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τεύχος 999 

Και ναι, κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες και 
δεσποίνιδοι, νεράιδες και παλληκάρια (?:P)!!!!  
Κρατάτε επιτέλους στα χέρια σας το πρώτο 
τεύχος του φετινού ντρριιιν!!!  ∆ε θα πλήξετε 
λοιπόν τα Χριστούγεννα! Πέρυσι τέτοια εποχή 
είχαµε ευχηθεί να τύχετε το φλουρί της 
βασιλοπιτίτσας :p)! (∆εν ξέρουµε για σας αλλά σε µας πέτυχε, 
χοχοχοοο!) 

Λοιπόν!  
Ευχόµαστε  καλές γιορτές και 

χαρούµενα  Χριστούγεννα σε όλους!  
Ο καινούριος χρόνος ας είναι καλύτερος από 

πέρυσι γιατί…  
το χάσαµε το κορµί πατριωτάκιιι!  
 
Ταξιδέψτε µε τα όµορφα άρθρα των 

συµµαθητών µας και ξεχάστε τα προβλήµατα! Α, 
κι αν έχετε έµπνευση,  κατευθείαν τις σκέψεις 
σας και τις ιδέες σας  στο επόµενο 

                                  ντρριιιν!!!  
 

ανταπόκριση από τα χωριά της Νάπολι (Ιταλία) 
 

Το Κιαϊάνο δεν είναι σαν τη Νέα Γιόρκη, που όταν έρχονται Χριστούγεννα φωτίζουνε ολόκληρη την πόλη, στο Κιαϊάνο 
είναι πολύ αν ανάψουνε κανένα λαµπάκι. Θυµάµαι πέρσι ένα πράσινο που άναβε και έσβηνε, άναβε και έσβηνε, αλλά 
όχι γιατί ήτανε απ’ αυτά που αναβοσβήνουνε, αλλά γιατί ετοιµαζότανε να καεί. 

Μ.Ντ’ Όρτα, Ο Θεός µας έπλασε τζάµπα, Γνώση, σ.87 
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Ντρρρρρριιιιιιινννν!!!! 

 
Έφη Πρεπάκη, Α5 

 
… αχτύπητο το ντριιιιν!!  επανέρχεται δυναµικό, µε νέο αέρα και νέα ενέργεια. Ελεύθερο και πραγµατικό 

όσο ποτέ άλλοτε, έχοντας την ποιότητα της εφηβείας και τον αέρα της δηµοκρατίας, αποτελεί ένα χώρο 
έκφρασης για όσους θέλουν να δηµοσιεύσουν ένα άρθρο, ποίηµα, σκίτσο, τραγούδι ή ακόµη και να ασκήσουν 
"υγιή" κριτική για κάποια ταινία ή βιβλίο· ανοίγοντας τις πύλες της δηµιουργικότητας σε ένα περιβάλλον 
πιεστικό. Παρόλη την πίεση όµως,  µέσα στα διαλείµµατα ξυπνά ένα πνεύµα συνεργασίας προκειµένου να 
συνταχτεί µια ανοιχτή, δηµιουργική, µε πάθος στην ελευθερία και τη δηµοκρατία σχολική εφηµερίδα. 

Για το επόµενο τεύχος ετοιµάζουµε αφιέρωµα-διάλογο στα καυτά ζητήµατα της παιδείας (κεντρικό θέµα: 
θέλουµε δηµόσια παιδεία; ). Θα θέλαµε τη συµµετοχή σας! 

Για την συντακτική οµάδα,  
 Σωτήρης ∆ανδανάς, Β4 

Να µαστε, πάλι εδώ… 
 

   Eεεεεεεε!!!!! Ντριιιιννν!!!,  ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ??????? Χαθήκαµε!!!! Πόσο καιρό έχω να γράψω!!!! Ακόµα 
µαθητής ήµουνα και έλεγα να φύγω να τελειώνω και τώρα κάνω να δω το σχολείο µου µήνες!!! Μέχρι κι οι 
πανελλήνιες µοιάζουν ωραία ανάµνηση µπροστά σ' αυτά που περνάω τώρα!!!! Μου λείπει το “απαξάπαντες” 
του κυρίου Ησαΐα, η κυρία Μαυρίδου να µας µιλάει για τον γιο της, ο κύριος 
Σφακιανάκης,  ο ήχος του κουδουνιού!!! Θέλω να ξυπνήσω µια µέρα και να 
βρεθώ σπίτι µου να ετοιµάσω την τσάντα µου όπως κάθε µέρα, να βρεθώ ξανά 
στην Κέρκυρα στην πενταήµερη... 

  Καλά θα µου πείτε ρε Άγγελε κι όλα τα διαβάσµατα, το πρωινό ξύπνηµα, 
τα διαγωνίσµατα, οι απουσίες? Τα ίδια έλεγα κι εγώ αλλά τώρα που το πρωινό 
ξύπνηµα είναι 6 το πρωί µετά από 3 ώρες ύπνο, που η γυµναστική είναι όχι 
ευκαιρία να διαβάσεις άλλα µαθήµατα αλλά καψώνι φωνές  τρέξιµο κ κάµψεις, 
που η κοπάνα δεν τιµωρείται µε απουσιολόγιο αλλά µε κράτηση, κατάλαβα την 
αξία των ευτυχισµένων χρόνων του γυµνασίου κ του λυκείου. 

   ∆υστυχώς καταστάσεις σαν και του στρατού σε κάνουν να ωριµάζεις πιο γρήγορα, να πας σε επόµενα 
στάδια απ' αυτό που είναι τα παιδιά της ηλικίας σου, πράγµα απαραίτητο για να πολεµήσεις αύριο- µεθαύριο 

(κουνήσου απ’ τη θέση σου ), αλλά ψυχοφθόρο για σένα, καθώς νιώθεις την παιδική ανεµελιά και αθωότητα 
να φεύγουν απότοµα από πάνω σου... Ειλικρινά όµως, το να στερείσαι κάποια πράγµατα σε κάνει να 
καταλαβαίνεις την αξία τους και να τα θες µε πιο µεγάλη θέρµη...  

  Συµβουλή: ποτέ µην βιάζεστε να τελειώσει µια περίοδος της ζωής σας (ιδίως η σχολική), γιατί ακόµη και 
καλύτερες εποχές να έρθουν, πάντα θα νοσταλγείτε τα σχολικά χρόνια. Γιατί, όπως και να το κάνουµε, δεν 
γυρίζουν πίσω.                                                                         Θα τα ξαναπούµε και καλές γιορτές από κοντά!!! 

 
Άγγελος Μαθιουλάκης, απόφοιτος 2011 

 (Ά έτος Σχολής Μονίµων Υπαξιωµατικών, Τρίκαλα) 

ΞΑΝΑ ΜΑΖΙ… 
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∆ράµα το ∆εκέµβρη, πόλη για όνειρα 

 
 
Το παραµύθι έχει αρχίσει στην πόλη της ∆ράµας, εδώ και 

λίγες ηµέρες... Για την ακρίβεια άρχισε στις 4 ∆εκεµβρίου, 
όταν άνοιξε η Ονειρούπολη και θα διαρκέσει ως και τις 4 
Ιανουαρίου... 

 
Η Ονειρούπολη είναι η µεγαλύτερη χριστουγεννιάτικη 

γιορτή, που µέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να γίνει θεσµός 
και να κάνει την πόλη µας γνωστή σε όλη την χώρα! Άρχισε 
την λειτουργία της τον ∆εκέµβριο του 2004 και µέχρι 
σήµερα που έχουν περάσει περίπου 7 χρόνια, η αποδοχή του 
κόσµου ολοένα και µεγαλώνει.. 

Φέτος η πλατεία και ο κήπος της ∆ράµας µεταµορφώθηκαν σε ένα πραγµατικό χωριό του Αι-
Βασίλη… Το κέντρο του κήπου είναι γεµάτο από 
σπιτάκια στα οποία τα παιδιά µπορούν να 
ενηµερωθούν για διάφορα θέµατα, (όπως π.χ. για το 
διαδίκτυο, για το 
περιβάλλον κ.α.), να 
ζωγραφίσουν..ακόµα 
και να στείλουν 
γράµµα στον Αι-
Βασίλη! Στην άκρη 

του κήπου βρίσκεται ένα µικρό ''λούνα παρκ'' µε ένα µεγάλο καράβι 
και έναν πύργο, που έχουν γίνει τα αγαπηµένα των παιδιών -αλλά 
και των µεγάλων! 

Στην πλατεία υπάρχει το παγοδρόµιο µε αληθινό πάγο... Αν και 
συνήθως οι περισσότεροι είναι άσχετοι µε τον πάγο, δε φοβούνται 
να βάλουν τα παγοπέδιλα και να αρχίσουν το πατινάζ! 

Το πρόγραµµα της Ονειρούπολης είναι πολύ πλούσιο κάθε 
µέρα... 

Εκδηλώσεις γίνονται καθηµερινά στον κήπο, όπως συναυλίες (από διάσηµους ή τοπικούς 
τραγουδιστές και συγκροτήµατα), θεατρικά, παραδοσιακοί χοροί και ό, τι άλλο µπορεί να φανταστεί 
κανείς… 

Η ∆ράµα από εκεί που είναι µια απλή και µίζερη πόλη µεταµορφώνεται σε µια χαρούµενη και 
γεµάτη παιδικά χαµόγελα πόλη!  

Οι γονείς έχουν την ευκαιρία να περάσουν λίγες ξέγνοιαστες στιγµές µαζί µε τα παιδιά τους χωρίς 
να χρειαστεί να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη αφού σχεδόν όλα είναι δωρεάν... 

Η πόλη καθηµερινά είναι γεµάτη από νέα παιδιά µε τις παρέες τους, µικρά παιδιά µε τους γονείς 
τους αλλά και από άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας µε τα εγγόνια τους ή ακόµα και µόνα τους... 

Το µόνο σίγουρο είναι ότι όταν κάποιος βρίσκεται στην Ονειρούπολη ξεχνάει τις έγνοιες και τα 
προβλήµατα του και αφήνεται στην µαγεία των Χριστουγέννων… Όλα τα παιδιά είναι χαµογελαστά 
κι αυτό φτάνει για να νιώθουν χαρούµενοι οι γονείς… 

Γιατί, τι πιο ωραίο από το να βλέπεις ένα παιδί να χαµογελάει? :) 
Μια µαθήτρια της Α΄τάξης 

ΕΜΕΙΣ ΚΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ 
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ΣΧΟΛΕΙΟ… α λα ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 
   Σχολείο. «Είναι η δουλειά σου» λένε οι γονείς. «Μάθε παιδί µου γράµµατα να προκόψεις στη 

ζωή σου»,  λένε οι γιαγιάδες. Είναι τυχαίο που λένε «ο µαθητής είναι ο πιο σκληρά εργαζόµενος»; Ή 
µήπως είναι άλλη µια φαινοµενική απάτη που έχει επικρατήσει εδώ και χρόνια; 

   Ας µιλήσουµε ανοιχτά. Ο µαθητής δεν είναι πρώτα απ’ όλα εργαζόµενος, διότι δεν πληρώνεται 
σαν τους καθηγητές. Εποµένως αξίζει λίγο σεβασµό από όλους τους ενήλικες αφού του επιβάλλεται 
και από πάνω να ξοδέψει 12 ολόκληρα χρόνια από το τρυφερό άνθος της ηλικίας του για να πηγαίνει 
όχι στο σχολείο ( 8:00- 14:00) αλλά και να διαβάζει στο σπίτι. Συν τα φροντιστήρια. Μιλάµε για 
δραµατικό ποσό ωρών. 

   Φυσικά, τα παιδιά σήµερα έχουν καταντήσει «η τελευταία τρύπα του ζουρνά». ∆εν είναι 
σκληρά εργαζόµενοι. Είναι σκληρά πιεσµένοι. Είµαστε, λοιπόν, τα λιγότερο χαρούµενα παιδιά της 
Ευρώπης (σύµφωνα µε βρετανική έρευνα που διάβαζα στο internet) εξαιτίας της πίεσης του 
εκπαιδευτικού συστήµατος. Όµως πιστεύω 
πως η πραγµατικότητα είναι αρκετά πιο 
πολύπλοκη. Το πρόβληµα ξεκινάει από το 
ότι ορισµένοι γονείς προβάλλουν τις δικές 
τους επιθυµίες και τα δικά τους βιώµατα 
στα παιδιά τους. Έτσι λοιπόν πιέζουν 
υπερβολικά  και υπόσχονται  τη συµµετοχή 
στις ενήλικες «απολαύσεις». Το παιδί 
µπορεί να υποταχτεί σ’ αυτό και να 
ακολουθήσει τυφλά αυτήν την πορεία ή να 
αναπτύξει αντιδραστικούς µηχανισµούς και 
οτιδήποτε έχει σχέση µε το σχολείο να του 
προξενεί δυσαρέσκεια. Η αποτυχία σ’ αυτή 
τη περίπτωση βιώνεται καταστροφικά. Το 
παιδί νιώθει την απογοήτευση στα µάτια 
των γονιών του και ταυτόχρονα την 
αδυναµία του να τους ικανοποιήσει. 

   Αυτός, λοιπόν, είναι ο λόγος της 
αµάθειας που προσδιορίζει τον νεοέλληνα. 
Όσο ζορίζεται, τόσο ξεχνάει. Ποιο το νόηµα άλλωστε; Να διαβάζεις 12 χρόνια για να δουν τι 
έµαθες σε 3 ώρες; 

   Η ευγενική άµιλλα που υπήρχε κάποτε έγινε παρελθόν. Οι χαρούµενοι µαθητές στα σχολεία 
κατάντησαν τα ανερµάτιστα κοινωνικοπολιτικά και ηθικά φερέφωνα, που καταλήγουν στη φάκα 
όσων αδιάκοπα τους κυνηγούν. 

   Στα σκανδιναβικά κράτη τα παιδιά είναι περισσότερο ευτυχισµένα, οι µαθητές δεν ωθούνται να 
ωριµάσουν και αφήνονται να βιώσουν την µαγεία της ηλικίας τους. Εδώ όµως, ανατράπηκε η ζωή 
των µαθητών. Έκτοτε µικροµέγαλα σε σύγχυση πλέουν µε λάθος πυξίδα στον ωκεανό της ανοιχτής 
καταναλωτικής κοινωνίας. Σκοπός είναι τα µέσα για την επίτευξη του στόχου. Έπειτα το 
αποτέλεσµα. Η ποιότητα. Αυτό ξεχωρίζει τον άφρονα από τον παράφρονα!   

 
                                                                                                  Γιώργος Ράλλης, Β3  

 
 
 
 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 
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Εκπαίδευση: ιδιωτική ή δηµόσια τελικά; 
 

Παρόλο που η δηµόσια εκπαίδευση έχει 
καθιερωθεί στην ελληνική κοινωνία εδώ και πολλά 
χρόνια, οι ελλείψεις και η διάδοση άχρηστων γνώσεων 
και ιδεών από το «σύστηµα», καθιστά απαραίτητη την 
πληρωµή διδάκτρων σε ιδιωτικές σχολές 
(=φροντιστήρια) µε σκοπό την επίτευξη ενός 
«ασφαλούς και σίγουρου µέλλοντος».  

Ποια είναι λοιπόν η στάση που πρέπει να 
υιοθετήσουν µαθητές και καθηγητές απέναντι σ’ αυτό 
το εκπαιδευτικό σύστηµα; 

Οι µαθητές αναγκασµένοι να «υποταχτούν» αν 
θέλουν να επιτύχουν, οδηγούνται σε φροντιστήρια ή 
ιδιωτικά µαθήµατα που θα τους επιτρέψουν (όπως έχει αποδείξει το παρόν σύστηµα) τη  φοίτηση 
στα πανεπιστήµια. Ανίκανοι ν’ αντισταθούν, γνωρίζοντας πως αυτό µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα 
την καταστροφή των ονείρων τους, «γεµίζουν» τ’ απογεύµατά τους µε φροντιστήρια, ανάλογα µε 
την κατεύθυνση που έχουν αποφασίσει να πάρουν. Μαθηµατικά, Φυσική, Αρχαία, Λατινικά 
αποτελούν µερικά από τα µαθήµατα αυτά. 

Ένας ακόµη τοµέας στον οποίο επενδύουν οι µαθητές από µικρή ηλικία είναι τ’ αγγλικά. Ως 
γλώσσα ευρέως γνωστή και διαδεδοµένη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη µελλοντική επιτυχία. Παρ’ όλο αυτά, αν και τ’ αγγλικά διδάσκονται από µικρή 
ηλικία, δε δίνεται η απαραίτητη σηµασία στην εκµάθησή τους. Αυτό έχει σαν άµεση επίπτωση τη 
λειψή γνώση της ξένης γλώσσας κι έτσι µειώνονται οι πιθανότητες εύρεσης εργασίας στο µέλλον. 

Η παρούσα κατάσταση όµως δεν αφήνει ανεπηρέαστους τους καθηγητές. Παρατηρώντας την 
«εξέλιξη» της εκπαίδευσης, έχοντας επίγνωση των ιδιαίτερων µαθηµάτων ή/και φροντιστηρίων από 
τους µαθητές, προβαίνουν αντίστοιχα –χωρίς βέβαια ν’ αποκλείουµε το γεγονός πως υπάρχουν 
εξαιρέσεις- στις παρακάτω συµπεριφορές: αποµάκρυνση και αδιαφορία για το αντικείµενό τους και 
για τους ίδιους τους µαθητές ή/και παράδοση παράνοµων ιδιαίτερων µαθηµάτων. Παράγοντες που 
τους ωθούν σ’ αυτές τις συµπεριφορές µπορεί να είναι ο µειωµένος µισθός και οι ακατάλληλες 
συνθήκες διδασκαλίας (έλλειψη βιβλίων, αιθουσών, εργαστηρίων και εξοπλισµού). 

Καµία βέβαια από τις παραπάνω συµπεριφορές 
(µαθητών- καθηγητών) δεν είναι σωστή. Παρόλ’ 
αυτά, είναι αρκετά δικαιολογηµένοι, αφού και οι δύο 
αποτελούν θύµατα του εκπαιδευτικού συστήµατος, 
αλλά και της κοινωνίας ολόκληρης.  

Ώσπου να έρθει η µέρα που θα υιοθετηθεί η 
σωστή εκπαίδευση στα σχολεία, τα φροντιστήρια θ’ 
αποτελούν ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της 
εκπαίδευσης.  

Η εκπαίδευση πρέπει ν’ αλλάξει. Η κοινωνία 
πρέπει ν’ αλλάξει.  

Κι εµείς πρέπει ν’ αγωνιστούµε.  
 

Βέρα Καρατησίδου, Α2 
4ο Λύκειο 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 
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Όλα καλά θα πάνε! Ναι Αλεξάνδρα µην ανησυχείς! Θα 

σε ανταµείψουν. Τα δεκαπεντάωρα φροντιστήρια που έχεις την 
εβδοµάδα, τα διαγωνίσµατα του Νοεµβρίου το ένα µετά το άλλο, 
η ανάγκη του να είσαι σε όλα καλή θα σε βοηθήσουν να φτάσεις 
κάπου.  

Αυτά τα παραµύθια λένε οι µαθητές του λυκείου στους 
εαυτούς τους για να τους βοηθήσουν να συνεχίσουν τον αγώνα 
τους προς τη δόξα. 

Και ο ελεύθερος χρόνος; Έλα, µωρέ, τι να τον κάνουµε 
τον ελεύθερο χρόνο, εµείς αντέχουµε! Ναι, εµείς η γενιά του ’95 
είµαστε υπεράνθρωποι! Μετά από κάθε δεκαπεντάωρο 
φροντιστηρίων µιας εβδοµάδας έχουµε το κουράγιο να πάµε στο 
σχολείο, να ξυπνήσουµε νωρίς, να κοιµηθούµε αργά και άλλες 
υπεράνθρωπες ενέργειες που εσείς οι κοινοί θνητοί δεν θα 
καταλάβετε. 

Εµείς, οι µαθητές του λυκείου, ζούµε µια ζωή γεµάτη! 
Στην κυριολεξία. ∆εν χρειάζεται να ανησυχείς µήπως βαρεθείς, 
το σχολείο, το φροντιστήριο και η δουλειά στο σπίτι θα τα 
τακτοποιήσουν όλα. 

Γι’ αυτό λοιπόν σταµατήστε να µας µιλάτε για την 
ψυχαγωγία και τον ελεύθερο χρόνο. Σταµατήστε να µας ρωτάτε 
που στο καλό είναι, µήπως να χάθηκε κάπου στις χηµικές 
αντιδράσεις και στις συναρτήσεις. 

Είµαι µαθήτρια της Β’ λυκείου µε µηδέν ελεύθερο χρόνο! 
Αν είχα όµως, τότε, όπως όλοι οι συνοµήλικοί µου, θα καθόµουν 
στον υπολογιστή, θα έβλεπα τηλεόραση, θα ζούσα µια κανονική 
ζωή! Θα έκανα πράγµατα που θα µε βοηθούσαν να ξεχαστώ και 
να ξεχάσω. Ίσως αν µπορούσα να ζωγραφίσω, να έδειχνα την 
αθλιότητα της 
καθηµερινότητας µου. 
Θα µπορούσα να 
χορέψω για να δείξω 
στους ΜΕΓΑΛΟΥΣ 
πόσο πολύ τους µισώ 
για τη διαδικασία στην 
οποία µε έχουν 
υποβάλει. Θα έπαιζα 
µουσική και θα έγραφα 
τραγούδια για µια 
αλλιώτικη ζωή. 

Ποιότητα ζωής… ελεύθερος χρόνος… πόσο ακόµα;  
Τι άλλο θα µας πάρετε; Έχουµε γίνει µανιακοί µε το να 

κερδίσουµε αυτό τον αγώνα προς τη δόξα. Έχουµε χάσει την 
αίσθηση του χρόνου. Η ζωή µας αποτελείται από φυσική, αρχαία, 
µαθηµατικά. Μα είµαστε παιδιά! ΤΩΡΑ ΖΟΥΜΕ: Όχι µετά που 
οι υποχρεώσεις µας θα µας έχουν φτάσει στο αµήν! Τώρα 
ερωτευόµαστε, τώρα σπάµε τα µούτρα µας, τώρα χορεύουµε, 
τώρα ξενυχτούµε! Κι όµως εµείς… στον αγώνα της αθλιότητας. 

 
Αλεξάνδρα Βασιλακάκη, Β5 

 

 
Μη το τραβάς στα όρια· θα µου πεις, δεν 
είναι πάντα έτσι τα πράγµατα. Αν έχεις 
πρόγραµµα και στόχο όλα γίνονται και 
τακτοποιούνται, και… πολύ 

αµφιβάλλω!!! Ελεύθερος χρόνος δεν 
υπάρχει στο Λύκειο (Λύκειο = Γ' 

Λυκέιου, πράγµα γνωστό). Ανεξάρτητος 
χρόνος, χωρίς καθορισµένη αρχή και 
καθορισµένο τέλος, τον οποίο όόόό,,,,τιτιτιτι    θεςθεςθεςθες    τντντντν    
κάνειςκάνειςκάνειςκάνεις. Συνήθως θα βγεις να δεις λίγο 
κόσµο να πνίξεις την ανυποµονησία σου 

στον καφέ και ξανά και ξανά γιατίγιατίγιατίγιατί    όλοιόλοιόλοιόλοι    
έτσιέτσιέτσιέτσι    κάνουνκάνουνκάνουνκάνουν    κικικικι    έτσιέτσιέτσιέτσι    συνηθίζεταισυνηθίζεταισυνηθίζεταισυνηθίζεται και να 

δίνεις και στον ελεύθερο χρόνο τον 
αφιερωµένο στην ψυχαγωγία αλγόριθµο 
και τίτλο. Και εύκολο είναι να κάνω 

αλλιώς, όχι δεν είναι αλλά είναι 
απαραίτητο γιατί έτσι προπονείς το 
µυαλό σου στο να σκέφτεται σαν µηχανή 

και αυτί κάθε άλλο παρά καλό είναι.- 
Και τι να κάνω αφού δεν προλαβαίνω κι 
αφού δεν φταίω που θέλω να περάσω 

(τραγικό δεν είναι;). - ΧαζάΧαζάΧαζάΧαζά    νανανανα    κάνειςκάνειςκάνειςκάνεις. . . . 
ΌΌΌΌ, , , , τιτιτιτι    χαζόχαζόχαζόχαζό    καικαικαικαι π π π παιδικόαιδικόαιδικόαιδικό    σσσσ' ' ' ' εκτονώνειεκτονώνειεκτονώνειεκτονώνει    
καικαικαικαι    σεσεσεσε    κάνεικάνεικάνεικάνει    νανανανα    σκέφτεσαισκέφτεσαισκέφτεσαισκέφτεσαι    όόόό, , , , τιτιτιτι    είναιείναιείναιείναι    
άχρηστοάχρηστοάχρηστοάχρηστο. Αν ούτε σ' αυτή δεν το 'χεις 
µείνε ξύπνιος συνειδητοποιώντας το 
ευαίσθητο της θέσης σου, σιχτίρισε 
υπουργεία, κοινωνίες κι εµένα που 

εκτός θέµατος ξαναβγήκα ( είναι που τα 

σκέφτοµαι τελευταία παραπάνω απ όσο 
πρέπει και τα 'χω µπερδέψει µεταξύ 

τους). Κάνε υποµονή και κυνήγα τον 

ελεύθερο χρόνο…  

… Πόσα να αντέξει πια ο αύτοµατος 
πιλότος; 

Μια µαθήτρια της Β τάξης 
 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 
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… ελεύθερος χρόνος;;; τι’ ν’ τούτο;;; 
 

Ωραία… Ας γράψουµε τώρα κάτι για τον ελεύθερο 
χρόνο! Είµαι µαθήτρια δευτέρας λυκείου και µέχρι 
πέρυσι έλεγα "ok. Έχω σχολείο, φροντιστήρια, πτυχία 
αλλά τα καταφέρνω µια χαρά, και στο facebook λιώνω 
όλη µέρα και τις βόλτες µου κάνω και µε τις φίλες µου 
βγαίνω και προλαβαίνω και τα µαθήµατα µου, πόσο 
δύσκολο µπορεί να είναι και του χρόνου; Θα τα 
καταφέρω". Πιστέψτε µε είναι ΠΟΛΥ ∆ΥΣΚΟΛΟ. 
Μπορεί να φταίει η κατεύθυνση που διάλεξα, διότι η 
φίλη µου η Μαρία έχει απεριόριστο χρόνο (ασχέτως που 

τώρα γράφει ότι δεν έχει). Το να βαδίζω στην θετική είναι κάτι που από µόνο του τα ‘χει όλα. 
Εντάξει, πρωινό ξύπνηµα κάθε µέρα, εφτάωρο στο σχολείο, µετά φροντιστήριο. Και δεν είναι ένα! 
Είναι άλγεβρα, γεωµετρία, φυσική γενικής, φυσική κατεύθυνσης, χηµεία γενικής, χηµεία 
κατεύθυνσης. ΤΙ ΛΙΓΑ!  

Αλλά και πάλι το θέµα δεν είναι αυτό. Είναι ότι… όταν τελειώσω; Το απόγευµα πρέπει να 
κάνω εκτός απ’ τα µαθήµατα του σχολείου, τα µαθήµατα του φροντιστηρίου για την επόµενη µέρα. 
Κι εν τω µεταξύ να φάω, να δω τους γονείς µου και να κάνω τα απαραίτητα τέλος πάντων. Ντάξει, 
δεν είναι κάτι δύσκολο, απλά ξενυχτάω κάθε φορά για να 
τελειώσω όλα. Πραγµατικά αν ήσασταν µια µύγα και µε 
βλέπατε από µία γωνιά θα κουραζόσασταν µόνο και µόνο να µε 
κοιτάτε. Όλα τόσο γρήγορα. Να πας σπίτι, µετά διάβασµα και 
µετά πάλι απ’ την αρχή. ∆εν υπάρχει αυτό, η ζωή µου έχει γίνει 
ρουτίνα µες στην ένταση και το τρέξιµο. Μπορεί να φταίω εγώ. 
Ίσως δεν τα οργανώνω καλά. Ίσως το πρόγραµµα µου είναι 
τόσο φορτωµένο που δεν ξέρω τι µου γίνεται. Ίσως πρέπει να 
διαβάζω όλη µέρα και να σβήσω το facebook µου για να µην 
έχω πράγµατα δελεαστικά να µου τραβάνε την προσοχή. Αλλά 
όταν φτάνει Παρασκευή… αχ… αυτή η Παρασκευή, τόσο 
γλυκιά και όµορφη. Σκέφτεσαι… τελείωσε κι αυτή η εβδοµάδα. 
Αύριο -αν δεν γράφουµε κάποιο διαγώνισµα στο φροντιστήριο- θα ξεκουραστώ, θα κοιµηθώ ΟΛΟ 
το πρωί, θα ξυπνήσω µε την ησυχία µου και όχι µε την φωνή του Παπαδάκη απ’ την τηλεόραση, και 
µετά: βράδυ Σαββάτου, όλοι περιµένουν γι’ αυτό. Ετοιµάζονται, βάζουν τα καλά τους, παίρνουν 
τους φίλους τους και βγαίνουν. Βέβαια, αυτό εγώ το ονοµάζω ελεύθερο χρόνο αλλά για την ακρίβεια 
είναι κάτι σαν κλείσιµο ώρας.  

Ξεκλέβω ώρα διαβάσµατος. Εκείνη την ώρα εγώ ΠΡΕΠΕΙ να διαβάζω κανονικά. Παρόλ’ 
αυτά, βγαίνω. Τα πράγµατα δεν είναι τόσο ακραία όσο τα γράφω (εσείς της 1ης Λυκείου µην 
τροµάζετε), αλλά… κουράστηκα. Λέω, αυτός κι άλλος χρόνος και τέλος. ∆εν πειράζει, Ελβίνα, θα 
περάσει. Νοµίζω ότι αυτά τα 2 χρόνια θα χάσω 2 χρόνια απ’ την ζωή, την πραγµατική ζωή. Εκείνη 
που διασκεδάζεις. Στην τελική, γιατί τα κάνουµε όλα αυτά; Για ένα καλύτερο αύριο; Θα υπάρχει 
αύριο; Και πες ότι περνάµε στα πανεπιστήµια και τελειώνεις τις σπουδές. ∆ουλειά; Θα βρούµε; Θα 
έχουµε κυβέρνηση µέχρι τότε; 

Τέλος πάντων, επειδή έγραψα πολλά και χτυπάει το κουδούνι… και γράφουµε διαγώνισµα 
βιολογίας (ΩΧ!) λέω αυτός να είναι ο επίλογος. Αυτά λοιπόν. Καλό χειµώνα, καλή σχολική χρονιά, 
να έχουµε, και καλό κουράγιο στα παιδιά της 1ης λυκείου (Γεωργία, γερά!) µε το νέο σύστηµα. 

Γεια… 
Ελβίνα Γεώργαρη, Β5 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 
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Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΙ  ΕΜΕΙΣ 
 

Η οικονοµική κρίση έχει και τα καλά της!!! 
 
   Κάθε κρίση γεννάει τις ψυχώσεις της και το συλλογικό, οικονοµικό ψυχοπλάκωµα που λυσσοµανά 
σαν τυφώνας πάνω από τη χώρα, προκαλώντας τον κόσµο να φορέσει την ανάλογη ενδυµασία που 
απαιτούν οι καιροί. Κασκόλ και γάντια, γκρίζα, σαν ξεθωριασµένος ποντικός, χοντρό µπουφάν και 
το δύστυχο στιλ που παραπέµπει στις παλιές ελληνικές ταινίες. Βλέπετε το λουκ των καιρών, απαιτεί 
και την ανάλογη µάσκα, τη µάσκα που είναι γραµµένη πάνω της, πόσο «αγανακτισµένη» είναι από 
την «ανυπόφορη κατάσταση», τη µάσκα που έχει µονίµως ζωγραφισµένο πάνω της το βλέµµα της 
συµπόνιας για εκείνους που «υποφέρουν» καθώς και µια δόση συγκρατηµένου θυµού  για εκείνους 
που «φταίνε», οι οποίοι φυσικά είναι κάποιοι άλλοι, κακοί άνθρωποι που οδήγησαν τη χώρα σε αυτό 
το σηµείο. Είναι η µάσκα που φοράνε οι δηµοσιογράφοι και οι πολιτικοί που παραπλανούν τον λαό 
και έχουν αυτή τη συγκαταβατική έκφραση του ανθρώπου που ξέρει ότι έχει την ευθύνη αλλά 
φοβάται να το παραδεχτεί. Τι συµβαίνει όταν δεν παραδέχεσαι την ευθύνη σου για ένα πρόβληµα; 
Φυσικά φοράς και εσύ αυτή τη µάσκα. 
   Έτσι λοιπόν από την «ελληνική» (τρόπος του λέγειν) οικονοµία να πνέει οικτρά, προέκυψαν 

κάποια θετικά από την όλη ιστορία! 
1) Πλέον δεν χρειάζεται να νιώθεις ενοχές που θα 
γίνεις άνεργος ή χαµηλόµισθος! Ενοχές που πάντα 
ήθελε να επιφορτίζει το σύστηµα πάνω στον κόσµο 
που βαυκαλίζεται µε ιδέες για κοινωνική άνοδο. Τώρα 
που η πλειοψηφία θα είναι άνεργη ή χαµηλόµισθη, θα 
είσαι πια φυσιολογικός και µπορείς να το δηλώνεις µε 
περηφάνια! 
2) Τέρµα πια στα ανούσια καταναλωτικά διλήµµατα. 
Να πάρω αυτό ή εκείνο το µπουφάν; Τι θα µου 
ταίριαζε περισσότερο; Να βγω σε εκείνο ή το άλλο 
κλαµπ το βράδυ; Τώρα που δεν έχεις και τόσο 
αυξηµένο χαρτζιλίκι επειδή µειώθηκε ο µισθός των 
γονιών σου τέρµα τα διλήµµατα και το άγχος της 
επιλογής. Όταν πλέον δυσκολεύεσαι να αποκτήσεις 

καινούρια πράγµατα αναγκάζεσαι να εκτιµήσεις τα παλιά. Γιατί να αλλάξεις παπούτσια τη στιγµή 
που αυτά που έχεις φοριούνται ακόµα και δείχνουν καλά πάνω σου; 
3) Όλα έχουν σχέση µεταξύ τους σαν αλυσιδωτή αντίδραση. Η βενζίνη έχει φτάσει το 1,60; Αν έχεις 
µείνει από µηχανάκι, ευκαιρία να κάνεις µε τα πόδια τη διαδροµή ως το ψιλικατζίδικο που παλιά 
βαριόσουν να κάνεις. Άλλωστε τι καλύτερη γυµναστική από το περπάτηµα! 
4) Επιπλέον είναι καιρός να συσφίξεις τις σχέσεις σου µε την οικογένειά  σου και να συζητάτε 
περισσότερο. 
5) ∆ιαβάζεις συνεχώς κάθε µέρα και πηγαίνεις φροντιστήρια και αισθάνεσαι πως σου κλέβουν 
χρόνο από τη ζωή σου; ∆εν χρειάζεται. Ούτως ή άλλως ανήκεις στους «προνοµιούχους» εδώ που 
φτάσαµε πια. Η οικονοµική κρίση φροντίζει για όλα τα µέλη της. Οι µεν άνεργοι αισθάνονται πολλοί 
και µαζικοί, οι δε σκληρά εργαζόµενοι, λίγοι αλλά ξεχωριστοί!  
6) Γίνεσαι εφευρετικός. Αφού δεν έχεις χρήµατα να σκορπίζεις βρίσκεις εναλλακτικούς τρόπους 
διασκέδασης και ψυχαγωγίας µε ή χωρίς παρέα. 
   Όλοι έχουν καταλάβει λίγο πολύ την κατάσταση στην οποία βρισκόµαστε αλλά η αφύπνιση ενός 
ελάχιστου ποσοστού του πληθυσµού αποτελεί µεγάλο βήµα.  
Συνεχίζουµε αισιόδοξοι ακόµα και αν γνωρίζουµε ότι δεν υπάρχει αύριο!    

                                                                                                   Γιώργος Ράλλης, Β3 
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Περί φοροδιαφυγής… 
 
 Φοροδιαφυγή και µέτρα εξάλειψής της. Αυτές οι λέξεις επαναλαµβάνονται αδιάκοπα στις 
ειδήσεις. Φοροδιαφυγή εκεί, φοροδιαφυγή εδώ. Τι στο καλό συµβαίνει και έχει η χώρα µας τέτοιο 
γνώρισµα; Θα σας πω εγώ. Η περιβόητη ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ή αλλιώς κουλτούρα των Ελλήνων. 

Καλοµάθαµε εµείς και ιδού τα χάλια µας. Η χώρα 
αντιµετωπίζει οικονοµικά προβλήµατα και ένα από τα 
αίτια είναι η φοροδιαφυγή. Οπότε εδώ θα ήταν σωστή η 
έκφραση «όπως στρώσαµε, θα κοιµηθούµε». Βέβαια, αν 
πιάσουµε τον καθένα ξεχωριστά δεν θα αναλάβει τις 
ευθύνες του. Οπότε λύση θα αποτελούσε το γεγονός αν ο 
καθένας συντελούσε στην αντιµετώπιση της 
φοροδιαφυγής. Σε καθηµερινή βάση όλοι συναντάµε 
φαινόµενα φοροδιαφυγής, όπως για παράδειγµα οι 
πωλητές που δεν κόβουν αποδείξεις. 
 Τι κάνουµε όµως γι’ αυτό; ΤΙΠΟΤΑ!(επειδή τα 
γράφω αυτά δεν σηµαίνει ότι είµαι και καλύτερος από 
σας :-)).  
 Το διπλανό σκίτσο φανερώνει µια ΟΨΗ της 
νοοτροπίας µας, τα οποία και θέλησε και ζωγράφισε µε 
κόπο και µεράκι η Έφη, µέλος της οµάδας της 
εφηµερίδας 

Σας είναι οικείο αυτό; 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Μέχρι να ΕΡΘΕΙ ΕΚΕΙΝΗ Η 

ΜΕΡΑ που θα είµαστε συνετοί και θα πληρώνουµε το 
φόρο που µας αναλογεί, ας προσπαθήσουµε όλοι έστω 
και λίγο να αποδοκιµάζουµε όσους φοροδιαφεύγουν, 
ώστε να έχουµε και καµιά «άσπρη µέρα»… 

 
Παναγιώτης Χατζηδάφνης, B3  

 
 
 
 

 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ 
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συνέντευξη του ντριιν!!!  µε τον γνωστό πρωταθλητή των εµποδίων 
Κώστα ∆ουβαλίδη 

 
Ο Κώστας ∆ουβαλίδης είναι πρωταθλητής του στίβου  
(γενν. στις 10 Μαρτίου 1987 στη ∆ράµα) και αγωνίζεται στα 
110 µέτρα µε εµπόδια. Ανήκει στον Α.Ο. ∆ράµας και έχει 
προπονητή τον Μπάµπη Σδρόλα. Στο Παγκόσµιο 
Πρωτάθληµα εφήβων του 2006 πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ µε 
13.46. Το παλαιό κατείχε ο ίδιος µε 13.78 από τις 22 
Ιουλίου 2005, επίδοση που είχε σηµειώσει στο ευρωπαϊκό 
πρωτάθληµα εφήβων. Στις 20 Αυγούστου 2006 κατέκτησε το 
χάλκινο µετάλλιο στην ίδια διοργάνωση, στο Πεκίνο. Ο 
’Eλληνας πρωταθλητής κατέρριψε µάλιστα το πανελλήνιο 
ρεκόρ εφήβων, µε χρόνο 13.39 (είχε κάνει 13.46 στα 
προκριµατικά και 13.72 στα ηµιτελικά, καθώς σκόνταψε στο 
έκτο εµπόδιο) και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. 
 

Πώς και σε ποιά ηλικία ξεκίνησες τον αθλητισµό; Ποιός σε παρότρυνε; 
   
  Ξεκίνησα τον αθλητισµό στην ηλικία 8 ετών και µε τράβηξε ο προπονητής µου από τα γήπεδα του 
ποδοσφαίρου, όπου έκανα ποδόσφαιρο και παράλληλα στίβο! Στο τέλος επέλεξα να ασχοληθώ µόνο µε τον 
αθλητισµό και ακολούθησα αυτή την πορεία. 
 
 Ο αθλητισµός έχει αλλάξει τον τρόπο ζωής σου; 
Κατά µεγάλο µέρος φτιάχνει έναν αθλητή ως και στην προσωπικότητα του αλλά και ως και προς τη ζωή του! 
Φτιάχνει µια προσωπικότητα. Βασικά ο αθλητισµός περισσότερο πλάθει µια προσωπικότητα! 
 
Ακολουθείς κάποιο πρόγραµµα διατροφής; 
  
Αυτήν την περίοδο δεν ακολουθώ κάποιο πρόγραµµα διατροφής και κανονικά θα έπρεπε να ακολουθήσω. 
Προσέχω εν µέρει την διατροφή µου και καλό θα ήταν να προσέχω, αλλά αυτή την στιγµή, όχι δεν ακολουθώ! 
 
Πόσες ώρες προπονείσαι την ηµέρα; Πρωί-βράδυ;   
Προπονούµαι πρωί-βράδυ και αυτή την περίοδο µόνο δύο µέρες την εβδοµάδα! Η προπόνηση είναι 3 ώρες 
την ηµέρα και κοντά στις 3 ώρες το απόγευµα, για τις µέρες που έχω διπλές προπονήσεις. Για τις υπόλοιπες 
µέρες που είναι ∆ευτέρα, Τετάρτη  και Παρασκευή είναι  µονές προπονήσεις και κάνω µόνο 3 ώρες! 
 
Νιώθεις πλήξη στην προπόνηση; 
Όχι, δε νιώθω πλήξη στην προπόνηση. ∆ε νιώθω ότι είµαι µόνος· αν και  το αγώνισµα που κάνουµε είναι 
µοναχικό αγώνισµα, είσαι εσύ και  δεν στηρίζεσαι σε κανένα άλλο για να πας πάνω, ψηλά! Μόνος σου 
δηλαδή πρέπει να κάνεις την προπόνησή σου, να φτιάξεις τον εαυτό σου, και να µπορείς να τρέξεις στους 
αγώνες και να ανέβεις ψηλά. ∆ηλαδή δεν περιµένεις έναν άλλο αθλητή να πάει πολύ καλά και µαζί µε αυτόν 
να ανέβεις και εσύ! Αυτή είναι η έννοια του στίβου! Είσαι µόνος! Είναι µοναχικό αγώνισµα. Γενικά, είναι 
δύσκολο αγώνισµα! 
 
Ποια είναι η δυσκολία στην τεχνική για έναν εµποδιστή; 
Βασικά όλα τα τεχνικά αγωνίσµατα που µέσα σε αυτά είναι τα εµπόδια, είναι το επί κοντώ, είναι και το ύψος. 
Αυτά είναι τα δύσκολα αγωνίσµατα του στίβου, όπως και ο ακοντισµός, ο δίσκος και η σφαίρα όλα έχουν τον 
δικό τους βαθµό δυσκολίας και συγκεκριµένα µε τα εµπόδια θέλει αρκετή  προσπάθεια, ώστε να µπορείς να 
φέρεις σε πέρας  και να συνδυάσεις την τεχνική και την ταχύτητα µαζί. 
Οπότε, αυτό είναι το δύσκολο του αγωνίσµατος! 
 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
 



 

       ντρινννν!!!, εφηµερίδα µαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου ∆ράµας,  ∆εκέµβρης 2011  
 
 

Γιατί συνεχίζεις να µένεις και να προπονείσαι  στη µικρή πόλη της ∆ράµας 
και δεν πηγαίνεις σε κάποια άλλη µεγαλύτερη; 
Γιατί στην ουσία θέλω να έχω περισσότερο το σπίτι µου κοντά! Όχι ότι έχω 
πρόβληµα να πάω σε κάποια µεγάλη πρωτεύουσα ή σε κάποια µεγάλη πόλη, 
απλώς δεν θέλω να φύγω από την ∆ράµα! Εδώ γεννήθηκα, εδώ µεγάλωσα, εδώ 
θέλω να µείνω. Είναι η πόλη µου και θα συνεχίσω να τη στηρίζω! 
 
Έχει επηρεάσει η οικονοµική κρίση την ζωή σας ως αθλητή; 
Μέσα στον στίβο όχι, δεν την έχει επηρεάσει. Από εκεί και πέρα η οικονοµική 
κρίση µάς έχει επηρεάσει γενικά όλους (αθλητές) γιατί δεν µπορούµε να 
φύγουµε, να κάνουµε την προετοιµασία µας. Και αναγκαστικά µένουµε στην 
∆ράµα. Σ’ αυτόν τον βαθµό έχει επηρεάσει την προπόνησή µου, αλλά όχι τον 
αθλητή.  

 
Μετά την συµµετοχή σας στους Ολυµπιακούς του Πεκίνου, έπεται και συνέχεια; 
Ο απώτερος σκοπός ενός αθλητή είναι να συµµετέχει στους αγώνες κάθε 4 χρόνια. Πάνω απ’ όλα, να είναι 
γερός και να µπορεί να είναι µέσα στα γήπεδα. Και ο µεγαλύτερος στόχος κάθε αθλητή είναι η συµµετοχή του 
στους Ολυµπιακούς αγώνες ασχέτως όποια θέση και αν πάρει! 
Η επόµενη Ολυµπιάδα είναι το 2012 στο Λονδίνο! Έχω πιάσει το όριο. Απλώς θέλει µια επιβεβαίωση, να 
τρέξω κοντά στο χρόνο που έχω κάνει φέτος (δηλαδή την χρονιά του 2011). Αν και εφόσον κάνω αυτόν τον 
χρόνο, θα πάρω µέρος στην Ολυµπιάδα. 
 
Λίγο πριν αρχίσει ο αγώνας και ενώ βρίσκεσαι µε καταξιωµένους αθλητές, ποια είναι η ψυχολογία σου; 
Έχεις άγχος; 
Έχω καταφέρει κατά µεγάλο βαθµό να αποβάλω το άγχος. Σκέφτοµαι  πως πάω να αγωνιστώ για µένα. 
Αγωνίζοµαι για µένα! Πάω να δείξω τον καλύτερο εαυτό σε µένα! Προσπαθώ για τα δικά µου τα όρια και όχι 
για  να φτάσω τους άλλους. Οι άλλοι απλώς θα µε τραβήξουν και θα µε βοηθήσουν να το καταφέρω. ∆εν 
αγχώνοµαι για το τι θα κάνουν οι άλλοι, αγχώνοµαι για το τι θα κάνω εγώ!!! ‘ Έχω καταφέρει να αποβάλλω το 
άγχος σε µεγάλο βαθµό. ∆ε µε νοιάζει  τι θα δείξω στο έξω, αλλά σε µένα. 
 
∆ηλαδή αυτή είναι η µέθοδος που χρησιµοποιείς για να αποβάλεις το άγχος; 
∆εν είναι µέθοδος, αλλά  είναι ένας τρόπος µε τον οποίον µπορώ να αποφύγω το άγχος! 
 
Τι θα προτείνατε στους νέους ώστε να τους πείσετε ότι είναι καλό και ωφέλιµο να ασχοληθούν µε τον 
αθλητισµό; 
Κατ’ αρχάς ο αθλητισµός, όπως είπαµε και στην αρχή, πλάθει µια προσωπικότητα, φτιάχνει το χαρακτήρα, 
σου µαθαίνει πώς είναι η ζωή και πάνω απ’ όλα, φτιάχνει το σώµα σου. ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ! Γενικότερα, κάθε 
άνθρωπος όποιο άθληµα κι αν ακολουθήσει είτε µπάσκετ , 
είτε κολύµβηση, είτε ποδόσφαιρο, όλα προέρχονται από το 
στίβο! Οπότε καλό είναι να ασχοληθείς µε το στίβο και 
άµα σου αρέσει να συνεχίσεις! Αυτό θα έλεγα εγώ στα 
µικρά παιδιά. Και πάνω απ’ όλα, είναι υγεία! 
 
Και για τα ναρκωτικά και για το ποτό; 
Φυσικά τα ναρκωτικά µένουν εκτός!!! Όταν είσαι µέσα 
στο στίβο όλα σε αποµακρύνουν από τα ναρκωτικά, και 
γενικότερα από την κακή ζωή!!!  
 
Τη συνέντευξη και τις φωτογραφίες πήραν οι µαθήτριες 
Χαρούλα Γρηγοριάδου του  Α2΄ και ∆ήµητρα Καρανικόλα του 
Α3 
 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
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Oι 7 πιο άτυχοι άνθρωποι του κόσµου 
 

Η τύχη, ενώ σε κάποιους ανθρώπους έρχεται και τους χτυπά την πόρτα πολύ συχνά,  κάποιους άλλους 
τους ξεχνάει για χρόνια. Μερικές φορές δεν τους θυµάται ποτέ. 

 
1.) Ann Hodges 
 
Γιατί είναι άτυχη: Είναι ο µοναδικός άνθρωπος που έχει χτυπηθεί από µετεωρίτη! 
Η Αν Χότζες (1923 – 1972) απο την Sylacauga της Alabama, έγινε γνωστή στις 30 Νοεµβρίου 1954, 

όταν άπλωνε τη µπουγάδα της και είδε τον ήλιο να δύει στην ανατολή. Γυρνώντας 

προς τη δύση είδε και ένα δεύτερο ήλιο σε κανονική θέση. (Εεεε: s)  
Τελικά αποδείχτηκε ότι ο πρώτος ήλιος ήταν ένας µετεωρίτης ο οποίος 

µάλιστα έσπασε σε κοµµάτια. Ένα θραύσµα τρύπησε την οροφή της και ένα την 

τραυµάτισε στα πόδια (άουτς) . Είναι ο µοναδικός άνθρωπος που έχει χτυπηθεί 

από µετεωρίτη στην ιστορία (και µόνος θα µείνει… ). Ο µετεωρίτης σήµερα 
βρίσκεται στο µουσείο φυσικής ιστορίας της Αλαµπάµα. Ωστόσο, πριν καταλήξει 
εκεί προκάλεσε πολλά προβλήµατα στη Χότζες (όχι που θα γλύτωνε τόσο εύκολα 

). Η Αµερικάνικη Αεροπορία κατέφθασε στο σηµείο και τον κατάσχεσε. Λίγα χρόνια αργότερα και µετά 
από δικαστικούς αγώνες τον απέκτησε ξανά αλλά η δηµοσιότητα και οι επίµονες προσφορές αγοράς την 
ανάγκασαν να τον ξεφορτωθεί. 

 
 2.) Henry Ziegland 

 
Γιατί είναι άτυχος: Σκοτώθηκε από σφαίρα σφηνωµένη σε δέντρο επί 20 χρόνια! 
Το 1883, ο Henry Ziegland  χώρισε µε τη φίλη του. Εκείνη αναστατωµένη αυτοκτόνησε. Ο αδελφός 

της, εξοργισµένος για το θάνατό της άρχισε να κατηγορεί τον Ziegland σαν υπαίτιο της απώλειάς της. 
Μάλιστα προχώρησε ένα βήµα πιο πέρα,  αφού πήρε την απόφαση να σκοτώσει τον Ziegland. 
Ο αδελφός της κοπέλας πήγε στο σπίτι του Ziegland και αφού τον πυροβόλησε, στη συνέχεια έστρεψε το 
όπλο στο κεφάλι του και αυτοκτόνησε. ∆υστυχώς για τον αδελφό, η σφαίρα πέρασε ξυστά από τον Ziegland 
και κατέληξε να σφηνωθεί στον κορµό ενός δέντρου. Τυχερός, σωστά;  20 χρόνια αργότερα, ο Χένρι ήθελε να 
κόψει το δέντρο, και δεδοµένου ότι δεν ήταν σε θέση να το κάνει ο ίδιος, χρησιµοποίησε  δυναµίτη. 
Αποτέλεσµα: 

Η έκρηξη εκτόξευσε τη σφαίρα από το  δέντρο κατευθείαν  στο κεφάλι του Ziegland, σκοτώνοντάς τον 

ακαριαία (µια του κλέφτη, δυο του κλέφτη… ). 
 

 3.) Violet Jessop 
 
Γιατί είναι άτυχη: Επιβάτης σε 3 πλοία που ναυάγησαν! 
Και τι πλοία…η Βάιλετ Τζέσοπ, υπάλληλος της Γουάιτ Σταρ Λάιν που ναυπήγησε τα  υπερωκεάνια 

Ολυµπικό, Τιτανικό και Βρετανικό ξεκίνησε τα θαλάσσια ταξίδια της  µε το  Ολυµπικό. Στο ταξίδι της, στις  
20 Οκτωβρίου 1910 το Ολυµπικό συγκρούστηκε µε το πλοίο Χοκ. 
∆ύο χρόνια αργότερα είπε να ταξιδέψει µε τον Τιτανικό, µε τα γνωστά αποτελέσµατα. Τέλος, το 1916 
υπηρέτησε ως νοσοκόµα του Ερυθρού Σταυρού στο Βρετανικό το οποίο βυθίστηκε στο Αιγαίο µετά από 
σύγκρουση µε νάρκη. 
Παραδόξως, η Τζέσοπ σώθηκε και στα δύο ναυάγια και τελικά πέθανε σε ηλικία 84 ετών από ανακοπή 

(φαίνεται ο χάρος είχε…αεροπλάνο… ) 
 
4.) Roy Sullivan 
 
Γιατί είναι άτυχος: Χτυπήθηκε 7 φορές από κεραυνό! 

ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΤΥΧΗ ∆ΙΑΒΑΙΝΕ… 
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αν έχεις τύχη διάβαινε…. 
 
Η πιθανότητα να χτυπηθεί ένας άνθρωπος από κεραυνό είναι µια προς τρεις χιλιάδες. Σύµφωνα µε τη 

θεωρία των πιθανοτήτων, η πιθανότητα να χτυπηθεί εφτά φορές είναι το γινόµενο τους δηλαδή µια στα 22 
επτάκις εκατοµµύρια. Και, όµως, αυτό ήταν το «λαχείο» που τράβηξε ο Ρόι Σάλιβαν, ένας δασοφύλακας στο 
Εθνικό Πάρκο Σέναντοα στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ. 
Κάποιοι επιστήµονες λένε ότι η ατυχία του Σάλιβαν οφείλεται στη φύση του επαγγέλµατος και στις καιρικές 
συνθήκες της περιοχής. Ωστόσο, όσοι είναι γνώστες του φυσικού περιβάλλοντος µπορούν να αποφεύγουν 
καλύτερα τα επικίνδυνα φυσικά φαινόµενα. Προφανώς ο Σάλιβαν δεν ήταν σε αυτούς. 

 
 5.) Robert Todd Lincoln 

 
Γιατί ήταν άτυχος: Ήταν παρών σε 3 δολοφονίες Αµερικανών προέδρων 
Ο γιος του προέδρου Λίνκολν, Ρόµπερτ Τοντ, ήταν µόλις 21 ετών όταν δολοφονήθηκε ο πατέρας του 

στις 15 Απριλίου 1865. 16 χρόνια µετά, τον Ιούλιο του 1881, και ενώ διατελούσε Υπουργός Πολέµου για 
µόλις τέσσερις µήνες, κλήθηκε από τον Πρόεδρο Τζέιµς Γκάρφιλντ να τον συνοδέψει σε ένα ταξίδι στο Νιου 
Τζέρσεϊ. Προτού επιβιβαστούν στο τρένο, ένας άντρας τους πλησίασε και πυροβόλησε τον Γκάρφιλντ στην 
πλάτη. Μετά από 80 µέρες εξέπνευσε. 
Και επειδή δύο πρόεδροι δεν είναι ποτέ αρκετοί, ο Ρόµπερτ Λίνκολν ήταν παρόν και στη δολοφονία του 
Προέδρου Γουίλιαµ Μακ Κίνλεϊ, στις 6 Σεπτεµβρίου 1901. Αν και δεν ήταν αυτόπτης µάρτυρας, ήταν σε 
διπλανό δωµάτιο και άκουσε τους πυροβολισµούς. Ο πρόεδρος Μακ Κίνλεϊ πέθανε οχτώ µέρες µετά. 

Μετά τις τρεις δολοφονίες, ο Λίνκολν απέρριψε οποιαδήποτε πρόσκληση από πρόεδρο των ΗΠΑ 
δηλώνοντας ότι «υπάρχει µια ανησυχητική θνησιµότητα σε όποια προεδρική εκδήλωση είναι παρών». ∆εν 

του κράτησε κακία κανείς (τι κακία να του κρατήσουν; άγαλµα έπρεπε να του στήσουν!!!  ). 
 

 6.) Jason and Jenny Cairns-Lawrence 
 
Γιατί είναι άτυχοι: Σε όποια πόλη αποφάσιζαν να πάνε διακοπές, 

γίνονταν τροµοκρατική επίθεση! 
Αν αντιληφθείτε αυτό το ζευγάρι να έρχεται διακοπές στην πόλη σας, 

καλύτερα να φύγετε εσείς διακοπές κάπου µακριά.. .  Στις 11 Σεπτεµβρίου 
2001, οι Λόρενς έκαναν διακοπές στη Νέα Υόρκη. Η τροµοκρατική επίθεση 
στους ∆ίδυµους Πύργους ήταν εµπειρία ζωής για τους περισσότερους 
τουρίστες που βρίσκονταν εκεί. Για τους Λόρενς όµως όχι, αφού τέσσερα 
χρόνια µετά, στις 7 Ιουλίου 2005, βρίσκονταν στο Λονδίνο. Η βοµβιστική 
επίθεση στο µετρό του Λονδίνου ήταν η δεύτερη τροµοκρατική επίθεση στην 
«καριέρα» τους. 

Σπάνιο άλλα όχι απίθανο θα πει κανείς. Από τις χιλιάδες τουρίστες που βρίσκονταν στη Νέα Υόρκη, 
αρκετοί ήταν κάτοικοι του Λονδίνου και κάποιοι από αυτούς ήταν στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 2005. Πόσοι, 
όµως, από αυτούς ήταν στο Μουµπάι το Νοέµβριο του 2008. Σωστά µαντέψατε. ∆ύο. Ο Τζέισον και η Τζένη 
αποφάσισαν ότι εκείνη τη φορά, ο κόσµος να χαλάει, θα κάνουν διακοπές. Και έκαναν! 

 
7.) Tsutomu Yamaguchi 
 
Γιατί είναι άτυχος: Ήταν παρών και στη  Hiroshima  αλλά και στο Nagasaki κατά την διάρκεια των 

βοµβαρδισµών! 
Γεννηµένος το 1916, ο Τσουτόµου Γιαµαγκούτσι ταξίδεψε στη Χιροσίµα τον Αύγουστο του 1945 για 

επαγγελµατικούς λόγους. Στις 6 Αυγούστου και ενώ κατέβαινε από ένα τραµ είδε µια µεγάλη λάµψη στον 
ορίζοντα. Προσωρινά τυφλωµένος και µε τα τύµπανα κατεστραµµένα πήγε σε ένα καταφύγιο και επέστρεψε 
σπίτι του στο Ναγκασάκι. 
 Τρεις µέρες αργότερα και ενώ προσπαθούσε να εξηγήσει στο αφεντικό του γιατί είναι δύσκολο να 
πουλήσεις αυτοκίνητα σε µια πόλη που έχει ισοπεδωθεί από µια πυρηνική βόµβα, ο Tsutomu δέχτηκε και 
δεύτερη επίθεση. Μια ακόµα ατοµική βόµβα ισοπέδωσε το Ναγκασάκι… 

Από το διαδίκτυο, Παναγιώτης Ερµείδης, Α2 
τα γεγονότα σχολιάζει ο «δαίµονας του ντρριιιν!!!»    
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βλέποντας ταινίες… 
 
 

Το ραγισµένο πορτραίτο της Natalie Portman 
 

Μαύρος Κύκνος 
 

 Η ταινία ξεκινά µε την τυπική παρουσίαση της καθηµερινότητας µιας µπαλαρίνας, της Νίνα 
Σέγερς, τις προστριβές και τους εγωισµούς µε τις άλλες κοπέλες της σχολής, τη σύντοµη 
καλλιτεχνική ζωή και τις ελάχιστες πιθανότητες ανάδειξης της εξαιτίας του σκληρού ανταγωνισµού. 
Έπειτα, όταν αυτή επιλέγεται για να ενσαρκώσει τον διπλό πρωταγωνιστικό ρόλο -τον Λευκό και 
τον Μαύρο κύκνο- στη Λίµνη των Κύκνων, η ταινία αλλάζει ρυθµό και µετατρέπεται σε ένα 
ψυχολογικό θρίλερ που φωτίζει τις πιο σκοτεινές πτυχές της ψυχής της ηρωίδας. Ενώ αυτή καλείται 
πέρα από τις δυσκολίες του ρόλου να απαγκιστρωθεί από την ψυχαναγκαστική µητέρα της, να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του µεγαλοµανή 
σκηνοθέτη της και να αντιµετωπίσει τον ανταγωνισµό 
µιας επίδοξης διεκδικήτριας του ρόλου, τα όρια µεταξύ 
πραγµατικού και φανταστικού κόσµου συνυφαίνονται, 
οι παραισθήσεις αυξάνονται, η ζωή της γίνεται ένας 
πραγµατικός εφιάλτης... (ανατριχιαστικές οι εικόνες 
µπροστά στον καθρέφτη την ώρα της προπόνησης) 

 Η ταινία κάνει σαφείς αναφορές στον δυϊσµό της 
ανθρώπινης ύπαρξης αφού η συγκεκριµένη καλλιτέχνης 
αδυνατεί να υποδυθεί και τους δύο ρόλους και κυρίως 
αυτόν του Μαύρου Κύκνου που αντιπροσωπεύει το 
“κακό”, το “σκοτεινό”, το “ανήθικο”. Τον “άλλον 
εαυτό” που εκφράζει ο Μαύρος Κύκνος αρνείται να 
αποδεχθεί η Νίνα γαλουχηµένη από τα “ιδανικά” της 
τρέχουσας ηθικής περί Καλού και Κακού, Ηθικής και 
Ανηθικότητας. Κατά την διάρκεια της ταινίας, η Νίνα 
έρχεται πολλές φορές αντιµέτωπη µε τον σκοτεινό-

άγνωστο εαυτό της αφού στην “σκακιέρα” της Λίµνης των Κύκνων ο µισός εαυτός της παίζει µε τα 
λευκά πιόνια και ο άλλος µισός µε τα µαύρα. 

Καταλυτικά αρνητικός είναι ο ρόλος της µητέρας που µε την ασφυκτική πίεση που ασκεί 
δηµιουργεί µια πνιγηρή κατάσταση στην προσωπική ζωή της Νίνα τόσο στον ιδιωτικό της χώρο, 
όσο και στην ερωτική της ζωή. Η ταινία κλείνει οδηγώντας µας στο συµπέρασµα ότι η Νίνα 
συντρίβεται ανάµεσα στις κοινωνικές συµβάσεις του Λευκού Κύκνου και τις πραγµατικές, σκοτεινές 
ανάγκες του Μαύρου Κύκνου. 

Το ψυχολογικό αυτό θρίλερ ζωντανεύει χάρη στην δωρική σκηνοθεσία του Ντάρεν Αρονόφσκι 
µε τις έντονες σκιάσεις, το ηµίφως, τα σκούρα χρώµατα (ακόµα και το ροζ σε ορισµένα πλάνα 
δείχνει απειλητικό) και καταφέρνει να αποδώσει αριστουργηµατικά το χάος και ταυτόχρονα την 
θύελλα στην ψυχή της Νίνα. Αλλά το µεγαλύτερο ατού στην ταινία αυτή είναι η Νάταλι Πόρτµαν, 
που, αν και ενσαρκώνει έναν αντιφατικό και περίπλοκο χαρακτήρα δίνει µια µνηµειακών 
διαστάσεων ερµηνεία και αφήνει παρακαταθήκη στην ιστορία του κινηµατογράφου µια πέρα ως 
πέρα τραγική φιγούρα. 

 
Φώτης Κοροσιάδης,  Β4 
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Ελλάδα – Χιλή…  βίοι παράλληλοι 
 

Με αφορµή το βιβλίο που διάβασα µε τίτλο “Το σπίτι των πνευµάτων” της Ιζαµπέλ Αλλιέντε 
και σε συνδυασµό µε το επίκαιρο της εθνικής επετείου της πτώσης της Χούντας (17 Νοέµβρη, η 
αρχή του τέλους), έκανα µερικές σκέψεις σχετικά µε τη µοίρα των λαών… 

Το βιβλίο περιγράφει την πορεία του Εστεµπάν Τρουέµπα και της οικογένειάς του µέσα στην 
ταραγµένη ιστορία της Χιλής του 20ου αιώνα. Η αφήγηση ακολουθεί τα σηµαντικά ιστορικά 
γεγονότα της χώρας αυτής, από την µακρά πορεία του 
συντηρητισµού και την µικρή παρένθεση του σοσιαλισµού του 
Αλιέντε, έως το πραξικόπηµα του 1973 και την εγκαθίδρυση της 
δικτατορίας του Πινοσέτ. Και όλα αυτά υπό το πρίσµα της ιστορίας 
αυτής της οικογένειας, και κυρίως του ίδιου του Εστεµπάν Τρουέµπα, 
του δεσποτικού γαιοκτήµονα που εκµεταλλεύεται στο έπακρο τον 
µόχθο των ιθαγενών και που προσπαθεί να εξαλείψει κάθε µικρή 
φωνή που υψώνεται απειλώντας τα προνόµια του, του φανατισµένου 
πολιτικού, του οικογενειακού δυνάστη που συγκρούεται µε όλα τα 
µέλη της οικογένειάς του, µε την γυναίκα του, τον γιο του, την κόρη 
του και την εγγονή του λόγω των φιλελεύθερων και αριστερών 
πεποιθήσεών τους και τέλος, αυτού που µε την βοήθεια των 
Αµερικανών συντελεί στο πραξικόπηµα του Πινοσέτ. Παρ’ όλα αυτά 
όµως η διάψευση δεν αργεί να έρθει και µάλιστα µε τον πιο τραγικό 
τρόπο. Ο Τρουέµπα θα αναγνωρίσει ότι όλα αυτά πάνω στα οποία 
στήριζε τις ελπίδες του επί τόσα χρόνια αποδείχθηκαν µια πλάνη, µια 
χίµαιρα αφού ο ίδιος παραγκωνίστηκε και βίωσε τις συνέπειες των πράξεών του. Σήµερα, είναι 
γνωστό ότι η δικτατορία την οποία αυτός υποστήριζε παθιασµένα ήταν µια από τις χειρότερες και 
πολύχρονες που υπήρξαν ποτέ. Η συγγραφέας Ιζαµπέλ Αλιέντε -ανιψιά του Σαλβαδόρ Αλιέντε που 
δολοφονήθηκε στο πραξικόπηµα του 1973- αναφέρεται µε ενοχλητικό νατουραλισµό στον τρόπο 

αντιµετώπισης των αντιφρονούντων στις φυλακές, στα 
βασανιστήρια, στους βιασµούς, στις εν ψυχρώ δολοφονίες (είναι 
γεγονός ότι οι µητέρες που έχαναν τα παιδιά τους, τα έψαχναν σε 
χωµατερές πτωµάτων). 

Πρόκειται για ένα βιβλίο- καταγγελία κατά του φανατισµού, 
και έχει σκοπό να µας αφυπνίσει, ώστε να είµαστε πιο 
επιφυλακτικοί απέναντι στους αυτόκλητους σωτήρες, στους 
δεινούς ρήτορες και στους λαϊκιστές, αλλά ακόµα και στις ξένες 
χώρες που συχνά τείνουν χείρα “βοήθειας” για να “λύσουν” τα 
προβλήµατά µας. 

 
*Το βιβλίο έχει γυριστεί στον κινηµατογράφο το 1993 σε σκηνοθεσία 

Μπιλ Όγκουστ µε τους Τζέρεµι Άιρονς, Μέριλ Στριπ, Γκλεν Κλόουζ και 
Γουινόνα Ράιντερ. Την συστήνω σε όλους ανεπιφύλακτα˙ είναι µια πολύ καλή 
µεταφορά, µε µεταφυσικές προσεγγίσεις, ατµοσφαιρική µουσική και 
συγκινητικές ερµηνείες. 

 
Φώτης Κοροσιάδης, Β4  

… και διαβάζοντας βιβλία 
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ΓΡΑΨΕ ΤΟ ∆ΙΚΟ ΣΟΥ  ΚΕΙΜΕΝΟ… 
 
 

…για σένα που θέλεις να εκφραστείς µέσα από την εφηµερίδα µας/σας… 
(αρχικές οδηγίες για… «ναυτιλλοµένους») 

 
 Πρώτα - πρώτα να σου θυµίσουµε ότι… «Το µικρό είναι όµορφο»! 
 
… µη γράφεις τεράστιο κείµενο! Αν θέλεις να µην παρατήσει ο αναγνώστης  αυτό που 

έγραψες στη µέση, µη γράφεις πολλά και περιττά! Μη λες µε πέντε λέξεις αυτό που µπορείς να 
πεις µε δυο! 

 
Ένα κείµενο µέχρι 250 λέξεις είναι πιο ευχάριστο στην ανάγνωση, µην ξεχνάς  ότι κι εσύ 

είσαι αναγνώστης/τρια…  
 

 
Και για να µας διευκολύνεις από τεχνική άποψη: 
 
• Όταν ξεκινάς το έγγραφο πας στη γραµµή µενού και 
επιλέγεις: µορφή\ παράγραφος. Επιλέγεις: 
 

1. Εσοχή, αριστερά, πρώτη γραµµή 
2. ∆ιάστηµα, πριν: 0 (µηδέν), µετά: 0 (µηδέν) 
3. ∆ιάστιχο: µονό 
 

• Με την επιλογή «ορθογραφικός  έλεγχος» ενεργοποιηµένη διορθώνεις εύκολα πολλά 
ορθογραφικά λάθη (υπογραµµίζεται αυτόµατα µε κόκκινο, πατάς δεξιό κλικ πάνω στη λέξη και σου 
προτείνει τη διόρθωση) 
• Τα σηµεία στίξης  (τελεία, κόµµα, τρεις τελείες κλπ) µπαίνουν ακριβώς µετά τη λέξη και 
µετά αφήνουµε ένα κενό.  
• Η παρένθεση (και τα εισαγωγικά) αφήνει  κενό πριν  την παρένθεση όταν η παρένθεση 
ανοίγει  (έτσι) και µετά την παρένθεση όταν κλείνει. 
• Ανάµεσα στις λέξεις αφήνεις ένα κενό διάστηµα. 

• Να αποθηκεύεις το αρχείο ως .doc, OXI ως .docx! ή .odt 
(ακόµα καλύτερα χρησιµοποίησε το όπεν όφις Open Office, είναι 
ελεύθερο και δωρεάν πρόγραµµα. Φτάνει πια µε τη µάικροσοφτ) 
• Όνοµα (πρώτο), επώνυµο (δεύτερο) και τµήµα, στο τέλος του 
κειµένου. 
• Τέλος: µη µορφοποιείς το κείµενο (έντονα γράµµατα, διάστιχα, 
περίεργες γραµµατοσειρές, κ.λπ. Προφανώς ξέρεις ότι η µορφοποίηση 
είναι το τελευταίο πράγµα που κάνουµε. Το κείµενο δε µπορεί να 
σελιδοποιηθεί όπως το φαντάζεσαι και η σελιδοποίηση είναι µία 
άχαρη αγγαρεία.  
 

Όλα τα προηγούµενα είναι µάθηση και µάλιστα σηµαντική. Κανένα περιεχόµενο δεν έχει νόηµα 
χωρίς την κατάλληλη µορφή. Αν δεν ακολουθείς τις οδηγίες, προφανώς κάποιος άλλος διορθώνει τα 
κείµενά σου για σένα, ώστε να σέβονται τα µάτια των αναγνωστών σου. 
 

Καλή έµπνευση! 
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Στις 3 ∆εκεµβρίου, το τµήµα  Β2 του σχολείου µας παρευρέθηκε στην εορταστική εκδήλωση του Ειδικού 
Σχολείου ∆ράµας για την Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ). Μαθητής του τµήµατός 
µας, που ήδη βοηθούσε στη διοργάνωση της γιορτής 
του σχολείου αυτού, µας πρότεινε να συµµετέχουµε. 
Μας χαροποίησε ιδιαίτερα η τιµή που µας έγινε και 
αποφασίσαµε να συγκεντρώσουµε λίγα χρήµατα για 
να αγοράσουµε δώρα στα παιδιά. Η γιορτή έγινε 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ιοικητηρίου 
∆ράµας, όπου είχαν συγκεντρωθεί παιδιά και από 
άλλα σχολεία. Περιλάµβανε κυρίως ένα 
δραµατοποιηµένο παραµύθι µε πρωταγωνιστές τα 
ίδια τα παιδιά ΑΜΕΑ και µετέφερε σε εµάς 
µηνύµατα αγάπης, συναδελφοσύνης και φιλίας. Το 
πρώτο πράγµα που παρατηρήσαµε ήταν η χαρά στα 
πρόσωπα των παιδιών µε την παρουσία όλων µας. 
Πολύ αξιέπαινη είναι η προσπάθεια και η συµπαράσταση που επέδειξαν οι δάσκαλοί τους, συµµετέχοντας και 
οι ίδιοι ενεργά στην παράστασή τους. 

Μια τέτοια εκδήλωση δεν θα µπορούσε να µας αφήσει ασυγκίνητους, καθώς τα παιδιά, µε τα απλά τους 
λόγια, µας απέδειξαν πως…΄΄αν και διαφορετικοί, υπάρχουν τόσα πολλά πράγµατα που µας ενώνουν΄΄. 
Ευχαριστούµε θερµά λοιπόν όλους όσους µας έδωσαν την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουµε, εν όψει των 
Χριστουγέννων, την αξία αυτών των µηνυµάτων και ευχόµαστε στα παιδιά αυτά να συνεχίσουν να αποτελούν 
παράδειγµα ψυχικής δύναµης για όλους µας                                                             (για το Β2, Νικολέτα Λαγάκη). 

 

Τρουφάκια «α λα Χριστούγεννα»!  
 

 Ξέρουµε πόοοσο πολύ λατρεύετε τη µαγειρική, για αυτό και βρήκαµε µια συνταγή 
γλυκού, νόστιµη και εύκολη µε την οποία θα κάνετε κι εσείς το «νούµερό σας» στο φετινό 
γιορτινό τραπέζι! Γιατί ποιος είπε ότι θέλει κόπο; ;) 
 Ξεκινάµε λοιπόν! Θα χρειαστούµε: 
 

 
♥ 1 πακέτο μπισκότα τύπου πτι-μπερ 
♥ ¾ φλιτζανιού καρύδια ή καραμελωμένα 

αμύγδαλα 
♥ Λίγη βανίλια (ή ξύσμα πορτοκαλιού/λεμονιού) 

για άρωμα 
♥ ½ πακέτο μαργαρίνης ή βουτύρου (μαλακά) 
♥ 1 κουταλιά της σούπας κακάο 
♥ 2-3 κουταλιές της σούπας λικέρ (αν θέλετε, 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ρούμι ;) ) 
♥ ½ φλιτζάνι τσάι earl grey (πείτε το μαύρο 

αρωματικό τσάι, βρε παιδιά :Ρ …) 
♥ 2-3 κουταλιές της σούπας γάλα εβαπορέ 
♥ 1 σοκολάτα κουβερτούρα (100- 125γραμ.) 
♥ Τρούφα (μαύρη, λευκή, χρωματιστή,… δική σας 

επιλογή!) ή ινδοκάρυδο. 
 

 
Οδηγίες: 
Σε µια λεκανίτσα, χτυπάµε το βούτυρο µε το κακάο, το 
λικέρ και τη βανίλια (ή το ξύσµα).  Έπειτα, βάζουµε στο 
multi τα µπισκότα, και µετά τα καρύδια ή τα 
καραµελωµένα αµύγδαλα (αναλόγως του τι διαλέξατε ;) ), 
και τα προσθέτουµε στη λεκανίτσα.  Μουλιάζουµε µε το 
τσάι και ανακατεύουµε. 
Λιώνουµε τη σοκολάτα µαζί µε το γαλατάκι, και τη 
ρίχνουµε στο µείγµα µας, ανακατεύοντας ώστε να πάει 
παντού! Αφήνουµε το µείγµα για λίγο στο ψυγείο, ώστε να 
πλαστεί εύκολα. Πλάθουµε τα τρουφάκιααα, και τα 
«κυλάµε» στο ταψάκι που έχουµε προσθέσει την τρούφα/ή 
το ινδοκάρυδο. Τα βάζουµε στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 
ώρες πριν σερβίρουµε! ∆ιατηρούνται στο ψυγείο. ;) 
 
     Καλή τύχηηηηηη, master chefs! :D :P 
 

Extra tips: 
∴ Για να είναι πιο γλυκά (καταλαβαίνετε… με κουβερτούρα τα φτιάχνουμε!), μπορείτε να προσθέσετε στο 

μείγμα ½ φλιτζάνι άχνης! 
∴ Σε περίπτωση που τα θέλετε νηστίσιμα, μπορείτε να αντικαταστήσετε το βούτυρο με το βιτάμ, δε 

χρησιμοποιείτε το γάλα, και αντί για πτι-μπερ προσθέτετε νηστίσιμα μπισκότα! 
Για τη συνταγή (αλλά και για πολλές ακόµη συνταγέςςςςς!) : www.sintagespareas.gr ! 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ… 
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ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 
 

Ελένη Παναγιωτίδου, Β7 
 

 

 
 
Μια … παρενοχλητική εµπειρία 

 
Πριν δυο βδοµάδες γυρνούσα απ’ το σχολείο και 

πήρα το δρόµο προς το σπίτι. Καθώς λοιπόν 
προχωρούσα, µόλις είχα περάσει το κτίριο της ∆ΕΗ, 
µε πλησίασε ένας άντρας γύρω στα τριάντα. Με 
ρώτησε πώς µε λένε, δεν του απάντησα, τον ρώτησα 
γιατί ρωτούσε, µου είπε πως µε είδε λίγο πιο πίσω 
και δεν µπορούσε να µη µου συστηθεί, του 
διευκρίνισα πως είµαι ανήλικη και πάω ακόµα 
σχολείο, αν και ήταν προφανές αφού φορούσα 
τσάντα, µου είπε πως µε πέρασε για φοιτήτρια, κάτι 
που δεν πίστεψα αφού δεν έµοιαζα καθόλου µε 
φοιτήτρια και πως και πάλι θα ήθελε να µάθει το 
όνοµα µου (αυτή τη φορά άρχισα να τροµάζω), του 
είπα ένα άλλο όνοµα και µου ζήτησε να βγούµε για 
καφέ κατά το απόγευµα, αρνήθηκα  εντελώς 
τροµαγµένη αυτή τη φορά, και άρχισα να τρέχω, δεν 
µε ακολούθησε. Μετά από µισή ώρα ξαναγύρισα στο 
ίδιο σηµείο και τον έπιασα να µιλάει µε µια άλλη 
κοπέλα, πολύ πιο µικρή από µένα, της έλεγε τα ίδια 
πράγµατα που είπε και σε µένα, πλησίασα, αυτή τη 
φορά, αποφασιστικά και είπα στην κοπέλα να φύγει, 
η κοπέλα στην αρχή δίστασε, όµως έφυγε, µετά 
γύρισα προς το µέρος του και του είπα να φύγει και 
πως αν τον ξαναέπιανα να την πέφτει σε ανήλικες θα 
καλούσα την αστυνοµία αµέσως. Έφυγε χωρίς να πει 
τίποτα. 

Η αλήθεια είναι πως αν δεν ήταν µεσηµέρι και αν 
δεν κυκλοφορούσαν µερικοί άνθρωποι εκείνη την 
ώρα, δεν θα είχα το θάρρος να κάνω εκείνο που 
έκανα, γι’ αυτό και συνιστώ και σε σας να µην 
«κωλώνετε», ούτε να φρικάρετε·  καλέστε αµέσως 
την αστυνοµία άµα δείτε ένα παρόµοιο περιστατικό.  

Ας σταµατήσει κάθε είδους παρενόχληση που 
µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά παραπτώµατα σε 
βάρος ανήλικων κοριτσιών (και αγοριών).  

Μια µαθήτρια της Β’ τάξης 
 

 
 

 
 

Σχολική πλαστοπροσωπία 
 

…µια παρανοµία που πρέπει να έχει θέση στη 
µαθητική αδιαφορία!! 

 
Πλαστοπροσωπία: το να εµφανιστεί κάποιος µε το 

όνοµα άλλου µε σκοπό την εξαπάτηση… 
 
Η πλαστοπροσωπία είναι ένα σύνηθες µοτίβο της 

καθηµερινής σχολικής ζωής. Με µερικές παραλλαγές 
όµως: α) δεν εµφανίζονται οι µαθητές µε το όνοµα 
άλλου αλλά µε την εµφάνιση κάποιου άλλου και β) 
προφανώς δεν διώκεται από το νόµο. 

Οι µαθητές,  προσπαθώντας να γίνουν αποδεκτοί, 
γίνονται τελείως συµβατικοί αδιαφορώντας για τη δική 
τους προσωπική γνώµη, άποψη, θέση. Με τον τρόπο 
αυτό ισοπεδώνεται η διαφορετικότητα στην εµφάνιση 
και κάποιες φορές και στην προσωπικότητα των 
µαθητών. 

Ποιο σκοπό, όµως, έχει αυτή η σχολική 
πλαστοπροσωπία; Από τον ορισµό θα λέγαµε ότι έχει 
σκοπό την εξαπάτηση, αλλά στην περίπτωση των 
εφήβων για ποια εξαπάτηση µιλάµε;;; Η απάντηση!; 
Για την εξαπάτηση του ίδιου τους του εαυτού!.. 

Προσποιούµενοι ότι ενδιαφέρονται για πράγµατα 
που στην πραγµατικότητα τους είναι παντελώς 
αδιάφορα προδίδουν τον εαυτό τους (βέβαια κάποιες 
φορές χωρίς να το θέλουν και χωρίς να το ξέρουν). 

Ενώ επιδιώκουν να ικανοποιήσουν το εγώ τους για 
να τα έχουν καλά µε τον εαυτό τους, καταφέρνουν να 
ικανοποιήσουν το εγώ τους διώκοντας τον εαυτό 
τους!!! Αν είσαι στο σχολείο, σήκωσε το κεφάλι σου. 
Βλέπεις κανένα τέτοιο µαθητή γύρω σου; Μήπως είσαι 
και συ ένας τέτοιος µαθητής; Μήπως έχεις πέσει και συ 
θύµα αυτής της κατάστασης;  

Ελπίζω πως όχι!! 
Χαρούλα Γρηγοριάδου, Α2 
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Τρίγωνο αλήθειας 

 
Ντροπή. Μιλάµε για ντροπή! 
Αλήθεια πώς µοιάζει η αλήθεια σας? 
Γελασµένοι "χα, χα", χωρίς ήθος στην επιφάνειά σας. 
Χωρίς γωνία για να ηρεµήσει η ίδια σας η ψυχή. 
Χωρίς σηµείο για το δικό σας ξεκίνηµα. 
Χωρίς µέτρο. 
Μορφή τριγώνου ΑΒΓ. 
Στο δρόµο σας χάθηκε µια ξεχασµένη πλευρά. 
Και τώρα δεν µπορεί να κλείσει. 
Ω! Έµεινε ανοιχτό το πολύτιµό σας τρίγωνο  
                                          αλήθειας! 
∆εν µε νοιάζει. ∆εν ακούω. 
Πλέον µιλάµε για ντροπή. 
Ακούτε Ρε! 
Μιλάµε για Ντροπή! 

 
 

Ένα γεµάτο κεφάλι 
 

Είσαι το µέλλον .  
Είσαι το µέλλον της ίδιας της ψυχής σου. 
Μην ξεχνάς πότε τον καλύτερό σου φίλο. 

Είναι αργά και η βαρεµάρα σαπίζει µέσα σου. 
Αλλά είσαι το µέλλον. 
Φαντάσου τα πάντα. 

Κάνε τα πάντα µε το µυαλό σου. 
Έχεις το µέλλον και το κοιτάς µ' έναν φραπέ. 

Ξύπνα. 
Κάποιος σ' αγαπάει και πεθαίνει κάθε βράδυ για σένα. 

Φαντάσου τον Άµλετ ή τον Πολώνιο και τα σοφά λόγια που έλεγαν στο πνεύµα του µέλλοντος. 
Νιώσε την φαντασία και το µέλλον µέσα σου. 

Συναίσθηµα κρίσης µην σε επηρεάζει. 
Φαντάσου. 

Τ' αστέρια είναι όλα δικά σου, µα ένα µονάχα αγαπάς. 
∆εν ξέρω να γράφω, 
απλά φαντάσου. 

Μην κοιτάς καθόλου απλά ξεκίνα το ταξίδι της ζωής.  
Το ταξίδι αυτής της ωραίας γυναίκας.. 

'Ακου, αγωνίσου…µας τρώνε.. 
Η επανάσταση και η φωνή σου είναι µαζί σου. Είναι τα όπλα σου. 

Φαντάσου.. 
 

Από το µπλογκ της Κρινιώς Μπύρου, «ταβάνι αηδίας» 
 
                           

ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΛΟΓΚΟΣΦΑΙΡΑ… 
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∆ε θέλω συντροφιά µου την κατάθλιψη της εποχής! 

 
Παίρνω την οµπρέλα µου για να πάω µια βόλτα… Όχι πως µε περιµένει κανείς, αλλά 

νιώθω απλά µια εσωτερική ανάγκη να περπατήσω. Αν ήξερα όµως τι θα συναντούσα, δε θα 

έβγαινα ποτέ από το σπίτι. Όχι, δεν έπαθα τίποτα κακό! 

Το αντίθετο θα έλεγα! Καθώς τα φώτα λαµπίριζαν στον 

κρυστάλλινο δρόµο σαν πεσµένη χρυσόσκονη, όοολοι όσοι 

πέρασαν από µπροστά µου φαίνονταν θλιµµένοι! Τα µάτια 

µου τους εξέταζαν όλους µε απορία, ψάχνοντας 

απεγνωσµένα για ένα χαµόγελο και µια φωνή. Αλλά 

µάταια… Όλοι ήταν βυθισµένοι στα πελάγη της θλιβερής 

σιωπής τους. 

Άρχισα µε ταραχή να αναρωτιέµαι αν ήταν φυσιολογικό 

που εγώ ένιωθα χαρούµενη. Να ‘ναι η βροχή που τους 

πήρε το γέλιο; Αλλά όλους πια; Άρχισα να ανησυχώ όλο 

και περισσότερο, όχι για τους άλλους, αλλά για µένα. Μα 

πού ζω; Γιατί δε µπορώ να καταλάβω την αιτία της 

θλίψης τους και συνεχίζω να είµαι χαρούµενη στον κόσµο µου; 

Την απάντηση δεν άργησα να πάρω από µια γειτόνισσά µου που συνάντησα τυχαία: «Να 

γελάµε??? Έγκληµα είναι, κορίτσι µου! Μας ξεβολεύει! Μας ξυπνάει και µας προσφέρει µια 

ψεύτικη ευτυχία, µια χαρά παροδική. Μας τάζει αισιοδοξία, τυφλές ελπίδες και 

υποτιθέµενες λύσεις όταν όλα γύρω µας καταρρέουν και, όταν τίποτα από όλα αυτά δε 

γίνει, µιζεριάζουµε ακόµα πιο πολύ! Γι’ αυτό µη γελάς πολύ, θα σε βλάψει!». 

∆εν περίµενε καν να της απαντήσω και έφυγε. 

Σαστισµένη κοίταζα το κενό και µουρµούρισα: «Μα πώς 

καταδικάζουν έτσι το γέλιο; ∆εν ξέρουν ότι κάνει καλό στην 

υγεία; Ότι δίνει χρώµα στις µαύρες ζωές των άλλων; Ότι 

δίνει νόηµα κι ελπίδα εκεί που η απελπισία και η µιζέρια 

ετοιµάζονται να εγκατασταθούν; Ότι όλα φαίνονται πιο 

αισιόδοξα και θεραπευτικά; Ότι δίνει λύσεις στα προβλήµατα 

των ανθρώπων και κουράγιο στις ψυχές τους; Τι απ’ όλα 

αυτά είναι έγκληµα???  

Ε ΟΧΙ! ∆Ε ΘΑ ∆ΕΧΤΩ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΩ ΤΗ ΜΙΖΕΡΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΑΛΛΟΥΣ! ∆Ε ΘΕΛΩ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΤΗΣ 

ΕΠΟΧΗΣ!» 

Και χαµογελαστή γύρισα στο σπίτι, ξέροντας ότι είµαι καλά… 

Ευαγγελία Καραγιαννίδου  

απόφοιτη 2011 

φοιτήτρια ελλ. φιλολογίας ∆.Π.Θ. 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ… ΠΟΙΗΜΑΤΑ… ΦΑΝΤΑΣΙΑ 
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µικρά ποιήµατα, σαν χαϊκού… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Χαρούλα Γρηγοριάδου, Α2 

 
 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ… ΠΟΙΗΜΑΤΑ… ΦΑΝΤΑΣΙΑ 

 Θα ‘θελε τη ζωή της να κυλά, 

κι όμως σκόνταψε… 

Το δρόμο της εμπόδισε,  

και τον εαυτό της πρόδωσε! 

Και πάλι προσπαθώ, 

και ξέρω πως μπορώ. 

Και πάλι σηκώνομαι, 

κι ας πέφτω στον γκρεμό. 

 Μία αγάπη, μια λέξη, 

 μια ακτίνα. 

Ένα βέλος, ένας έρωτας  

 ήταν…  

 και ΤΕΛΟΣ! 

Το χέρι σου, στο χέρι μου πάνω θα 
καθίσει. 
Κι η καρδιά σου την καρδιά μου, 
σίγουρα θα ακουμπήσει. 

 Δείχνω στον εαυτό μου μια 

πλαστή αλήθεια. 

Φτιάχνω για ‘μένα τη 

συνήθεια. 

Είμαι το εγώ μου,  

για να μη λέω άλλο ψέματα 

στον εαυτό μου. 
 

 Δεν πήρα τα βιβλία,  

 δε βρήκα τα χαρτιά. 

Πέταξα τα πτυχία,  

 για μια ψεύτικη ομορφιά. 

 Δες έξω. Βρέχει. 

Γιατί; Γιατί έφυγες… 

Μπορεί, γιατί σ’ αγάπησα και 

ναι σε άφησα, καθώς είχα 

την ελπίδα να γίνει η 

καταιγίδα ήλιος. 

Από ‘σένα για ‘μένα, σαν 

φιλί, κάτω απ’ τη βροχή… 
 

Την πόρτα σαν είδα κλειστή,  

μια ηλιαχτίδα χάθηκε απ’ τη Γη. 

Μα σαν άνοιξε ξαφνικά,  

ο Ήλιος φάνηκε ξανά!!! 

 

Μικρά ποιήµατα, σαν χαϊκού 
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ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ… ΠΟΙΗΜΑΤΑ… ΦΑΝΤΑΣΙΑ 
 

Κάπου πριν ή µετά το τέλος 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Καθόσουν στην άκρη του κόσµου στο τέλος της θάλασσας 
Κυλούσε απ’ τα πόδια σου το πανί του χαµένου καραβιού σου και τυλιγόταν στο σκοτάδι µε             

τα κύµατα 
Ήταν µαγεία όταν ζωγραφίστηκαν στην αγκαλιά και στο πανί σου αστερισµοί 
Μην τους κοιτάς τους αστερισµούς αυτούς. ∆εν θα τους βρεις στον κόσµο σου. ∆εν αντέχει 

τους δικούς σας τους καηµούς αυτός ο ουρανός 
Κι ήταν σαν να κοιτούσες τη νύχτα στα µάτια 
«Ποιον κόσµο ψάχνεις, παράξενη, ποια σηµάδια ουρανών ακολουθείς;» 
«Τον τόσο µακρινό, όσο αντέχει η µυρωδιά σου να οδηγεί τις πρύµνες µου». 
Κι έφυγες 
Κι οι σκιές µεγάλωσαν 
Πριν προλάβω να σου πω πόσο µετάνιωσα που δεν φύγαµε µαζί στον κόσµο σου 
Μην έρχεσαι τις νύχτες 
Μπερδεύω τους ουρανούς και ψάχνω τα σχήµατα αγκαλιάς σου στα βράδια της θάλασσας 
Κι όµως συνέχεια το φεγγάρι δείχνει βυθό 
 
∆ε µου ‘πες ποτέ τι µυρωδιά έχουν τα κατάρτια των ναυαγίων. 

Μια µαθήτρια της Β’ τάξης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Στο επόµενο τεύχος (1010) αποκλειστική 
ανταπόκριση από το µέλλον.  

∆ιαβάστε πώς θα είναι τα σχολεία µετά από 20 
χρόνια, το 2031! 

 


