνιο βγαίνει από αλλού!! 

 

Καθ.: Σταµατήστε, δεν ακούω! 

Μαθ.: Γιατί, εµείς ακούµε;  

 

Μαθ 1:. Κυρία, στην εποχή του Βενιζέλου υπήρχαν φωτογραφικές µηχανές; 

Καθ.: Για να έχουµε φωτογραφικό υλικό, προφανώς… 

Μαθ. 2: Ναι! Ψηφιακές Kodak! Είχαν κι ένα πουλάκι από πάνω κι από κει βγήκε «Κοίτα το 

πουλάκι» ! 

Μαθ.3 :Ναι, πεταγόταν όπως στα ρολόγια που κάνει «κούκου»!  

 
 

...και λίγα λόγια για το ντριιιιν!!  

 

Η συντακτική οµάδα της εφηµερίδας µας συναντιέται στο χώρο της βιβλιοθήκης κάθε ∆ευτέρα και 

Πέµπτη στο µεγάλο διάλειµµα, χωρίς ιδιαίτερες δεσµεύσεις,  και είναι ανοιχτή σε κάθε νέα 

συµµετοχή. Μέχρι στιγµής µαζευόµαστε περίπου δεκαπέντε άτοµα, συζητάµε τα κείµενα που έχουµε 

στα χέρια µας, ρίχνουµε ιδέες και προγραµµατίζουµε τα θέµατα που θα µας απασχολήσουν. Αρχή 

µας είναι να δεχόµαστε κάθε κείµενο, φτάνει να µη θίγει, να µην προσβάλλει άλλα άτοµα ή 

κοινωνικές οµάδες και να µην προπαγανδίζει κάποια ιδεολογία χωρίς επιχειρηµατολογία. Προτιµάµε 

τα µικρής έκτασης κείµενα και ενθαρρύνουµε ιδιαίτερα την καλλιτεχνική έκφραση (ποιήµατα, 

σκίτσα, ηµερολόγιο, µικρά πεζά), που λείπει τόσο από το σχολείο. Τα κείµενα τα προτιµάµε σε 

ψηφιακή µορφή, αλλά στην περίπτωση που ο µαθητής δεν έχει υπολογιστή ή δεν έχει χρόνο, πολλοί 

µαθητές από την οµάδα µας προθυµοποιούνται να κάνουν αυτή τη «λάντζα».  

 

Α, και το κυριότερο! Από αυτό το τεύχος τα κείµενά µας/σας δηµοσιεύονται σε µπλογκ, στη 

διεύθυνση «http://3drin.blogspot.com/». Έτσι, έχετε τη δυνατότητα να αφήνετε τα επώνυµα σχόλιά 

σας ώστε να υπάρχει διάλογος και να γινόµαστε… ακόµα καλύτεροι! Ένα ιδιαίτερο «ευχαριστούµε»  

στην Κρινιώ Μπύρου που ανέλαβε τόσο πρόθυµα αυτή τη δύσκολη δουλειά. 

Ευχαριστούµε επίσης τα µέλη Σωτήρη ∆ανδανά, Βούλα Ευσταθιάδου, Παναγιώτη Χατζηδάφνη και 

Ελένη Παναγιωτίδου, Σοφία Τορουνίδου  που αναλαµβάνουν πρόθυµα τη βαρετή αλλά πολύτιµη 

πληκτρολόγηση των χειρογράφων. Τους καθηγητές που συντονίζουν, διορθώνουν και βοηθούν στη 

σελιδοποίηση του τεύχους, και το φωτοτυπικό της βιβλιοθήκης που κάθε τόσο αγκοµαχά για να 

τυπωθεί ένα τεύχος σαν αυτό που κρατάτε στα χέρια σας!  

Η οµάδα της εφηµερίδας 

 

«Ε Γ Ρ Α Ψ Α Ν …»!!! 
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∆υο εφηµερίδες… συναντιούνται 
 

Η  οµάδα της εφηµερίδας µας, στις   15 Φεβρουαρίου (τη µέρα του «περιπάτου»), µαζί µε 

τους υπεύθυνους καθηγητές,  επισκεφτήκαµε 

την εφηµερίδα «Ηχώ»  όπου µας 

υποδέχτηκαν πολύ θερµά οι κ. Θανάσης 

Παπαδηµητρίου και Μάκης  Παυλίδης.  Στο  

-περίπου δίωρο-που κράτησε η επίσκεψή 

µας, µας µίλησαν για την εφηµερίδα και το 

ραδιοφωνικό σταθµό Ράδιο – Ηχώ και  µας 

δόθηκε η ευκαιρία να… υποκλέψουµε µικρά 

µυστικά του επαγγέλµατος και να 

ξεναγηθούµε στο χώρο έκδοσης της 

εφηµερίδας  (το πιεστήριο). Τέλος, οι πιο 

τολµηροί της οµάδας µας, µίλησαν και 

απευθείας στο ραδιόφωνο!  

Ο κ. Θανάσης Παπαδηµητρίου 

απάντησε στις ερωτήσεις που του έθεσε η 

οµάδα µας  αφού είπε αρχικά δυο λόγια για τον τρόπο µε τον οποίο ιδρύθηκε η εφηµερίδα και ο 

ραδιοφωνικός σταθµός: 

-Η εφηµερίδα  «Ηχώ» είναι καθηµερινή, πολιτική εφηµερίδα που έχει συµπληρώσει πια µια 

εικοσαετία ζωής. Ήταν πρωτοβουλία ερασιτεχνών, ιδιωτών, και δεν υπήρξε ποτέ χρηµατοδότηση.  

Από την αρχή ήταν µια προσπάθεια που δεν είχε σκοπό της το κέρδος. Σήµερα κυκλοφορούν 750 

φύλλα την ηµέρα.  

 

-Το ότι η εφηµερίδα σας είναι πολιτική, σηµαίνει ότι τα άτοµα που γράφουν πρέπει να 

ταυτίζονται µε τη συγκεκριµένη πολιτική άποψη; 

- Είναι εφηµερίδα όπου θα βρεις πολιτικά νέα, αλλά προσπαθεί να µην είναι 

κοµµατικοποιηµένη, πολιτικοποιηµένη δηλαδή µε τη στενή έννοια. Αν υπάρχει ο παράς, αν δηλαδή 

χρηµατοδοτείσαι, αναγκαστικά πρέπει να συµµορφωθείς µε τις πολιτικές απόψεις του χρηµατοδότη. 

Όπου  υπάρχει ο παράς, χάνεται η µαγεία. Εδώ όµως πρόκειται για µια συλλογική προσπάθεια. Ο 

σκοπός της δικής µας προσπάθειας ήταν πάντα να ανοίξει ένας διάλογος µε την κοινωνία, να υπάρξει 

γλώσσα επικοινωνίας µε το κοινό. Όπως είπε κι ο Σωκράτης, οι κοινωνίες περπατάνε µε τα 

ερωτηµατικά που µπαίνουν. Αν δεν καταφέρνεις να 

ανοίξεις διάλογο, έχεις αποτύχει.  

Τώρα, όσο αφορά τα πρόσωπα που γράφουν, 

όταν υπογράφεις φέρεις και την ευθύνη των 

απόψεών σου. Τα ανυπόγραφα κείµενα της 

εφηµερίδας απηχούν την συντακτική οµάδα.  

 

-Ποιοι είναι οι περιορισµοί που βάζει στον 

εαυτό του ο συντάκτης ενός άρθρου ή ο 

ρεπόρτερ; 

-Όλος ο λόγος είναι στη γραφή. Χρειάζεται 

προσοχή στο γράψιµο, ένα είδος αυτολογοκρισίας, 

να µη χρησιµοποιούνται πρώτα πρώτα αισχρές 

εκφράσεις ούτε να ρχεσαι σε έντονες αντιθέσεις µε 

το κοινό. Αν υπάρχουν θέµατα κρίσιµα, όπως ρατσιστικές ή φασιστικές ιδέες, µετά από πολλή 

κουβέντα καταλήγεις σε συµπέρασµα για το τι θα γραφτεί όπου κάθε άποψη πρέπει να’ ναι 

τεκµηριωµένη, αλλιώς, άµα πετάµε σκέτους χαρακτηρισµούς, καταλήγουµε εµείς οι ίδιοι στο 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑ ΤΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ!  
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φασισµό.  Εδώ δεν πρόκειται για προφορική συνέντευξη, το γράψιµο θέλει τέχνη γιατί ωθεί τον 

αναγνώστη σε µια κουβέντα, σε µια ανάγνωση παραπάνω. 

 

- Με ποιο κριτήριο διαλέγετε τις ειδήσεις που βάζετε στο πρωτοσέλιδο; 

- Το θέµα να είναι σηµαντικό, σοβαρό, άµεσου ενδιαφέροντος για πολύ κόσµο και να 

προκαλεί κουβέντα, διάλογο. Πρέπει να δίνεις όµως µια διαφορετική µατιά, να µην αναπαράγεις 

στερεότυπα. 

 

-Τι θα συµβουλεύατε κάποιο νεοφώτιστο ρεπόρτερ; Ποια είναι δηλαδή τα «µικρά 

µυστικά» µιας συνέντευξης; 

 -Να µη ρωτάς απευθείας αυτό για το οποίο παίρνεις τη συνέντευξη, να βγει η απάντηση 

αβίαστα µέσα από τη συζήτηση, µέσα από ένα φιλικό στυλ. Να µη νιώθει ο άλλος ότι τον ανακρίνεις, 

να µην «πολώνεις» τον απέναντι, για να µη νιώθει αµυντικά. Αν υπάρχει εξοικείωση, είναι πιο 

εύκολο.  Παίζει βέβαια ρόλο και το άτοµο, γι’ 

ατό γίνεται στην αρχή ένα είδος «ανίχνευσης».  

 

-Πόσο όµως ισχύει το «ο θάνατός σου-η 

ζωή µου;» ∆ηλαδή, πόσο ένα περιστατικό βίας 

ή ένα προσωπικό δράµα µπορούν να γίνουν 

αντικείµενο εκµετάλλευσης -αξιοποίησης; 

-∆εν αναδεικνύεις ένα γεγονός για να 

αναδείξεις το συναίσθηµα, δηλαδή τη βία, τη 

φρίκη, τη θλίψη τη συντριβή. Με τη βία και το 

φόβο η κοινωνία συντηρητικοποιείται, µπαίνει 

στο καβούκι του και δε θα ψάξει το γιατί, τα 

αίτια των φαινοµένων. Γράφει για ένα γεγονός, 

αναδεικνύεις ένα πρόβληµα, κάνεις τον άλλο να 

σκεφτεί.  

-Ποια ήταν η πιο αξέχαστη δηµοσιογραφική σας εµπειρία όλα αυτά τα χρόνια; 

- ∆ύο περιστατικά µου έρχονται αυτή τη στιγµή στο µυαλό. Το πρώτο ήταν το 1992, όπου η 

εφηµερίδα ήρθε σε σύγκρουση µε τον τότε νοµάρχη 

κ. ∆ανιηλίδη, ο οποίος είχε προκαλέσει δυσαρέσκεια 

και στον κόσµο και στο κόµµα και η εφηµερίδα 

πρωτοστάτησε στο να φύγει  

Το δεύτερο αφορά την ίδρυση του Μουσικού 

Γυµνασίου. Όταν µάθαµε ότι έγιναν προκηρύξεις για 

την ίδρυση του Μουσικού σχολείου, µε τις φιλικές 

επαφές τις συζητήσεις και τα δηµοσιεύµατα της 

εφηµερίδας προωθήθηκε η πρόταση να γίνει τελικά 

το Μουσικό σχολείο.  

Τέλος, όσο αφορά τον Κήπο, είχαν γίνει 

προσπάθειες να οικοπεδοποιηθεί ο κήπος, και πάλι 

δραστηριοποιήθηκε η εφηµερίδα, µε αναφορές στην 

περιφέρεια, να φύγουν οι παράνοµες κατασκευές. 

 Όλα αυτά δείχνουν ότι ο ανοιχτός διάλογος µπορεί να συσπειρώσει προσπάθειες που να 

έχουν κοινωνικό αποτέλεσµα.    

Μετά από την ξενάγηση και στο πιεστήριο, η επίσκεψή µας έκλεισε ένδοξα, εκπέµποντας τη 

δυναµική µας παρουσία από τα FM! (βλέπε φωτογραφία)! Α! και το σηµαντικότερο! Αποσπάσαµε 

και την υπόσχεση, όποτε θέλουµε να κάνουµε εκποµπή! Είστε; 

(για την αντιγραφή, Ευαγγελία Καραγιαννίδου) 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑ ΤΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ!  
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Σκίτσο: Σοφοκλής Τσελεµπής, Γ6  

Η Π Α … Ξ Η Π Α!  
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Γ’ λυκείου και πολύυυυ διάβασµα… Για να είναι, όµως, το 

διάβασµα αυτό αποδοτικό, σηµαντική είναι η τήρηση 

κάποιων κανόνων, διαµορφωµένων στα µέτρα του κάθε 

υποψηφίου. Ok, εγώ ετοίµασα πάνω-κάτω τους δικούς 

µου… Πού µε οδήγησε όµως η πώρωση και πολύωρη 

µελέτη της αρχαίας ελληνικής?? 

 

 

 

 

   

ΚΚΚααατττάάά   τττόόό   μμμεεελλλεεετττᾶᾶᾶννν………   

 
 Οἱαδήποτε ἒλευσις εἰς τούς παρά τοῦ ἐμοῦ δώματος χώρους ποινικῶς 

διώκεται. 

 Τό συλλήβδην θορυβεῖν ἂγει πρός τό με την γνώμην μαίνεσθαι. 

 Ὁμιλίαι, φωναί, ὠδαί καί πάντα ποιήματα ἢχου ἐκ στόματος οὐκ 

ἐπιτελοῦσιν εἰς τό βοηθεῖν μοι τάς Πανελλαδικάς εξετάσεις 

ἐπιτεύξασθαι. Ἒτι δε, ὑμέτερα στόματα σκασμόν χρή παράγειν. Ἡ 

χρῆσις ἠλεκτρονικῶν τε καί λοιπῶν συσκευῶν προϋποτίθησι 

διατήρησιν χαμηλῆς ἐντάσεως ἢχου. 

 Σίτου ἀνάγκη έκδηλωτέα ἐμοί και μόνον ἐμοί. Οὐ γάρ χαλεπόν μοι 

ζητεῖν βρῶσιν ἒχειν∙ ὥστε μή ζητεῖτε τήν ὣραν τῆς ἐμῆς βρώσεως. Εἰ 

γάρ πεινῶ, ἐρῶ. 

 Εἰς τό δῶμα ἒλευσις δύναται λαβεῖν χώραν μόνον εἰς ὣρας 

φροντιστηριακάς ἐν τῇ ἐμῇ ἀπό τοῦ οἲκου ἀπουσίᾳ. 

 Τό προστάττειν με μελετᾶν αἰσχρόν τε καί ἂδικον, ὃτι μαινομένην με 

μάλα ποιεῖ. 

 Βάδισμα ποιείσθω μετ’ ἠσυχίας, ἂνευ συρμῶν ποδῶν. 

 Ἐπισκέψεις δεκταί μόνον κατά τήν ἐμήν ἀπουσίαν. 

 Περιττόν ἐστίν πυνθάνεσθαι  τήν ἀπομένουσαν ὣραν μελέτης. Οὐ 

γάρ ἀναγκαῖον τόδε γιγνώσκειν. 

 Προσήκει ὑμῖν ἀποφεύγειν ὑπενθυμίζειν με χρῆν μελετᾶν. Τόδε γάρ 

γιγνώσκω! 

 Ὅστις φησί ἀρχαίαν ελληνικήν γλώτταν οὐ 

γιγνώσκειν, σφόδρα ψεύδεται. Ὣστε οὐ 

χαλεπόν κατανοεῖν τά προειρηκότα. 

 

Εὐχαριστῶ! :D 

 

Ἡ μελετῶσα:  

Εὐαγγελία Καραγιαννίδου, Γ6 

 

ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ 
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Α) Κρητοµεζέδες! 

Κοτόπουλο µε αντράκλα (γλιστρίδα) 

                                                                                                                                                                     

ΥΛΙΚΑ 
� 1κοτόπουλο σε µερίδες 

� 1κιλό αντράκλα 

� 3 ντοµάτες ψιλοκοµµένες 

� 2 κρεµµύδια 

� 1 σκελίδα σκόρδο 

� 1 ποτηράκι κόκκινο κρασί 

� 1 ποτήρι ελαιόλαδο 

� αλάτι - πιπέ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
   Τσιγαρίζουµε το κοτόπουλο, τα κρεµµύδια και το σκόρδο µε το ελαιόλαδο, µέχρι να ροδίσουν. Σβήνουµε µε το κρασί 

και όταν εξατµιστεί προσθέτουµε λίγο νερό και το αφήνουµε να πάρει µερικές βράσεις. Παράλληλα, ζεµατίζουµε την 

αντράκλα, αφού την έχουµε πλύνει καλά. Έπειτα προσθέτουµε στο κοτόπουλο τις ντοµάτες, την αντράκλα και 

αλατοπιπερώνουµε. Σιγοψήνουµε για 20 λεπτά, µέχρι το φαγητό να µείνει µε το λαδάκι του. 

   Είναι ένα φαγητό εύκολο, γρήγορο και πολύ ελαφρύ. Το πάντρεµα του κοτόπουλου µε την αντράκλα είναι µοναδικό. 

Το κοτόπουλο µε την ιδιαίτερη γεύση της αντράκλας, αποτελούν ένα ξεχωριστό γεύµα µε πολλές βιταµίνες. Η αντράκλα 

ή αλλιώς γλιστρίδα, είναι πλούσια σε λινολενικό οξύ και ενθαρρύνει την ανανέωση και την επιδιόρθωση των ηπατικών 

κυττάρων. Γι αυτό και λέει ο λαός µας: “γλιστρίδα και νερό κάνουν συκώτι δροσερό”. 

   Επίσης έχει αντικαταθλιπτική δράση, ότι πρέπει για µας τους µαθητές µε το άγχος µας, και για τους µεγαλύτερους (π.χ. 

καθηγητές, λέω εγώ...) προστατεύει από καρδιοπάθειες. Μάθετε να χρησιµοποιείτε γλιστρίδα στην κουζίνα σας, όπως 

και ωµή σε διάφορες σαλάτες. ∆οκιµάστε το και θα µε θυµηθείτε... 

   Μπορεί να µιλάτε περισσότερο αφού λέµε: “γλιστρίδα έφαγες;” γιατί είναι ένα δροσιστικό λαχανικό που δεν στεγνώνει 

το στόµα σας, όµως θα δροσίσει το συκώτι σας, µιας και στο µολυσµένο περιβάλλον που ζούµε, η ηπατική συµφόρηση 

είναι πολύ συχνή και τώρα λόγω της οικονοµικής κρίσης θα έχετε πολλά παραπάνω “πραγµατάκια” φιλτράρει. 

Αντράκλα λοιπόν για να έχουµε αντρειωµένο οργανισµό που να µπορεί να επιβιώσει σ' αυτή την δύσκολη περίοδο... 

Καλή όρεξη!                                                             
                                                                       Άγγελος Μαθιουλάκης, Γ1 

Β) AMERICANER (ΑΜΕΡΙΚΑΝΕΡ)!!!!! 

 
Συστατικά  που θα χρειαστείτε: 

• 200 g αλεύρι  

• 2 κουταλάκια µπέικιν 

• 50 g κόρν φλάουρ 

• 100 g µαργαρίνη 

• 100 g ζάχαρη  

• 2 αβγουλάκια  φρέσκα από το κοτέτσι να είναι (ΠΡΟΣΟΧΗ οι κότες να είναι αλανιάρες).!!!!  

• Βανίλιες  

• 3 κουταλιές της σούπας γάλα  

• Και µια πρέζα αλάτι καταλάβατε τι εννοώ όταν λέω πρέζα).  

 
Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα: πάµε να δούµε µαζί την συνταγή  

 

1. Χτυπάµε τα αβγουλάκια µας µε την µαργαρίνη το αλάτι και τις βανίλιες στο µίξερ. 

2. Προσθέτουµε τα υπόλοιπα υλικά µέχρι να αναµειχθούν καλά και να γίνουν ένα οµοιόµορφο µίγµα. 

3. Προθερµάνουµε τον φούρνο στους 180 βαθµούς. 

4. Παίρνουµε ένα κουτάλι (ανάλογα µε το αν τα θέλετε µικρά americaner παίρνετε µικρό κουτάλι αν πάλι θέλετε µεγάλα 

americaner παίρνετε ένα µεγάλο κουτάλι). 

5. Βάζετε λαδόκολλα σε ένα ταψί ή αν έχετε τα ειδικά ταψιά που είναι από καουτσούκ  βάζετε προσεκτικά µε το κουτάλι ζύµη 

πάνω στην λαδόκολλα αλλά  προσέξτε να αφήσετε κενό ανάµεσα τους γιατί αυτά θα φουσκώσουν. 

6. Ψήνουµε στους 180 βαθµούς για 20 λεπτά περίπου.(σε αυτό το διάστηµα των 20 λεπτών (1) παίρνουµε τον κολλητό µας και 

τον λέµε να έρθει να τον κεράσουµε κανένα americaner ή (2) ανάλογα άµα δεν τον χωνεύουµε  βάζουµε λίγο φόλα, 

ποντικοφάρµακο, χλωρίνη ή ότι άλλο έχουµε στο σπίτι  για να τα ξεκάνει ή (3) να πιούµε µια πορτοκαλάδα. ΠΡΟΣΟΧΗ αν 

επιλέξετε το 2ο τότε να ξέρετε ότι τα americaner  θέλουν 25 λεπτά. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΗ.(ΑΜΑ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΤΕΥΧΟΣ 

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΠΕΙΤΕ).   

Γιώργος Λαζαρίδης, Α7 

∆ΟΚΙΜΑΣΜΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ… 
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Χαµογέλα. Τζάµπα είναι!! 
 

Φόβος; Απογοήτευση; Αδιαφορία; Τι τελικά είναι τα µαθήµατα για τα παιδιά;  Εγώ πιστεύω και τα 

τρία.... Φόβος;.. για τα παιδιά της Γ’ για τις πανελλήνιες. Απογοήτευση… για πολλά παιδιά της Γ’ 

µετά τις πανελλήνιες και από παιδιά που δεν γράφουν καλά σε ένα διαγώνισµα… ΠΩ ΘΕΕ ΜΟΥ. 

Έλεος!!! Οk!!δεν έγραψες καλά αλλά µην κλαις!!!! Πιστεύεις ότι µε το κλάµα θα αλλάξει ο βαθµός 

που πήρες στο διαγώνισµα?? Ή πιστεύεις ότι σε αδίκησε ο καθηγητής σου;  

Όχι κανείς δεν αδικεί κανέναν, οι καθηγητές δεν φταίνε για τον βαθµό που σου βάζουν…!! Τόσο 

εσύ έγραψες!! Λες, έγραψες για 18 και να σε έβαλε 8;;  

Ε-Λ-Ε-Ο-Σ!!! Εντάξει δεν µπορώ να πω µπορεί να κλαις γιατί δεν είσαι ευχαριστηµένος από την 

απόδοσή σου
. 
Ήθελες κάτι παραπάνω αλλά δεν το πήρες. Ok…. Όµως µην στεναχωριέσαι, σκέψου 

ότι υπάρχουν πολλά πιο σηµαντικότερα προβλήµατα στον κόσµο… Κλάψε για ένα από αυτά, όχι για 

τα µαθήµατα. Πιστεύω ότι καταλαβαίνεις τι εννοώ…!!! ∆εν σου λέω να δείξεις αδιαφορία...! 

Αδιαφορία είναι να µην σε νοιάζει τίποτα και όταν λέω τίποτα τίποτα. Μερικές φορές στην 

αδιαφορία είναι µέσα και ο εαυτός σου, ούτε αυτός να µην σε νοιάζει!! 

Εγώ δεν σου λέω κάτι τέτοιο!! Η ΖΩΗ είναι ΩΡΑΙΑ!! Συνέχισε να ζεις µες στην καθηµερινότητα 

και χαµογέλα!! Εξάλλου το χαµόγελο τζάµπα είναι!! Και τέλος η Αδιαφορία: µαθητές που έρχονται 

στο σχολείο αλλά δεν µπαίνουν ποτέ στην τάξη. Και µετά αν τους ρωτήσεις τι θες να κάνεις στην 

ζωή σου και σου πει ένα επάγγελµα τότε είναι να τρελαίνεσαι!!! Αφού αδιαφορείς πως θα το κάνεις 

αυτό χωρίς λίγη προσπάθεια;; Πφφ… δεν αντέχω άλλο για αυτό και δεν θα το επεκτύνω άλλο αυτό 

το θέµα. Και µην ξεχνάς: ΧΑΜΟΓΕΛΑ τζάµπα είναι!!!! 

 

Σούφη Παρασκευή, Γ4 

 

Αγαπητό µου ηµερολόγιο, 

 

Καθώς έριχνα µια µατιά στο συρτάρι του γραφείου µου, το µάτι µου έπεσε σε µια µικρή σακούλα.  

Τι µπορεί να έχει εδώ; Σαν ν’ άρχισα  να θυµάµαι  κάτι! Τώρα που την άνοιξα κιόλας , 

σιγουρεύτηκα! Είναι τα χαρτάκια που γράψαµε και δηµοσιεύσαµε, µόλις πέρσι, στη σχολική µας 

εφηµερίδα! “Όνειρο ζωής για µένα είναι…”. Άρχισα να τα διαβάζω. 

Πόσο όµορφο είναι να ονειρευόµαστε και πόσο απαραίτητο στις 

µέρες µας!  Ονειρευόµαστε  ευτυχία, δικαιοσύνη, καλοσύνη, ένα 

καλύτερο κόσµο, άλλοι ονειρεύονται να ξαναφτιάξουν το πρώτο 

τους ποδήλατο, να ΖΗΣΟΥΝ στον παρόντα χρόνο,…! Όλα τόσο… 

ΜΟΝΑ∆ΙΚΑ για τον καθένα! Ίσως αναγκαία για να προχωρήσουµε 

παρακάτω! 

Απλώς σκέφτοµαι , ότι η ζωή µας δε θα είχε το ίδιο ενδιαφέρον 

χωρίς όνειρα! Στη διάρκεια του ταξιδιού µας δεν θα υπήρχε 

προσπάθεια, αγωνιστικότητα, αλλά ούτε ΕΛΠΙ∆Α, ΧΑΡΑ,…!   

Ας µη σταµατήσουµε να ονειρευόµαστε, ακόµα κι αν µέσα µας πιστεύουµε ότι κάποια απ’ τα όνειρά 

µας δεν θα πραγµατοποιηθούν! Ας είµαστε ρεαλιστές, δεν ωφελεί να εθελοτυφλούµε,  κι ας 

αναγνωρίσουµε ότι έρχονται δύσκολες στιγµές, ΑΛΛΑ ας ΜΗ ΞΕΧΝΑΜΕ ότι τα ΟΝΕΙΡΑ 

χρωµατίζουν τη ΖΩΗ µας! Στο ΧΕΡΙ ΜΑΣ είναι να χρησιµοποιήσουµε  τα πιο ΦΩΤΕΙΝΑ και 

ΖΩΝΤΑΝΑ χρώµατα! 

Σηµείωση: Ο καθένας έχει το δικαίωµα να ονειρεύεται! Στις µέρες µας, όµως, η ανάγκη έχει γίνει  

επιτακτική! Μάλλον περισσότερο υποχρέωση παρά δικαίωµα είναι τα ΟΝΕΙΡΑ για το ΑΥΡΙΟ! 

 

Ελένη Καζαντζή, απόφοιτη 3
ου

 Λ. 2010 

 

ενδόµυχα και  προσωπικά… 
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Είναι κάτι στιγµές… 
 

Είναι κάτι στιγµές που φοβάµαι τον ίδιο µου τον εαυτό, φοβάµαι την τόση αγάπη που κυριεύει την ψυχή µου, 

δεν µ’ αφήνει να σκέφτοµαι, να επιλέγω! Η αγάπη είναι µονόδροµος! Είναι µια λεπτή κλωστή που χωρίζει 

την ευτυχία από την αµφιβολία. Είναι τόσο εύκολο να τα χάσεις όλα! Είναι κάτι στιγµές που κάθε δεδοµένο 

γίνεται ζητούµενο και αυτή η τόση απέραντη αγάπη χάνεται, µένει πίσω, δεν 

προλαβαίνει τις ταραγµένες µας ψυχές. Φοβάµαι αυτές τις στιγµές που η καρδιά 

µου λάµπει, καίει από ευτυχία αλλά το µυαλό µου τρέχει σε πονεµένες 

καταστάσεις και κόβει την φόρα µου, κόβει τα φτερά που µε τόσο κόπο 

προσπάθησα να αποκτήσω. Πόσο τυχερή είµαι αλήθεια που µου χτύπησε την 

πόρτα η αγάπη; Αυτό το άπιαστο, µεγαλειώδες, λυτρωτικό συναίσθηµα! Είναι 

δύσκολο να αγαπάς µε όλη σου την ψυχή. Είναι αληθινά δύσκολο να ξεπερνάς 

τις ανθρώπινες ανάγκες, τα ανθρώπινα ελαττώµατα και να χτίζεις στην ψυχή 

σου έναν θρόνο µόνο για εκείνον! Η αγάπη είναι αληθινά η απόλυτη ευτυχία, 

αλλά εµείς οι άνθρωποι φοβόµαστε την απεραντοσύνη της. Φοβόµαστε και 

βυθίζουµε τους εαυτούς µας σε προβλήµατα, δισταγµούς και αµφιβολίες! Λάθος 

συναισθήµατα! Πώς µπορούµε να προκαλούµε τόσο πόνο; Πώς µπορούµε να 

είµαστε τόσο αχάριστοι µπροστά σ’ αυτό το θείο δώρο, την αγάπη; Τώρα λοιπόν 

έχω πάψει να φοβάµαι! Κουράστηκα από τις τόσες ατέλειες των ανθρώπων! Βαρέθηκα να σκέφτοµαι, να 

ψάχνω το σωστό ή το λογικό! Μένω στοργικά κοντά στον παράδεισο µου, σ’ αυτήν την αιώνια λύτρωση! 

Μόνο η αγάπη έχει σηµασία σ’ αυτόν τον άδικο κόσµο! Κουράστηκα σ’ αυτήν την κόλαση που χτίσαµε µόνοι 

µας και µάθαµε να την κατοικούµε µε τα µάτια κλειστά! Γυρίζω την πλάτη µου σ’ αυτούς τους αχάριστους 

που δεν στάθηκαν ικανοί να αντιληφθούν την απεραντοσύνη της αγάπης. Μαθαίνω να αγαπώ µε κάθε µέσο 

και να δίνω όλο µου το ΄΄είναι΄΄ σ’ αυτήν. Θυσιάζω στον βωµό της κάθε δισταγµό. Και...δεν φοβάµαι πια! 

Απλά… αγαπώ… µε όλη µου την ψυχή… 

    Στέλλα  Τσιπλάκη, Β2 

 

Λόγια στον αέρα- όνειρα στην καρδιά 
 

Μπορούν να µου πουν τι να κάνω 

Μπορούν να µου πουν τι να σκέφτοµαι 

Μπορούν να µου πουν πώς να γράφω και να 

διαβάζω 

Μπορούν να µου πουν τι είναι σωστό και τι λάθος 

Τι δίκαιο και τι άδικο, τι καλό και τι κακό…  

Μπορούν ακόµη και να µου πουν πώς να ζω…  

- Αλλά δε µπορούν να µου πουν τι να 

ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ 

Γιατί έτσι θα είχα πάψει να ονειρεύοµαι εσένα! 

 

Ιωάννα Παπαδή, Β5 
 

 

 

Να γίνουν ένα… 

 
Η πραγµατικότητα µε την ψευδαίσθηση  

µοιάζουν σαν κάτι το φαντασµαγορικό... 

Σαν να συνδυάζεις κυκλάµινο µε τουλίπα... 

Σαν να ενώνεις τη µέρα µε τη νύχτα... 

Σαν δύο πίνακες µισοτελειωµένοι  

µε τελείως διαφορετικό περιεχόµενο 

που προσπαθούν να γίνουν ένα... 

Σαν να ψάχνεις την αλήθεια µέσα στο ψέµα.. 

 

∆ώρα Μουτσάτσου, απόφοιτη 3
ου

 Λ. 2008 

 

Η µοναξιά… 
Είναι φρικτός της µοναξιάς ο πόνος, 

ακόµη κι αν ο άνεµος κλαίει όταν µένει µόνος… 

ΚΑΝΕΙΣ δε θέλει το αίσθηµα αυτό να νιώσει,να ξέρει 

πως τίποτα από τη θλίψη του δε θα τον σώσει… 

Ο δρόµος και η µακρόχρονη παραµονή στη µοναξιά, 

σού καταστρέφει την καρδιά, σού κόβει τα φτερά… 

Είναι βαρύς και αβάσταχτος της µοναξιάς ο καηµός… 

το µόνο που ακούγεται είναι ο µελαγχολικός 

στεναγµός… 

Χρύσα Καλατζίδου, Γ2 

 

 

ενδόµυχα και  προσωπικά… 
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Προς τη Συντακτική Επιτροπή  
της εφημερίδας «ντριιιν»  
των μαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου Δράμας 
(Με τη φροντίδα του Στέλιου Ιωαννίδη μαθητή του Α6 τμήματος του 3ου ΓΕΛ Δράμας) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Αγαπητοί μαθητές 
Με ιδιαίτερη χαρά ξεφύλλισα τις στήλες της σχολικής σας εφημερίδας 

. Θερμά συγχαρητήρια για την αξιέπαινη εκδοτική σας προσπάθεια. 
Ομολογουμένως  πρόκειται για ένα αξιόλογο σχολικό έντυπο που 
διακρίνεται στο είδος του, πέρα από τον πρωτότυπο τίτλο, αλλά και από την 
ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη ύλη, και από την πολυμορφία των θεμάτων. 

Είναι ένα έντυπο που με το περιεχόμενό του γίνεται ένα κανάλι 
ενημέρωσης, αλλά και ένας συνδετικός κρίκος στις διαπροσωπικές σας 
σχέσεις. Είναι μια σχολική εφημερίδα που γράφεται αποκλειστικά από εσάς 
και οι στήλες της είναι ανοιχτές για όλους τους μαθητές που μπορούν να 
εμπιστεύονται τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους, τους πόθους, τα 
ενδιαφέροντα αλλά και τον έντονο προβληματισμό τους. 

Έχω τη γνώμη ότι η κυκλοφορία της εφημερίδας σας δεν πρέπει να 
περιορίζεται μόνο στο χώρο του Λυκείου, αλλά να αποστέλλεται και στα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και όχι μόνον. 

Θέματα που αναφέρονται στο προηγούμενο φύλλο όπως: «Μονόλογοι 
από τη Γάζα», «Μάθε παιδί μου γράμματα», «ΤV Τηλεοπτικές βλακείες», 
«Άγνωστο μέλλον», «Χαμένες ελπίδες για ένα καθορισμένο αύριο» κ.α., 
πρέπει να βλέπουν το φως της δημοσιότητας για να προβληματίζονται και 
οι ενήλικοι. 

Σας εύχομαι καλή πρόοδο και αποτελεσματική προσπάθεια στη 
συνέχιση της εκδοτικής σας προσπάθειας 

                                                                Με αγάπη 
                                                    Ιωαννίδης Κωσταντίνος 

έγραψαν και για µας… 
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                                      Επίτιμος Επιθεωρητής-Σχολικός Σύμβουλος 
                                             Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

                                                        Συγγραφέας 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο Εµµανουήλ Κριαράς µας φέρνει στο 

µυαλό: 

� το Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής 

∆ηµώδους Γραµµατείας 1100 - 1669, 

το οποίο άρχισε να συντάσσεται το 

1969 (;) και φέτος έφτασε στον 17ο 

τόµο (λήµµατα πνεύσις-προβίβασις) 

� την καθιέρωση της δηµοτικής στην 

εκπαίδευση και στη δηµόσια ζωή µετά 

το 1976 

� τη σηµαντική ακαδηµαϊκή πορεία του 

και τον αγώνα του για τη γλώσσα 

� τη συνεχή εργασία του ως σήµερα που 

είναι 105 χρόνων. 
 

 

 

 

έγραψαν και για µας… 
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Ο Εµµανουήλ Κριαράς ζει στη Θεσσαλονίκη. Η φιλόλογος ∆ήµητρα 

Χατζηκυριακίδου που συνεργάζεται µαζί του τα τελευταία εφτά χρόνια, του πήγε τα 

τελευταία τεύχη της εφηµερίδας και ο µεγάλος δάσκαλός µας έστειλε τον χαιρετισµό. 

∆εν θα µπορούσε να υπάρξει κάτι πιο τιµητικό για όλους όσοι εµπλέκονται στο 

ντριννν!!! 

 


