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τεύχος 888 

… πω, πωωωω! Τι ζέστη είναι αυτή; Σκάει και ο 

“παρδαλός” τζίτζικας! Κάνατε καµιά βουτιά; (όχι 

στο διάβασµα… όλοι ξέρουµε ΠΟΣΟ 

διαβάζουµε…) 

Τέεεελος πάντων, µη δίνετε σηµασία! Θέλουµε 

πρώτα-πρώτα µ’ αυτό το τεύχος να ευχηθούµε 

στους τελειόφοιτους καλά αποτελέσµατα! =D! Ε, 

και αν δεν τα πήγατε όπως θα θέλατε, µην το 

βάζετε κάτω! Νααααααα οι ευκαιρίες!  

 

Και το κυριότερο; Καλοό καλοκαίρι!  

Να περάσετε ΤΕΛΕΙΑΑΑΑΑΑ, όπου κι αν πάτε, 

ό, τι κι αν κάνετε! Ααααααα, και µην ξεχνάτε, να 

χαµογελάτε! Έτσι θα τα καταφέρετε!  

 

Και τώρα… ακολουθούν special (!) κειµενάκια 

γραµµένα από συµµαθητές µας, µε αγάπη!  
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Νέο Λύκειο, νέο ζόρι 

 
 Αλλάζει το Λύκειο και γίνεται πιο «ευρωπαϊκό» για τα παιδιά που θα έρθουν µε τη νέα χρονιά στο 

σχολείο µας. Οι αλλαγές είναι µεγάλες και λίγο παράξενες για τα ελληνικά σχολεία. Αρχίζουν και γίνονται 

υποχρεωτικές οι εργασίες για πολιτισµό και τέχνη, κάτι το οποίο θα έπρεπε να το διδασκόµαστε στο σχολείο 

αλλά τις περισσότερες φορές  το προσπερνάµε, γιατί είναι εκτός ύλης 

ή γιατί δεν προλαβαίνουµε, δεν έχουµε χρόνο. Θα µετράει για το 

τέλος ο βαθµός όλων των τάξεων, αυτό βέβαια είναι καλό, γιατί έτσι 

θα κερδίσουν λογικά αρκετά µόρια αν και µόνο αν διαβάζουν. Ίσως µ’ 

αυτόν τον τρόπο οι µαθητές αρχίζουν να «εκτιµούν» όλα τα µαθήµατα 

και δεν θα παραµελούν κάτι.  

 Αυτό όµως που για µένα είναι λάθος είναι δυο πράγµατα. Το 

πρώτο είναι ότι στη Β΄ Λυκείου θα υπάρχουν δυο κατευθύνσεις και 

στην  Γ΄ τρεις. ∆ε µπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται αυτό και θα ήθελα κάποιος που κατάλαβε να 

µου εξηγήσει. Η δεύτερη αλλαγή, που άµα πήγαινα του χρόνου Α΄ Λυκείου θα µε εξόργιζε, είναι το ότι όλοι 

οι µαθητές είναι αναγκαστικό, πρέπει, να γράφουν ιστορία και µαθηµατικά. Πώς θα µπορέσει ένα παιδί 

θετικής κατεύθυνσης να µάθει ιστορία χωρίς να υπάρχει καθορισµένη ύλη; Πιστεύω πως δε γίνεται, είναι 

αδύνατον. Και από την άλλη πλευρά ένα παιδί θεωρητικής κατεύθυνσης πώς θα γράψει µαθηµατικά;  

 Εγώ πίστευα πως οι κατευθύνσεις είναι φτιαγµένες για να τις επιλέγουν οι µαθητές ανάλογα µε τα 

µαθήµατα όπου είναι καλύτεροι και τους αρέσουν περισσότερο.  

 Τι να πω, δύσκολα τα πράγµατα, τουλάχιστον από τη δική µου οπτική γωνία!  

 Το καλύτερο σας το άφησα για το τέλος! Τα πρωτάκια µας του χρόνου θα έχουν τρία 6ωρα, στη Β΄ 

Λυκείου δύο και στη Γ΄ Λυκείου ΚΑΝΕΝΑ! Θα διαβάζουν πόσες ώρες από την προηγούµενη µέρα και την 

άλλη θα έχουν ν’ αντιµετωπίσουν ένα 7ωρο.  

 

 Ελπίζω αυτές οι αλλαγές να ωφελήσουν τους µαθητές κι όχι την οικονοµία της χώρας µας! 

 

Βούλα Ευσταθιάδου, Α3 

 

 

«Αυτά τα όνειρα που έχουµε δεν έρχονται» 
 

Τσιγγάνοι! Για όλους βρωµιάρηδες, κλέφτες και σιχαµεροί. Κι όµως, µας άνοιξαν τις πόρτες τους και την 

καρδιά τους και µας µίλησαν για όλα. Ζουν σε περιοχές που είναι 

επιλεγµένες γι’ αυτούς. ∆εν έχουν όµως τη βοήθεια του κράτους και δεν 

τους τις αναγνωρίζει κι έτσι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να τους διώξουν, 

αφού είναι παράνοµοι. Τα σπίτια τους µικρά, αλλά πεντακάθαρα. Τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν είναι  πολλά: δεν έχουν ζεστό νερό, 

κλέβουν ρεύµα από τις κολώνες της ∆ΕΗ, πληµµύρες µε χώµατα και 

λάσπες. Εργάζονται µαζεύοντας παλιοσίδερα ή πουλώντας 

εµπορεύµατα σε παζάρια. Ο ρατσισµός που αντιµετωπίζουν είναι σε 

µεγάλο βαθµό και από πολλές πλευρές. Στα νοσοκοµεία, στα σχολεία, 

ακόµη κι ο πιο απλός άνθρωπος. Τους εκµεταλλεύονται ενώ  δεν είναι 

κάτι διαφορετικό από τους άλλους. Κι αυτοί θέλουν να έχουν µεγάλα σπίτια, ωραία ρούχα και να είναι όπως 

όλοι. Έχουν πολλά όνειρα, αλλά πιστεύουν πως δεν θα µπορέσουν να γίνουν πραγµατικότητα. 

Εµείς γνωρίσαµε πάντως φιλικούς, πρόσχαρους, ζεστούς και καλούς ανθρώπους που µας φέρθηκαν άψογα. 

Μπορεί να έχουν το δικό τους τρόπο ενδυµασίας, το δικό τους τρόπο διασκέδασης, τις δικές τους παραδόσεις, 

αλλά έχουν τα ίδια δικαιώµατα. Το ίδιο ψηφίζουν,  το ίδιο πληρώνουν τους φόρους, το ίδιο θα πρέπει να 

έχουν και ως ανταπόκριση. Ο καθένας µας λοιπόν δε θα πρέπει να πιστεύει ό, τι θέλει και να λέει ό, τι 

νοµίζει, αν πρώτα δεν ξέρει!  

 
                                                                                          Κατερίνα Κοσµίδου, Α1 

                                                                                          Ευγενία Παυλίδου,  Α1 

 

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ… 
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Επικοινωνιακή παγκοσµιοποίηση 
 
Όπως είναι γνωστό, η ηλεκτρονική ζωή είναι πλέον γεγονός. Οι νεολαίοι, ξεκινώντας από µικρή ηλικία 

µπαίνουν στον κόσµο των µηχανών. Είναι καλό αυτό; Πώς ξεκίνησαν όλα και σε τι αποσκοπούν; Ας 

εξετάσουµε αυτά τα ερωτήµατα και ας δούµε  κάποια πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της επικοινωνιακής 

παγκοσµιοποίησης.  

Ο πρώτος υπολογιστής χρησιµοποιήθηκε για στρατηγικούς σκοπούς και εξυπηρετούσε ένα ολόκληρο 

κράτος. Τώρα όµως πλέον, σύµφωνα µε σχετική µελέτη, υπάρχουν 8 µικροί υπολογιστές κατά µέσο όρο στα 

10 σπίτια.  Γιατί  λοιπόν, ένας Η/Υ που τον χειριζόταν ο στρατός µιας χώρας υπάρχει στα σπίτια µας; Ο 

ισχυρότερος λόγος είναι κατά τη γνώµη µου, για να έχουµε τη ζωή µας, τα µυαλά µας, τα ρούχα µας, ακόµα 

και την ιδεολογία µας µέσα σ’ αυτό το γυαλί. Γιατί, για να «λέµε του στραβού το δίκιο», το Ίντερνετ µπορεί 

να προσφέρει πολλές διευκολύνσεις στη ζωή και στην επικοινωνία µας. Όπως για παράδειγµα, συνδεόµαστε 

άµεσα µε το φίλο µας στην Αυστραλία ή µε τον ξάδερφο στη Σουηδία, µε τη θεία στο Σικάγο. Επίσης, 

µπορούµε να αναζητήσουµε του κόσµου –στην κυριολεξία- τις πληροφορίες, όπως π.χ. ιστορικές, 

εγκυκλοπαιδικές κλπ. Αλλά… για να µην κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας, το µείζον διαδικτυακό 

θαύµα για όλους µας είναι το «facebook». Ό, τι ψάχνεις το βρίσκεις! Ο Πέτρος τελικά τη στρίµωξε τη 

Στέλλα; γιατί χώρισε η Άννα µε το Βασίλη; από πότε ακούει Limp Bizkit ο Στέφανος; εντάξει, καλά όλα αυτά 

τα κουτσοµπολιά αλλά… το Facebook , όπως φάνηκε, 

µπορεί να ανατρέψει πολλά, να σου µάθει πολλά, να βρεις 

φίλους, να διοργανώσεις party, µέχρι και να κάνεις 

…επανάσταση! Το ξέρετε ότι η επανάσταση στην 

Αίγυπτο ξεκίνησε και οργανώθηκε µέσω facebook; Όταν 

το έµαθα αυτό είπα «επιτέλους, κάτι συνταρακτικό και 

δηµιουργικό  βγήκε απ’ αυτό το site».  Πράγµατι, 

σκεφτείτε ότι µε το µέσον µε το οποίο εσείς ψάχνατε να 

οργανώσετε κανένα ραντεβουδάκι, την ίδια στιγµή 

οργάνωναν Επανάσταση!  µέσω του ίδιου site. Επίσης, 

µπορείς κι εσύ και όλοι µας να κάνουµε εµπορικές 

ανταλλαγές από όλα τα µέρη του κόσµου, άµεσα, µε ένα  

«κλικ». Αν το καλοσκεφτούµε, είναι απίστευτο το πώς 

επικοινωνούσαν πριν από λίγα χρόνια (µε περιστέρια, µε 

αγγελιοφόρους, µε καπνούς…) ενώ τώρα πληκτρολογώντας 10 νούµερα στο κινητό ή στον Η/Υ επικοινωνείς 

µε όλον τον κόσµο.  

Απ’ την άλλη, γίνεται λόγος για το «επικίνδυνο internet», που σχετίζεται µε τη διαδικτυωµένη 

επικοινωνία, όπως το facebook, MySpace, Twitter κλπ. Μόνο η προσοχή και η καλή χρήση µπορούν να 

φέρουν θετικά αποτελέσµατα. Λίγα, ίσως και όλα, είναι κάποια από τα µειονεκτήµατα που µας επισηµαίνουν 

οι γονείς- καθηγητές µας. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις έχουν απόλυτο δίκιο: είναι θετική η πορεία της ζωής 

µας κατ’ αυτόν τον τρόπο ή αποτελεί σχέδιο µιας προπαγανδιστικής εξέλιξης ή διευκόλυνσης της 

επικοινωνίας µε την οποία µας ταΐζουν;  Γιατί, ενώ µπορώ να κάνω τα πάντα µέσω ιντερνετ, είµαι παράλληλα 

και φακελωµένος;  

Για να κλείσω, να παραθέσω και τη δική µου γνώµη. Είναι όλα ένα σχέδιο που δυστυχώς µπορεί και να 

το πετύχουν. Η προετοιµασία για το RFID τσιπ έχει ξεκινήσει. Το θλιβερό είναι το ότι µας εθίζουν στο 

ίντερνετ έτσι ώστε να το δεχτούµε για να έχουµε πρόσβαση.  

Θα έπρεπε λοιπόν κι εµείς, ως έφηβοι, αλλά και ενήλικες, να µάθουµε να δεχόµαστε µόνο τα καλά, 

αλλά και να µαθαίνουµε τους επόµενους (µικρά αδέρφια, ξαδέρφια, παιδιά και γενικά την επόµενη γενιά) πώς 

να τα καταφέρουν. Είναι σηµαντικό να κρατάµε τις ιδιαιτερότητές µας σαν άνθρωποι, γιατί ακριβώς είµαστε 

άνθρωποι κι όχι πιόνια στη µεγάλη αυτή Μονόπολη. Το µόνο που χρειάζεται είναι ο εαυτός µας.  

Γιάννης Τοπαλίδης, Γ6  
 

*Το RFID είναι τα αρχικά του όρου Radio Frequency Identification που η µετάφραση του όρου στα ελληνικά είναι «ταυτοποίηση 

µέσω ραδιοσυχνοτήτων». Το RFID είναι ένα σύστηµα ασύρµατης αναγνώρισης αντικειµένων και ήρθε να αντικαταστήσει το Bar Code.  

 

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ… 
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∆εν πάµε καλά…! 

 
 Έχω να θέσω ένα ερώτηµα: ποιοι είµαστε; (ή καλύτερα: ποιοι ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ότι είµαστε;) 

Επαναλαµβάνουµε καθηµερινά µε καµάρι και τη µύτη ψηλά ότι, ως ανθρώπινο γένος, είµαστε το 

ανώτερο από όλα τα υπόλοιπα και ότι έχουµε καταφέρει 

να αναπτύξουµε επιστήµη και οργανωµένο λόγο και 

διάφορα επιτεύγµατα κτλ κτλ (για να µην τα γράφω όλα, 

νοµίζω ότι είναι γνωστά σε όλους µας). Προσωπικά, δε 

θα χαρακτήριζα ανώτατο το ον που καταστρέφει µε 

µένος και ταυτόχρονη ευχαρίστηση τον πλανήτη στον 

οποίο κατοικεί, που σκοτώνει µαζικά τα ζώα ή και τον 

ίδιο του τον εαυτό για την πάρτη του, που προκαλεί 

τόσες φθορές στο φυσικό κόσµο µε την ψευδαίσθηση ότι 

«κάτι κάνει για µια καλύτερη ζωή». Ποια καλύτερη ζωή; 

Από πότε η καταστροφή µάς ωφελεί; Πόσο ηλίθιοι 

είµαστε; Κανένα άλλο ον δεν προξενεί τόσες φθορές! Ok, 

δε λέω, είναι αδύνατο να µην προκαλέσουµε καµία ζηµιά, 

αλλά όχι και τόσο! Πιστεύω ότι θα έπρεπε να ντρεπόµαστε αντί να έχουµε τη µυτούλα µε το 

piercing ψηλά και να φροντίσουµε επιτέλους για το µέλλον του πλανήτη µας, αφού το µέλλον µας 

εξαρτάται άµεσα από το µέλλον αυτού! 

Ευαγγελία Καραγιαννίδου, Γ6 
 

«Είµαι όπως µε θέλουνε να είµαι…» 

 
    Πολλές είναι εκείνες οι φορές που παρατηρούµε ανθρώπους να φοράνε µάσκες και να υποδύονται 

ρόλους που δεν τους αντιπροσωπεύουν. Είτε γιατί φοβούνται την απόρριψη του έξω κόσµου, είτε για να 

πετύχουν ένα σκοπό, να καταξιωθούν, να εξυπηρετήσουν συµφέροντα. Ίσως κι εµείς οι ίδιοι να έχουµε 

επιχειρήσει να αλλάξουµε τον εαυτό µας να υποκριθούµε και να προσποιηθούµε κάτι που δεν είµαστε για τον 

χ, ψ λόγο. 

   Όµως πρέπει να προβάλλουµε αντίσταση στην επερχόµενη αλλοτρίωση του εαυτού µας. Οι άνθρωποι 

πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να σέβονται και να προστατεύουν την ψυχή και την προσωπικότητά τους, 

να διασώζουν την αυθεντικότητά της και να υπερασπίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, που 

ξεχωρίζουν τον έναν άνθρωπο από τον άλλο. Πρέπει ο καθένας µας να είναι ο εαυτός του, ο ανεπανάληπτος 

και απαραβίαστος εαυτός του, γιατί όποιος δεν θέλει να είναι ο εαυτός του, δεν είναι τίποτα! Γιατί να νιώθεις 

µειονεκτικά γι’ αυτό που είσαι; Ό, τι κι αν είσαι. Γιατί να αφήνεις να σε αντιπροσωπεύει η λέξη «µάζα»;  

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωµα να αναπτύξει τη δική του προσωπικότητα, το δικό τρόπο ζωής, τα δικά του 

πιστεύω και ιδανικά, που αν δεν τον διαφοροποιούν από τους άλλους, δεν τον υποβιβάζουν τουλάχιστον στο 

επίπεδο του µίµου, ο οποίος εκούσια υποκαθιστά τον αυτοϋποτιµηµένο εαυτό του µε κάτι ξένο. Είναι λοιπόν 

δειλία και αδυναµία να κρυβόµαστε κάτω από προσωπεία που υποδουλώνουν την προσωπικότητά µας και 

φθείρουν την αξιοπρέπειά µας. Άλλωστε έρχεται πάντα µια στιγµή που δεν µπορούµε να βγάλουµε τις 

φορεµένες µάσκες, χωρίς να ξεκολλήσουµε µαζί τους κι ένα κοµµάτι απ’ το πετσί µας. Και τότε 

συνειδητοποιούµε ότι ένα µέρος του «εγώ» µας έχει χαθεί ή µάλλον το έχουµε διώξει γιατί δεν ταίριαζε µε 

την µαζοποιηµένη κοινωνία στην οποία ζούµε.  

    Θα µου πείτε εγώ τα ‘χω καλά µε τον εαυτό µου, σε κάθε στιγµή της ζωής µου αποδέχοµαι αυτό που 

είµαι; Η απάντηση είναι όχι! Φυσικά και υπάρχουν στιγµές που καταρρέουµε, που θέλουµε να είµαστε 

κάποιος άλλος. Όµως, πρέπει να καταλάβουµε ότι κάθε απώλεια στίγµατος, προσωπικής σφραγίδας, 

αποτυπώµατος µας οδηγεί ακόµα ένα βήµα προς την ήττα. Τέλος, η συµβουλή µου σ’ όλους τους ανθρώπους 

αλλά κυρίως στους νέους είναι η εξής: Ποτέ µην ξεστοµίσετε τη φράση ΄΄Είµαι όπως µε θέλουνε να είµαι΄΄. 

 
Ιωάννα Μαντοπούλου, Α4 

Rising sea levels can't be considered a 

result of global warming until the water 

reaches the ceiling 

ΕΜΕΙΣ ΚΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ… 
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Έµπνευση… της στιγµής 

 

Η άνοιξη µπορεί να είναι η εποχή που µας πιάνουν οι αλλεργίες και ξεσκιζόµαστε στο φτάρνισµα… 

αλλά είναι και η εποχή που η φύση αναγεννιέται και οι αισθήσεις µας από κοιµισµένα παγόβουνα 

µετατρέπονται σε ηφαίστεια έτοιµα να εκραγούν…! 

Θεοδωρίδου Ευγενία, Β4 

 

 

                     
στιγµιότυπο απ την πραγµατικότητα 

                                                   Σοφοκλής Τσελεµπής, Γ6  

   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάθηµα στη βιβλιοθήκη 

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ… 

Μόνο εγώ; 
Η καθιερωµένη φράση που υπάρχει ανάµεσά µας επί χρόνια. Η παρατήρηση του καθηγητή σε 

έναν µαθητή, ο οποίος µαθητής µόλις µιλούσε µε το διπλανό του, και ενώ µιλούσε, αντί να 

καλύψει τον εαυτό του λέει και θα λέει για όλα τα σχολικά του χρόνια «Μόνο εγώ;». ∆εν είναι 

κακό το να µιλάς, αλλά άραγε πότε θα βρούµε µια καθιερωµένη απάντηση από τους καθηγητές 

µας στην ερώτηση «Μόνο εγώ;». Λογικά ο καθηγητής µας δεν θα απαντήσει ορθολογικά σωστά, 

σωστά; Γιατί η αναφορά σε ένα άτοµο που µιλάει δε στέκει,  γιατί ποτέ δεν µιλάει … µόνο του! 

Ιωάννα Παπαδή, Β5 
Υ.Γ . Εκτός από σοβαρές ψυχολογικές τραυµατικές καταστάσεις… 
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Οι µαθητές της Β΄ θεωρητικής προβληµατίστηκαν πάνω σε πολλά 

ηθικά ζητήµατα, µεταξύ των οποίων και τα κίνητρα της  

ανθρώπινης συµπεριφοράς. Έτσι λοιπόν, απάντησαν στο 

παρακάτω ερώτηµα:  

Φανταστείτε ότι έχετε στην κατοχή σας το δαχτυλίδι του Γύγη 

που θα σας έκανε αόρατους κατά βούληση. Τι θα κάνατε; τι δε 
θα κάνατε; θα συνεχίζατε, για παράδειγµα, να σέβεστε την 

ιδιοκτησία του άλλου ή την ιδιωτική τιυ ζωή κλπ. Ή  θα 

βρίσκατε την ευκαιρία να πράξετε µε ανεπίτρεπτο ‘ηθικά’ 

τρόπο;  

 

          

                                                 ΤΟ  ∆ΑΧΤΥΛΙ∆Ι ΤΟΥ ΓΥΓΗ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μερικές διαφορετικές απαντήσεις:  

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…και… ιδού τα αποτελέσµατα της µικρής µας έρευνας:  

 

Προσωπικό συµφέρον                                          85,7 % 

Κοινωνικό συµφέρον                                        11,4 % 

Κενό 03,00 % 

  

   

Το συµπέρασµα; οι περισσότεροι κρύβουµε ένα µικρό Γύγη µέσα µας!  Όπως φαίνεται, η πρώτη 

σκέψη  που µας έρχεται είναι  να το χρησιµοποιήσουµε  για το 

προσωπικό συµφέρον µας και έπειτα το να κοιτάξουµε το καλό, 

γενικότερα, της κοινωνίας. Γι αυτό όµως δε φταίµε αποκλειστικά εµείς 

οι ίδιοι, γιατί η κοινωνία µπορεί να µας έχει οδηγήσει σ’ αυτήν την 

κατάσταση. Απ’ την άλλη, αυτό µπορεί να αλλάξει πολύ εύκολα, αρκεί 

να προσπαθήσουµε όλοι µαζί  και    να   µη βάζουµε τον εγωισµό µας πάνω από όλα. Συνοψίζοντας, 

λοιπόν, όλα  µπορούν να αλλάξουν, αρκεί να υπάρχει θέληση από όλους.... 

 Καλαθάρη Κων/να, Β4 

Μωυσιάδου  Μέλπω, Β5 

∆εν θα το χρησιµο�οιούσα γιατί δεν το θεωρώ καθόλου δίκαιο και για µένα 

αλλά και για τους συνανθρώ�ους µου να µ�ορώ να γίνοµαι αόρατη τη στιγµή 
�ου µε συµφέρει. 

 

Ποιος ήταν ο Γύγης και τι 

ήταν το δαχτυλίδι του; 

Επιλέγουµε από την 

Wikipedia:  

 
Ένας βοσκός του βασιλιά της 

Λυδίας ονόµατι Γύγης, την ώρα 

που έβοσκε τα πρόβατα του 

άρχοντά του, έπιασε φοβερή 

καταιγίδα και έγινε τόσο δυνατός 

σεισµός, ώστε άνοιξε η γη κάτω απ’ 

τα πόδια του. Κατέβηκε στο χάσµα 

που δηµιουργήθηκε και εκεί µέσα 

στα σπλάχνα της γης, βρήκε ένα 

χρυσό δακτυλίδι. Ο Γύγης το πήρε 

και διαπίστωσε ότι είχε µία µαγική 

δυνατότητα. Περιστρέφοντας την 

πέτρα του  προς το εσωτερικό της 

παλάµης του, γινόταν αόρατος και 

εµφανιζόταν πάλι, γυρίζοντας το 

δακτυλίδι προς την αντίστροφη 

φορά. Ο ταπεινός βοσκός µπορούσε 

να κάνει οτιδήποτε επιθυµούσε, 

χωρίς να γίνεται αντιληπτός και 

κυρίως, χωρίς να τιµωρείται. Ο 

ασήµαντος µέχρι τότε Γύγης έγινε 

εραστής της βασίλισσας και µε τη 

βοήθειά της σκότωσε τον αφέντη 

του και πήρε ο ίδιος την εξουσία.  

 

Φιλοσοφούµεν άνευ… ορίων (1) 

Αν είχα το δαχτυλίδι του Γύγη θα το κατέστρεφα, γιατί µετατρέ�ει τους 
ανθρώ�ους σε άδικους και χωρίς ηθικούς φραγµούς. 

Αναµφισβήτητα, κάθε άνθρω�ος �ου α�οκτά µια µεγάλη δύναµη αδυνατεί να τη διαχειριστεί κατάλληλα. Έτσι κι εγώ, 
�ιστεύω �ως η �ρώτη µου ε�αφή µ’ αυτό θα ήταν καταχρηστική και ίσως θα λειτουργούσα εναντίον των συνανθρώ�ων 

µου. Θα έκανα �ράγµατα για την ε�αγγελµατική µου άνοδο και την α�όκτηση χρηµάτων… Ωστόσο, ξέρω και τη 
συνέχεια αυτής της �αντοδυναµίας. Τη στιγµή �ου θα α�οκτούσα τα �άντα, θα αντιλαµβανόµουνα την κενότητα µέσα 

µου και, χωρίς αµφιβολία, θα �ροσ�αθούσα να το καταστρέψω. 
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Γιατί ένας άνθρω�ος χρειάζεται να έχει ένα ιδανικό,  
ένα σκο�ό στη ζωή του; 

 Η ζωή του ανθρώπου διέπεται από αξίες και ιδανικά. 
Ίσως µόνο σε µια ουτοπική κοινωνία, όλοι οι άνθρωποι 
θα λειτουργούσαν µε βάση αυτά. Είναι ωστόσο κοινά 
αποδεκτό, ότι οι αρχές αυτές καθορίζουν τον τρόπο ζωής 
µας. Γιατί όµως έχουµε ανάγκη αυτές τις αξίες; 
 Στην καθηµερινότητα, τα ιδανικά µας παίρνουν τη 
µορφή ενός σκοπού, του απώτερου στόχου µας από τον 

οποίο δεν πρέπει ποτέ να αποκλίνουµε, όσο ακριβά κι αν 
µας κοστίσει αυτό. Από την παιδική ακόµα ηλικία, οι 
«µικροί πολίτες» διδάσκονται αυτό το σύστηµα αξιών από 
τους γονείς, ώστε να το εστερνιστούν και να θέσουν ως 
σκοπό της ζωής τους να το τηρούν. Ο άνθρωπος 
χρειάζεται τα όρια του ηθικού και του σωστού, για να 
γνωρίζει πώς θα πρέπει να αντιµετωπίζει τις διάφορες 
καταστάσεις. Όταν λειτουργούµε µε βάση ένα ιδανικό, 

ένα στόχο, η ζωή µας αποκτά νόηµα. Συνεπώς, ο 
άνθρωπος νιώθει πως γεννήθηκε έχοντας ένα 
συγκεκριµένο ρόλο στην κοινωνία, µε αποτέλεσµα να 
αισθάνεται υπεύθυνος και αυτοτελής. Πώς θα 
µπορούσαµε άλλωστε να ζήσουµε κοινωνικά; Αυτός 
λοιπόν είναι και ο λόγος για τον οποίο, όταν ένας 
άνθρωπος προδίδει τις αρχές του εν ονόµατι του κέρδους 
ή άλλων συµφερόντων, είναι πλέον κενός και ουσιαστικά 

µετέωρος. 
Νικολέτα Λαγάκη, Α4 

 

Ποια είναι η σηµασία της ελπίδας στη 

ζωή µας; 
 

 Η ελπίδα, είναι θα έλεγα το δεύτερο βασικότερο 

‘’στοιχείο’’ που αφορά την επιβίωση του ανθρώπου, 

µετά την αγάπη· από αυτό και µόνο, µπορεί κανείς να 

καταλάβει τον κυρίαρχο της ρόλο στη ζωή του 

ανθρώπου. 

 Προσωπικά, πιστεύω πως η ελπίδα έχει ανεκτίµητη 

αξία στη ζωή µας… Είναι αυτή που σε βοηθά να 

στηριχτείς και πάλι στα πόδια σου, όταν όλα –κατά 

τα λεγόµενά σου- πάνε στραβά… Σε βοηθά να 

ξαναπλάσεις τα όνειρα που κάποιοι, είτε µε τη 

θέλησή τους είτε όχι, σου τα ΓΚΡΕΜΙΣΑΝ… Είναι 

αυτή, που γεµίζει την καθηµερινή σου ρουτίνα µε 

ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ και ΕΥΤΥΧΙΑ, και από ‘’βαρετή’’ την 

αναβαθµίζει σε συναρπαστική, τόσο που πολλοί θα 

τη χαρακτήριζαν µέχρι και τρελή! Είναι αυτή που σε 

κάνει να υπάρχεις, προσδοκώντας ένα καλύτερο 

µέλλον, ένα καλύτερο αύριο… Τελικά, η ζωή είναι 

αλληλένδετη µε την ελπίδα… ΖΕΙΣ για να ελπίζεις, 

και ΕΛΠΙΖΕΙΣ για να ζεις!!! 

Ελένη Παναγιωτίδου, Α4 

 

Ποιο κατά τη γνώµη σας είναι το περιεχόµενο 

της λέξης «αξιοπρέπεια»; 

 

 Πιστεύω πως ο άνθρωπος, ακόµη και σε 

δυσχερείς, αναπόφευκτες καταστάσεις, ακόµα κι 

όταν ξέρει πως ήρθε το τέλος του, πρέπει να 

συµπεριφερθεί αξιοπρεπώς. Θα πρέπει λοιπόν να 

αποδεχτεί την παρούσα κατάσταση, όποια κι αν 

είναι αυτή, µε περηφάνεια, ακόµη κι αν γνωρίζει 

πως βρίσκεται στο ύστατο σηµείο. Θα πρέπει να 

αποχωρήσει από αυτό το κεφάλαιο της ζωής του 

«µε το κεφάλι ψηλά», σα θαρραλέος, σα να ήταν 

προετοιµασµένος γι’ αυτή τη στιγµή. Θα πρέπει 

να αντιµετωπίσει αυτή τη δύσκολη στιγµή του 

αποχωρισµού χωρίς δειλία, χωρίς αυταπάτες και 

ψευδαισθήσεις, και κυρίως, ΧΩΡΙΣ 

ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ! Γιατί, ας µην ξεχνάµε πως 

αξιοπρεπής είναι αυτός που σέβεται τους άλλους, 

αλλά πάνω απ’ όλα, τον εαυτό του! Θα πρέπει 

λοιπόν να συµπεριφερθεί µε ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ! 

ΑΥΤΟΣ είναι ο αξιοπρεπής άνθρωπος!! 

Παναγιώτα Νταλκίτση, Α4 

 

‘’Η ελπίδα είναι η µόνη ευνοϊκή θεότητα που έµεινε 

ανάµεσα στους ανθρώπους. Οι άλλες µας έχουν 

εγκαταλείψει κι ανέβηκαν στον Όλυµπο… Μα ο 

άνθρωπος, όσο βλέπει το φως του ήλιου, χαίρεται τα 

αγαθά της ελπίδας’’, είπε ο Θεόγνις ο Μεγαρεύς, 

ένας ποιητής της αρχαιότητας. Και πράγµατι, έτσι 

είναι. Όσα βλέπουµε γύρω µας, έχουν δηµιουργηθεί 

από την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Ζούµε γιατί 

ελπίζουµε, κι όσο ζούµε ελπίζουµε. Η ελπίδα έχει 

υµνηθεί από τους ανθρώπους, καθώς αυτή είναι η 

γενεσιουργός δύναµη, που ωθεί τον άνθρωπο στην 

αλλαγή, στην ευχάριστη προσµονή πως κάτι καλό θα 

έρθει. ‘’Όσοι υποφέρουν, δεν έχουν άλλη παρηγοριά 

από την ελπίδα’’, µας λέει ο Σαίξπηρ. Είναι το 

µοναδικό στήριγµα που έχουµε λοιπόν στη ζωή µας, 

που µας βοηθά να συνεχίσουµε και να υποµένουµε 

τις δυσκολίες. Τι άραγε θα µπορούσε να έχει 

µεγαλύτερη σηµασία από αυτήν για τους ανθρώπους; 

Επαναστάσεις, εξελίξεις της τεχνολογίας… Είναι όλα 

αποτέλεσµα της ελπίδας, αυτού του ονείρου, το οποίο 

ωστόσο µας κρατά προσγειωµένους στη Γη. 

Νικολέτα Λαγάκη, Α4 

 

Φιλοσοφούµεν άνευ… ορίων (2) 
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              Και τέλος… το πιο σηµαντικό: Ποιο είναι το νόηµα της ζωής;                

 

 

• ∆εν το έχω ανακαλύψει ακόµα και ούτε νοµίζω να το ανακαλύψω ποτέ! Και δεν νοµίζω να 

το ανακαλύψει κανείς! Και σίγουρα για τον καθένα θα είναι διαφορετικό αυτό το νόηµα. 

 

• Το νόηµα της ζωής για εµένα είναι η οικογένεια µου, οι γονείς µου, οι φίλοι µου… Οι στόχοι 

που έβαλα… Και γενικά η ίδια η ζωή… Το γεγονός ότι µου δόθηκε σαν δώρο µου δίνει 

νόηµα… Επίσης, το νόηµα της ζωής είναι ο ίδιος ο θάνατος… Το να ζεις την κάθε στιγµή 

σου σαν να είναι η τελευταία… 

 

• Για µένα το νόηµα της ζωής είναι να ζεις µε τους ανθρώπους που αγαπάς. Να κλείσουν τα 

σχολεία γιατί µόνο ταλαιπωρία προκαλούν. Να γίνω αυτό που ονειρεύοµαι και να αποκτήσω 

αρκετά χρήµατα ώστε να ταΐζω και τα εγγόνια µου. 

 

• Το νόηµα της ζωής είναι όταν πεθάνεις. 

 

• Το να µπορεί κανείς να αξιοποιεί το δικαίωµα της ελεύθερης άποψης, γνώµης, ιδέας, το 

οποίο κατέχει. 

 

• Να ξυπνάς το πρωί 

Να επιβιώνεις την µέρα 

Να ξανακοιµάσαι το βράδυ 

Να ξέρεις ότι θα ονειρεύεσαι κάθε βράδυ 

 

• Το νόηµα της ζωής είναι να µάθεις τα πάντα για τους γύρω σου. 

 

• Το νόηµα της ζωής για µένα είναι να έχεις εργασία και λεφτά. 

 

 

Φιλοσοφούµεν άνευ… ορίων (3) 

 

Στο ερώτηµα «Ποιο νοµίζετε ότι είναι το νόηµα της ζωής», απάντησαν 42 µαθητές, εκ των οποίων το 

25% πιστεύει ότι η µελλοντική επιτυχία µέσω της επίτευξης στόχων και πραγµατοποίησης ονείρων 

είναι το νόηµα της ζωής. Παρ’ όλο που ζούµε δύσκολες εποχές(οικονοµική κρίση), προς έκπληξη 

πολλών, µόνο το 11,1% δήλωσε ότι το νόηµα της ζωής βρίσκεται στα χρήµατα και στον πλούτο 

γενικά. Το 13,8% των συµµετεχόντων δήλωσε ότι δεν έχει ανακαλύψει ακόµα το νόηµα της ζωής και 

ούτε πρόκειται, µιας και αυτό έχει µεταβαλλόµενο περιεχόµενο και είναι διαφορετικό για τον καθένα 

µας. Θα µπορούσε κανείς να πει ότι µια τέτοια απάντηση παραπέµπει πράγµατι σε µικρούς 

φιλοσόφους της ηλικίας µας, οι οποίοι δέχονται ότι κάτι τόσο σηµαντικό όπως το νόηµα της ζωής δεν 

µπορεί παρά να βρίσκεται πέρα από τις ανθρώπινες δυνατότητες προσδιορισµού µιας τόσης 

απροσδιόριστης έννοιας. Μεγάλο ποσοστό αυτών που συµµετείχαν δήλωσαν ότι το να ζεις µε 

πρόσωπα που αγαπάς είναι αυτό που αποτελεί το νόηµα της ζωής τους. Το χαµηλότερο ποσοστό, 

αυτών του 2,5%,  στο ερώτηµα ποιο το νόηµα της ζωής απάντησαν ότι το να αποκτήσουν γνώσεις, 

είναι αυτό που αποτελεί το νόηµα της δικής τους ζωής. Στο ερώτηµα αυτό, πολλοί εκ των 42 δεν είχαν 

σταθερή απάντηση γι’ αυτό και δήλωσαν ότι το νόηµα της ζωής δεν είναι µόνο ένα συγκεκριµένο 

αλλά βρίσκεται σ’ ένα σύνολο πραγµάτων όπως ο …θάνατος για τους πιο µακάβριους, οι εµπειρίες 

για τους πιο τολµηρούς και όλα τα παραπάνω µαζί. Το ερώτηµα όµως παραµένει ακόµη: 

Ποιο το νόηµα της ζωής; 
Ελένη Αντωνιάδου, Β3 

Κατερίνα Γιαβρίδου, Β3 
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Αφήστε µε να ονειρευτώ... 

 
Θέλεις να ζήσεις, να ονειρευτείς... 

Περιµένεις χρόνια µέχρι να µεγαλώσεις, να νιώσεις 

ικανοποίηση βλέποντας τα όνειρά σου να 

πραγµατοποιούνται... 

Ψάχνεις ένα µέρος να κουρνιάσεις, όπως έκανες 

όταν ήσουν ακόµα πιτσιρίκι, τρέχοντας στην 

αγκαλιά της µαµάς σου...  Νιώθεις ΑΝΙΚΑΝΟΣ, 

µόνο και µόνο επειδή δεν µπορείς να είσαι όπως 

σου το επιβάλλουν! Θεωρείσαι ΑΝΟΗΤΟΣ, επειδή 

παρά τις αντίξοες συνθήκες εσύ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΣ και 

κάνεις όνειρα... Όνειρα που κάποιοι µισούν, όνειρα 

που ίσως και να µείνουν απραγµατοποίητα... 

Όνειρα κι επιλογές που σε 

κάνουν ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ... 

Όνειρα που ίσως να 

µείνουν απλά ΟΝΕΙΡΑ... 

Όµως, ακόµη κι αν κάποτε 

αυτό συµβεί, εσύ θα είσαι 

ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ που 

έζησες τη µαγεία και δεν 

άφησες τη ζωή να περάσει 

από δίπλα σου... 

 Γι’  αυτό µην αργείς... 

ΟΝΕΙΡΕΨΟΥ!  Ονειρέψου κάτι µικρό, ονειρέψου 

κάτι τρελό!! Μόνο µε τα όνειρα θα τα 

καταφέρεις.... 

Ελένη Παναγιωτίδου, Α4 

 

Ό, τι µας γεµίζει 
Ο έρωτας είναι η απόλυτη ένωση σώµατος και ψυχής.  

Αν χωρίσεις την ψυχή από το σώµα, κάνεις κάτι που 

µοιάζει µε «θάνατο».  

Πλάτων 

Η αρχή µου και το τέλος µου. Εκεί είναι και το 

µυαλό και η καρδιά µου. Ελάτε δεν µπορεί να µην 

έχετε νιώσει και εσείς κάτι τέτοιο. Η ψυχή σας να 

ξεχειλίζει από όµορφες σκέψεις. Ένα φτερούγισµα 

στη καρδιά για έναν άνθρωπο. Σαν έφηβη ναι 

µπορεί να το έχω ξανά νιώσει, 

αλλά σαν ενήλικας θα το 

ξανανιώσω πολλές φορές 

ακόµη ευτυχώς. Ένα όµως θα 

είναι το σίγουρο, το ίδιο, το 

όµοιο, αυτό που θα υπάρχει σε 

κάθε καινούριο που θα έρχεται. Κάθε αρχή για 

καλό παιδιά. Μπορεί να είναι δύσκολο το 

προηγούµενο τέλος, αλλά δε βαριέσαι, ένα 

καινούριο βλέµµα µπορεί να µας γεµίσει τελικά. 

Ίσως τα καινούρια ευάρεστα συναισθήµατα να 

είναι πιο γεµάτα και πιο αληθινά αυτή την φορά.  

Ιωάννα Παπαδή, Β5 

 

 

Μοναξιά µου όλα! 
                       

 
Τι; Τι ρε φίλε; Τι νοµίζεις ότι είναι η ζωή; Τι 

νοµίζεις ότι θα σου µείνει από αυτήν; Τα χρήµατα; Ο 

πόνος; Οι αναµνήσεις; Σου λέω εγώ κάτι που έχω µάθει 

µέχρι τώρα, ίσως 

κάτι ασήµαντο για 

σένα, αλλά κάτι 

τόσο σηµαντικό 

για µένα. ∆εν θα 

σου µείνει 

απολύτως τίποτα. 

Έτσι είναι τα 

πράγµατα. Θα 

προσπαθήσεις να 

θυµηθείς τον 

πόνο. Θα προσπαθείς να θυµηθείς τη συγκίνηση στο 

πρόσωπο σου, από εκείνες τις σπάνιες µέρες που 

καθόσουν µε κάποια παρέα και σου έλεγε “Εµείς εδώ 

είµαστε» και τελικά δεν ήταν ποτέ εκεί. Θα προσπαθείς 

να θυµηθείς τη χαρά στα πρόσωπα των αγαπηµένων 

σου ανθρώπων, των πιο κοντινών…  και τι; Νοµίζεις ότι 

θα µπορείς να νιώσεις το ίδιο; Όλα αλλάζουν και 

έρχονται άλλα πάνω από αυτά. «Σαν µια συνουσία που 

δεν έχει τελειωµό», όπως λένε και οι σοφοί. Σαν τη 

θάλασσα που τα µάτια σου δεν την φτάνουν. Όλα 

ξεθωριάζουν. Το ΜΟΝΟ που θα µείνει για πάντα θα 

είναι η ΠΙΣΤΗ. Η πίστη για ένα καλύτερο αύριο, αλλά 

πρόσεξε µόνο η πίστη για το αύριο όχι το όνειρο!  

Είπαµε,  δεν προχωράµε στα τυφλά…  Επίσης, το χθες. 

Άστο πέρασε. Έφυγε. Τα έκανε όλα συντρίµια και 

ξαφνικά το ξεχνάς. Αλλά η πίστη εκεί θα είναι πάντα. 

Ξέρεις γιατί δεν µένει τίποτα άλλο; Γιατί οι άνθρωποι 

πάντα φεύγουν και όσο φεύγουν τα σώµατα τόσο 

αποµακρύνεται και η ψυχή. Μακάρι να είχαµε λίγη 

σιγουριά ότι αύριο θα είχαµε κάτι, ότι η ζωή µας δεν θα 

ήταν ξένη και κενή, αλλά δεν το ξέρουµε γιατί δεν 

είµαστε σίγουροι για τίποτα, και όσοι είναι στην 

πραγµατικότητα σίγουροι για κάτι έχουν χαθεί σε µια 

ουτοποία, σε µια ψευδαίσθηση που έχουν την ανάγκη 

να την πιστέψουν και να ζουν µέσα σ’ αυτήν. Ίσως 

αύριο λοιπόν να είναι αργά όπως λένε και οι pyx lax, 

άρα ζήσε το σήµερα ρε συ και ας µην το θυµάσαι αύριο, 

απλά ζήσε όσο πιο έντονα µπορείς τη ζωή του 

σήµερα!!! Τι κι αν δεν είναι κανείς εκεί για σένα, 

πάλεψέ το, δε χρειάζεται πάντα να έχεις κάποιο 

στήριγµα. Έτσι και αλλιώς όλα  τα µεγάλα 

κατορθώµατα µόνοι µας τα κάνουµε και τελικά το είναι 

µας έχει ανάγκη και από την µοναξιά.  

Ιωάννα Παπαδή, Β5 

 

Συναισθήµατα, αντιθέσεις, εφηβεία... 
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Σκέψεις και συναισθήµατα 
 

Αυτό θα πει ΑΓΑΠΗ... 
Η αγάπη και ο έρωτας έρχονται εκεί που δεν τα περιµένεις... 

Ζεις µες στη σχετικά ήσυχη ζωή σου, ώσπου ξαφνικά αρχίζεις να 

νιώθεις πεταλουδίτσες στο στοµάχι! :) 

Είναι τόσο όµορφο να ξέρεις και να αγαπάς κάποιον περισσότερο 

από τον ίδιο σου τον εαυτό! ∆ίνεις τα ΠΑΝΤΑ σε εκείνον... 

Θέλεις να του δώσεις όλο σου τον εαυτό!! Γιατί έτσι είναι η 

ΑΛΗΘΙΝΗ αγάπη... ∆ίνεις το ''εγώ'' σου στον άλλο, χωρίς να 

περιµένεις ανταλλάγµατα... Θέλεις µόνο να σ' αγαπά... Τον 

νοιάζεσαι ΧΩΡΙΣ να περιµένεις να σε νοιαστεί... Όµως... Τι 

άραγε θα συµβεί σε περίπτωση που τελικά δε σε αγαπήσει; Χµµ... ∆ε χρειάζεται να σκέφτεσαι έτσι... 

Μπορεί να µη σου έδωσε την αγάπη που ήθελες, όµως σου έµαθε κάτι... Σου έµαθε να νοιάζεσαι, 

σου έµαθε να νιώθεις, σου έµαθε να ΖΕΙΣ! 

Γι' αυτό ΜΗΝ απογοητεύεσαι.... Συνέχισε µέχρι να τα καταφέρεις!!Αγάπησε!! 

 

 

Ένα από τα πολλά κειµενάκια/ γραµµατάκια που έγραψα για κάποιον.... 

Ελένη Παναγιωτίδου, Α4 

 

!!!!!!!!!!!! ∆Ε ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ, ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ !!!!!!!!!!!!! 

 

ΝΑΙ, και για µένα έρχονται εκείνες οι άσχηµες ώρες, που δεν αντέχω ούτε καν τον ίδιο µου τον 

εαυτό, που ό, τι υπάρχει γύρω µου το µισώ, που κοιτάζω το κοντινό παρελθόν µου και λέω πως θα 

ήθελα να τα κάνω όλα διαφορετικά άµα γυρνούσα για λίγο τον χρόνο πίσω. Προδοµένοι από φιλίες 

που κατέληξαν να µην λένε καληµέρα και ίσως ήδη από έναν παραµυθένιο έρωτα που δεν θέλετε να 

θυµάστε ούτε µια στιγµή από αυτόν, µπορεί να είστε και σεις σ’ αυτή την θέση, σκεφτείτε το. 

Πνιγµένοι από την ατελείωτη πίεση και το άγχος για το µέλλον σας και φυσικά τροµερά 

εκνευρισµένοι µε τους γονείς, µε την κάθε σπόντα που πετάνε για το διάβασµα. Είµαι µέσα σε αυτή 

τη λίστα και πραγµατικά ΚΑΜΑΡΩΝΩ γι’ αυτό. Εφηβεία σου λέει. Νεύρα και φωνές. ∆εν λέω, 

δίκιο έχουν οι «Μεγάλοι», αλλά δεν είναι αυτό το point. Λες και δεν ήταν στην θέση µας, όλοι 

κάνουν τους αθώους -γονείς και καθηγητές, όλοι-. Έτσι λοιπόν και εγώ 

προσπαθώ να τους εξηγήσω αφού δεν θυµούνται. Μου αρέσει που είµαι σ’ 

αυτή τη λίστα. Το φωνάζω, γιατί µπορεί να είµαι µια κυκλοθυµική, µια 

ανώριµη έφηβη, µε τα µυαλά στα κάγκελα και καθόλου καλά καλά όταν 

είµαι µε την παρέα µου, αλλά είµαι ως το κόκαλο αληθινή ακόµη. Γιατί από 

την µια µπορεί να µην ξέρω τι θα σπουδάσω και από την άλλη να βαριέµαι 

να φάω, ενώ κάθοµαι στο fb µε τις ώρες, αλλά γουστάρω που είµαι έτσι 

τώρα. Είµαι 16 χρονών, ΕΛΕΟΣ, ηρεµήστε λίγο. Ναι, άµα δω την ζωή µου σε 10 χρόνια, τότε θα 

µπορούσα να πω, ότι θα έχω και ευθύνες και υποχρεώσεις και θα αντιµετωπίζω τις συνέπειες των 

πράξεών µου στα σοβαρά, αλλά τώρα θέλω να φωνάξω, να επαναστατήσω, να πράξω δίχως δεύτερη 

σκέψη, να πάω κόντρα στο ρεύµα, να ερωτευτώ, να πληγωθώ, να χαρώ και να κλάψω, να 

συγκινηθώ, να φτιάξω αναµνήσεις, να δηµιουργήσω, στην τελική να περάσω όσο πιο γ…  µπορώ µε 

την παρέα µου. ΠΑΡΕΑ. Όλη η εφηβεία από στιγµές. Άσχηµη, δύσκολη, ανυπόφορη, πιεστική, 

αγχωτική, κουραστική, απλά ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ, εφηβεία. 

   Υ.Γ. ∆εν κοιτώ το µέλλον, άρα ΖΩ το παρόν.    

                       

                                                  ....για την παρέα µου!!!----by dody green----!!! 

                                                                                    Ιωάννα Παπαδή, Β5 
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Κι έτσι τα βιβλία περνούν σε δεύτερη µοίρα… 

 

 Στις µέρες µας όλο και περισσότεροι Έλληνες και κυρίως νέοι 

αποµακρύνονται απ’ το βιβλίο, είτε αυτό είναι λογοτεχνικό ή επιστηµονικό ή 

κοινωνικό. Γιατί άραγε; Καταλαβαίνουµε όλοι πως ο άνθρωπος δε γεννιέται 

αγκαλιά µε το βιβλίο, µαθαίνει να το αγαπάει. Οπότε είναι θέµα γενικότερης 

παιδείας, που ξεκινάει, βέβαια, από την εκπαίδευση, τα σχολεία, απ’ το 

δηµοτικό έως το λύκειο. Και σ’ αυτόν τον τοµέα φαίνεται πως υστερούµε. 

Συνήθως, το σχολείο καλλιεργεί την απέχθεια για το βιβλίο, αφού τα 

περισσότερα µαθήµατα βασίζονται στη στείρα αποστήθιση και παπαγαλία των 

παιδιών στην εµφύτευση τύπων φυσικής και αορίστων β΄ στα µυαλά των νέων. 

Κακογραµµένα βιβλία και µέθοδοι σκουριασµένες απωθούν τους νέους απ’ το βιβλίο και την γνώση, 

την οποία δε διακρίνουν στη στάχτη καµένων βιβλίων που δεν κατάφεραν να γίνουν φίλοι, βοηθοί. 

Όµως µη τα ρίχνουµε όλα στη παιδεία. Φταίµε και ‘µείς οι ίδιοι, που ανίκανοι να αναγνωρίσουµε 

την αξία ενός καλού βιβλίου στρεφόµαστε σε εναλλακτικές µορφές ψυχαγωγίας: κινηµατογράφος, 

χαζά σίριαλ, υπολογιστές κ.ο.κ. ∆ε λέω και αυτά καλά είναι, όµως γιατί 

να µην αφιερώσουµε λίγο χρόνο στο βιβλίο; Γιατί να µην αφεθούµε να 

µας ταξιδέψουν σε κόσµους ονειρεµένους, µαγικούς, να µας ακονίσουν 

το µυαλό, να µας κάνουν να γευτούµε λίγο απ’ τη χαρά της γνώσης; Γιατί 

οι καιροί άλλαξαν. Οι υλικές αξίες υπερφαλαγγίζουν πλέον τις 

πνευµατικές, οι συνθήκες ζωής και ο τρόπος ψυχαγωγίας αλλάζει, η 

τεχνολογία αναπτύσσεται ραγδαία προσφέροντάς µας νέα µέσα 

διασκέδασης και ο ελεύθερος χρόνος τόσο των νέων όσο των µεγάλων 

περιορίζεται. Και µας δίνεται έτσι η αφορµή να χρησιµοποιήσουµε τη 

τυπική δικαιολογία: ΄΄Πού χρόνος για διάβασµα΄΄. Γι’ αυτό αποµακρύνεται ο σύγχρονος άνθρωπος 

απ’ το βιβλίο, που του θυµίζει το σχολείο, εκείνο το σχολείο που έβαλε όρια στα παιδικά του όνειρα 

και δεν κατάφερε να του µάθει πως ένα βιβλίο κρατά πάντα την καλύτερη συντροφιά! 

ΚΙ ΕΤΣΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΕ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΜΟΙΡΑ… 

 

Ιωάννα Μαντοπούλου, Α4 

Το λουλούδι της ερήµου, Γουόρις Ντίρι 
 

Το «Λουλούδι της ερήµου», αποτελεί µια συναρπαστική  αυτοβιογραφία της Γουόρις 

Ντίρι που συγκλόνισε ολόκληρο τον κόσµο. Η Γουόρις σε ηλικία 13 ετών αποφάσισε να 

εγκαταλείψει την οικογένεια της, επειδή δεν επιθυµούσε να παντρευτεί έναν ηλικιωµένο 

που της προξένευε ο πατέρας της µε αντάλλαγµα 3 καµήλες. Πάµφτωχη και αγράµµατη, 

φορώντας ένα κουρελιασµένο σάλι περιπλανήθηκε για πολλές ηµέρες στην αφρικάνικη 

έρηµο, όπου βρέθηκε σε απίστευτα δύσκολες καταστάσεις, σήµερα ζει στη Νέα Υόρκη 

συνεχίζοντας µια καταπληκτική διπλή καριέρα: του τοπ µόντελ, µε πρόσωπο γνωστό σε 

όλο τον κόσµο και της ειδικής πρέσβειρας των Ηνωµένων Εθνών, υποστηρίζοντας µε 

πάθος τα ανθρώπινα δικαιώµατα και δίνοντας πραγµατικό αγώνα για την κατάργηση του βάρβαρου εθίµου, 

του ακρωτηριασµού των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Η ίδια η συγγραφέας υπήρξε µάρτυρας και θύµα 

των αρχέγονων αυτών δοξασιών: σε ηλικία µόλις 5 ετών, στα πλαίσια µιας τελετής εξαγνισµού του µικρού 

κοριτσιού και προετοιµασίας του για την µετέπειτα ζωή. Καθηµερινά περίπου 6.000 κορίτσια είναι 

υποχρεωµένα να υποστούν το µαρτύριο αυτό, το οποίο βέβαια µπορεί να τους οδηγήσει και στο θάνατο. 

 Πρόκειται για ένα βιβλίο στο οποίο αξίζει κανείς να σταθεί, καθώς η δραµατική προσωπική οδύσσεια 

της συγγραφέα δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Βέβαια, αν είστε σινεφίλ, έχετε τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσετε την ταινία που είναι βασισµένη στο βιβλίο της Γ. Ντίρι. 

Μια µαθήτρια της Β΄τάξης 

 

 

 

… για βιβλία… 
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«Σκιές του Νου», του Roser Penrose 
 
Ο Roger Penrose (Ρόντζερ Πένροουζ) έχει την έδρα Rouse Ball(Ρουζ Μπολ) των µαθηµατικών στο 

πανεπιστήµιο της Οξφόρδης, Είναι κάτοχος πλήθους βραβείων όπως το βραβείο Φυσικής Wolf (Γουλφ) του 

1998 και συγγραφέας µερικών από τα πιο βαθιά συγγράµµατα πάνω στην ανθρώπινη νόηση και στη δοµή του 

σύµπαντος. 

 

Το βιβλίο περιλαµβάνει δύο µέρη ή οκτώ κεφάλαια ή τρία παραρτήµατα και αρκετές 

επεξηγηµατικές λεζάντες. Στον πρόλογο παρατίθεται µια αφήγηση για ένα κοριτσάκι, τη Τζέσικα, 

και τον πατέρα της που βρίσκονται µέσα σε ένα σπήλαιο συζητώντας για 

την επιστήµη. 

Στο πρώτο κεφάλαιο ο συγγραφέας παρουσιάζει τα κύρια 

ερωτήµατα αναφορικά µε την συνειδητή σκέψη και παραθέτει τις 

τέσσερις (κατ’ αυτόν) πιθανές απαντήσεις. 

Το δεύτερο κεφάλαιο είναι ένας αγώνας απόδειξης του 

ισχυρισµού ότι υπάρχει κάτι µη υπολογιστικό στην ανθρώπινη 

συνείδηση. Αυτή η απόδειξη κάνει χρήση του θεωρήµατος του Gödel, 

κάπως τροποποιηµένου από τις απόψεις του Alan Turing. Επίσης, εδώ 

απαντώνται πολλές από τις απορίες και τις ενστάσεις απέναντι στη θέαση 

του συγγραφέα. 

Εφόσον  εξετάστηκε η ανθρώπινη νόηση στη γενική της µορφή, 

στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να αναλυθεί η µαθηµατική 

κατανόηση και να δεχθεί έπειτα και από έναν φανταστικό διάλογο 

ανάµεσα σε έναν µελλοντικό ειδικό της τεχνητής νοηµοσύνης και σε ένα 

ροµπότ ότι τελικά η ανθρώπινη µαθηµατική κατανόηση δεν µπορεί να αναχθεί σε ένα σύνολο 

υπολογιστικών µηχανισµών οποιουδήποτε είδους. 

Στο κεφάλαιο που εγκαινιάζει το δεύτερο µέρος, το πρόβληµα της υπολογισιµότητας 

εξετάζεται από τη σκοπιά της κβαντικής φυσικής. 

Το πέµπτο κεφάλαιο εισάγει τον αναγνώστη σε κάποια από τα πιο εκπληκτικά 

συµπεράσµατα της κβαντικής φυσικής, µε τεχνικές λεπτοµέρειες όπου είναι απαραίτητο. 

Συνεχίζοντας στο ίδιο πνεύµα γίνεται µια προσπάθεια αποσαφήνισης της σχέσης της 

κβαντικής θεωρίας µε την πραγµατικότητα. 

Στο έβδοµο κεφάλαιο γίνεται σαφής η σχέση που έχει η δοµή του εγκεφάλου µε τα κβαντικά 

φαινόµενα και ειδικότερα το φαινόµενο του κβαντικού εναγκαλισµού. 

Στο όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο ο συγγραφέας εξετάζει τις ικανότητες των σηµερινών 

υπολογιστικών µηχανών δείχνοντας κάποιους εγγενείς κινδύνους που απορρέουν από την ύπαρξή 

τους. 

Τέλος, γίνεται φανερό ότι η φύση της πραγµατικότητας υπερβαίνει τον φυσικό κόσµο αλλά 

έχει να κάνει εντέλει µε τη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στους τρεις βασικούς πυλώνες της 

πραγµατικότητας δηλαδή τη σχέση ανάµεσα στον φυσικό, τον νοητικό και τον πλατωνικό κόσµο ή 

τον κόσµο των ιδεών. 

 

Νίκος Ποιµενίδης, Β2 

… για βιβλία… 
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  Η παρουσίαση των σχολικών πολιτιστικών προγραµµάτων που έγινε στο νοµό µας στις 9 Μαΐου  ήταν για µας 

µια ευκαιρία να αναστοχαστούµε πάνω στην πορεία και τους στόχους της µικρής µας εφηµερίδας. Με παράλληλη προβολή 

χαρακτηριστικών σελίδων του «ντριιιιν», οι µαθητές Παναγιώτης Χατζηδάφνης, Ελένη Παναγιωτίδου, Σοφία Τορούνογλου 

και Σωτήρης ∆ανδανάς διάβασαν το παρακάτω κείµενο που συντάχτηκε µε τη συνεργασία των περισσότερων µελών της 

συντακτικής µας οµάδας (µην ξεχνάµε, ήταν και περίοδος εξετάσεων!) 

 

Πριν από δυο χρόνια, τον Απρίλιο του 2009, αυθόρµητα οι µαθητές  ενός τµήµατος της Β 

τάξης σκέφτηκαν  να γράψουν δικά τους κείµενα και να φτιάξουν µια µικρή εφηµεριδούλα. Ο 

χρόνος ήταν λίγος και το αποτέλεσµα  όχι και τόσο ικανοποιητικό, όχι τουλάχιστον όπως θα θέλαµε. 

Όµως το µεγάλο, ίσως το µόνο κέρδος όπως  το αντιληφθήκαµε σε κείνη τη φάση, ήταν ότι υπήρξε  

ενθουσιασµός εκ µέρους των λίγων µαθητών που συµµετείχαν, αλλά και 

θερµή υποδοχή από το υπόλοιπο σχολείο, µαθητές και καθηγητές. 

 Ήταν το x-press, µια οκτασέλιδη, ταπεινή αλλά αυθεντική 

προσπάθεια. 

 

Κάνουµε  αυτή τη σύντοµη εισαγωγή για να φανεί ότι κυρίαρχο 

πνεύµα εξαρχής ήταν η εστίαση όχι τόσο  στο αποτέλεσµα όσο στη 

διαδικασία. Έτσι, ο ενθουσιασµός συνεχίστηκε και την επόµενη χρονιά, 

δηλαδή πέρυσι, οπότε οι όροι ύπαρξης της εφηµερίδας  ξανατέθηκαν 

αυτόµατα σε νέα βάση: µαθητές απ’ όλες τις τάξεις, µαθητές µε µεράκι και µε διάθεση να 

εκφράσουν την άποψή τους ή τα συναισθήµατά τους, πάντα εθελοντικά.  

Aποφασίσαµε αρχικά να αλλάξουµε το όνοµα. Το «x- press» έγινε «ντριιιν!!!», ιδέα που 

ενθουσίασε.    

 Αποφασίσαµε ακόµα να βρισκόµαστε, όσοι ήθελαν και διέθεταν το χρόνο τους, δυο φορές 

τη βδοµάδα στο µεγάλο διάλειµµα, είτε έχουµε θέµατα είτε όχι. Από κει και πέρα δεν αποφασίσαµε 

τίποτα άλλο! Η συµµετοχή ήταν ανοιχτή, χωρίς παρουσίες και ονόµατα και χωρίς ξεκάθαρους 

ρόλους, χωρίς ιεράρχηση. Όσο µπορεί και όσο θέλει ο καθένας. Έτσι, χτίστηκε αβίαστα όπως 

ξεκίνησε, ένας τρόπος λειτουργίας που βασίζεται στο αυθόρµητο  και το φιλότιµο. Μια «συντακτική 

οµάδα» που είναι ανοιχτή σε κάθε µέλος και σε κάθε έµπνευση.   

Στις συναντήσεις µας συζητάµε τα θέµατα που κάθε φορά µπορεί να απασχολούν το σχολείο, 

τα θέµατα του επόµενου τεύχους, προσπαθώντας να υπάρχει ποικιλία και δηµοκρατική αποδοχή 

κάθε άποψης, όταν αυτή δεν προσβάλλει και δεν προπαγανδίζει. Τα κείµενα τα ζητάµε 

ψηφιοποιηµένα από  τα παιδιά που τα έγραψαν, άλλα πάντα βρίσκονται πρόθυµα µέλη της οµάδας 

για να γράψουν στον υπολογιστή κείµενα που για τον άλφα ή βήτα λόγο δεν µπορούν να µας τα 

δώσουν σε ψηφιακή µορφή.   

 

Και … όταν έχεις κάτι να πεις, τότε… δεν έχεις παρά να το πεις! Κι εµείς τα παιδιά έχουµε 

πάρα πολλά να πούµε, που δεν έχουµε τον τρόπο και τα µέσα να τα εκφράσουµε…  Αυτό ήταν κάτι 

που φάνηκε στην πράξη. Ποικιλία θεµάτων, επίκαιρα θέµατα από τη σχολική ζωή (εµείς κι ο 

κόσµος) από τη ∆ράµα ή από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (ο κόσµος κι εµείς). Καλλιτεχνικά 

νέα, αλλά και δικά µας ποιήµατα, αποσπάσµατα από «το προσωπικό ηµερολόγιο», συνεντεύξεις, 

εντυπώσεις από παραστάσεις, παρουσιάσεις ή προτάσεις βιβλίων µε τη δική µας -χωρίς λογοκρισία- 

µατιά. Αυτά που δεν µπορούµε να γράψουµε στο µάθηµα. Όχι αναγκαστικά γιατί «απαγορεύεται», 

αλλά και γιατί  δε µας δίνεται η ευκαιρία.  

Ακόµα, κείµενα πολύ προσωπικά, όπου σεβαστήκαµε την επιθυµία των παιδιών να µη φανεί 

το όνοµά τους. Τολµήσαµε να εκφράσουµε και απόψεις που δεν είναι εύκολα αποδεκτές. Κι εκεί 

µπήκαµε σε προβληµατισµό: βρεθήκαµε αντιµέτωποι µε  ένα είδος «αυτολογοκρισίας»: ναι στη 

διαφορετική άποψη, όταν αυτή δεν εκθέτει πρόσωπα και δεν υπηρετεί ιδεολογίες.  

Τα θέµατα που µας άρεσαν περισσότερο ήταν αυτά όπου συµµετείχε όλο το σχολείο. Πώς; 

Με ερωτήσεις π. χ. του τύπου «Σε ποια εποχή θα ήθελες να ζεις και γιατί;» όπου ζητήθηκε να 

δοθούν απαντήσεις  απ όλους τους µαθητές αλλά  και καθηγητές του σχολείου. Με συνεντεύξεις ή  

δυο χρόνια… ντριιιν!!! 
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µε πρόσκληση των µαθητών της Γ΄ Λυκείου να γράψουν κάτι δικό τους, αποχαιρετώντας τη σχολική 

ζωή. Κάτι παρόµοιο ζητήσαµε και από τους καθηγητές, να γράψουν µια ευχή για τα παιδιά της Γ΄.  

 

Στο τελευταίο τεύχος ανοίξαµε και ένα …«κοτσανολόγιο»: αναρτήσαµε… λευκά χαρτιά σε 

κάθε τάξη προκαλώντας τους µαθητές να καταγράφουν τις αµίµητες κοτσάνες που λέγονται εν ώρα 

µαθήµατος…  

Και… είχαµε και εκπλήξεις! ∆ιάθεση για συµµετοχή α) από απόφοιτους β) από µαθητές 

εκτός δικού µας σχολείου (συγκεκριµένα του 4
ου

)  γ) επιστολές από αναγνώστες µε επαινετικά 

σχόλια: αξίζει να αναφέρουµε την ενθαρρυντική επιστολή του µεγάλου δάσκαλου Εµµανουήλ 

Κριαρά και του συγγραφέα Κωνσταντίνου Ιωαννίδη, σύµβουλου της Πρωτοβάθµιας. Αυτό µας 

έδωσε την ιδέα στο επόµενο τεύχος να έχουµε µια σελίδα για αναγνώστες.  

Αν και δεν είναι εύκολο,  προσπαθούµε να τηρήσουµε κάποιες αρχές. Αν ένας στόχος είναι η 

συµµετοχή και η αποδοχή όλων, κι ένας άλλος η πραγµατικά ελεύθερη έκφραση, η δυνατότητα και η 

ενθάρρυνση του καθένα να εκφράσει γνώµες και συναισθήµατα, και αν ακόµα περισσότερο σκοπός 

είναι η ανάπτυξη διαλόγου πάνω σε ζητήµατα που µας καίνε, δεν ξέρουµε αν το πετύχαµε. Κάθε 

παιδί εκφράζεται διαφορετικά, ακόµα και στο ύφος. ∆ε θέλουµε τα παιδιά να φοράνε «µάσκα», να 

«µεταµφιέζουν» τον τρόπο έκφρασής τους, αλλά επιδιώκουµε να γεφυρώσουµε το χάσµα που 

υπάρχει ανάµεσα στην επίσηµη γλώσσα και τη γλώσσα επικοινωνίας µεταξύ µας, τη γλώσσα του 

facebook και του κινητού. Έτσι, από τη µια έχουµε κείµενα «φευγάτα», µε στίξη «δικιά µας», 

κείµενα χιουµοριστικά κι ανάλαφρα, αλλά κι άλλα που είναι «σοβαρά», σε µια γλώσσα πιο 

«σχολική». Γιατί είδαµε, στην πράξη πια, αυτό που µαθαίννουµε στη θεωρία, ότι δεν ταιριάζει κάθε 

ύφος σε κάθε κείµενο.  

 Οι αναγνώστες είναι σκληροί στην κριτική όταν γράφουν οι άλλοι, και τα παιδιά που 

εκτίθενται γράφοντας, συνθέτοντας ή σκιτσάροντας, πολλές φορές αντιµετωπίζουν αυστηρές 

γνώµες, µοµφές ή αποδοκιµασίες, ακόµα και από τους καθηγητές. Τις αντιµετωπίζουµε 

καλοπροαίρετα, ζητώντας τη διαφορετική άποψη τεκµηριωµένη, ώστε να γίνουµε καλύτεροι. Ή 

ακόµα καλύτερα, τους «κριτές» αυτούς τους παροτρύνουµε να γράψουν οι ίδιοι.  

Σε κάποιες περιπτώσεις έντονος διάλογος  ακολούθησε κάποια θέµατα, (π.χ. περί του 

µαθήµατος των αρχαίων ελληνικών) κι αυτό µας οδήγησε στη σκέψη ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον 

να δηµοσιεύονται όλα τα κείµενα σ’ ένα µπλογκ. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους αναγνώστες να 

γράφουν τη γνώµη τους και να υπάρχει ανταπάντηση. Έτσι φτιάχτηκε το drin3.blogspot, µια 

δραστηριότητα που απαιτεί συνεχή δουλειά και µεράκι. ∆εν έχει βέβαια ακόµα τα αποτελέσµατα 

που θα θέλαµε. Σ΄ αυτήν την προσπάθεια ζητήσαµε και τη βοήθεια καθηγητών της πληροφορικής, 

ώστε να παροτρύνουν τους µαθητές να συµµετέχουν µ’ αυτόν τον τρόπο ενεργά στην εφηµερίδα.  

 

Τέλος, αξίζει να αναφέρουµε ως δραστηριότητα της οµάδας µας, την επίσκεψη σε τοπική 

εφηµερίδα όπου γίναµε µικροί ρεπόρτερ, παίρνοντας συνέντευξη από τους υπεύθυνους της 

εφηµερίδας «Ηχώ» και αντλώντας πολύτιµες εµπειρίες.  

 

Εµείς, τα παιδιά που συµµετέχουµε σταθερά σ’ αυτήν τη µικρή προσπάθεια, νιώθουµε 

µεγάλη χαρά κάθε φορά που συναντιόµαστε αλλά και που εκδίδεται η εφηµερίδα, και θέλουµε να 

πιστεύουµε ότι έχει όλο και καλύτερο αποτέλεσµα. Η δηµιουργία, µαζί µε τη συνεργασία,  φέρνει 

χαρά και χαµόγελα.  

Κι αυτό το κείµενο που τώρα σας διαβάσαµε, όλοι µαζί το γράψαµε. Καθίσαµε σ’ ένα 

στρογγυλό τραπέζι, πήραµε ένα χαρτί κι ένα µολύβι, είπαµε όλοι τις ιδέες µας, τις καταγράψαµε, τις 

συνθέσαµε, τις διορθώσαµε.  

Είναι ο πυρήνας της συνεργασίας και η καρδιά της εφηµερίδας µας… 

 
 Οι καθηγητές που στηρίζουν αυτήν την προσπάθεια:  

Ιωάννα Γιουσφαρά, Χριστίνα Παπαγγελή, Κατερίνα Παπαδοπούλου, 

Βασίλης  Συµεωνίδης  και ∆ήµητρα Χατζηκυριακίδου 

δυο χρόνια… ντριιιν!!! 
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Πότε ξεκίνησαν τα σχολεία και πότε  

τελείωσαν ούτε που το καταλάβαµε… 

Καθηµερινά πολύ περπάτηµα, πολλές ώρες 

στο φροντιστήριο, πολλή, µα πάρα πολλή 

γκρίνια στους καθηγητές µας και αυτοί να 

µας λένε: « Υποµονή! Και άλλοι τα πέρασαν 

αυτά»  ή « 5,4,3,2,1 εβδοµάδα έµεινε»… 

Στην αρχή τροµοκρατηµένοι από τις 

πανελλαδικές και µε αγωνία να βγάλουµε 

την ύλη και τώρα το «ρίξαµε στην τρελίτσα 

για να κάνουµε την δουλίτσα µας».  ∆εν 

υπάρχει καθόλου άγχος: Ας έρθουν να 

τελειώσουµε! Και µετά The Party is going to 

begin! (Κυρία Μαγκανάρη σωστά;) Και για 

τους επόµενους: ∆ε χρειάζεται και πολύ 

άγχος! Όλα θεωρίες είναι… 

Κων/να Σιαµίδου, Γ4 

 

 

 

 

 

 Σοφοκλής Τσελεµπής, Γ6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναµνήσεις, φωτογραφίες και γωνίες που φιλοξενούν τις πιο τρυφερές 
στιγµές της µαθητικής ζωής σου… στιχάκια γραµµένα πάνω στο θρανίο, 
ασκήσεις λυµένες στον πίνακα, φιλίες, γνωριµίες στην αυλή του σχολείου… 
στον χώρο της µαθητικής σου ζωής, στον χώρο στον οποίο θα κρατήσεις για 
πάντα αυτές τις αναµνήσεις στην καρδιά σου, αναλλοίωτες στο χρόνο. 
Πρόσωπα, καταστάσεις, εξοµολογήσεις… όλος ο κόσµος σου… το σχολείο 
σου, αυτό που για αρκετά χρόνια έγινε το δεύτερό σου σπίτι… και τώρα 
ήρθε η στιγµή να το αποχαιρετήσεις… 

Βενετία Σταϊκίδου, Γ4 

για τους µαθητές/τριες της Γ΄Λυκείου, καλότυχο ταξίδι… 
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Λένε ότι µάτια που δε βλέπονται γρήγορα λησµονιούνται…  

…άραγε εµείς θα µας ξεχάσουµε;  
 

   

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

για τους µαθητές/τριες της Γ΄Λυκείου, καλότυχο ταξίδι… 
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Σας ευχόµαστε µ’ αυτό το καθαρό βλέµµα της νιότης 
να κοιτάτε µε χαµόγελο πάντα κατάµατακατάµατακατάµατακατάµατα τη ζωή  

καλό δρόµο…. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Υ.Γ. Αν απουσιάζουν κάποια µάτια, είναι τελείως τυχαίο… 

για τους µαθητές/τριες της Γ΄Λυκείου, καλότυχο ταξίδι… 
 

Επιτέλους, 

ελεύθεροιοιοιοιοιοιοι 
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Ονειρική διάσταση 

 

Βυθισµένος µέσα στα δίχτυα του 

ονείρου... 

Εγκλωβισµένος ανάµεσα από τοίχοι 

που ύψωσες µόνος σου 

Ψάχνεις τρόπους για την δραπέτευσή 

σου... 

Ωωω.. . ∆ύσβατος ο δρόµος σου 

Γεµάτος φόβους και άγχος  

Προσπαθούν να σε µετατρέψουν σε ανδρείκελο... 

Κουράστηκες από τα διάφορα σενάρια του µυαλού 

Ψάχνεις απεγνωσµένα πλέον να ξεφύγεις από αυτήν την 

καταστροφική κατάσταση που επικρατεί στο µυαλό σου... 

∆υσκολίες µέσα στο καταγάλανο του ουρανού 

Σαν σύννεφο περιφέρεσαι µέσα στα καλντερίµια της αβύσσου... 

Αναζητάς την ευτυχία που στερήθηκες 

Ή µάλλον που µόνος σου ξέχασες να γευτείς... 

Το υποσυνείδητό σου γράφει σενάρια για την οµαλή σου 

προσγείωση... 

 

∆εν είµαι απλά το όνειρο χαµένο στην πραγµατικότητά σου 

Είµαι το όνειρο που ξεπηδά από την αρµονικότητά  σου... 

 

απόφοιτη του 3ου Λυκείου:  

«∆εν είναι ποίηµα απλά είναι αρκετά hardcore» 

( Έχω ένα σκάλωµα στο να φαίνεται το όνοµά µου, βασικά δίνω στον αναγνώστη το 

δικαίωµα της προσωπικής του ερµηνείας κ δεν θέλω σε καµία περίπτωση να γνωρίζουν 

άλλοι το πώς νιώθω κ να το ερµηνεύουν ΛΑΘΟΣ.. Το ίδιο ισχύει όταν γράφω.. Πολύ 

σπάνια άµα παρατήρησες χρησιµοποιώ το Ά' ενικό ή πληθυντικό. Έχω την εντύπωση ότι 

είναι πολύ εγωιστικό κ εκπνέει έναν εγωκεντρισµό..) 
 

 

 

Ποίηση σηµαίνει… 

 

Ποίηση είναι το τοπίο γύρω µας 

και τα πουλιά που κελαηδάνε. 

Το αλφαβητάρι  κάθε µικρού 

παιδιού και τα βήµατα ενός µωρού 

που ψάχνουν 

το νόηµα της ζωής σε σελίδες 

γνώσης και αρετής. 

 
Εύη Κωνσταντινίδου, Β΄θετ. ΓΕΛ 

Καλαµπακίου 

 

 

Ποίηση είναι ... 

 

Ποίηση είναι η χαρά, 

ποίηση είναι η θλίψη· 

ποίηση, δος µου αφορµή 

τη θλίψη για να διώξω 

και την καηµένη τη χαρά 

µονάχα να κρατήσω. 
Βασίλης Φερσιζίδης, Βτεχ.ΓΕΛ 

Καλαµπακίου 

              

 
Οµάδα …φαντάσµατα! 

 
Τα φαντάσµατα είναι κάτι το µεταφυσικό. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν σ’ αυτά αλλά δε µπορούν να 

προσδιορίσουν τι ακριβώς είναι. Έχει γίνει ένα γκάλοπ στο διαδίκτυο για το τι είναι τα φαντάσµατα. Με 

βάση αυτό το γκάλοπ, το 49% αυτών που ψήφισαν πιστεύει ότι τα φαντάσµατα είναι ψυχές ανθρώπων, το 

18% πιστεύει πως είναι ενεργειακά υπολείµµατα, το 12% πιστεύει πως είναι άλλες διαστάσεις, το 5,4% 

πως είναι δαίµονες και το 14% πως δεν είναι τίποτα από τα παραπάνω. Στο γκάλοπ ψήφισαν 333 άτοµα. 

Υπάρχουν οµάδες που ψάχνουν για φαντάσµατα, οι δυο µεγαλύτερες στην 

Ελλάδα είναι η alpha research team η paranormal research crew. Από 

περιοδικά στην Ελλάδα, αν θέλετε να διαβάσετε θέµατα µε περίεργες 

ιστορίες και πολύ µυστήριο, υπάρχει το mystery και το abaton. Υπάρχουν 

πολλές µαρτυρίες ανθρώπων που δηλώνουν ότι είδαν φαντάσµατα. Επειδή 

κάποιες µπορεί να είναι ψεύτικες, δε σηµαίνει ότι δεν πρέπει να 

πιστεύουµε τίποτα. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις φωτογραφίες, δεν πρέπει 

όλα να τα καταδικάζουµε. Αν θέλετε να δείτε φωτογραφίες, να διαβάσετε 

διάφορα άρθρα και να συµµετέχετε σε συζητήσεις, µπορείτε να µπείτε στο 

facebook στην οµάδα ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ (http://prc.paranormalteamw.net 

και www.alpharesearchteam.gr)  

Σταύρος Καρολίδης, Α5, 4ο Λύκειο 

φιλοξενούµενοι  του ντριιιν! 
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Θα προσπαθήσω 
 

∆ιαβάζοντας το «Μονόγραµµα» του Ελύτη, µου ήρθε η έµπνευση να γράψω αυτό το γράµµa 

 
Στις µέρες µας είναι τόσο δύσκολο να βρεις έναν άνθρωπο να σ’ αγαπάει, να σε καταλαβαίνει, να σε ακούει 

και να σε φροντίζει· δεν είναι καθόλου εύκολο να αγαπήσεις και να αγαπηθείς, να βρεις έναν άνθρωπο που θα 

είναι έτοιµος να τα ρισκάρει όλα, να πάει κόντρα σε όλους για να είναι µαζί σου…  κι όµως, αυτό δε µε 

εµποδίζει να ονειρευτώ και να αγαπήσω… σου έχει τύχει ποτέ να αγαπήσεις έναν άνθρωπο 

περισσότερο από την ίδια σου την ζωή; Να µην σε νοιάζει κι αν πεθάνεις παρά µόνο να 

είσαι µαζί του; Να νιώθεις ότι η αγάπη σου είναι τόσο τεράστια γι’ αυτόν, που να 

αρκεστείς µόνο στην δική σου αγάπη; Να έχεις παραιτηθεί από τα πάντα, να µην 

ασχολείσαι µε τίποτα άλλο παρά µόνο να σκέφτεσαι τις µικρές στιγµές που περάσατε µαζί; 

Να σε κοιτάει, να σου λέει ένα «γεια» και να σου έρχεται να λιποθυµήσεις. Να σε φιλάει 

και να νιώθεις ότι είσαστε µόνο οι δυο σας, να έχουν εξαφανιστεί τα πάντα γύρω σας και 

να νοµίζεις πως πετάτε; Να σου χαµογελάει και να βλέπεις τον παράδεισο στα µάτια του; 

Εγώ ναι! Τα έχω ζήσει και είµαι πολύ περήφανη γι’ αυτό. Μέσα σ’ ένα κόσµο τόσο 

σκληρό και τόσο µονόχρωµο, χωρίς συναισθήµατα και χωρίς κανένα ίχνος καρδιάς και ανθρωπισµού, η όαση 

µου είναι αυτός, µόνο αυτός! Και πραγµατικά, θα κάνω τα πάντα, για να είµαι µαζί του, για να µπορώ να τον 

φροντίζω και να τον αγαπάω και τέλος πάντων να του τα δώσω όλα και επιτέλους να αισθανθεί τα φτερά µου 

να τον αγκαλιάζουν και να πετάµε, για όσο µπορούµε περισσότερο πάνω από το φεγγάρι και να ξεπεράσουµε 

όλα τα εµπόδια µαζί… είµαι έτοιµη και να αγαπήσω και να πληγωθώ µαζί σου…  

…θα σ’ αγαπώ για πάντα  

κι ας µην το ξέρεις… 

 

Μαρία Μαρτίνη, Β5 

 

Τι να ’ναι η ποίηση;  

 

Ο τρόπος που ο ήλιος λούζει το κορµί σου την αστροφεγγιά. 

Τα µατόκλαδά σου όταν κλείνουν στην λάµψη του ασηµένιου φωτός 

κι όταν η λέξη βγαίνει από τα ηδονικά σου χείλη  

µια µάνα το αποµεσήµερο, που ψήνει το ψωµί 

Κι ο ιδρώτας στο πρόσωπο του άντρα  

 

Άραγε τι να’ναι ποίηση; 

Η αχλή των ονείρων της ζωής σου 

Το άρωµα που έχει ξεθυµάνει το άστρο 

Μια στάλα στον ωκεανό η θύµηση 

 

Άραγε, τι να ’ναι ποίηση; 

Αν το ‘ξεραν οι αγέρηδες θα φυσούσαν τις λέξεις στο πέλαγος 

που µε ρώτησαν, άραγε τι να ‘ναι ποίηση 

Μια εικόνα µου ήρθε στο µυαλό. 

Στροβιλισµένα, ιριδίζοντα χρώµατα 

Ένα γέλιο το ηλιοβασίλεµα 

 

Κι όµως ακόµη δεν απάντησα τι να ’ναι ποίηση… 

Μήπως το ερώτηµα στο ερώτηµα µας δίνει την ερµηνεία των χρωµάτων; 

Την εξήγηση της λάµψης των µατιών σου; 

Τον πόνο της απώλειας της µάνας; 

Γιαβρίδου Κατερίνα, Β3 

σκέψεις για ποίηση και … ποίηση! 

 



 

       ντρινννν!!!, εφηµερίδα µαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου ∆ράµας,  Ιούνης 2011             σελίδα 900 

 

 

 

«Αυτό» 
Αυτό που το λένε αγάπη 

που στα σύννεφα ζει 

που για να µας παιδεύει έχει φτιαχτεί 

και µας τυφλώνει και δε ξεχωρίζουµε την απάτη. 

 

Αυτός ο όµορφος µπελάς 

που από την πρώτη µέρα της ζωής σου τον νιώθεις 

και την µητέρα σου, τον κόσµο κοιτάς. 

 

Αυτό που η θάλασσα µισεί 

που το βρίζει και το µασειγάζει 

Γιατί σε τόσα ποιήµατα την µπλέκει 

µε αέρα και γη 

να ερωτεύεται τη φωτιά 

και τη φοβούνται 

να τη µισούν 

αλλά να την αγαπάνε όλοι. 

 

Αυτό που δε µπορεί να δει 

µα ζει ανάµεσα και µέσα µας 

Αυτό που δε µπορεί να λογαριάσει 

µα λύνει τα προβλήµατα και φυλές µονιάζει. 

 

Αυτό που το νιώθεις, µα 

δε µπορείς να το µοιραστείς 

και ζηλεύεις τους άλλους 

που το σπαταλούνε 

και στα όνειρά τους συζούνε. 

 

Αυτό που ατελείωτο λένε πως είναι 

αλλά συνέχεια στα όρια των ονείρων σου σε φτάνει 

Σε κάνει να κάνεις 

άπρακτες πράξεις 

Σου δείχνει σηµεία 

που στη φαντασία 

δε τα ‘χες φανταστεί 

µα στο τώρα σαν ύλη τα αγγίζεις. 

 

Αυτό που το λέµε αγάπη 

τη λογική και το άπειρο ξεπερνά 

 

Αυτό που ζει στην καρδιά του παιδιού 

και τον έφηβο πνίγει από παντού!!!  
Εµπνευσµένος από το τραγούδι του ∆. Σαββόπουλου «Αυτό» και 

συνδυάζονται στοιχεία και από άλλα αγαπηµένα µου τραγούδια και έγραψα 

µια άλλη εκδοχή που να περιγράφει ένα πολυξάκουστο συναίσθηµα. 

 

Γιάννης Σεραφειµίδης, Α7 

 

Γεµάτος πέθανε ο αγωνιστής 

 
Βαθιά χωµένος σ' ένα σχήµα µαζεµένος ο αγωνιστής 

σώπαινε όλο και πιο πολύ. Έλιωνε η ψυχή του στης γης 

τ’άκρα. Το σώµα του Χώµα Νερό Ζωή ψιθύριζε και 

πέθαινε. Μα δεν φοβόταν της κραυγής τον τρόµο, µα δεν 

υπήρχε θάνατος για να νοιαστεί. Ελευθερία έζησε και τη 

ζωή, σαν της αγάπης την καρδιά αυτός κρατούσε. Είδε 

µέρη κι άκουσε πολλά, από αυτούς που δεν έχουνε µιλιά 

και λένε λόγια της στιγµής και η τραγικότητα τους, δράµα 

και εγωισµό µαζί. Τους σκότωσε όλους και βγήκε 

αγωνιστής. Γεµάτος πέθανε, γεµάτος θα είναι. Και σαν 

κοιτάξεις ουρανό θα τον δεις να σαι κοιτά περίεργα θολά, 

για τα όνειρά σου πάντα θα µιλά. Μίλησέ του µόνο µια 

φορά τότε που η κακία πια θα ζει, η απελπισία θα τρέµει 

την φωνή. Και χωρίς πόνο και χωρίς γιατί, ο αγωνιστής θα 

δείξει τι θα πει µαγεία ενός τρελού και θα φωνάξει σε 

αγαπώ για ν 'ακουστεί παντού. Στα τελευταία που λέγε 

,φώναζε και έλεγε συνεχώς… «Αν της ζωής ο πόνος είναι 

αβάσταχτος , ΠΟΤΕ µην σε νικήσει.  Κι ο στόχος της ζωής 

σου ποτέ µην σταµατήσει, γιατί ευτυχία είναι πράγµα 

σοβαρό, είναι στιγµές που µένουνε βαθιά. Αν σου γελάσει 

κάποιος γι 'αυτό, κατάρα να έχει, της ξεφτίλας γέννηµα 

ποτέ εγώ δεν έγινα. Μια ευτυχία, µια Ιθάκη που τα 

σπλάχνα µου κρατά.  

Γιατί είµαι αγωνιστής, αθάνατος, γεµάτος». 

Κρινιώ Μπύρου, Α1 

 

Τι κι αν ο χρόνος περνά… 
 

Ένα κορίτσι στον πίνακα 

Ένα αγόρι στο γραφείο  

Ένα κορίτσι µε ποίηµα 

Ένα αγόρι στη σιωπή 

Ένα κορίτσι φυτό 

Ένα αγόρι στο κενό  

Ένα κορίτσι ονειρεύεται 

Ένα αγόρι ζει 

Ένα κορίτσι περιµένει 

Ένα αγόρι απορρίπτει 

Ένα κορίτσι µισεί 

Ένα αγόρι αγαπά 

Ένα κορίτσι ανησυχεί 

Ένα αγόρι δεν του καίγεται  

               καρφί 

Ένα κορίτσι µε µέλλον 

Ένα αγόρι, µε παρόν 

Και δυο µαζί ίσοι στο παρελθόν 

Ένα αγόρι παρακολουθεί 

Ένα κορίτσι απλά κοιτά 

Και όλα αντίστροφα ξανά 

Το ίδιο θα σηµαίνουν, όσο και αν ο χρόνος θα περνά… 

Ιωάννα Παπαδή, Β3 

 
 

 

Τέλος, …Τέλος, …Τέλος, …Τέλος, …καλό καλοκαίρι σε όλους, καλή ξεκούραση, µε πολλές βουτιές!!! 

σκέψεις για την ποίηση και … ποίηση! 

 


