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Και όμως, μέσα σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει ελπίδα, υπάρχει χαρά, υπάρχει αγάπη. 
Οι νέοι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να καλυτερεύσουν τον κόσμο. Έχουν διάθεση 
και δημιουργικότητα να προσφέρουν, ώστε να αλλάξουν τα δεδομένα που έχουν 
επικρατήσει από τις προηγούμενες γενιές. Ατενίζουν θετικά το μέλλον παρ’ όλη την 
αρνητική κατάσταση που επικρατεί, διότι θέλουν έναν κόσμο χωρίς τριτοκοσμικές 
χώρες, χωρίς πολέμους, χωρίς ρατσισμό. Θέλουν ένα κόσμο με ομόνοια, με ισότητα.

Ιωάννα Σαμούρη, Γ4

Αν θα μπορούσα τον κόσμο 
να άλλαζα…

Οι άνθρωποι θα πρέπει να αποκτήσουμε κοινούς στόχους. 
Ίσως με αυτόν τον τρόπο καταφέρουμε να αλλάξουμε 
τον κόσμο γύρω μας. Όλο αυτό, όμως, συνεπάγεται την 
ατομική προσπάθεια των ανθρώπων, αλλά και τη συλλογική 
προσπάθεια. Θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τον κόσμο τελικά;

Κώστας Παπαγιάννης, Γ3

Συνέχιση παράδοσης, συλλογικότητα, συνεργασία, υγιής επικοινωνία, συνειδητή, 
ενεργή και υπεύθυνη συμμετοχή, σύνθεση και έκφραση ιδεών, ελευθερία λόγου, 
παρατήρηση και καλή διάθεση.

εὖ ζῆν 
Ζωή. Μία τεράστια σύμπτωση. Αδιαμφισβήτητα, όμως, η ομορφότερη σύμπτωση. Γεννιέσαι, υπάρχεις, μεγαλώνεις, 
ωριμάζεις, γεράζεις μα σε όλα τα στάδια της ζωής σου νιώθεις. Απολαμβάνεις τα πάντα γύρω σου με τις αισθήσεις 
σου, τα οποία επίσης είναι συμπτώσεις. Το περίεργο όμως με όλες αυτές τις συμπτώσεις είναι ότι τις χαρακτηρίζει η 
τελειότητα. Κατά έναν περίεργο τρόπο όλα λειτουργούν ομαλά και αρμονικά στη φύση. Ο καθένας μας εξηγεί αυτή την 
τελειότητα με τη δική του θεωρία. Επίσης ο καθένας μας έχει τη δική του θεωρία για τη ζωή. Προσοχή όμως, γιατί το 
ότι αναπνέουμε δεν σημαίνει ότι ζούμε. Η ζωή είναι ένας αγώνας. Όλο τρέχεις..όλο προσπαθείς..όλο απογοητεύεσαι 
και πάλι από την αρχή. Αυτή όμως είναι και η ομορφιά της! Η ζωή είναι αυτή που μπορεί να σου δώσει την ευκαιρία 
να καταφέρεις το αδύνατο και αυτή που μπορεί να σου στερήσει το δυνατό. Η μεγάλη της δύναμη και η εξουσία της 
πάνω μας είναι αυτή που μας κάνεις να την αντιμετωπίζουμε με δέος. Η ζωή είναι μία πρόκληση. Έχεις μπροστά 
τον εαυτό σου και ανταγωνίζεσαι τον ίδιο. Θέλει θάρρος, αλλά και θράσος. Θέλει υπομονή, αλλά και επιμονή. Θέλει 
φαντασία. Θέλει όνειρα. Μια φορά υπάρχουμε …άρα ας φροντίσουμε να ζήσουμε!

Eιρήνη Αγγελή, Γ3

Θα έδινα έμφαση στην παιδεία γιατί είναι η απαρχή για 
τη λύση όλων των προβλημάτων που ταλανίζουν τη 
σύγχρονη κοινωνία. Μέσω της παιδείας κατοχυρώνονται οι 
βασικότερες αξίες της δημοκρατίας, όπως η εδραίωση της 
δικαιοσύνης, η ισότητα και ο διάλογος.

Αθηνά Μπέη, Γ3

Θέλουμε να ζούμε συνεχώς σε ένα 
«θολό» παρελθόν χωρίς να έχουμε 
καμία εικόνα του μέλλοντος μας; 
Όχι! Θέλουμε έναν κόσμο που να 
μην κυριαρχεί το συμφέρον, που 
οι δημοκρατικοί θεσμοί να μην 
ασφυκτιούν. Πρέπει να ισοπεδώσουμε 
τους εγωισμούς μας, να θυσιάσουμε 
ένα μέρος των συμφερόντων μας για 
το συμφέρον όλων των πολιτών. 
Είμαστε διατεθειμένοι να αλλάξουμε 
τον κόσμο, ώστε βασικά θεμέλια 
του να είναι η δημοκρατία, το κοινό 
συμφέρον, ο σεβασμός; Να αλλάξουμε 
τον τρόπο που σκεφτόμαστε; Τον τρόπο 
που ζούμε;

Μαίρη Παπανικόλα, Γ3

Θέλουμε μια κοινωνία χωρίς 
αλληλεγγύη; Θέλουμε κανόνες χωρίς 
καμία ανοχή; Χωρίς να υπάρχουν 
βασικές αρχές της δημοκρατίας, 
όπως ισότητα, ελευθερία λόγου 
και έκφρασης και σεβασμός στην 
ανθρώπινη ύπαρξη; 
Λύση στο πρόβλημα αυτό μπορεί να 
δοθεί μόνο μέσω της συνεργασίας και 
της ομαδικότητας. Μόνο εάν υπάρξει 
ένα κοινό όραμα για την ανθρωπότητα. 
Άλλωστε, η ευτυχία του ατόμου 
εξαρτάται άμεσα από την ευτυχία 
του συνόλου. Αρκεί όλοι μας να 
συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε μέλη 
ενός ευρύτερου συνόλου με κοινό 
στόχο και επιδιώξεις.

Χρύσα Πασσαλή, Γ3



Αναδρομή

Ο αρχαίος κόσμος 
κι ο σύγχρονος πολιτισμός

Τα έθιμα κι οι συνήθειες κάθε λαού αποτελούν ένα πολύ 
σημαντικό στοιχείο της συνέχειας της παράδοσης και του 

πολιτισμού του! Πολλές από τις σημερινές συνήθειες, ήθη κι έθιμα 
της χώρας μας είναι άμεσα επηρεασμένα από τον αρχαίο ελληνικό 
πολιτισμό, κάτι το οποίο αποτελεί ένα αξιοθαύμαστο γεγονός, 
καθώς τα στοιχεία αυτά έχουν διατηρηθεί και διασωθεί για πάνω 
από 3.000 χρόνια, παρά τις κατακτήσεις άλλων λαών.

Τα τρία κυριότερα στάδια της ζωής του κάθε ανθρώπου είναι 
διαποτισμένα από τέτοιες συνήθειες οι οποίες ισχύουν έως τις 
μέρες μας και χρησιμοποιούνταν και από τους αρχαίους Έλληνες. 
Όσον αφορά τη γέννηση, σήμερα επικρατεί η άποψη ότι οι μοίρες 
επισκέπτονται το νεογέννητο την πρώτη νύχτα της ζωής του. Και 
στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε η πεποίθηση ότι από την πρώτη μέρα 
της γέννησης κάθε ανθρώπου οι μοίρες, κι ιδιαιτέρα η Κλωθώ, 
άρχιζαν να υφαίνουν το νήμα της ζωής του έως και το θάνατό 
του, οπότε και το νήμα κόβεται. Άλλο ένα σημαντικό στάδιο της 
ζωής καθενός αποτελεί κι ο γάμος. Σήμερα, κατά τη διάρκεια της 
τέλεσης του μυστηρίου αυτού, οι νεόνυμφοι φορούν τα στέφανα 
τα οποία συμβολίζουν την ένωση του ζευγαριού. Η ίδια ακριβώς 
συνήθεια επικρατούσε και στην αρχαία Ελλάδα, όταν ο άνδρας κι η 
γυναίκα αποφάσιζαν να νυμφευτούν. 

Το σπάσιμο του ροδιού, το οποίο 
συμβολίζει τη γονιμότητα, είναι 
κατάλοιπο της αρχαίας ελληνικής 
παράδοσης. Ακόμα και μέχρι τον 
προηγούμενο αιώνα οι γυναίκες 
που παντρεύονταν κοιμούνταν 
τις πρώτες μέρες με ηλικιωμένες 
γυναίκες, κάτι το οποίο συνέβαινε 

και στην αρχαία Ελλάδα. Όλες αυτές τις συνήθειες και τα έθιμα, 
η Εκκλησία έχει προσπαθήσει να τα εξαλείψει, πράγμα που δεν 
επιτεύχθηκε, καθώς οι παραδόσεις αυτές ήταν βαθιά ριζωμένες 
στη συνείδηση του Έλληνα. 

Τέλος, όσον αφορά το θάνατο, το στάρι, το σπάσιμο του πιάτου που 
συμβολίζει την προσπάθεια να εκδιωχθεί ο χάρος είναι καθαρά 
κατάλοιπα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.
 Επιπρόσθετα, πολλές σημερινές γιορτές έχουν έντονο το στοιχείο 
της διάδοσης τους 
από τον αρχαίο κόσμο. 
Τα Χριστούγεννα 
γιορτάζονται την 25η 
Δεκεμβρίου, ημερομηνία 
κατά την οποία οι Πέρσες 
υμνούσαν το Θεό Μίθρα, 
τον επονομαζόμενο 
Ήλιο. Την Πρωτοχρονιά 
(1η Ιανουαρίου) 
πραγματοποιούνταν 
καθαρτήριες τελετές, 
κατά τη διάρκεια των 
οποίων γιορτάζονται 
κι άλλοι θεοί, ενώ 
πραγματοποιούνταν και θυσίες προς τιμήν τους. Οι Απόκριες 
τελούνταν στην αρχαία Ελλάδα, το μήνα Ανθεστηρίωνα, 
ονομάζονταν Ανθεστήρια και συμβόλιζαν την αναγέννηση της 
φύσης. Οι μάσκες, οι καλικάντζαροι, τα άσεμνα τραγούδια, η 
αποχή από το κρέας είναι χαρακτηριστικά τα οποία ίσχυαν στον 
αρχαίο κόσμο και συνηθίζονται μέχρι και τη σημερινή εποχή.

Μάριος Μωραΐτης, Α3

Η νομισματική ιστορία της Ελλάδας

Πρόδρομοι του νομίσματος στον ελλαδικό χώρο ήταν οι σιδερένιοι οβελοί, που καθιερώθηκαν από το βασιλιά 
του Άργους Φείδωνα. Τα πρώτα νομίσματα κόπηκαν στο βασίλειο της Ιωνίας και της Λυδίας προς τα τέλη 

του 7ου αιώνα με κύριο υλικό τους το ήλεκτρο κι ένα κράμα χρυσού κι αργύρου. Μερικά από τα σημαντικότερα 
νομίσματα εκείνης της εποχής ήταν η δραχμή της Αίγινας και το τετράδραχμο της Αθήνας, όπου απεικονίζονταν 
ζώα και φυτά. Προχωρώντας στη βυζαντινή περίοδο, οι απεικονίσεις των νομισμάτων τότε ήταν ο σταυρός, η 

προτομή του αυτοκράτορα, ο δικέφαλος αετός, δηλαδή σύμβολα που μαρτυρούν τη μακραίωνη ιστορία και την πολιτισμική παράδοση της 
χώρας μας.

Στη συνέχεια από το 1828- 1832, οι φοίνικες του Καποδίστρια αποτέλεσαν το μέσο συναλλαγών. Γενικά ο φοίνικας 
ήταν το ιερό πτηνό των Αιγυπτίων που είχε ταυτιστεί με την αθανασία, το Χριστιανισμό ακόμα και τη Φιλική 

Εταιρεία. Βέβαια ορόσημο στην ιστορική πορεία των νομισμάτων ήταν η δραχμή που 
σηματοδότησε την εξέλιξη της χώρας για δύο αιώνες!

Και κάπου εδώ το ταξίδι μας στο χρόνο πλησιάζει στο τέλος του με την κυκλοφορία του ευρώ. Οι εικόνες της 
ελληνικής όψης των νομισμάτων του ευρώ είναι: μια τριήρης, ένα δεξαμενόπλοιο, ο Ρήγας Φεραίος, ο Ιωάννης 
Καποδίστριας, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, η γλαύκα κι η αρπαγή της Ευρώπης. Αντίστοιχα, στα χαρτονομίσματα 
αναγράφονται με αύξουσα σειρά ο κλασσικός, ο ρομανικός, ο γοτθικός, ο αναγεννησιακός, ο μπαρόκ ρυθμός, η 
εποχή του σιδήρου κι η αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα.

Μαρία Καρδάτου, Β1
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Άγνωστοι Έλληνες

Ανέκαθεν ο ελληνικός λαός συνυφασμένος με τη θάλασσα 
και την εξερεύνηση  άγνωστων τόπων εξαπλώθηκε στα 

πέρατα της οικουμένης, ιδρύοντας αποικίες που αποτέλεσαν 
«φάρους» του ελληνικού πνεύματος. Από την Ισπανία έως 
την Κριμαία κι από τη Σικελία έως την Ινδία, οι Έλληνες 
ήλθαν σε επαφή με αυτόχθονες πληθυσμούς, τοποθετώντας 
τις βάσεις για τη δημιουργία ενός ανθρωπιστικού πολιτισμού. 
Απομεινάρια αυτής της εξάπλωσης αποτελούν πληθυσμοί, 
όπως αυτοί της Κάτω Ιταλίας και Ινδικού Καύκασου 
(Καλλάς), οι οποίοι ακόμα και σήμερα σεμνύνονται για την 
ελληνική καταγωγή τους.

Έλληνες Κάτω Ιταλίας
Ήδη από τα χρόνια του Α’ Ελληνικού αποικισμού (8ος 
αιώνας π.Χ) η Σικελία και η Κάτω Ιταλία αποτέλεσαν τις 
κατεξοχήν εστίες συγκέντρωσης ελληνικών πληθυσμών 
που συνέρρεαν από τη μητέρα Ελλάδα. Αποικίες, όπως 
ο Σελινούς, ο Ακράγας, οι Συρακούσες συνέβαλαν στη 
διάδοση του Ελληνικού πολιτισμού σε ολόκληρη την 
Ιταλική χερσόνησο, δικαιώνοντας το χαρακτηρισμό 
«Μεγάλη Ελλάδα». Οι πληθυσμοί αυτοί έχοντας βαθιά 
πεποίθηση της καταγωγής τους, συνέχισαν να μιλούν την 
ελληνική γλώσσα, παρά τις πολλαπλές και μακροχρόνιες 
κατακτήσεις ξένων λαών (Ρωμαίων, Αράβων, Νορμανδών, 
Ισπανών κτλ). Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της 
ελληνικής διαλέκτου που ομιλείται ακόμα και σήμερα από 
τους Γκραικάνους της Απουλίας, η οποία ωστόσο χρήζει 
προστασίας και μελέτης, αφού το ελληνικό αλφάβητο, ήδη 
από τα μεταβυζαντινά χρόνια, αντικαταστάθηκε από το 
λατινικό. Αξίζει να σημειωθεί η επίμονη προσπάθεια των 
κατοίκων της περιοχής να καταστήσουν γνωστά τόσο στο 
ιταλικό όσο και στο ελληνικό κράτος την καταγωγή και την 
ιστορία τους.

Καλλάς
Αντικείμενο εκτεταμένων μελετών υπήρξε η προέλευση 
των Καλλάς, απομονωμένων πληθυσμών του Ινδοκούς 
στα σύνορα Πακιστάν – Αφγανιστάν. Η φυλή αυτή, που 
παρουσιάζει διαφορετικά εθνολογικά χαρακτηριστικά από 
τους υπόλοιπους κατοίκους των δύο χωρών (ξανθό χρώμα 
μαλλιών, λευκή επιδερμίδα, γαλάζια μάτια), κατά καιρούς 
ισχυρίζεται ότι αποτελεί απόγονο επιμειξιών των Μακεδόνων 
στρατιωτών του Μεγάλου Αλεξάνδρου με αυτόχθονες 
πληθυσμούς. Αν και επικαλούνται την ιδιαίτερη πολυθεϊστική 
θρησκεία τους και έθιμα κοινά με αυτά της Ανατολικής 
Μεσογείου. Ωστόσο, οι ερευνητές εικάζουν ότι η φυλή των 
Καλλάς είναι μάλλον ρωσικής καταγωγής.

Μάριος Μωραΐτης, Α3 

Ημικύκλια

Ο ελληνικός πολιτισμός ανέκαθεν φημιζόταν, κι 
εξακολουθεί να φημίζεται, για τους φιλοσόφους του. 

Όμως οι φιλόσοφοι, ως φίλοι της σοφίας, ασχολούνταν 
και με διάφορους άλλους τομείς πέραν απ΄αυτόν της 
φιλοσοφίας, όπως για παράδειγμα τα μαθηματικά, τη φυσική, 
την αστρονομία. Οι γνώσεις όλων των παραπάνω τους 
επέτρεπαν να είναι πολυπράγμονες και να εξετάζουν ποικίλα 
θεωρήματα από πολλές διαφορετικές πτυχές. Ο Πλάτωνας 
ήταν ένας από αυτούς.

Ο Πλάτωνας, λοιπόν, παρομοίασε την ευημερία της 
ανθρώπινης ύπαρξης με την ύπαρξη ομοιόμορφων και 
τέλειων κύκλων. Οι κύκλοι, όμως στη συνέχεια, λόγω της 
φιλαρέσκειας και του εγωισμού, διαχωρίστηκαν σε δύο 
ημικύκλια, τα οποία διασκορπίστηκαν σε όλα τα πλάτη και 
τη μήκη του κόσμου μας. 

Καθώς ένα ημικύκλιο από μόνο του έχει τη μισή «αξία» του 
κύκλου, σύμφωνα και με τον αντίστοιχο μαθηματικό τύπο, 
έκτοτε ψάχνει να βρει το άλλο του μισό. Αυτή η φράση 
που χρησιμοποιείται και συμπυκνώνει όλη την έννοια της 
ανθρώπινης ψυχολογίας είναι βασισμένη στη θεωρία αυτή 
του Πλάτωνα.

Ωστόσο, σύμφωνα πάλι με τον Πλάτωνα, το γεγονός του 
ότι τα ημικύκλια «εξαρτώνται» κυριολεκτικά και μεταφορικά 
από την ανεύρεση του άλλου τους μισού δεν εμποδίζει τη 
διατήρηση της ατομικότητας. Γι αυτό, άλλωστε, οι σπουδαίοι 
μαθηματικοί του παρελθόντος είχαν διαμορφώσει τύπους 
που χρησίμευαν για παράδειγμα, στον υπολογισμό του 
εμβαδού τους.

Με άλλα λόγια, είχαν ανάγκη από το άλλο τους μισό, όπως 
ποτέ δεν προσδιορίζονταν από αυτό. Αυτή η αρχή θα πρέπει 
να διέπει και τις ανθρώπινες σχέσεις και εμείς ως ανθρώπινα 
και αυτοπροσδιοριζόμενα άτομα να αντιληφθούμε τη λεπτή 
διαχωριστική γραμμή μεταξύ του «νοιάζομαι» «αγαπάω» και 
του «ταυτίζομαι», «αφομοιώνομαι».

Κωνσταντίνα Μπεθάνη, Α3

Αναδρομή
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Η κρίση είναι μια 
πολυπρόσωπη μορφή 

εκδήλωσης γεγονότων 
και καταστάσεων, που 
αποσυντονίζουν και 
αναδιατάσσουν τη σωστή 
λειτουργία της κοινωνίας. 
Δύσκολο να ξεφύγεις απ’ 
αυτήν. Μαστίζει την εποχή 
μας και προκαλεί φόβο, 
ανασφάλεια και αβέβαιο 
μέλλον.
e Αναστασία Σελιάεβο, Γ4 

Η κρίση που επικρατεί δεν είναι μόνο οικονομική είναι και  
κοινωνική. Ίσως η οικονομική κρίση να προέκυψε από την 

κοινωνική, ίσως πάλι αυτοί οι δύο παράγοντες να αλληλοσυνδέονται. 
Κάθε είδους κρίση, λοιπόν, προκαλεί την επικράτηση μιας πλήρους 
σύγχυσης και αναστάτωσης στην κοινωνία. Σε τέτοιες περιόδους 
παρατηρούμε έξαρση κοινωνικών φαινομένων που επιφέρουν 
αρνητικά αποτελέσματα στην κοινωνία. Τέτοια φαινόμενα είναι ο 
εθνικισμός, ο ρατσισμός, η ταξική ανισότης κλπ

e Ναταλία Παπαγιάννη, Γ3

Κρίση χωρίς απόκριση…

Η αναδρομή στο παρελθόν θα μας οδηγήσει πιθανώς σε νέα 
συμπεράσματα. Με αυτόν τον τρόπο, αρκετοί θα καταλήξουν 

στο συμπέρασμα πως η αιτία αυτής της κρίσης ήταν η κρίση ηθικών 
και κοινωνικών αξιών, που προηγήθηκε. Στις σκέψεις μας θα έρθουν 
αμέσως εικόνες από ανθρώπους που δεν νοιάζονταν για το μέλλον. 
Τα όνειρα τους ίσως να έφταναν μέχρι την επόμενη εβδομάδα και 
θα αφορούσαν κυρίως οτιδήποτε αναφερόταν στον υλικό τομέα. 
Κυρίαρχη ιδέα; Η ιδέα να αποκτηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα 
υλικά αγαθά για την επίδειξη πλούτου και την υποτιθέμενη κοινωνική 
καταξίωση. Ακριβά αυτοκίνητα και ρούχα, πολυτελή σπίτια και 
ταξίδια ήταν τα συστατικά και οι ιδέες των ιδανικών ονείρων.
Ήταν αναμενόμενο αυτά τα προσωρινά όνειρα του παρόντος κάποτε 
να καταστραφούν. Όταν το μέλλον πήρε τη μορφή ενός «τρένου» 
που ερχόταν καταπάνω μας χωρίς σταματημό και ήρθε να μας 
τοποθετήσει σε μια τάξη. Ο σκοπός, λοιπόν, αυτού του «τρένου» ήταν 
αφενός η διάλυση αυτών των ιδανικών και αφετέρου η αλλαγή μιας 
διαδρομής. Μια διαδρομή που ο προορισμός της είναι να αλλάξει 
τους ανθρώπους. Να τους κάνει να σκεφτούν και να αναθεωρήσουν. 
Να στραφούν ξανά στις ηθικές και κοινωνικές αξίες και να διώξουν 
μια καταστρεπτική λέξη, το «εγώ». Έτσι πρέπει να σκεφτούμε. Θα 
φτάσει, ή, μάλλον, μας συμφέρει να φτάσει στον προορισμό του; Ή 
θα συνεχίσουμε να κάνουμε κύκλους γύρω από το μηδέν;

e Ελένη Μωραΐτη, Γ3 

Κρίση και Όνειρα…

Η οικονομική κρίση έχει διαλύσει τα όνειρα μας και τώρα πλέον 
άλλοι αποφασίζουν για εμάς. Επιπλέον αν κάποιος καταφέρει να 

περάσει στη σχολή όπου επιθυμεί μπορεί να μην πάει, διότι σπουδές 
σε άλλη πόλη σημαίνει έξοδα και τα χρήματα που παίρνουν οι γονείς 
μας δυστυχώς δε φτάνουν. 

 e Βάσια Προίσκου, Γ4

Κρoίσοι ή Κρίση

Στη σημερινή εποχή, μέσα σε αυτή την οικονομική κατάσταση, στην 
οποία βρισκόμαστε, αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι καταφέρνουν 

να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για οικονομική ή άλλου είδους 
εκμετάλλευση. Μεγάλες επιχειρήσεις, που άντεξαν την τελευταία 
τετραετία, κατάφεραν να εξαγοράσουν μικρότερες.
 Η οικονομική αυτή κρίση είχε επιπτώσεις και στην ψυχολογία των 

ανθρώπων, που είδαν να χάνονται ολόκληρες περιουσίες μέσα από 
τα χέρια τους. Το ποσοστό των αυτοκτονιών εκτινάχτηκε στα ύψη, 
καθώς οι άνθρωποι αδυνατούσαν να πληρώσουν τα χρέη τους. 
Άνθρωποι μίζεροι, με μια γεμάτη άγχος και αγωνία καθημερινότητα. 
Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν επιτήδειοι, οι οποίοι αισχροκερδούν εις 
βάρος αυτών των ανθρώπων.

e Γιάννης Μπέης, Γ3

Τα ρήματα της κρίσης

Κρίση… Είτε οικονομική, είτε ηθική το αποτέλεσμα είναι ένα: η 
απώλεια 

Χάνω… Είτε χρήματα, είτε αξιοπρέπεια το αποτέλεσμα είναι ένα: ο 
πόνος
Γύρω μας, μέσα μας ο πόνος, η ανάγκη να σταματήσει ο πόνος, η 
ανάγκη να σταματήσει η αλλοίωση, η φθορά. 
Αισθάνομαι… Έναν δεύτερο εαυτό που Αισθάνεται ό,τι κι εγώ. Την 
ανάγκη να αλλάζει, να νιώθει, να ελπίζει.
Αλλάζω… θέλω, μπορώ, πρέπει. 
Κρίση: Χάνω, Αισθάνομαι, Αλλάζω

e Μαίρη Κέλλη, Γ2

«Μέτρον άριστον»

Ωστόσο, η οικονομική κρίση δεν επηρέασε μόνο αρνητικά τις 
ζωές μας. Έδωσε την ευκαιρία στον Έλληνα να καταλάβει και 

να εφαρμόσει το αρχαίο ρητό «Μέτρον άριστον». Είχε μάθει να 
ζει στη σπατάλη και τον καταναλωτισμό. Με την οικονομική κρίση 
αναγκάστηκε να βάλει προτεραιότητες και να καταναλώνει με μέτρο 
τα αγαθά  που με κόπο, πλέον, αποκτά. Επιπλέον, οι άνθρωποι ήρθαν 
πιο κοντά μεταξύ τους και έγιναν περισσότερο αλτρουιστές. 

e Aγγελική Κούνουπα, Β2

Κρίσιμη Εποχή

Μπορούμε να ξεφύγουμε; Να τρέξουμε μακριά για ένα καλύτερο 
μέλλον; Ίσως όχι. Μόνο το γενικό ενδιαφέρον, η έξυπνη και 

ορθή αντιμετώπιση και ο σεβασμός είναι τα κατάλληλα μέσα με τα 
οποία μπορούμε να εφοδιαστούμε, για να βαδίσουμε σε ένα ομαλό 
δρόμο. Σε ένα «ομαλό» μέλλον.

e Μαίρη Παπανικόλα, Γ3

Ίσως, όμως, στο σημείο που έχουν φτάσει τα πράγματα, εκτός από 
το να παραπονιόμαστε να πρέπει να δούμε και κάτι θετικό. Ίσως 

ήρθε η ώρα να μηδενίσουμε και σε οικονομικό και σε κοινωνικό 
επίπεδο, έτσι ώστε να εξυψωθούμε οριστικά στη συνέχεια. 
Πρέπει να σταματήσει να 
υποβαθμίζεται η παιδεία, οι 
αξίες και – στη χειρότερη 
περίπτωση - η ανθρώπινη 
ζωή. Ως άνθρωποι, όλοι 
έχουμε τα ίδια δικαιώματα, 
οφείλουμε, λοιπόν, να 
προσπαθήσουμε να βγούμε 
από αυτό το αδιέξοδο, που 
ονομάζεται κρίση αξιών, 
θεσμών, παιδείας, ζωής, 
οικονομίας…  
e Αναστασία Μπέλλου, Γ3

Η κρίση… στα χρόνια της κρίσης
αντιθέσεις

Μαρία Πηνελόπη Λουκά, Α2

Γιάννης Κουβάς, Β2
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«Εῦ σκέπτεσθαι»
Άνθρωπος. Ανθρωπιά. Ανθρωπισμός. Παράγωγα της ίδιας λέξης, της ίδιας αξίας. Της αξίας της ζωής. Ζωή… αυτό το ύψιστο ιδανικό, 

που απολαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι υπό μόνη την ιδιότητά τους ως άνθρωποι. Ανθρωπιά. Μία λέξη κοινόχρηστη. Ένα νόμισμα που 
κυκλοφορεί σε όλα τα χέρια, γιατί συμβαίνει η ανταλλακτική του αξία να είναι πολύ μεγάλη. Πουλιέται η ελευθερία; Αγοράζεται; Δεν ξέρω. 
Βασικά ξέρω! Η ελευθερία εμφυσείται. Είναι τρόπος ζωής. Νοοτροπία πολιτισμού. Αρχίζει από το σπίτι, περπατά στους διαδρόμους της 
δουλειάς μας, διαπερνά όλες μας τις σχέσεις. Συνοδοιπόρος της ισότητας. Ενδεδειγμένη στάση η διαμαρτυρία. Ναι! Αυτή η στάση αρνήσεως 
είναι αυτή που αίρει την παθητική αδιαφορία και προϋποθέτει μία θετική αντιμετώπιση. Διαμαρτυρία στο καθιερωμένο, λοιπόν, που μόνο 
ως σύστημα προσαρμογής και αποχαύνωσης δοσμένο από πριν μοιάζει.  Ευτυχώς, πολλοί νέοι σήμερα έχουν ελευθερωθεί από τους 
«κληρονομικούς» ενδοιασμούς, τις συμπλεγματικές αναχαιτίσεις. Ψάχνουμε το μέτρο, την ισορροπία. Επιζητάμε την παράλληλη καλλιέργεια 
σάρκας και νου σε ανθρώπινη κλίμακα. Με άλλα λόγια, ψάχνουμε την ελληνική αρμονία. Ονειρευόμαστε και ας απογοητευτούμε. Είναι 
γνωστό πως αυτοί που πέτυχαν είναι αυτοί που πίστεψαν στο ψέμα του ονείρου. Τώρα πρέπει. Τώρα πρέπει να ξυπνήσουμε από την 
καταναλωτική νάρκη. 

Τυχοδιώκτες κάθε χώρας έσπευσαν να υπερασπιστούν την Ελλάδα κατά καιρούς, πολλοί λίγοι από ζήλο, αφιλοκερδή. Να ποιες νομίζω 
πως είναι οι σκέψεις τους: η Ελλάδα μαστίζεται από διχόνοιες. Εκεί θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε πλούτη και εξουσία. Οι Έλληνες είναι 
αμαθείς και αγροίκοι. Ήταν χρόνια σκλάβοι των Τούρκων. Τώρα, σειρά μας να κυριαρχήσουμε πάνω τους. Αν εμείς, λοιπόν, οι Έλληνες 
είμαστε σώφρονες, τότε δεν πρέπει να αφήσουμε να μας θαμπώσουν οι ψεύτικες εκδηλώσεις τους. Κάποιοι ξέρουν να λένε Ελλάδα στα 
ελληνικά, μα τίποτα δε νιώθουν από ό,τι σπουδαίο, μεγάλο και αιώνιο κρύβει αυτή η λέξη στα σπλάχνα της. Η Ελλάδα αργά ή γρήγορα 
«ξερνάει» τα ξένα σώματα που πάνε να πέσουν πάνω της και ας έχουν τις καλύτερες 
προθέσεις.

Τώρα, όμως, δεν είμαστε δούλοι του κόσμου, ούτε και αφεντικά του. Είμαστε μόνο 
οικονόμοι της ζωής. Ο άνθρωπος έχει γίνει άτομο. Ο πολίτης, ιδιώτης. Ο εαυτός μας, 
το εγώ μας. Πρέπει να αποποιηθεί ο άνθρωπος τον ατομικισμό του. Και είναι και 
αυτές, οι μοναδικές προσωπικότητες, που διαθέτουν πανίσχυρη ψυχική αντοχή και 
δύναμη και δαμάζουν τα γεγονότα, είτε τους ωφελούν, είτε όχι. Γιατί αυτό είναι το 
μεγαλείο ενός πνευματικού ανθρώπου. Να παρατηρεί και να αξιολογεί. «Δε μένω 
τυφλός στα ψεγάδια μας, αλλά έχω την ιδιοτροπία να πιστεύω στον εαυτό μας» έλεγε 
ο Σεφέρης και εγώ ταπεινά προσθέτω «Ήμουν και θα είμαι ένας ανύπαρκτος. Γιατί 
εσείς έχετε ανάγκη από σκυμμένα κεφάλια».

Ειρήνη Αγγελή, Γ1

«Ξύπνα 
παιδί μου!»

Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι το μοναδικό πού ακούμε 
επανειλημμένα από τους γονείς μας «Ξύπνα παιδί μου, δεν 

πρόκειται να βγεις έξω και να σου ανοιχτούν όλες οι πόρτες!». 
Μπορεί να ακούγονται πολύ σκληρά κι αποθαρρυντικά αυτά τα λόγια, στην 

πραγματικότητα, όμως, λέγονται από τους μεγαλύτερους με τέτοια φυσικότητα 
που θα νόμιζε κανείς πως πρόκειται για τον καινούργιο τρόπο ζωής. Αυτό, επειδή 

για τους περισσότερους ενήλικες η σημερινή εποχή βιώνεται με τόσο έντονο, αισχρό, 
πιεστικό και ρεαλιστικό τρόπο, ώστε η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο φαντάζει σαν 

ένα παραμύθι.
Ωστόσο, εμείς θα πρέπει από αυτά τους τα λόγια να κρατήσουμε και να δώσουμε 

ιδιαίτερη σημασία στη λέξη «ξύπνα» γιατί από μόνη της είναι μία λέξη με ιδιαίτερο 
νόημα, το οποίο μας καλεί σε κάθε είδους αφύπνιση, συνειδητοποίηση του κόσμου που 

μας περιβάλλει και των δυνατοτήτων αυτού. 
Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να κατανοήσουμε κι εμείς από μέρους μας πως ήττες πάντα 
θα υπάρχουν, γι ‘αυτό αξίζει να δίνουμε μερικές μάχες, υπερασπιζόμενοι πάντα, τα 
όνειρα μας. Όμως, θα πρέπει να ξέρουμε για τι αγωνιζόμαστε. Κατ’ εμέ καλύτερο 

είναι αυτό από το να σκύβουμε το κεφάλι και να πορευόμαστε έχοντας πάντα 
το φόβο της ήττας.

Έτσι την επόμενη φορά που θα ακούσουμε κάποιον να υποστηρίζει πως 
«έχουμε μεγάλα όνειρα», εμείς θα πρέπει να λέμε στον εαυτό 

μας: «Όχι δεν έχω «μεγάλα όνειρα, εσύ είσαι αυτός που 
σκέφτεται πολύ λίγο»

Κωνσταντίνα Μπεθάνη, Α3

Από το γκρίζο 
στο θαλασσί
 Έχουμε σκεφτεί ποτέ πως είμαστε ό,τι 
θέλουν οι άλλοι; Έχουμε αναλογιστεί ποτέ 
το πώς μας επηρεάζουν αυτοί που μας 
κυβερνούν; Ίσως, αν κάποιος παρατηρήσει 
αυτά που συμβαίνουν στην εποχή μας, θα 
φτάσει στο συμπέρασμα πως τα «πιστεύω» 
μας δεν είναι αυτά που εμείς θέλουμε, αλλά 
απόψεις και αντιλήψεις συγκεκριμένων 
ανθρώπων.
 Νιώθουμε πως είμαστε ελεύθεροι, ενώ 
στην ουσία είμαστε εγκλωβισμένοι σε ένα 
κλουβί γεμάτο επιφανειακά και ανούσια 
πράγματα. Και αυτό γιατί; Γιατί τα πιστεύω 
όσων βρίσκονται στην εξουσία έχουν 
γίνει και δικά μας πιστεύω. Πού πήγε η 
προσωπικότητά μας; Μήπως πρέπει να την 
αναδιαμορφώσουμε βάσει των δικών μας 
θέλω; 
 Είναι καιρός να πιστέψουμε στους εαυτούς 
μας και στις δυνατότητές μας. Με σεβασμό 
προς τις ανάγκες της κοινωνίας, πρέπει όλοι 
να βρούμε το νόημα του «εμείς» και να 
ενωθούμε σαν σύνολο με κοινά συμφέροντα. 
Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να γεμίσουμε 
και πάλι τις γκρίζες ζωές μας με χρώμα. 
Χρώμα της ελπίδας. Χρώμα θαλασσί.

Αγγελική Τσιλιμίγκρα, Γ4 

αντιθέσεις

Γιάννης Κουβάς, Β2
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Ο ανθρωπισμός 
περνάει κρίση

Σ τις μέρες μας, ο ανθρωπισμός 
και ο σεβασμός στην 

ανθρώπινη ύπαρξη και 
αξιοπρέπεια έχει χαθεί.

Όλοι επιθυμούν τον πλούτο 
και τα χρήματα κι αυτό τα έχει 

μεταμορφώσει  σε κυρίαρχες 
κοινωνικές αξίες που όλοι τις 

επιδιώκουν. Λίγα άτομα, όμως, 
ενδιαφέρονται για γνήσιες 

αξίες, όπως η εντιμότητα ή η 
ανιδιοτελής προσφορά προς 

τους συνανθρώπους, αξίες που, 
αν υπήρχαν, θα είχαν αποτρέψει 

πολλά από τα δεινά του 
σημερινού κόσμου.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 
ότι ο αιώνας μας παρουσιάζει τα 

περισσότερα θύματα πολέμων 
σε σχέση με όλους όσοι 

προηγήθηκαν. Ποτέ άλλοτε δεν 
είχε υποβαθμιστεί η ανθρώπινη 
ζωή όσο στις μέρες μας. Σ΄αυτή 

την εξέλιξη έχουν συμβάλει 
η ανακάλυψη των πυρηνικών 

όπλων, τα οποία είναι τόσο 
πολύ επικίνδυνα που έχουν τη 

δυνατότητα να εξολοθρεύσουν 
ολόκληρους πληθυσμούς, χώρες 

και πόλεις. 
Σε μια εποχή, λοιπόν, που 

κυριαρχούν ο ατομισμός, η 
αποξένωση, η ανάγκη για 

κυριαρχία, τα συμφέροντα 
και η αγωνία για ένα αβέβαιο 
μέλλον, δύο πράγματα δίνουν 

ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο: 
ο ανθρωπισμός, ο οποίος θα 

προβάλλει τον ολοκληρωμένο 
άνθρωπο με την πολύπλευρη 

γνώση και τις ηθικές αξίες και ο 
σεβασμός προς την ανθρώπινη 

ύπαρξη και το δικαίωμα όλων των 
ανθρώπων για ζωή. 

Αν ως άνθρωποι καταφέρουμε ο 
καθένας ξεχωριστά να σεβαστεί 

τα παραπάνω, αλλάζοντας πρώτα 
τον εαυτό μας, τότε θα αλλάξει ο 

κόσμος μας.
Νίκη Ξεκούκη, Γ3

Η δημοκρατία σήμερα
Τα τελευταία χρόνια η άνθιση ναζιστικών κινημάτων με άκρως αντιδημοκρατικές 

αντιλήψεις, έχει φέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της δημοκρατίας και το αν το 
σημερινό πολίτευμα ανταποκρίνεται στα γνωρίσματα της. Συχνά υποστηρίζεται, ότι 
το σημερινό πολίτευμα αποτελεί διαστρεβλωμένη μορφή της δημοκρατίας, η οποία 
πολλές φορές εξιδανικεύεται από κάποιους, συνήθως ιεραρχικά ανώτερους, με σκοπό 
την εξυπηρέτηση των ιδιωτικών τους συμφερόντων. Δυστυχώς, αντιδημοκρατικές 
συμπεριφορές, δηλαδή αντίθετες προς τα γνωρίσματα της δημοκρατίας, εκδηλώνονται 
καθημερινά, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό, αυτές τις απόψεις.
Η δημοκρατία συνδέεται άρρηκτα με τον ανθρωπισμό και το σεβασμό ανάμεσα στους 
πολίτες, καθώς επίσης και με την ελεύθερη και άφοβη έκφραση και τη συνεργασία. 
Ωστόσο, είναι αδύνατον η σημερινή αμφιλεγόμενη δημοκρατία να αποκατασταθεί 
αν ο άνθρωπος καθημερινά δεν αποδεικνύει έμπρακτα τη δημοκρατικότητα του. Το 
γεγονός αυτό δεν θα πρέπει να αποτελέσει το πρόσχημα για την υιοθέτηση άκρως 
αντιδημοκρατικών θέσεων, γιατί διαφέρει σημαντικά η έλλειψη δημοκρατίας από τη 
δικτατορία και το φασισμό. 

Ναταλία Παπαγιάννη, Γ3 

Όταν η προπαγάνδα ελέγχει τα ηνία…

Είναι γεγονός πως έχει μεγαλώσει η δύναμη της προπαγάνδας και σε συνδυασμό με τη 
μαζοποίηση της σημερινής κοινωνίας, οι πολίτες αποτελούν τα εύκολα πλέον θύματα 

των κυβερνητών. Έτσι οδηγούνται στην τυφλή προσκόλληση σε διάφορες ιδεολογίες τις 
οποίες δεν έχουν αξιολογήσει. Αυτό πιθανώς να οφείλεται στην έλλειψη της επαρκούς 
πληροφόρησης τόσο από τους αρμόδιους φορείς, όπως οι γονείς, και γενικότερα από τους 
φορείς κοινωνικοποίησης. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τα δεδομένα της σημερινής 
κοινωνίας, ένα από τα οποία είναι η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, που με τη σειρά της 
έχει επηρεάσει τρομακτικά τον ψυχικό και πνευματικό κόσμο των πολιτών και συγκεκριμένα 
των νέων, έχει οδηγήσει στην αδυναμία ανάπτυξης της κριτικής ικανότητας, του διαλόγου 
και του δημοκρατικού πνεύματος. Είναι, λοιπόν, λογικό, τέτοια αποτελέσματα, όπως αυτά 
που αναφέραμε να μπορούν να μετατρέψουν τους σύγχρονους πολίτες σε αδύναμα έρμαια 

της προπαγάνδας.
Γι’ αυτό το λόγο κρίνεται αναγκαία η συμβολή 
των αρμόδιων αρχών στην καταπολέμηση της 
πολιτικής προπαγάνδας. Είναι κατανοητό ότι δεν 
είναι εφικτή η πλήρης εξάλειψη του προβλήματος, 
όμως υπάρχει δυνατότητα να περάσουμε στην 
αντεπίθεση και θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο 
απ’ όλες τις πλευρές, αποτρέποντας την εμφάνιση 
των οδυνηρών συνεπειών της.

Γιάννης Σταυράκης, Γ4

Με την πάροδο των χρόνων η προπαγάνδα εντείνεται όλο και πιο πολύ, τόσο από την 
πολιτική εξουσία όσο και από τα ΜΜΕ. Οι πολιτικοί μετατρέπουν το λαό σε «στρατιωτάκια», 
λένε αυτά που θέλουν να ακούσουν οι άνθρωποι επενδύοντας στο συναίσθημα και τους 
παίρνουν με το μέρος τους και παράλληλα χλευάζουν τους αντιπάλους τους και τρέφουν 
το λαό ενάντια τους. Το ίδιο συμβαίνει και με το περιεχόμενο που προβάλουν τα ΜΜΕ. 
Όλη αυτή η συνεχής κατάσταση προκαλεί στους ανθρώπους πλύση εγκεφάλου και δεν 
καταλαβαίνουν ότι ουσιαστικά το μόνο που καταφέρνει η προπαγάνδα είναι να τους 
υποδουλώσει. Ξεχνούν πως η μόρφωση είναι η πραγματική  «σωτηρία» τους.

Γιόνα Σουλμίνα,Γ4

Γιάννης Κουβάς, Β2

Μαρία Πηνελόπη Λουκά, Α2
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Διαφορετικοί… άνθρωποι

Υ πάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ανθρώπων. Άνθρωποι 
εξωστρεφείς και κοινωνικοί, άνθρωποι με πάθη, άνθρωποι 

που φοβούνται να αντικρίσουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Τους 
χαρακτηρίζουμε ως παράξενους, περιέργους, απροσάρμοστους, 
κακούς, και ποτέ δεν κοιτάμε τι υπάρχει πίσω από αυτή τους τη 

συμπεριφορά. Είναι άνθρωποι που, λόγω της ιδεολογίας τους 
και των διαφορετικών τους ιδεών, έχουν κριθεί «επικίνδυνοι» 

για τη συνεκτικότητα του κοινωνικού συνόλου και έχουν 
απομονωθεί.

Πάντοτε η κοινωνία κατακρίνει το διαφορετικό και το 
προοδευτικό, αν και είναι ιστορικά αποδεδειγμένο πως 
μέσω των πρωτοπόρων η κοινωνία κατάφερε να 
εξελιχθεί. Αυτοί, είναι άνθρωποι πραγματικά 

ελεύθεροι, δε βροντοφωνάζουν την ελευθερία 
τους, αλλά τη βιώνουν. Γιατί η πραγματική 

ελευθερία είναι εσωτερική, αυτή που κανένα 
καθεστώς και κανένας τύραννος δεν μπορεί 

να καταργήσει. Και για να προστατέψουν 
αυτοί οι άνθρωποι την εσωτερική τους 

ελευθερία, έχουν επιλέξει την απομόνωση. 
Η ελευθερία τους είχε ως τίμημα τη μοναξιά. 

Επιπλέον, είναι άνθρωποι που έχουν βιώσει 
δύσκολες καταστάσεις στη ζωή τους, και 

η ψυχή τους έχει γεμίσει πληγές. Έτσι, οι 
πληγωμένοι και κουρασμένοι, φοβούνται να 

αναπτύξουν κοινωνικές σχέσεις και προτιμούν για 
συντροφιά τον εαυτό τους, ή ίσως ούτε τον εαυτό τους. 

Ίσως να πρέπει να πάψουμε να βάζουμε τόσο εύκολα 
«ταμπέλες» στους ανθρώπους και να μάθουμε να κοιτάμε 

πίσω από κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά. Ίσως, όμως, αυτοί 
οι «περίεργοι» άνθρωποι να είναι αυτοί που θα εξελίξουν το 
κοινωνικό σύνολο. Πάντοτε θα υπάρχουν άνθρωποι που δε 

θέλουν, ή δεν μπορούν να λένε πολλά. Πάντοτε θα υπάρχουν 
«τρελοί» ζωγράφοι και «καταραμένοι» ποιητές.

Κατερίνα Πανταζή, Γ3

Οι ανθρώπινες σχέσεις περνάνε κρίση

Παρατηρώντας τους ανθρώπους άρχισα να διαπιστώνω τι 
συμβαίνει γύρω μου. Μια μικρή κοινωνία ανθρώπων που 

προσπαθούν άλλοτε συλλογικά και άλλοτε ατομικά, για να 
επιτευχθεί το κοινό συμφέρον. Οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων 
πλήττονται. Η αλλοτρίωση και η αποξένωση έχουν κυριεύσει 
την κοινωνία που ζούμε, με αποτέλεσμα να πλήττεται από 
την αδιαφορία για το συνάνθρωπο, αφού ο  εγωισμός μας 
έχει κυριεύσει ολοκληρωτικά. Με αυτό τον τρόπο η κοινωνία 
διασπάται. 
Για τη συνοχή της, θα πρέπει να σκεφτούμε πως κύρια ευθύνη 

φέρει ο άνθρωπος. Κάνοντας πράξεις που αντιτίθενται 
στους θεσμούς της, η συνοχή  της κοινωνίας παύει 

να υπάρχει, οι αξίες καταρρέουν. Έτσι, θα πρέπει 
να αναλογιστούμε και να προβληματιστούμε 

σχετικά με αυτό.
Κώστας Παπαγιάννης, Γ3

Τα τελευταία χρόνια οι κοινωνίες έχουν 
αλλάξει… Οι άνθρωποι δε ζουν όπως 
παλιά. Οι ουσιαστικές σχέσεις μεταξύ των 
ανθρώπων έχουν εκλείψει. Ξενοφοβία, 

αποξένωση, περιθωριοποίηση είναι ορισμένα 
από τα βασικά γνωρίσματα των σύγχρονων 

κοινωνιών.
Δεν υπάρχει σεβασμός στην ανθρώπινη 

ύπαρξη και ο καθένας προσπαθεί να επιτύχει τους 
προσωπικούς του στόχους ακόμα και με αθέμιτα μέσα, χωρίς να 
υπάρχει ένα όραμα για το κοινό καλό.

Χρύσα Πασσαλή, Γ3

Μια ομάδα, μια κοινωνία, ένας κόσμος. Έννοιες με κοινωνικό 
περιεχόμενο, έννοιες που απαρτίζονται από πολλά και 
διαφορετικά άτομα. Μια ομάδα δεν μπορεί να λειτουργήσει 
χωρίς το σεβασμό, το ενδιαφέρον για τα άλλα άτομα της 
ομάδας. Μια κοινωνία δεν αναπτύσσεται χωρίς την ανιδιοτελή 
αφοσίωση στο κοινό καλό, χωρίς την τήρηση των νόμων.

Μαίρη Παπανικόλα, Γ3

Γιατί αυτό είναι το νόημα, να συμβιώνουμε όχι απλά ως 
απρόσωπες μονάδες της κοινωνίας, αλλά ως «συνάνθρωποι».  
Ο άνθρωπος πρέπει να επιδοθεί ακόμα κατά της ήσσονος 
προσπάθειας, για να εξαλείψει αυτή την ύφεση που διαβρώνει 
πρώτα τον ίδιο του τον εαυτό, την προσωπικότητα του, τη ζωή 
του αλλά και την ίδια την κοινωνία. Ειρωνικό, βέβαια, είναι 
το γεγονός πως η ίδια η κοινωνία ωθεί τα άτομα, λόγω του 
καταναλωτικού και ανταγωνιστικού προτύπου που προβάλλει, 
στην αποξένωση των ατόμων. Πρέπει να πηγάζει πρώτα από μας 
η θέληση να αλλάξει αυτή η κατάσταση, διότι έτσι θα γίνουμε 
καλύτεροι «άνθρωποι» και κατά συνέπεια καλύτεροι πολίτες.

Αναστασία Σελιάβο, Γ4 

Άνθρωποι μόνοι, αποξενωμένοι. Ζουν σε ένα κόσμο όπου η 
επικοινωνία πλέον έχει χαθεί. Άνθρωποι που έχουν μπει σε 
καλούπια. Συμπεριφορές προβλέψιμες, κοινότοπες. Φιλίες και 
κοινωνικές σχέσεις που έχουν χαθεί. Άνθρωποι μόνοι, εγωιστές. 
Κλεισμένοι στον εαυτό τους σε μια κοινωνία ανταγωνιστική. 
Ενδιαφέρονται μόνο να πετύχουν! Να πετύχουν στις πλάτες των 
άλλων. Προτιμούν να ανέλθουν οικονομικά. Οι περισσότεροι, 
όμως, έχουν χάσει το παιχνίδι. Το θέμα είναι πως έχουν μείνει 
μόνοι τους. Και όσο υπερισχύει το «εγώ» μας αυτό θα συμβαίνει. 
Όσα χρόνια και αν περάσουν…. Ο κύκλος θα ξαναρχίζει….

Μαρίνα Φουρτουλάκη, Γ4

Ματίλντα Μουσκάι, Α3
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Ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες 
σε κίνδυνο

Από την αρχαιότητα έως σήμερα, είναι γνωστό ότι η εξουσία διαφθείρει τους 
ανθρώπους. Αν και το δημοκρατικό πολίτευμα υπερασπίζεται τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τις ανθρώπινες ελευθερίες, υπάρχει ο κίνδυνος περιστολής και 
καταπάτησής τους. Αυτό συμβαίνει, επειδή η κατοχή δύναμης και εξουσίας είναι 
μεγάλος πειρασμός, μιας και η δύναμη οδηγεί στην κατάχρηση, στην υπέρβαση ορίων 
της.
Τα δικαιώματα των ανθρώπων των συγχρόνων κοινωνιών απειλούνται από την κοινωνική 
ανισότητα και την ύπαρξη κοινωνικού και φυλετικού ρατσισμού. Επιπρόσθετα, 
παρατηρείται ανισότητα ευκαιριών και στην παιδεία, αφού το εκπαιδευτικό σύστημα 
πολλών κρατών δεν προάγει τη μόρφωση όλων των μαθητών. Το γεγονός αυτό καταπατά 
το δικαίωμα όλων των ανθρώπων στην εκπαίδευση.
Όπως γίνεται φανερό, η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών 
μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί. Σκοπός όλων μας πρέπει να είναι η παρεμπόδισή 
της. Πραγματικά, αξίζει να συλλογιστούμε 
τους αγώνες όλων των προγόνων μας για 
τη θεμελίωση τους και εμείς με τη σειρά 
μας να συνεχίσουμε το έργο που ξεκίνησαν 
εκείνοι, με σκοπό να δημιουργηθεί 
ένας κόσμος στον οποίο δε θα υπάρχουν 
αδικίες και όλοι οι άνθρωποι θα είναι 
ίσοι και ενωμένοι μεταξύ τους. Δεν είναι 
τυχαία η φράση του Ν. Καζαντζάκη, την 
οποία θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε 
να την κάνουμε πράξη. «Η Ελευθερία δεν 
είναι πεσί πίτα να σε φάω, είναι κάστρο 
και το παίρνεις με το σπαθί σου!»

Nίκη Ξεκούκη, Γ3

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: 
η επόμενη μέρα
Η επόμενη μέρα 

Στην πρόσφατη ελληνική επικαιρότητα 
προστέθηκε άλλο ένα αρνητικό, αλλά 

από πολλούς αναμενόμενο γεγονός. 
Αρνητικό, διότι άλλη μια επιχείρηση 
με εγγυητή το κράτος αποδείχθηκε 
ζημιογόνα στον τομέα της οικονομίας και 
αναμενόμενο, γιατί ο πολιτισμός είναι ο 
πρώτος που κατακερματίζεται από μια 
οικονομική ανωμαλία μακράς περιόδου-
έχουμε περάσει την πενταετία-και 
ευρείας πραγματολογικής μετάστασης-
σχεδόν όλοι οι τομείς: υγεία, πολιτισμός, 
παιδεία, εργασία, έχουν υποβαθμιστεί.
Η οικονομική κατάρρευση του Μεγάρου 
Μουσικής Αθηνών (Μ.Μ.Α) είναι γεγονός 
και η ελληνική κοινωνία έχει διχαστεί 
για το αν πρέπει να υποστηριχθεί το 
Μ.Μ.Α, να αποπληρωθούν τα χρέη του, 
ή να αφεθεί στην τύχη του για να μην 
επιβαρυνθεί περαιτέρω το κράτος.
Αρχικά, με σχετική ευκολία και χωρίς 
φόβο, θα έλεγα πως όταν η κοινωνία 
μας έρχεται σε διλήμματα, στα οποία 
αμφισβητείται η διάσωση οποιουδήποτε 
πνευματικού (πολιτισμός, παιδεία) ή 
άυλου (υγεία) αγαθού με γνώμονα την 
οικονομία, ή την υλική εξοικονόμηση, 
ή την σωματική ελάφρυνση, τότε 

το δίλημμα του μετασχηματίζεται 
αυτομάτως σε κρίση ανωριμότητας, 
πνευματικής ακαμψίας και κοινωνικής 
αναπηρίας.
Το Μ.Μ.Α είναι ένα πολιτιστικό ίδρυμα 
δωρεά του Λαμπράκη και σκοπό δεν 
είχε και ούτε έχει την παροχή υψηλής 
ψυχαγωγίας για υψηλούς ιεραρχικά 
αριστοκράτες, αλλά τη διακίνηση των 
έργων τέχνης σε κάθε μορφή τους 
και των αρετών της γνώσης σε κάθε 
επιστημονικό και πολιτισμικό τομέα.
Απόδειξη αυτού του γεγονότος είναι η 
τεράστια γκάμα θεαμάτων, παιδικών 
παραστάσεων, παιδικής όπερας, 
όπερα για ανηλίκους, οπερέτας 
θεατρικών παραστάσεων, μουσικών 
συνόλων κλασσικής μουσικής, 
διαδραστικών δραστηριοτήτων σε 
συνεργασία με ευρωπαϊκά μουσεία, 
καθώς και σεμιναρίων για διάφορους 
επιστημονικούς τομείς. Αξίζει να 
σημειωθεί, ότι πολλές από τις 
εκδηλώσεις αυτές προσφέρονται δωρεάν 
στο κοινό, ή με μειωμένο εισιτήριο, 
ιδιαίτερα τις Κυριακές που τα μουσικά 
σύνολα απευθύνονται στα παιδιά. 
Βεβαίως, οι ευπαθείς και ειδικές ομάδες 
πολιτών (φοιτητές, άνεργοι, υπερήλικες 
κ.α.) δικαιούνται μειωμένα εισιτήρια και 
απολαμβάνουν διευκολύνσεις. Συνεπώς, 
θα πρέπει ο τόσο περήφανος λαός της 
Ελλάδας να μάθει να διαφεύγει της 

φυλακής που επιβάλλει η ανωριμότητα 
και η στενομυαλιά του και να εκδύεται, 
όχι μόνο στον πόλεμο, αλλά και για 
τη διατήρηση και φρούρηση όχι μόνο 
της πολιτιστικής του κληρονομιάς, 
αλλά σταθμών και ιδρυμάτων τα 
οποία προάγουν τη δημιουργία νέας 
πολιτιστικής ουσίας, βοηθούν νέους 
καλλιτέχνες και-όπως κάνει το Μ.Μ.Α να 
φέρνουν την τέχνη από όλο τον κόσμο 
στην Ελλάδα.
Αν θέλουμε, άλλωστε, να βοηθήσουμε 
τους εαυτούς μας και να ξαναβρούμε τις 
δυνάμεις μας ως Έλληνες και πολίτες 
του κόσμου, δε θα το καταφέρουμε, 
παρά ψάχνοντας στην τέχνη και τον 
πολιτισμό, πέρα από οικονομικές 
και οπισθοδρομικές ιδεολογίες. Στο 
μέλλον και άλλα ιδρύματα, όπως το 
Μ.Μ.Α, θα χρειαστούν τη στήριξη μας 
και ως υπεύθυνοι για τον πολιτισμό 
μας πρέπει να τα στηρίξουμε και να τα 
προστατεύσουμε και τώρα είναι η ύστατη 
στιγμή με πρώτη μας ευκαιρία το Μ.Μ.Α.

Ματίνα Σταυροπούλου, Καλλιτεχνικών 

Σεβασμός στα ανθρώπινα 
δικαιώματα: αλήθεια ή 
πραγματικότητα;

Στις ιδανικές κοινωνίες 
κυριαρχεί η ισότητα, η 

ελευθερία έκφρασης και η  
δικαιοσύνη που αποτελούν 
θεμελιώδη ανθρώπινα 
δικαιώματα. Αν εξασφαλιστούν 
και κατοχυρωθούν αυτά τα 
δικαιώματα, θα επικρατούν 
αρμονικές σχέσεις μεταξύ 
των ανθρώπων και αμοιβαία 
αισθήματα αλληλοκατανόησης, 
υποστήριξης και αγάπης, 
κάνοντας πράξη το ρητό 
του Μενάνδρου «Ως χαρίεν 
άνθρωπος, όταν άνθρωπος ή»
 Όμως στις μέρες μας τα 
ανθρώπινα δικαιώματα 
παραβιάζονται και μάλιστα 
οι παραβιάσεις αυτές 
είναι συγκαλυμμένες σε 
ολοκληρωτικά καθεστώτα 
που παρουσιάζουν τυπικά 
δημοκρατικά χαρακτηριστικά. Η 
κοινωνική συνοχή εξαλείφεται, 
οι θεσμοί των ανθρώπων δεν 
είναι αυθεντικοί και ο άνθρωπος 
περιχαρακώνεται αδιαφορώντας 
για το συνάνθρωπό του.

Αθηνά Μπέη, Γ3

γύρω μας δίπλα μας ......................................

Μαρία Πηνελόπη Λουκά, Α2
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Moυ αρέσει να μη λέω πολλά….
Είναι αλήθεια ότι ορισμένες φορές τα λόγια είναι περιττά. Χάνονται μέσα σε δύσκολες καταστάσεις συναισθηματικά 
φορτισμένες. Καταστάσεις στις οποίες δεσπόζουν ο πόνος, η απορία, η αγανάκτηση ίσως ακόμη η απογοήτευση.
Ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να εξωτερικεύει τις σκέψεις ή τα συναισθήματά του, όμως υπάρχουν και στιγμές που τα 
λόγια «παγώνουν». Υπάρχουν φορές που απλά νιώθει απογοητευμένος είτε από μια αποτυχία, είτε από μια άσχημη 
στιγμή, ή αναζητά ησυχία και ηρεμία, προσπαθώντας να αποκαταστήσει τη σχέση με τον εαυτό του.

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Γ3

Πόλεμοι, κρίση, φτώχεια, εξαθλίωση, υποβάθμιση της ανθρώπινης ζωής και κατά συνέπεια αλλοτρίωση του ίδιου 
του ανθρώπου. Τι θα μπορούσε να κάνει έναν κόσμο καλύτερο; Πιο αληθινό και ανθρώπινο; Οι πράξεις. Ζούμε 
σε μια εποχή που παντού κυριαρχούν τα λόγια. Από όλες τις πλευρές, σε όλους τους τομείς, είναι η κύρια μορφή 
αντιμετώπισης των προβλημάτων. Γενικά, όλη η ζωή κτίζεται με αυτά. Πόσο αυθεντικά είναι, όμως, τα θεμέλια που 
λέγονται λόγια; Είναι αβέβαια, δεν υπόσχονται τίποτα, μόνο γεμίζουν ελπίδα, μια ελπίδα που θα γκρεμιστεί με την 
πρώτη ευκαιρία. Αυτά τα λόγια φέρανε την κοινωνία σε αυτή τη μορφή που είναι σήμερα! 
«Μ΄αρέσει να μη λέω πολλά» αλλά να πράττω… Αν υπήρχε αυτή η ιδέα ριζωμένη στο μυαλό, πρωτίστως όμως στην 
καρδιά κάθε ανθρώπου, τότε ο κόσμος θα ήταν καλύτερος. Όποιος πράττει, δεν χρειάζεται να 
πει τίποτα, διότι αυτά που κάνει τα λένε όλα. Η κατάσταση που μας περικλείει και μας πνίγει 
δε θα ήταν έτσι, αν οι υποσχέσεις από ανθρώπους, ηγεμόνες, αρχηγούς, κάθε είδους μορφής, 
δεν ήταν «μόνο λόγια». Τότε αυτή η φτώχεια, που μας εγκλωβίζει από κάθε είδους αξία, ηθική, 
πνευματική, ανθρώπινη ακόμα και απόλυτη φτώχεια, δε θα κερδίσει ένα τόσο εύφορο έδαφος. 
Τελικά τα πολλά λόγια όντως φέρνουν φτώχεια. Κάθε είδους φτώχεια!

Αναστασία Σελιάβο, Γ4

Ένα άρθρο προς απάντηση των άλλων άρθρων
Με αφορμή την τελευταία μας χρονιά στα σχολικά θρανία θέλησα να γράψω κάτι, έτσι σαν το τελευταίο μου στίγμα στη 

σχολική διαδρομή. Η ιδέα του άρθρου μου είχε έρθει από πέρυσι, ύστερα από ανάγνωση διαφόρων 
άρθρων στις σχολικές εφημερίδες. Αυτά τα άρθρα, που συνήθως καθρεπτίζουν την εικόνα της σύγχρονης κοινωνίας, ήταν 

που μου προξένησαν ένα περίεργο συναίσθημα. Απορία, στεναχώρια, προβληματισμό. Ενώ τα άρθρα είχαν γραφτεί από 
διαφορετικούς μαθητές όλα είχαν κάτι κοινό. Όλα περιστρέφονταν γύρω από ένα κοινό άξονα, που τελικά τα έκανε λίγο πολύ 

να μοιάζουν μεταξύ τους. Αυτός ο άξονας δεν ήταν άλλος από την απαισιοδοξία.
Για ποιο λόγο, οι νέοι που έχουν μια ολόκληρη ζωή να απλώνεται μπροστά τους και που αποτελούν το μέλλον της κοινωνίας 

να μιλάνε για «μουντές» πόλεις, «γκρίζες» ανθρώπινες σχέσεις και για «μαύρο» (κατεστραμμένο) μέλλον; Για ποιο λόγο 
να δυσανασχετούν και να κατηγορούν την σύγχρονη πολιτεία για οτιδήποτε τους 

προβληματίζει; 
Το λογικό θα ήταν να κάνουν όνειρα (όχι πολύ ουτοπικά αλλά σε επιτρεπτά πλαίσια), 

προκειμένου να αποτρέψουν ορισμένα από τα δεδομένα της εποχής και να πάρουν 
αυτοί τα ηνία της κοινωνίας. Να μιλάνε για συλλογικές πράξεις κι όχι για διχασμένες 

σχέσεις. Να διακατέχονται από πόθο για τη ζωή και όχι να δυσανασχετούν κάθε φορά που 
σκέφτονται την είσοδο τους στη σύγχρονη κοινωνία. Αλλά και να συμβιβάζονται με τα 
υπάρχοντα δεδομένα προσπαθώντας κάθε φορά να τα ανατρέψουν.
Στο κάτω-κάτω, το ταξίδι της ανεξάρτητης ζωής τους τώρα αρχίζει κι άμα από τώρα 

κατακλύζονται από απογοήτευση τότε στην πορεία της ζωής που θα συναντήσουν 
«Λαιστρυγόνες και Κύκλωπες» πώς θα αντιδράσουν; Θα συμβιβαστούν με την 

αποτυχία; Το να σκύψουν το κεφάλι χαμηλά είναι μια παθητική αντίδραση που φανερώνει υποταγή και σε καμία περίπτωση 
δεν κρύβει ούτε μια υπόνοια επαναστατικής εκδήλωσης προς μετατροπή των σύγχρονων δεδομένων. 

Ο ονειροπόλος απέχει πολύ από αυτόν που φυλακίζει  την φαντασία του και λειτουργεί με τη λογική. Γιατί ο πρώτος θέτει 
επιθυμίες και στόχους κι έχει περισσότερες πιθανότητες να τους πραγματοποιήσει, σε αντίθεση με το δεύτερο που η λογική 

περιορίζει τις πράξεις του.
Ελπίζω οι νέοι της χώρας μας από εδώ και πέρα (με παραδειγματισμό από τους προγόνους τους) να αρπάξουν τη ζωή από τα 

χέρια και να την καθοδηγήσουν σύμφωνα με τα δικά τους όνειρα και οι σχολικές εφημερίδες να αποτελούν 
το έναυσμα για να συμβεί αυτό.

Μαριάννα Καλλιόστρα, Γ1
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Βία κατά των γυναικών

Από την αρχαία εποχή έως και σήμερα, η βία 
κατά των γυναικών δεν έχει αφανισθεί, 

παρ’ όλο που έχει μειωθεί αισθητά. Ο όρος 
«βία κατά των γυναικών» αναφέρεται σε 
«κάθε πράξη βίας βάσει του φύλου, η οποία 
επιφέρει ή είναι πιθανό να επιφέρει σωματική, 
σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή πόνο σε 
γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων και των 
απειλών για τέτοιες πράξεις, του εξαναγκασμού 
ή της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, είτε 
συμβαίνει στη δημόσια, είτε στην ιδιωτική ζωή». 
Ποιες μορφές, όμως, μπορεί να πάρει η βία κατά 
των γυναικών και ιδιαίτερα στις τριτοκοσμικές 
χώρες;
Μία της μορφή είναι οι παραδοσιακές πρακτικές, 

δηλαδή   γυναίκες που είναι θύματα των 
παραδόσεων και των εθίμων. Φρικιαστικές, 
μάλιστα, φαίνονται και μόνο στην ιδέα οι 
εικόνες σεξουαλικών επιθέσεων στο γάμο, όπως 
και οι ακρωτηριασμοί των γενετικών οργάνων 
των δύστυχων αυτών γυναικών. Οι συχνότερες 
μορφές της είναι οι βιασμοί, η εκπόρνευση, η 
εκμετάλλευση και ο ξυλοδαρμός.
Φυσικά όλες αυτές οι ενέργειες αποτελούν 
κατάφωρη παραβίαση των Θεμελιωδών 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σε πολλές χώρες 
δε δέχονται τη γυναίκα ως ισότιμο μέλος της 
κοινωνίας.
Προσπάθειες αμέτρητες γίνονταν και γίνονται 
ακόμη και σήμερα με μηδαμινά αποτελέσματα 
και πολλά κράτη έχουν λάβει θέση, θεσπίζοντας 
νόμους που απαγορεύουν την κακή μεταχείριση 

του γυναικείου πληθυσμού. Επιπλέον, διάφορες 
ομάδες προσπαθούν να συμβάλουν στη 
μετατροπή της ανδροκρατικής κοινωνίας σε 
μια κοινωνία ισότητας και αρμονίας μεταξύ των 
δύο φύλων.  Δυστυχώς, όμως, δεν έχουν όλα τα 
κράτη τις ίδιες αντιλήψεις, καθώς δε δέχονται 
τη γυναίκα ως ισότιμο μέλος που απαρτίζει την 
κοινωνία και βοηθά στη διατήρηση της. 
 Ωστόσο, με το πέρασμα του χρόνου οι 
οργανώσεις και τα κράτη που εργάζονται για τη  
αντιμετώπιση του προβλήματος ελπίζουν στην 
επίλυση αυτού. Βέβαια, αυτό δε σημαίνει ότι ο 
καθένας μας ξεχωριστά δεν έχει την ευθύνη και 
την επιλογή να αλλάξει την κατάσταση. 

Αναστασία Φρυγανά,Β4

Η φτώχεια και η 
πείνα  μαστίζουν τις 

τριτοκοσμικές χώρες. Πάνω 
από το ένα τέταρτο των 
παιδιών κάτω των πέντε 
ετών στις αναπτυσσόμενες 
χώρες πεινούν. Είναι τραγικό 
ότι μια τόσο αναπτυγμένη 
κοινωνία όπου η επιστήμη και 

η τεχνολογία έχουν κάνει 
ραγδαία άλματα δεν 

μπορεί να αποτρέψει 

το θάνατο 5,6 εκατομμυρίων 
παιδιών κάθε χρόνο από πείνα. 

Ο άνθρωπος κατάφερε μέσα σε 
έναν αιώνα να καταστρέψει το 
περιβάλλον που τόσους αιώνες 
του εξασφάλιζε την επιβίωση 
του. Η μη φυσιολογική αύξηση 
της θερμοκρασίας οδήγησε 
σε λιώσιμο των πάγων στους 
πόλους, με αποτέλεσμα 
την άνοδο της στάθμης της 

θάλασσας, την απώλεια  
χερσαίων εκτάσεων και 
γενικότερα την αλλαγή του 
κλίματος της Γης.

Επιπλέον, έχουν σχηματιστεί 
και άλλα περιβαλλοντικά 
προβλήματα, όπως το 
φωτοχημικό νέφος στις 
μεγαλουπόλεις, η εξασθένιση 
της στιβάδας του όζοντος και 
όξινη βροχή.

Παρατηρείται επίσης, μια 
έντονη τάση εξολόθρευσης 
του ανθρώπινου είδους 
από τον ίδιο τον άνθρωπο, 
καθώς παρατηρούνται 
πληθώρα αποτρόπαιων 
εγκλημάτων. Πόλεμοι με 
ολέθρια αποτελέσματα για την 
ανθρωπότητα.

Kατερίνα Μπέη, Γ3

Σχολικός εκφοβισμός 

Ο σχολικός εκφοβισμός, ή αλλιώς bullying, είναι ένα 
γεγονός ακραίας συμπεριφοράς το οποίο εμφανίζεται στο 

σχολικό περιβάλλον. Στόχος του σχολικού εκφοβισμού είναι 
να προκληθεί πόνος και αναστάτωση μεταξύ συνομήλικων 
παιδιών. Γενικά, μορφές που φαίνονται να τον διακρίνουν 
είναι οι εξής: λεκτικός (κοροϊδία, διακρίσεις, χρησιμοποίηση 
υβριστικών ή περιπαικτικών εκφράσεων), κοινωνικός (διάδοση 
φημών, καταστροφή αντικειμένων μεγάλης αξίας για το θύμα, 
απομόνωση, από τις παρέες), σωματικός (χτυπήματα, πειράγματα, 
σπρωξίματα, κλωτσιές, εσκεμμένη άσκηση φυσικής βίας) και 
ηλεκτρονικός (εκβιασμός ή απειλές μέσω διαδικτύου είτε μέσω 
μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο). 
Σύμφωνα, λοιπόν, με μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά 
καιρούς, πιο συχνά τα αγόρια φαίνεται σε ποσοστό να είναι αυτά 
που γίνονται θύτες ή θύματα ενδοσχολικής βίας, μέσα σε χώρους 
του σχολείου ή ακόμα περισσότερο στους διαδρόμους εν ώρα 

διαλείμματος. Επομένως, βλέπουμε πως  η όλη κατάσταση που 
δημιουργείται μπορεί να φανεί επικίνδυνη για όσους την έχουν 
υποστεί, ενώ παράλληλα επώδυνη για όσους χρειάζεται να την 
αντιμετωπίσουν.
Κάτι άλλο, όμως, που είναι σοβαρό και αξίζει να αναφερθεί, 
είναι  οι ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές του θύματος, ο φόβος 
και οι τάσεις φυγής, η άρνηση του ίδιου του παιδιού να πάει 
στο σχολείο το πρωί, συμπτώματα, δηλαδή που επειγόντως και 
άμεσα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τους μεγαλύτερους με 
κατανόηση και στοργή.
Όταν οι γονείς υποψιαστούν ότι κάτι συμβαίνει στο παιδί τους, 
λόγω της περίεργης συμπεριφοράς του έναντι των άλλων μελών 
της οικογένειας, τότε έχουν κάθε δικαίωμα  να απευθυνθούν 
στις αρμόδιες διευθύνσεις εκπαίδευσης. Κυρίως, όμως, θα 
πρέπει να  κάνουν  το παιδί τους να νιώσει πιο θαρραλέο, να 

το ενθαρρύνουν, να το 
στηρίξουν σε κάθε του 
βήμα και πάνω απ’ όλα 
να το συμβουλέψουν 
να πιστεύει στον εαυτό 
του. Το κάθε παιδί θα 
πρέπει να νιώθει πως 
ανήκει κάπου, δηλαδή 
σε μια κοινωνία που θα  
συμμετέχει και θα δρα 
ενεργά.

Ιωάννα Μπεναρδή, Α3 

Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου, δραστηριοποιήσου

γύρω μας δίπλα μας ......................................

Νικολέττα Μουστάκα, Α3

Γιάννης Κουβάς, Β2
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Η Βιώσιμη πόλη
Εξετάζοντας την πόλη μέσα απ΄ τη γεωγραφική, τη φυσική 

και την κοινωνική της διάσταση είναι ο τόπος που γεννιέται 
κανείς, ζει και διαπλάθεται. Σήμερα, στο αστικό περιβάλλον ζει 
και εργάζεται ένα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων 
του πλανήτη. 

Κάποτε, η πόλη και το «περιβάλλον» της ήταν αυτά που 
ορίζονταν στη γειτονιά, στη συνοικία και στις καθημερινές 
διαδρομές ανθρώπων. Τώρα, οι πόλεις με τη ραγδαία 
ανάπτυξη και το πλήθος των τεχνολογικών επιτευγμάτων, 
προσδιορίζονται απ΄ τη γεωγραφική θέση, το φυσικό 
περιβάλλον, τις κλιματολογικές συνθήκες, τις ασχολίες των 
κατοίκων, αλλά και από τα μνημεία του πολιτισμού, τις μνήμες, 
τα συναισθήματα και τις προσωπικές εμπειρίες των ανθρώπων 
που συμβιώνουν σ΄αυτές.

Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι το αστικό περιβάλλον έχει πολλές 
πτυχές που συνδέονται μεταξύ τους από τη ρύπανση της 
ατμόσφαιρας και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων μέχρι την 
κοινωνική συνοχή, τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη.

Σήμερα, τα εμφανέστερα και σοβαρότερα προβλήματα των 
μεγαλουπόλεων είναι:

• Ατμοσφαιρική ρύπανση
• Ηχορύπανση

• Φωτορύπανση
• Αιθαλομίχλη
• Απορρίμματα
• Φαινόμενο θερμοκηπίου
• Όξινη βροχή
• Φωτοχημικό νέφος
• Τρύπα του όζοντος
• Κυκλοφορική συμφόρηση
• Άναρχη δόμηση
• Έλλειψη ελεύθερων χώρων - πράσινου
• Κλιματικές αλλαγές - ακραία καιρικά φαινόμενα

Είναι δικαίωμά μας να ζούμε σε μια βιώσιμη πόλη, μια πόλη 
οικονομικά παραγωγική, υγιεινή, κοινωνικά δίκαιη, ανεκτική, 
δημιουργική και αισθητικά ευχάριστη.
Αποτελεί γενική διαπίστωση, ότι η βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης 
είναι ταυτόχρονα οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και 
σχετίζεται με τις δυνατότητες και τους πόρους που διαθέτει η 
κεντρική εξουσία, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση. 

Όμως, η βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης, το καλό αστικό 
περιβάλλον, που δίνει ισότιμες ευκαιρίες καλύτερης και 
δημιουργικής ζωής, έχει ως προϋπόθεση τη συμμετοχή όλων. Η 
θέση, λοιπόν, ότι «σε πλανητικό επίπεδο βρισκόμαστε όλοι σε 
ένα διαστημόπλοιο για το οποίο έχουμε κοινή ευθύνη» ισχύει 
και στο επίπεδο της πόλης.

Αθηνά Μέγα, Α3
Σωτηρία Νερατζή, Α3

  Περιβάλλον…S.O.S.

Από τη δεκαετία του ‘80, η προ-
στασία του περιβάλλοντος 

έγινε ζήτημα παγκόσμιου ενδι-
αφέροντος. Εξάλλου, όλοι μας 
γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά 
περιβαλλοντολογικά προβλήματα, 
όμως, σπάνια ενδιαφερόμαστε για 
τις επιπτώσεις τους στο μέλλον, 
διότι ως άνθρωποι ενδιαφερόμαστε 
για τα εφήμερα προβλήματα. Είναι 
αναγκαίο, λοιπόν, να προστατεύ-
ουμε το περιβάλλον, επειδή όλα τα 
όντα εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα 
από αυτό.
Αρχικά, το πρώτο που σκεφτόμαστε, 
όταν αναφερθεί η λέξη «περιβάλ-
λον», είναι η υπερθέρμανση του 
πλανήτη, που προκαλείται από την 
τρύπα του όζοντος. Λόγω της τρύ-
πας του όζοντος, περνούν οι ακτί-
νες του ήλιου ευκολότερα και έτσι, 
καθώς είναι αφιλτράριστες, προκα-

λούν το λιώσιμο των πάγων. Αξίζει, 
όμως, να σημειωθεί πως, σύμ-
φωνα με ερευνητές, το λιώ-
σιμο των πάγων έχει στα-
θεροποιηθεί και αρχίζει 
να κερδίζει έδαφος η 
άποψη ότι ο πλανή-
της περνά διάφορες 
κλιματικές φάσεις, 
όπως έγινε και με 
τους δεινόσαυ-
ρους. Όμως, γνω-
ρίζουμε ότι στην 
παρούσα κατάστα-
ση υπεύθυνος εί-
ναι ο άνθρωπος.
Ακόμα, άλλο ένα 
σοβαρό πρόβλημα 
είναι η ραδιενέρ-
γεια, η οποία οφεί-
λεται και αυτή στον 
άνθρωπο. Για παρά-
δειγμα, στο Τσένορ-
μπιλ και στη Φουκουσίμα 

υπήρξε διαρροή ραδιενέργειας, 
εξαιτίας της έλλειψης πλή-

ρους ελέγχου των δεξαμε-
νών. Στην πρώτη περιοχή 

μέχρι και σήμερα το 
οικοσύστημά της εί-
ναι κατεστραμμένο 
και μπορεί κανείς 
να τη χαρακτηρίσει 
νεκρή ζώνη. Όσο 
για τη δεύτερη, 
μέχρι τώρα υπάρ-
χει μικρή ποσότη-
τα ραδιενέργειας 
που διαρρέεται, 
αλλά όλοι θυμό-
μαστε πως, όταν 
είχε γίνει αυτό το 
γεγονός, είχε προ-
κληθεί τρόμος για 

το ενδεχόμενο εξά-
πλωσής της.

Σίγουρα μπορούμε να 
σκεφτούμε και άλλα 

προβλήματα του περιβάλλοντος, 
αλλά σπάνια προσπαθούμε να τα 
αντιμετωπίσουμε. Τα τελευταία 
χρόνια έχει αυξηθεί η εθελοντι-
κή προσπάθεια όχι μόνο μαθητών, 
αλλά και των υπόλοιπων πολι-
τών για αναδασώσεις περιοχών, 
για προστασία εθνικών δρυμών. 
Επίσης, υπάρχουν και πολλοί μη 
κερδοσκοπικοί οργανισμοί που 
ασχολούνται με το περιβάλλον και 
έχουν θεσπιστεί παγκόσμιες μέρες 
για την προστασία του.
Πιθανόν, οι πιο έγκυροι τρόποι 
αντιμετώπισης είναι η σωστή παι-
δεία και η έρευνα των αιτιών που τα 
προκαλούν. Έτσι, θα κατανοήσουμε 
και πρωτίστως θα μάθουμε σε τι 
οφείλονται αυτά. Κατά συνέπεια, 
με τη σειρά μας θα προσπαθήσουμε 
να μην επιβαρύνουμε τόσο πολύ το 
περιβάλλον

Xριστίνα Πάνου, Β3

Η θάλασσα
«Να σ’ αγναντεύω θάλασσα, να μη χορταίνω
απ’ το βουνό ψηλά
στρωτήν και καταγάλανη και μέσα να πλουταίνω
απ’ τα μαλάματά σου τα πολλά»

Κώστας Βάρναλης

Επιλογή στίχων Ειρήνη Αγγελή, Γ1

Ο ήλιος
Εσείς στεριές και θάλασσες
τ’ αμπέλια κι οι χρυσές ελιές
ακούτε τα χαμπέρια μου
μέσα στα μεσημέρια μου
«Σ’ όλους τους τόπους κι αν γυρνώ
μόνον ετούτον αγαπώ!»

Οδυσσέας Ελύτης

Ρωμιοσύνη
«Αυτά τα δέντρα δε βολεύονται με λιγότερο ουρανό,
αυτές οι πέτρες δε βολεύονται κάτου απ’ τα ξένα βήματα,
αυτά τα πρόσωπα δε βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο
αυτές οι καρδιές δε βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο
Ετούτο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή,
σφίγγει στον κόρφο του τα πυρωμένα του λιθάρια
σφίγει στο φως τις ορφανές ελιές του και τ’ αμπέλια του,
σφίγγει τα δόντια...

Γιάννης Ρίτσος

 ......................................γύρω μας δίπλα μας

Ματίλντα Μουσκάι, Α3
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Τα Μέγαρα είναι μια πόλη με 
πλούσια ιστορία που ξεκινά 
από τα αρχαία χρόνια και 
συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. 
Αρκετά είναι τα Αρχαιολογικά 
μνημεία και οι σημαντικοί χώροι 
που βρίσκονται στον τόπο μας, 
άλλοι που γνωρίζουμε και άλλοι 
όχι. Τα σημαντικότερα είναι:

3 Αρχαιολογικό Μουσείο 
Μεγάρων: Στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο της πόλης, εκτίθενται 
επιγραφές, μαρμάρινα 
αγάλματα, αναθηματικά 
και επιτάφια ανάγλυφα, 
πλήθος πήλινων αγγείων και 
μικροαντικειμένων.
3 «Κρήνη του Θεαγένους»: Ένα 
από τα σημαντικότερα μνημεία 
της πόλης μας. Σύμφωνα με 
την παράδοση, ο τύραννος 
Θεαγένης είχε χτίσει στην ίδια 

θέση μια μικρότερη κρήνη, 
η οποία με έργα που έγιναν 
αργότερα πήρε την τελική 
επιβλητική μορφή της. Ο χώρος 
της δεξαμενής είχε χτιστεί στη 
δυτική πλαγία του λόφου της 
Καρίας ώστε να είναι προσιτή 
στους κατοίκους και των δύο 
λόφων (Αλκάθους και Καρία). 

3 «Τείχος της Αγίας Τριάδας»: 
Ιδιαίτερη σημασία για την 
νεώτερη ιστορία της πόλης έχει 
το «τείχος» στην περιοχή της 
Αγίας Τριάδος, που προστάτευε 
τους Μεγαρίτες κατά την εποχή 
της Τουρκοκρατίας. Το τείχος, 
συνδέει μέχρι και σήμερα το 
Βουρκάρι με 
το Σαρωνικό 
κόλπο. Χτίστηκε 
με τους κανόνες 
της πολεμικής 

τέχνης της εποχής. Κατά τα 
χρόνια της επανάστασης εκεί 
προστατεύονταν ο άμαχος 
πληθυσμός της περιοχής καθώς 
ο μεγαρικός κάμπος δεχόταν 
μεγάλες επιδρομές απ’τα 
τούρκικα στρατεύματα.
3 «Ιερό της Δήμητρας» Στην 
ακρόπολη της Καρίας, μέσα 

σε μία σπηλιά 
ήταν το «Ιερό της 
Θεάς Δήμητρας». 
Εκεί τελούσαν τα 
αρχαία χρόνια τα 
«Θεσμοφόρια» μια 
γιορτή της σποράς 
προς τιμή της 
Θεάς Δήμητρας. 

Τμήμα από το Ιερό της 
Δήμητρας σώζεται μέχρι 
σήμερα και βρίσκεται πίσω 
από το Αρχαιολογικό Μουσείο 
Μεγάρων.
3 «0λύμπειον»: ναός προς τιμή 
του Ολυμπίου Διός. Βρισκόταν 
κοντά στην «Κρήνη του 

Θεαγένους». Εκεί στήνονταν 
τα ψηφίσματα του δήμου των 
Μεγάρων. 

- Ναός του Απόλλωνα 
προστατήριον (κεντρική 
πλατεία)
- Ναός του Απόλλωνα (λόφος 
Αλκάθου)
- Ναός της Αθηνάς (λόφος 
Αλκάθου).

Λίγο έξω από την πόλη είναι 
το Βουρκάρι, ένας από τους 
λιγοστούς υγροβιότοπους 
της Αττικής, όπου έχουν 
καταγραφεί από τους ειδικούς 
επιστήμονες ορνιθολόγους 127 
είδη πουλιών.
Και βέβαια, η Βαρέα, η Πάχη 
και η παραλία των Μεγάρων. 
Παραθαλάσσια μέρη για μια 
όμορφη βόλτα, για χαλάρωση 
και ξεκούραση.

Αθηνά Μέγα, Α3

Μέγαρα, η πόλη μας. Σας περιμένουμε!

περι- πολη- ες

Έθιμο του Μάη: Την παραμονή της Πρωτομαγιάς οι αρραβωνιασμένες μαζί με άλλες τρεις κοπέλες ντυμένες με την τοπική παραδοσιακή 
στολή πηγαίνουν στην πεθερά τους ένα στεφάνι φτιαγμένο από λουλούδια. Επιπλέον, δίνουν στην πεθερά ένα καλάθι με κουλούρια και 

πασχαλινά ζωγραφισμένα αυγά, ενώ το αγοράκι που ακολουθεί μαζί τους κρατάει μια καράφα κόκκινο κρασί που προσφέρει στον πεθερό.

Τριμερόπιτα: Τρεις μέρες μετά από την καθαρή Δευτέρα οι αρραβωνιασμένες και παντρεμένες κοπέλες πάνε στην πεθερά τους ένα είδος 
νηστίσιμου τσουρεκιού, λόγω της νηστείας για το Πάσχα. Πάνω σ’ αυτό ρίχνουν μέλι, ζάχαρη, άχνη και κουφέτα σε μονό αριθμό, ενώ 
τα στολίζουν με λουλούδια, όπως φρέζες και γαρίφαλα. Επίσης, την συνοδεύει ένα μπουκαλάκι λικέρ, στολισμένο κι αυτό με λουλούδια. 
Φεύγοντας η νύφη, η πεθερά με τη σειρά της τη γεμίζει με δώρα.

Χορός της Τράτας: Κάθε χρόνο την Τρίτη του Πάσχα στα Μέγαρα πραγματοποιείται ο Χορός της Τράτας. Κοπέλες ντυμένες με την 
παραδοσιακή στολή στην Πλατεία του Αγίου Ιωάννη Γαλιλαίου (Χορευταρά), σχηματίζοντας κύκλο και πιασμένες χιαστί, χορεύουν τον 
εντυπωσιακό χορό της τράτας. Πρόκειται για ένα έθιμο που έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα. Επί Τουρκοκρατίας, λοιπόν, οι Μεγαρίτες 
ζήτησαν από τον Τούρκο διοικητή να χτίσουν μία εκκλησία, εκεί που σήμερα είναι το εκκλησάκι του Αι-Γιάννη. Αυτός τους έδωσε την άδεια, 
αλλά με την προϋπόθεση να το ολοκληρώσουν αυθημερόν. Εκείνοι το κατάφεραν και για να γιορτάσουν το γεγονός, οι κοπέλες έστησαν 
χορό στο χώρο αυτό, όπου αναβιώνει μέχρι και σήμερα το έθιμο.

Τα Μεγαρίτικα Ρουσάλια: Την Δευτέρα του Πάσχα, ομάδες από νέους γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι τραγουδώντας και χορεύοντας κυκλικά. 
Ο πρώτος κρατά ένα κοντάρι με λουλουδένιο σταυρό στην κορυφή, ενώ κάτω από τον σταυρό κρέμεται ένα μεταξωτό μαντίλι (καλαμάτα), 
αντί για σημαία. Ο τελευταίος του χορού, που ονομάζεται «σαχανατάρης» (ταμίας), κρατά ένα καλάθι  «καρτάλι», που οι νοικοκυρές 
τοποθετούν κόκκινα αυγά, γλυκά και χρήματα.

Σωτηρία Νερατζή, Α3

Εμείς και 
η Παράδοση 
μας!

H πόλη μας έχει τα δικά της ξεχωριστά 
στοιχεία, τον δικό της πολιτισμό 

και τη δική της ξεχωριστή ιστορία. Είναι 
ένας τόπος με ιστορικές καταβολές και 

πολιτιστική κληρονομιά, που σέβεται και 
αναδεικνύει το πλούσιο παρελθόν του.
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Εκεί που αρχίζει η μόδα, πεθαίνει το προσωπικό 
στυλ, λένε. Όλοι τους, όμως ενδιαφέρονται 

για τις νέες τάσεις της μόδας, 
θέλοντας να τραβήξουν όλο και 
περισσότερα βλέμματα πάνω τους, 
γιατί, όπως όλοι ξέρουμε, τον πόλεμο 
των εντυπώσεων τον κερδίζει 
πάντα αυτός που θα μπορέσει 
να αποσπάσει τον μεγαλύτερο 
θαυμασμό.
Η μόδα μαζικοποιεί, αυτό είναι 
γεγονός. Είναι μια παροδική 
συνήθεια, η οποία βρίσκεται στα 
ράφια πολλών καταστημάτων σε 
προνομιακή τιμή. Πώς γίνεται 
λοιπόν κανείς να ξεχωρίσει από τη 
στιγμή που είναι εξομοιούμενος 

με τους άλλους; Από την άλλη, το στυλ είναι τρόπος 
ζωής και εν μέρει συμπεριφοράς, μία άποψη. Το στυλ δεν αγοράζεται 
σε μαγαζιά, είναι μια προσωπική ανακάλυψη των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών του καθενός, τα οποία θα αναδειχθούν μέσα από 
αυτό. Είναι ιδιαίτερο,  μοναδικό και γι’ αυτό έρχεται σε αντίθεση με 
τη μόδα.
Η μόδα υποθάλπει τις αδύναμες και τις ευάλωτες προσωπικότητες, 
γι αυτό και προτιμάται απ’ όλους. Κάτω από τα ρούχα «υψηλής 
ραπτικής» ο κάθε άνθρωπος μπορεί να κρύψει κάθε χαρακτηριστικό 
της προσωπικότητας του, το οποίο θεωρεί αρνητικό και να 
παρουσιάσει μια διαφορετική, ιδανική προσωπικότητα κοινώς 
αποδεκτή. Αυτή, όμως, η απότομη μεταστροφή προς τη μόδα οδηγεί 
τον άνθρωπο στο να χάσει την προσωπική του έκφραση. Πλέον 
δεν είναι τίποτα άλλο από ένα καταναλωτικό άβουλο ον, το οποίο 
περιμένει με όλο και περισσότερη ανυπομονησία τα νέα εποχιακά 
ρούχα.
Κατά τη γνώμη μου άλλο να «αφήνεις εποχή» με την παρουσία σου 
και άλλο να ντύνεσαι σύμφωνα με την εποχή. Ο τρόπος ενδυμασίας, 
που επιλέγει ο καθένας από μας, δε βασίζεται στη μίμηση αλλά 
στην πρωτοτυπία. Έτσι, λοιπόν, τον πόλεμο των εντυπώσεων θα τον 
κερδίσει αυτός που θα ξεχωρίσει εξωτερικεύοντας τον εσωτερικό 
του κόσμο, και όχι αυτός που θα ακολουθήσει πιστά τις νέες τάσεις 
της μόδας. Παρ’ όλα αυτά, δεν χρειάζεται να αρνηθούμε τελείως τη 
μόδα. Ποτέ κανείς, άλλωστε, δεν υποστήριξε κάτι τέτοιο. Χρειάζεται, 
όμως, να αρνηθούμε τη μη συνειδητοποιημένη και ματαιόδοξη 
στροφή προς αυτή.        

Μαρία Σιάμπου, A5

Σε κάθε δρόμο της πόλης σου, σίγουρα το μάτι σου 
θα έχει πέσει σε διαφημιστικές αφίσες προϊόντων 

κάθε λογής ή σε διαφημιστικά φυλλάδια επώνυμων 
πολυκαταστημάτων. Έτσι, απλά και αβασάνιστα, εισήλθε 
η διαφήμιση στις ζωές μας και δρα σχεδόν ανεμπόδιστη, 
πετυχαίνοντας τους σκοπούς της!
 Αν ρωτήσεις έναν απλό πολίτη, σίγουρα θα σου απαντήσει 
πως δεν τον έβλαψε η διαφήμιση από καμία άποψη. Κι 
όμως αυτό είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της, να 
δρα υπόγεια και αποτελεσματικά στον τρόπο ζωής και τις 
συνήθειές μας, στις πεποιθήσεις και τις προτιμήσεις μας, 
ακόμα και στον τρόπο σκέψης. Προβάλλει ιδανικά πρότυπα 
ζωής, βάζοντας μας στη διαδικασία να αλλάξουμε τη δική 
μας άποψη σχεδόν άκριτα, με αποτέλεσμα να μοχθούμε 
για να αποκτήσουμε «αγαθά» που στην ουσία δεν έχουμε 
καθόλου ανάγκη. 
Γιατί όλο αυτό; Για να αναδειχθούμε κοινωνικά; Για να 
ανέβουμε  στα μάτια των άλλων; Για να ικανοποιήσουμε το 
«εγώ» μας; Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με σιγουριά. 
Ίσως, η δύναμη της διαφήμισης να είναι τόσο μεγάλη  
που να μην μπορεί να ελεγχθεί από τον ανθρώπινο νου. 
Ακόμα και άνθρωποι που δουλεύουν για τη διαφήμιση, αν 
παρακολουθήσεις τις ζωές τους, θα δεις πως είναι και αυτοί 
θύματα του καταναλωτισμού.
Ας καλλιεργήσουμε, λοιπόν, λίγο τη σκέψη μας και ας 
ενεργοποιήσει ο καθένας τη λογική που διαθέτει, έτσι 
ώστε να ξεδιαλύνει το τοπίο της «παραπλάνησης», και 
να αναδειχθούν ξανά χαμένες αξίες της ζωής, όπως 
το να αρκούμαστε στα αναγκαία. Έτσι, θα δούμε πως η 
υποτιθέμενη δύναμη της διαφήμισης, θα εξαφανιστεί μέσα 
σε ελάχιστο διάστημα.

Μαριέττα Δρακωνάκη, Γ1

Σκέψου-δρώντας-δράσε-σκεπτόμενος

Μόδα είναι 
θα περάσει...

Μα που είναι άραγε η ευτυχία; 

Άραγε τι πραγματικά είναι η ευτυχία; Η 
ευτυχία είναι ο απώτερος σκοπός του αν-

θρώπου σε κάθε κοινωνία και εποχή, αλλά και 
ένα κίνητρο που του δίνει την ώθηση και τη 
δύναμη να συνεχίσει. Όσο όμως, και αν προ-
σπαθούμε να την ορίσουμε, δε θα τα καταφέ-
ρουμε, γιατί η ευτυχία είναι κάτι υποκειμενι-
κό. Το μόνο σίγουρο είναι πως η ευτυχία δεν 
αγοράζεται, αλλά δημιουργείται. Ο καθένας 
μας θέτει τα δικά του κίνητρα για το πώς, πότε 
με τι ή με ποιους την νιώθει. Πάνω απ’ όλα, 
όμως, πρέπει να έχει ανθρώπους γύρω του 

που θα του σταθούν σε κάθε καλή, αλλά και 
άσχημη στιγμή. 
Ωστόσο, ο σύγχρονος άνθρωπος απομακρύ-
νεται όλο και περισσότερο από την ευτυχία. 
Γι’ αυτή του την κατάληξη ευθύνονται πολλοί 
παράγοντες. Άλλοι δημιουργούνται από τον 
ίδιο τον άνθρωπο και άλλοι από το περιβάλ-
λον στο οποίο ζει. Κάποιοι από τους κύριους 
αυτούς παράγοντες, είναι το άγχος, η πίεση 
από τη σύγχρονη ζωή στις μεγαλουπόλεις, η 
οικονομική κρίση, η ανεργία, η επαγγελματι-
κή αβεβαιότητα. 
Συμπερασματικά, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει 
χάσει το πραγματικό νόημα της ζωής, ή ακό-
μη, τον έχουν κάνει να το έχει χάσει. Γι’ αυτό 

κάθε άνθρωπος οφείλει να υιοθετεί τα ορθά 
πρότυπα, ιδανικά και αξίες από την οικογέ-
νεια του, για να μπορέσει να επιβιώσει και να 
προσπεράσει τις δυσκολίες της ζωής.
Η ευτυχία κρύβεται πίσω από μικρές καθημε-
ρινές στιγμές. Άλλωστε, ευτυχισμένος ο άν-
θρωπος δε γεννιέται, γίνεται. Και όπως είπε 
ο Κροίσος στον Σόλωνα «μηδένα προς του τέ-
λους μακάριζε», δεν μπορούμε να θεωρήσου-
με κανέναν ευτυχή, πριν γνωρίσουμε το τέλος 
του. Ας βάλουμε, λοιπόν, όλοι ένα μικρό λιθα-
ράκι για να γίνει καλύτερος αυτός ο κόσμος.

Αναστασία Κουμάντου, Β2

παρενθέσεις

Μαριλένα Παππά, Α4

Θεώνη Μανουσάκη, Γ3
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Τα προβλήματα των εφήβων
Σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο που ζούμε, όπως όλοι, έτσι κι 

εμείς οι έφηβοι, αντιμετωπίζουμε προβλήματα, προσπαθώντας 
να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας, με στόχο την πρόοδο 

στο σχολείο και την εισαγωγή μας σε κάποιο πανεπιστήμιο. 
Υποχρεώσεις που διαμορφώθηκαν εξαιτίας των συνθηκών της 

σύγχρονης εποχής.
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά μας είναι ότι δεν έχουμε 

σχεδόν καθόλου ελεύθερο χρόνο, καθώς η καθημερινότητα 
μας χαρακτηρίζεται από υπερβολικά φορτωμένα προγράμματα. 

Επίσης, οι μεγαλύτεροι δε μας καταλαβαίνουν, με αποτέλεσμα 
άλλοτε να είμαστε γι αυτούς ανώριμα παιδιά και άλλοτε μεγάλα 
άτομα, που είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν τα πάντα. Επιπλέον, 
η δημόσια παιδεία, ουσιαστικά, δεν είναι δημόσια. Οι γονείς μας 

ξοδεύουν τα χρήματα τους σε φροντιστήρια και επιβαρύνονται 
οικονομικά σε μια εποχή που μαστίζεται από την οικονομική 

κρίση.
Ακόμα, εμείς οι έφηβοι ερχόμαστε αντιμέτωποι με δυσκολίες 

κοινωνικής αποδοχής και αναγνώρισης. Χρειαζόμαστε, δηλαδή, 
στήριξη τόσο από τους φίλους μας, όσο και από τους γονείς 

μας. Γι αυτό, πολλοί έφηβοι, που είναι κοινωνικά μη αποδεκτοί, 
προσπαθούν να βρουν λύσεις μέσω των ναρκωτικών και του 

καπνίσματος. Στην πραγματικότητα, και οι ίδιοι το ξέρουν 
ότι αυτή όχι μόνο δεν είναι μια διέξοδος από τα προβλήματά 
τους, αλλά μια εισαγωγή στο σχέδιο αυτοκαταστροφής τους. 

Υπάρχουν, όμως, και άλλα προβλήματα που προέρχονται από την 
απόρριψη των εφήβων. Ένα από αυτά είναι και η κατάθλιψη, η 

οποία μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην αυτοκτονία. 
Όσα, όμως, και να είναι τα προβλήματα μας και όσο δύσκολα και 

να είναι αυτά, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τα παρατήσουμε 
και να απογοητευτούμε. Σημασία έχει κάθε φορά, που υπάρχει 

ένα πρόβλημα να προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Το αν θα 
βγούμε νικητές δεν έχει πάντα σημασία, γιατί όποιος και να είναι 

ο προορισμός, «το ταξίδι είναι αυτό που μετράει περισσότερο».
Ηλίας Στρατούρης, Β4

Σωστό ή Λάθος
… Χθες, καθώς πήγαινα στο σπίτι της Λένας, είδα μια ομάδα 
δωδεκάχρονων, να συζητούν για «τους πολλούς φίλους που 

έχουν στο facebook» και έτσι σκέφτηκα να το σχολιάσω εδώ! Δεν 
είναι τυχαίο το γεγονός ότι υπάρχει έντονη διαφορά όσον αφορά 

στο ντύσιμο, την ομιλία, τις ασχολίες τους, καθώς και στον 
τρόπο συμπεριφοράς απέναντι στους μεγαλύτερους. Για εμάς 

(τα λυκειόπαιδα) δεν ήταν άγνωστο το facebook μονάχα, αλλά 
ούτε το youtube, το internet γενικότερα, μιας και δεν είχαμε στην 

ηλικία των δώδεκα ούτε laptop, αλλά ούτε τα τηλέφωνα που 
τώρα χρησιμοποιούν.

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, τα παιδιά δυσκολεύονται 
περισσότερο στην κοινωνικοποίηση και στη συναναστροφή τους 
με τα υπόλοιπα παιδιά, αφιερώνοντας πολύ χρόνο στο διαδίκτυο 

και γενικότερα στα νέα τεχνολογικά μέσα.
Δεν μπορεί να μείνει απαρατήρητο το γεγονός ότι ευθύνη φέρουν 

η παιδεία και το οικογενειακό περιβάλλον, αφού έχουν πάψει να 
συμβάλλουν στη σύνθεση του χαρακτήρα τους, αφήνοντας τα να 

διαπλάθονται μόνα τους!
Επίσης, τα τελευταία χρόνια συναντάται όλο και πιο συχνά η 

έμφυτη τάση των νέων (ηλικίας 12 – 15) να εκφράζονται με 
ιδιότυπες διαλέκτους που διαφέρουν αισθητά από τις αντίστοιχες 

των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας (16-18 ετών). Αυτή η τάση 
μπορεί να δικαιολογηθεί απ’ την ανάγκη των παιδιών να 

εντυπωσιάζουν, έτσι ώστε να γίνονται αποδεκτά από ομάδες 
συνομηλίκων τους.

Ανδριάνα Καρατσόλη, Γ1

Οι νέοι 
και οι 
προκλήσεις 
της 
εποχής μας
Είναι κοινός τόπος ότι εμείς οι σημερινοί  ζούμε σε έναν 
κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται. Φυσικά, η ανάπτυξη της 
τεχνολογίας και η πρόοδος της επιστήμης υπόσχεται σε μας 
μια ζωή πιο άνετη, με πολύ περισσότερες δυνατότητες και 
ευκαιρίες ψυχαγωγίας σε σχέση με την εποχή των γονιών 
μας. Αυτή ακριβώς η υπόσχεση συχνά αποδεικνύεται απάτη, 
με αποτέλεσμα εμείς να νιώθουμε ανασφάλεια για το μέλλον.
 Αναλυτικότερα, η σύγχρονη εποχή προσφέρει σε μας 
την ευκαιρία ευρείας διάδοσης της γνώσης και εύκολης 
πρόσβασης σε ένα εκπληκτικό όγκο πληροφοριών, 
επιτρέποντάς μας έτσι, να  κατακτήσουμε ένα υψηλό επίπεδο 
μόρφωσης και να διερύνουμε τους ορίζοντες των επιλογών 
μας. Οι δυνατότητες ψυχαγωγίας είναι απεριόριστες χάρη 
στη χρήση διαδικτυακών εφαρμογών και σύγχρονών 
τεχνολογικών μέσων. Αναμφισβήτητα, πρωτόγνωρα μέσα 
επικοινωνίας και τεχνολογικές εφαρμογές καταργούν τις 
αποστάσεις και επιτρέπουν τη δικτύωση μας με φίλους και τη 
συμμετοχή μας σε ομάδες κοινών ενδιαφερόντων.
 Όμως, υπάρχουν ορισμένα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε. Συγκεκριμένα, ο κάθε έφηβος υφίσταται 
την επαγγελματική αβεβαιότητα και ανασφάλεια, λόγω 
της αυξανόμενης ανεργίας και του περιορισμού των 
επαγγελματικών διεξόδων. Συχνά, έχουμε μέσα μας το 
αίσθημα της καταπίεσης που προκαλεί ο βαθμοθηρικός 
χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος. Επίσης, 
απογοητευόμαστε από τις αντιθέσεις της σύγχρονης 
κοινωνίας, όπου κυριαρχούν η ανισότητα, η αδικία και το 
δίκαιο του ισχυρότερου και νιώθουμε συναισθηματική 
ανασφάλεια, εξαιτίας της αποξένωσης των μελών της 
σύγχρονης οικογένειας και της απουσίας των γονιών μας από 
τα σημαντικά προβλήματα.
Ωστόσο, έχουμε κάποια χαρακτηριστικά στα οποία μπορεί 
να στηριχθούμε και να τα αξιοποιήσουμε. Ειδικότερα, η τάση 
αμφισβήτησης μας βοηθά να επισημαίνουμε εγκαίρως τα  
«κακώς κείμενα» και να αγωνιζόμαστε για την αντιμετώπιση 
τους. Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης συμβάλλει στη 
διαμόρφωση της προσωπικής μας άποψης και μας οδηγεί 
σε επιλογές που ανταποκρίνονται στις βαθύτερες επιθυμίες 
και δυνατότητές μας. Ακόμα, η αισιοδοξία και ο δυναμισμός 
της ηλικίας μας ενισχύουν τις προσπάθειες μας και μας 
εξοπλίζουν με θάρρος απέναντι στα προβλήματα και τις 
δυσκολίες της ζωής, ενώ το στοιχείο της επαναστατικότητας 
μας τροφοδοτεί  με ιδανικά και διάθεση να αγωνιστούμε για 
τη διαμόρφωση ενός καλύτερου κόσμου.
Επομένως, εμείς οφείλουμε να προετιμαστούμε για το 
μέλλον, γιατί αυτό μας ανήκει. Ακόμα και αν το ίδιο δεν 
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τα όνειρα μας, είναι 
στο χέρι μας να το διαμορφώσουμε και να το αλλάξουμε. 
Αλλωστε, εμείς είμαστε εκείνοι που θέλουν να αλλάξουν το 
κοσμο! 
Έλενα Σωτηροπούλου, Α5

όλα για μας...
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Ανεργία VS Νέοι
Στη σημερινή εποχή, οι νέοι πλήττονται περισσότερο 

από την οικονομική κρίση, καθώς αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό 
ανέργων, που ολοένα και αυξάνεται. Νέοι με πτυχία και μεταπτυχιακά 

στα χέρια παλεύουν να βρουν μια δουλειά για να καλύψουν όχι μόνο τις 
δικές τους ανάγκες, αλλά πολλές φορές και των γονέων τους, καθώς 
το εισόδημά τους είναι μηδαμινό σε σχέση με τις οικονομικές τους 

υποχρεώσεις. 
Ακόμη, πολλοί των οποίων η υπομονή τους έχει εξαντληθεί αποφασίζουν 

να μεταναστεύσουν σε κάποια άλλη χώρα προς αναζήτηση νέων 
ευκαιριών. Σε χώρες όπως η Αγγλία, η Γερμανία και η Αμερική, πολλά 

Ελληνόπουλα έχουν καταφέρει να χτίσουν μια καριέρα με μέλλον. 
Συνεχίζουν να ονειρεύονται και να ζουν μακριά από τη γενέτειρά τους. 
Ας μην ξεχνάμε, όμως, και τα λυκειόπαιδα  και αυτούς που βρίσκονται 
σήμερα μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια, οι οποίοι κάνουν όνειρα για 
το μέλλον τους και τρέφουν ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο. Θέλουν 
να βγουν στην ελληνική αγορά εργασίας και να τα καταφέρουν για να 

στηρίξουν και να βοηθήσουν τη χώρα τους. 
Πώς, όμως, θα γίνει αυτό αν η ίδια η κοινωνία τους απορρίπτει 

και τους λέει έμμεσα πως δεν υπάρχει χώρος για αυτούς;

Αναστασία Κούνουπα, Β2 
 

Απάθεια ή ενεργητική συμμετοχή; 

Σήμερα, όλο και συχνότερα συναντάμε ανθρώπους που δεν 
ενδιαφέρονται για τα πολιτικά «πράγματα». Το φαινόμενο αυτό 

παρατηρείται όλο και συχνότερα στους σύγχρονους νέους. Πώς 
άραγε ο πολίτης θα γίνει ενεργός αν δεν αρχίσει από τα εφηβικά 
του χρόνια να ενδιαφέρεται και να συμμετέχει στα κοινά;
Κάθε άνθρωπος απ’ τα πρώτα χρόνια της ζωής του καλείται να 
ζήσει στο πλαίσιο μιας ομάδας είτε αυτό λέγεται οικογένεια, είτε 
σχολείο, είτε σύλλογοι κλπ. Στο πλαίσιο της οικογένειας το νεαρό 
άτομο μπορεί να μάθει να υπακούει σε κανόνες, να συνεννοείται, 
πολλές φορές και να συναινεί σε κάποια απόφαση. Έτσι, μαθαίνει 
τα όρια του και τα όρια του συνανθρώπου του, ακολουθεί αρχές 
ως αυτεξούσιο μέλος. Στον ευρύτερο χώρο του σχολείου, το άτομο 
καλείται να «ασκηθεί» πολιτικά, έχοντας ως βάση προγενέστερες 
εμπειρίες. Δηλαδή, μπορεί να εκλέξει αντιπροσώπους, όπως και να 
ζητήσει το ίδιο να θέσει υποψηφιότητα. Να διεκδικήσει δικαιώματα, 
αλλά και να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις. Αρχίζει, λοιπόν, σιγά 
σιγά να διέπεται από την ιδέα ότι χρειάζεται να υπάρχουν τόσο 
αντιπρόσωποι, όσο και αυτοί, που τους επιλέγουν. Το παράδειγμα 
αυτό εκτείνεται και πέρα από το δεκαπενταμελές του σχολείου. Οι 

αθλητικοί σύλλογοι αποτελούν ακόμη ένα χώρο, όπου η έννοια της 
ενεργούς συμμετοχής είναι τόσο απαραίτητη όσο και ουσιαστική. 
Στον ευρύτερο χώρο της κοινωνίας ο νέος, που έχει μάθει να 
συμμετέχει, να ενδιαφέρεται και να κατανοεί τις αρχές του εκλέγειν 
και του εκλέγεσθαι, δεν μπορεί παρά να τις εφαρμόσει έμπρακτα. 
Με άλλα λόγια, ο νέος, ο οποίος ασχολείται με τα προβλήματα που 
προκύπτουν στους προηγούμενους χώρους κοινωνικοποίησης, θα 
ενδιαφερθεί συνειδητά και για τα προβλήματα της κοινωνίας του. 
Οι νέοι, επομένως, έχουν άποψη και την εκφράζουν. Δε μένουν 
αδιάφοροι, αλλά αποκτούν ενεργή στάση για την αντιμετώπιση 
τυχόν προβλημάτων. 
Επομένως, μήπως είναι λάθος εμείς οι νέοι, που μας κατακλύζει 
αυτό το πνεύμα των υψηλών ιδανικών και της επαναστατικότητας, 
σε ορισμένες περιπτώσεις να θεωρούμε τους εαυτούς μας 
πολύ μικρούς, ώστε να μας απασχολούν τα πολιτικά πράγματα 
αντιμετωπίζοντάς τα με αδιαφορία; Μήπως τελικά η συμμετοχή 
μας στα κοινά είναι απαραίτητη σε κάθε στιγμή της ηλικίας μας στο 
ανάλογο περιβάλλον;

Σωτηρία Νερατζή, Α3

Το ρίσκο στη ζωή μας
Πολλές φορές όλοι μας έχουμε αναρωτηθεί για το αν πρέπει 
να πάρουμε ένα ρίσκο στη ζωή μας και αν πραγματικά αξίζει 
να διακινδυνεύουμε αυτό που έχουμε με την προσδοκία για 

κάτι μεγαλύτερο. Τέτοια διλήμματα και σκέψεις αφορούν 
τον καθένα μας ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, το 

επάγγελμα, τις συνθήκες. Και αυτό, γιατί ο άνθρωπος 
ονειροπόλος και φιλόδοξος πάντα θέλει να κατακτήσει 

το μεγαλύτερο, να προχωρήσει παραπέρα και να ανέβει 
όσο πιο ψηλά μπορεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά 

το θέμα είναι ποιος είναι ο ρόλος του ρίσκου σ’ αυτήν. 
Αν δηλαδή πρέπει να δοκιμάζουμε νέα πράγματα ή να 

αρκούμαστε πάντα σε αυτά που έχουμε και σε 
αυτά που μας προσφέρουν.

Η απάντηση σε ένα τέτοιο ερώτημα δεν είναι πάντα 
εύκολη και αυτό γιατί το ρίσκο δεν είναι κάτι σίγουρο ή 

εξασφαλισμένο, αλλά χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, 
αμφιβολία, αστάθεια. Όπως ακριβώς ο ακροβάτης επιχειρεί 

να περπατήσει σε τεντωμένο σκοινί για να φτάσει στη 
άλλη άκρη έτσι και εμείς, ρισκάροντας, καλούμαστε να 

ακολουθήσουμε μια αβέβαιη διαδρομή χωρίς να είμαστε 
σίγουροι για το αν ο δρόμος που επιλέξαμε είναι 

ασφαλής και αν στο τέλος οδηγεί 
κάπου.

Αυτή όμως είναι και η μαγεία 
των πραγμάτων. Ναι, το ρίσκο 

μπορεί πράγματι να μάς 
κάνει να στεναχωρηθούμε, 
να κλάψουμε, να χάσουμε 

πράγματα που αγαπάμε 
και που με πολύ κόπο 

κατακτήσαμε. 
Όμως από την άλλη είναι το ίδιο που θα μας βοηθήσει να 

προχωρήσουμε, να εξελιχτούμε, να μάθουμε, να γνωρίσουμε. 
Ποιο είναι το όφελος με το να προσπαθούμε μια ζωή 

να αυτοσυντηρούμαστε αφήνοντας χαμένες τις ευκαιρίες που βρίσκονται μπροστά μας;
Βέβαια, όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή, έτσι και στο ρίσκο υπάρχουν όρια και 

προϋποθέσεις. Τι θέλω να πω με αυτό; Ονειρευόμαστε, τολμάμε και προσπαθούμε 
να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας έχοντας πάντα όμως ως οδηγό τη λογική, την ορθή 

κρίση και τη σύνεση. Όπως έλεγαν οι σοφιστές «Γνώμη δ’ αρίστη μάντις τ’ ευβουλία». 
Η ευβουλία, δηλαδή το σωστό μυαλό, πρέπει να συντροφεύει κάθε μας βήμα, ώστε 

να μην παρασυρθούμε από παρορμήσεις της στιγμής και οδηγηθούμε σε δυσάρεστες 
καταστάσεις.

Εύη Μουρτζούκου, Α3

όλα για μας...
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Η φάση είναι…. 
         Πανελλαδικές

Μαμάδες, μπαμπάδες, θείοι, γιαγιάδες, παππούδες , ο γείτονας 
της διπλανής πόρτας … μιλάνε… μιλάνε … και δε ξέρουνε 

πολλές φορές τι λένε...

Αν νομίζετε πως η τελευταία χρονιά των σχολικών χρόνων είναι 
εκείνη που προσφέρει ανεμελιά και όμορφες αναμνήσεις, κάνετε 
λάθος. Μη ξεγελαστείτε.

Τελικά τι είναι οι Πανελλαδικές; Κι η απάντηση. Άγχος, νεύρα, 
αντιπαραθέσεις, υπερπροσπάθεια, τρελά ωράρια, γκρίνια, πίεση 

στο σχολείο, πίεση στο φροντιστήριο, διαγωνίσματα στο σχολείο 
στα μαθήματα κατεύθυνσης, διαγωνίσματα στο φροντιστήριο, 
διαγωνίσματα για τα μαθήματα γενικής παιδείας στο σχολείο κλπ . 
Με απλά λόγια πυρετός εξετάσεων!!!

Διαβάστε λοιπόν, σκέψεις, δηλώσεις, στιγμιότυπα από την 
καθημερινότητά μας, λίγους μήνες, λίγες μέρες πριν από τις 
εξετάσεις…

Πρωινό ξύπνημα
Και δεν έφταναν όλα τα άλλα έχουμε και 
τα ξυπνητήρια να χτυπάνε όλα μαζί λες και 
όλο το σύμπαν έχει βαλθεί να μου σπάσει τα 
νεύρα από το πρώτο λεπτό που ξυπνάω! 

Ξυπνάω στις 6.30 με τα κοκόρια. Στα Μέγαρα 
εξάλλου είμαστε… Κάνω επανάληψη για το 
διαγώνισμα τετραμήνου. Πάω στο σχολείο 
Μπαίνουμε στην τάξη 8.20…. 8.25.. Σε πόση 
ώρα χτυπάει και η ερώτηση επαναλαμβάνεται 
κάθε 10 λεπτά μέχρι να χτυπήσει το 
κουδούνι…

-Η ώρα 7:20 π.μ. χτυπάει το ξυπνητήρι 
για να πας σχολείο. Δεν ξυπνάς αμέσως. 
Χουζουρεύεις. Μετά από 5 λεπτά ακούς από 
το διπλανό δωμάτιο «Σήκω από το κρεβάτι 
παιδί μου…8:00 πήγε η ώρα»…
-Σήκω παιδί μου είναι 8.ΟΟ
- Ώρα Ελλάδας ή ώρα μαμάς;

Λογική... συζήτηση 
μητέρας –παιδιού!
-Τι βαθμό πήρες στο διαγώνισμα;
-Ε… 15. Ήταν δύσκολα τα θέματα
-Να! Δύσκολα, για αυτό οι άλλοι έγραψαν 
καλά…
-Τι καλά; Το πολύ να έχουν γράψει 16. Τέλος 
πάντων, το απόγευμα θα βγω.
-Αυτό μας έλλειπε. Με ποιους; Δεν θα πας 
πουθενά!
-Ε… με τα παιδιά! Έλα ρε μάνα, αυτοί γιατί 
βγαίνουν;
-Δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι!!

Δηλώσεις, ερωτήσεις 
μαμάδων, 
διάλογοι με γονείς 
- Άντε σήκω, δεν θα προλάβεις! Είναι παρά 
είκοσι δεν θα το ξαναπώ!
-Θα πάρω άδεια για να είμαι δίπλα σου στις 
Πανελλήνιες.
-Πανελλήνιες είναι θα περάσουν! Εσύ δεν θα 
περάσεις!
-Καλούς βαθμούς γράφουμε στο 
φροντιστήριο;
-Πέσε για ύπνο επιτέλους!
-Σου έφερα ένα χυμό ακόμα.. (10ος  χυμός)
-Άσε την βιολογία για λίγο παιδί μου! Σου 
έφερα ένα περιοδικό
-Φεύγω, φεύγω… τα ρούχα ήρθα να αφήσω..
-Επειδή έχεις νεύρα δεν θα ξεσπάς πάνω 
μου…
-Γιατί δεν μου μιλάς;
-Αφήστε τα μηχανάκια και καθίστε να 
διαβάσετε!

-Πως γράψαμε στο διαγώνισμα;
Όλοι μαζί γράψαμε;

-Μαμά, καφέ!
-Κι άλλο καφέ! Θα σου τρυπήσει το στομάχι
-Ησυχίαααααα…

Γιάννης Κουβάς, Β2

Μαρία Πηνελόπη Λουκά, Α2
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Μαμά πάω φόκους, το πολύ στις 9 θα είμαι 
πίσω..
- Μην διαβάζεις τόσο πολύ. Θα πάθεις 
υπερκόπωση.

-Η αμήχανη στιγμή που μπαίνει μέσα η μάνα 
μου το μοναδικό λεπτό που δεν διαβάζω!

-Η κατάσταση μας είναι κρίσιμη και δύσκολη. 
Και οι μαμάδες την κάνουν πιο δύσκολη, 
λέγοντας καθημερινά  «πάμε να διαβάσουμε» 
ενώ διαβάζω μόνο εγώ…

Μεσημέρι
-Έλα να φας..
-Διαβάζω..
-Θα κρυώσει.. Έλα και συνεχίζεις…

Απόγευμα
-Μπαμπάς: Που ήσουν;
- Εγώ: Φροντιστήριο
Μπαμπάς: Τι μάθημα;
Εγώ: Μαθηματικά
Μπαμπάς: Πριν τι είχες;
Εγώ: Φυσική
Μπαμπάς: Πώς πήγε;
Εγώ: Καλά
Μπαμπάς: Καλά ή πολύ καλά;
Εγώ: Αμάν πια

-Έφαγες; Πάλι δεν έφαγες;
8 ώρες ύπνος, 7 ώρες σχολείο, 250 ώρες 
φροντιστήριο, 1375 ώρες διάβασμα. Σύνολο 
ωρών 24!!

Πως ήταν η μέρα μου σήμερα; 
Για μια άλλη μια φορά μετατράπηκα σε 
Σούπερμαν. Μόνο που δε σώζω ανθρώπους, 
αλλά κινούμαι με υπεράνθρωπες προσπάθειες. 
Σχολείο, να τρέξω σπίτι, να φάω να αλλάξω 
ρούχα, να ξανατρέξω γιατί στις τρεις έχω 
φροντιστήριο, μετά να ξανατρέξω σπίτι, να 
διαβάσω, ασκήσεις, αποστήθιση. Και μετά 
πάλι από την αρχή, τρέξιμο, τρέξιμο, τρέξιμο

Κινητό 
και facebook…
Τελευταία ανάγνωση για το 
αυριανό διαγώνισμα Βιολογίας. 
Ενώ διαβάζω φωναχτά εδώ και δύο 
ώρες κλεισμένος στο δωμάτιό μου, 
η μητέρα μου ακούει από έξω τη 
φωνή που διαβάζω και μπαίνει μέσα 
λέγοντας. Πάλι στο κινητό μιλάς..

Έχω κλείσει εξάωρο διάβασα και για 
να ξεσκάσω μπαίνω λίγο facebook. 
Μαντέψτε τη συνέχεια! Μπαίνει η 
μάνα μου μέσα. Τα υπόλοιπα είναι 
γνωστά!

Κλείνω τριήμερο με τέσσερις ώρες 
ύπνο καθημερινά. Ακούω από 
τη μαμά. Κοιμήσου παιδί μου να 
ξεκουραστείς και κλείνω δωδεκάωρο 
και ξαφνικά την ακούω. Ακόμα 

κοιμάσαι; Βέβαια, κάνεις και τίποτε άλλο;
Μπαίνει μέσα η μάνα σου και θα σε πετύχει 
την ώρα που έχεις πάρει το κινητό στο χέρι « 
Α δε διαβάζεις… Δεν θα περάσεις πουθενά, 
θα περνάς έξω από τη σχολή πηγαίνοντας 
για καφέ» Εκεί ξεκινάει ο καυγάς. Την 
άλλη θα σε ρωτήσει διαβάζεις, ενώ σε 
βλέπει να διαβάζεις. Τόσο δύσκολο είναι 
να το καταλάβει; Λίγη κατανόηση ζητάμε!!! 
Ακολουθεί ολιγόωρος ύπνος

Πανελλαδικ
ές

Πανελλαδικ
ές

Πανελλαδικ
ές

Θεώνη Μανουσάκη, Γ3

Θανάσης Μιχαλάκης, Α3
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Συμβουλές χρήσης κινητού τηλεφώνου
• Χρησιμοποιείτε αξεσουάρ όπως Bluetooth ή hands free ακόμα και ανοιχτή ακρόαση έτσι ώστε να μην ακουμπάει το 
κινητό στο κεφάλι 
• Μην έχετε το τηλέφωνο στην τσέπη σας, καθώς τα γεννητικά όργανα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις ασύρματες 
ακτινοβολίες
• Ελαχιστοποιήστε τη χρήση του κινητού στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στις αγροτικές περιοχές και γενικά 
οπουδήποτε βρίσκεστε μακριά από κεραίες.
• Αφήνετε κλειστό το κινητό σας μέχρι τη στιγμή που θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε.
• Να προτιμάτε το σταθερό τηλέφωνο ή τα γραπτά μηνύματα από το κινητό, όταν στη διάθεσή σας είναι και τα δύο.
• Μην αφήνετε το τηλέφωνο ανοιχτό δίπλα σας όταν κοιμάστε.
• Χρησιμοποιείτε ειδική θήκη προστασίας στην οποία καθώς υπάρχει ενσωματωμένο μεταλλικό υλικό που 
προστατεύει το σώμα από την ακτινοβολία 
• Όταν βρίσκεστε σε πρατήρια βενζίνης, αποφεύγετε να μιλάτε στο κινητό μας τηλέφωνο καθώς η ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία που εκπέμπει, μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη καυσίμων

Και μη ξεχνάμε…
• Στους χώρους του σχολείου, κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού 
τηλεφώνου για διενέργεια κλήσεων, αποστολή/διάβασμα γραπτών ή άλλων μηνυμάτων ή οποιαδήποτε 
άλλη λειτουργία.
• Στα νοσοκομεία και στις κλινικές δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου, καθώς η ακτινοβολία που 
εκπέμπει το κινητό τηλέφωνο, επηρεάζει τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων
• Στα αεροπλάνο, η λειτουργία κινητού τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στον ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό και τα συστήματα επικοινωνίας του.  

Τερψιθέα Τσιώτα, Α5

Το Σέλας, ένα ανεξήγητο 
φαντασμαγορικό φαινόμενο

Το Σέλας είναι το φωτεινό ουράνιο φαινόμενο 

που εμφανίζεται στα ανώτερα στρώματα της 

ατμόσφαιρας και παρατηρείται κυρίως στις 

πολικές περιοχές στο Βόρειο και στο Νότιο 

ημισφαίριο, γι αυτό και αποκαλείται «Βόρειο 

Σέλας» και «Νότιο Σέλας» αντίστοιχα.

Το φαινόμενο αυτό είναι ένα από τα ωραιότερα 

φαινόμενα της φύσης και προσφέρει ποικιλία 

χρωμάτων και σχεδίων με αιφνίδιες εμφανίσεις 

και με εξαιρετικά γρήγορες μεταμορφώσεις. 

Επικρατέστερο χρώμα του Σέλαος είναι το 

λευκό, με διάφορες αναμείξεις, κόκκινου, 
πράσινου και κίτρινου.

Η εμφάνιση του φαινομένου του Σέλαος κίνησε 

το ενδιαφέρον των ανθρώπων από την αρχαιό-

τητα και πρώτος επιστημονικός παρατηρητής 

του φαίνεται να είναι ο Αριστοτέλης. Μια θεω-

ρία για τη δημιουργία του Σέλαος είναι εκείνη 

του Αρένιους. Σύμφωνα με αυτόν προέρχεται 

από ακτινοβουλόμενο από τον Ήλιο κονιορτό 

από σώματα αρνητικά ηλεκτρισμένα, τα οποία 

κατά την είσοδο τους στα ανώτερα στρώματα 

της ατμόσφαιρας προκαλούν φωτεινά φαινόμε-

να. Όμως, λόγω της εξέλιξης των επιστημών 

και των μέσων έρευνας, δημιουργήθηκε μια 

πιο σύγχρονη θεωρία, που αποδείχθηκε και 

πειραματικά ότι κύρια αιτία του φαινομένου 

αυτού αποτελεί ο βομβαρδισμός των υψηλών 

ατμοσφαιρικών στρωμάτων από ηλεκτρόνια 

που προέρχονται από ρεύματα φορτισμένων 

σωματιδίων από τον Ήλιο. 

Παλιότερα, υπήρξαν υπερβολικές θεωρί-

ες για το τι ήταν και τι κάνει το Σέλας. Για 

παράδειγμα, οι Σουηδοί πίστευαν πως ήταν 

αντανακλάσεις από τις δάδες που κρατούσαν οι 

Λάπωνες ψάχνοντας τους ταράνδους τους. Οι 

Φιλανδοί πίστευαν ότι ήταν άγγελοι κυρίου που 

κυνηγούσαν τους δαίμονες, ενώ οι Λάπωνες 

έκρυβαν γυναίκες και παιδιά, σταματούσαν τα 

έλκηθρά τους και μάζευαν τα κουδούνια, για 

να μη γίνουν αντιληπτοί από το Σέλας και τους 

πάρει. Οι Εσκιμώοι, από την άλλη, πίστευαν 

πως είναι οι ψυχές των νεκρών που αναζητούν 

τους δικούς τους και έτσι κατά τη διάρκεια του 

φαινομένου δε μιλούσαν, 

ούτε σφύριζαν, φοβούμενοι 
μη κατέβει το Σέλας 

χαμηλά και τους αρπάξει 

αναγνωρίζοντας τους από 
τη φωνή.

Κατά τη διάρκεια του φαι-

νομένου του Σέλαος, από το 

κέντρο του ουράνιου θόλου 
συνήθως εμφανίζεται 

αιφνίδια ένα κυκλικό φως 

σαν στεφάνι, από την περιφέρεια του οποίου 

εκτείνονται κάθετες λευκές ακτίνες προς το 

έδαφος, δημιουργώντας έτσι την εντύπωση 

ενός γιγαντίου φωτεινού στέμματος, που στρέ-

φεται με ταχύτητα, με ενδιάμεσες αιφνίδιες 

στάσεις. Το φαινόμενο, αυτό διαρκεί από μόλις 

λίγα δευτερόλεπτα μέχρι μισό λεπτό της ώρας, 

στη συνέχεια εξαφανίζεται.

Πέρα από τις θεωρίες, όμως, και τα διάφορα 

πειράματα που μπορεί να έχουν γίνει για την 

εξερεύνηση αυτού του συγκλονιστικού φαινο-

μένου, κανείς δεν μπορεί να αξιολογήσει τα 

αίτια δημιουργίας του. Όμως, όσο εξελίσσεται 

η τεχνολογία, τόσο πιο εύκολα θα μπορέσουμε 

να ανακαλύψουμε τα αίτια της δημιουργίας 
του.

Mατίλντα Μουσκάι, Α3

δια-δί- κτυ-ο

αναζήτηση
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ΣΕΡΦΑΡΩ
ΑΛΛΑ

CHECK - ΑΡΩ

Τελικά η τεχνολογία είναι πάντα 
θετική στη ζωή μας;
Η τεχνολογία εισέβαλε στη ζωή του ανθρώπου πριν από κάποιες δε-
καετίες με σκοπό να τον διευκολύνει. Προσέφερε σε αυτόν πολλές 
νέες δυνατότητες οι οποίες τον βοήθησαν στην εργασία του, στις 
καθημερινές του ανάγκες και έκανε τη ζωή του ευκολότερη. Ωστό-
σο, με την πάροδο του χρόνου η «διευκόλυνση» αυτή μετατράπηκε 
σε «υποδούλωση». 

Σήμερα, η τεχνολογία έχει καταφέρει να καταστήσει τον άνθρωπο 
έρμαιό της, με το να του αφαιρεί την ελευθερία και την κριτική σκέ-
ψη ώστε να τον επηρεάζει ευκολότερα στο να αποδέχεται οποιαδή-
ποτε νέα ιδέα της εξουσίας και να προσηλώνεται σε αυτή. Εξουσι-
άζει τον άνθρωπο χωρίς να μπορεί ο ίδιος να το συνειδητοποιήσει. 
Η τεχνολογία, λοιπόν, παρά τα θετικά στοιχεία που παρουσιάζει, 
κρύβει αρκετούς κινδύνους και μέσα που μπορούν να καταστούν 
επικίνδυνα. Οι δυνατότητές της αποτελούν πλέον, κάποιες φορές, 
απειλή της ελευθερίας μας.

Μαρία Τσάκωνα, Γ4 

Face book, 
twitter, 
smartphones: 
Φρένο στις 
ταχύτητες του 
εγκεφάλου και 
της συνεννόησης

Έχουμε αναρωτηθεί ποτέ πώς θα 
ήταν η ζωή μας χωρίς facebook, 

twitter και smartphones; Τραγική, 
θα έλεγε κάποιος. Συμβαίνει, ωστό-
σο, καμιά φορά, αν δεν είμαστε και 
τόσο υπάκουα παιδιά, να μας πουν 
οι γονείς ότι κατάσχεται το κινητό, 
το laptop και κλείνει το internet 
προς συμμόρφωση. Συνήθως με το 
που το ακούμε αυτό νιώθουμε μια 
ανασφάλεια σα να μας λένε να μεί-
νουμε χωρίς νερό και φαγητό για 
μια εβδομάδα!

Αυτό φυσικά είναι το επιτυχές απο-
τέλεσμα των προσπαθειών όλων 
των εταιριών που συνδέονται με 
ένα παγκόσμιο σύστημα. Ο στόχος 
τους είναι απλός και ξεκάθαρος: οι 
νέοι πρέπει να είναι εξαρτημένοι 
από τα τεχνολογικά μέσα με σκοπό 
τον έλεγχο των κινήσεων και των 
συνηθειών τους, την εξοικείωση 
με την εύκολη γνώση και φυσικά το 
κέρδος. Και εμείς, ενθουσιασμένοι 
από τις εκπληκτικές δυνατότητες 
του συστήματος, αποδεχόμαστε 
στην ουσία το γεγονός ότι γινόμα-
στε υποχείρια. 

Τα αποτελέσματα της άλογης χρή-
σης των μέσων αυτών είναι εμφανή 
σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. 
Καταντήσαμε, λοιπόν, να προσπα-
θούμε να λύσουμε σημαντικά προ-
βλήματα μέσω μηνυμάτων και δεν 
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον 
άλλον κατά πρόσωπο και να διαλε-
χθούμε μαζί του. Έτσι προκύπτουν 
δυσεπίλυτες παρεξηγήσεις. Έχει 
χαθεί, δηλαδή, η ειλικρίνεια και η 
αμεσότητα και το ψέμα κυριαρχεί, 
αφού οι άνθρωποι δεν κοιτάζονται 
πια στα μάτια. Ακόμα, το ήθος μας 
διαφθείρεται και αλλοιώνεται όταν 
ασχολούμαστε με τον συνεχή σχολι-
ασμό των άλλων και δεν επικεντρω-
νόμαστε στη βελτίωση του χαρα-
κτήρα μας. Η δημοσιοποίηση και ο 
σχολιασμός αυτός των προσωπικών 
μας στιγμών προωθούνται από τις 
ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. 

Αυτό έχει οδηγήσει πολλούς νέους 
σε τραγικά δύσκολες ψυχολογικές 
καταστάσεις, αφού δέχονται συ-
χνά ψυχολογική βία, διαβάλλονται 
και εκβιάζονται. Σιγά σιγά, λοιπόν, 
γινόμαστε δέσμιοι. Το smartphone 
είναι η προέκταση του χεριού μας 
και το facebook αποτελεί το προφίλ 
μας στην απρόσωπη κοινωνία… της 
οθόνης, παραγκωνίζοντας το αλη-
θινό μας πρόσωπο στην κοινωνία 
των ανθρώπων. Εάν δε, στερηθού-
με αυτά τα δύο νιώθουμε έντονη 
ανασφάλεια, που αποδεικνύει την 
εξάρτησή μας.
 
Όμως όλα τα μέσα αυτά είναι έτσι 
σχεδιασμένα, ώστε να παίζουν με 
την ψυχολογία, την ψυχοσύνθε-
ση, την προσωπικότητά μας και να 
τα αλλοιώνουν. Για αυτό, πλέον, οι 
φιλίες χαλάνε, οι σχέσεις αγάπης 
σπανίζουν και η συνεννόηση είναι 
έννοια υπό εξαφάνιση. Το ατομικό 
συμφέρον δεσπόζει και οι σκοπι-
μότητες που εξυπηρετούνται είναι 
αμέτρητες, όπως η επικέντρωση 
του κοινού ενδιαφέροντος σε ανού-
σια πράγματα και η παραμέληση 
της κριτικής ικανότητας των ανθρώ-
πων. Έτσι, περιοριζόμαστε στην 
υλική υπόσταση του περιβάλλοντός 
μας και χάνουμε την ελευθερία 
μας. Αλλά όπου δεν υπάρχει ελευ-
θερία, υπάρχει μαρασμός και θάνα-
τος. Στην προκειμένη περίπτωση ο 
θάνατος είναι πνευματικός.

Η εύκολη γνώση του διαδικτύου μα-
ραίνει τον εγκέφαλο και τις θαυμά-
σιες ικανότητές μας. Άλλωστε, είναι 
πανεύκολο κανείς να πληκτρολογεί 
μία φράση στο google και να βρί-
σκει αμέσως την πληροφορία που 
χρειάζεται. Όμως, αυτό αξίζει το 
ίδιο με το κατόρθωμα κάποιου να 
αφομοιώνει και να κάνει κτήμα του 
γνώσεις πάνω σε διάφορα θέμα-
τα τις οποίες ανά πάσα στιγμή να 
μπορεί να τις εφαρμόσει χωρίς να 
χρειάζεται το διαδίκτυο; Το διαδί-
κτυο είναι μία υλική αποθήκη γνώ-
σεων ενώ το μυαλό πνευματική και 
αναπόσπαστη από εμάς! Πρέπει, 
λοιπόν, να αναλάβουμε τις ευθύ-
νες μας και να επαναστατήσουμε 
αληθινά και έμπρακτα ενάντια στην 
υποτίμηση αυτή του πνεύματος! 

Αφροδίτη Παλαϊτσάκη, Β3  

δια-δί- κτυ-ο

Γιάννα Μίσιο, Α3
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Είναι γεγονός, πάντως, πως επηρέασε 
την εικόνα του όσο τίποτε άλλο. Δεν 

ανέτρεψε, βέβαια δυστυχώς, την αδικία 
ή τη βία ή την εκμετάλλευση, σίγουρα 
όμως άλλαξε τον τρόπο ζωής, τα ήθη και 
τα πρότυπα συμπεριφοράς, τους κώδικες 
ντυσίματος και εμφάνισης, ακόμα και 
τον τρόπο σκέψης. Ομολογουμένως, 
απελευθέρωσε τη νοοτροπία των 
ανθρώπων από κάποια βασανιστικά 
στερεότυπα. Θα λέγαμε, λοιπόν, ότι είναι 
σίγουρα το πιο σημαντικό είδος μουσικής 
που πέρασε ποτέ από τον πλανήτη 
τουλάχιστον, όσον αφορά το κοινωνικό 
του αντίκτυπο. Ήταν πάντα η μουσική της 
«επανάστασης». Και ακόμα και σήμερα 
όταν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε κάποιον 
ότι είναι «άνετος» και ελεύθερος στη 
σκέψη του χωρίς παρωπίδες λέμε ότι είναι 
«ροκ άτομο».

 

Όταν γεννήθηκε το ροκ στα 50ςείχε σαν 
στόχο την απελευθέρωση της νεολαίας 
από τη στενή συντηρητική εμφάνιση του 
αμερικάνου νέου με το συγκεκριμένο 
σχεδόν «στρατιωτικό» κούρεμα και τα 
αυστηρά τείχη που όριζε η κοινωνία στις 
σχέσεις με το έτερο φύλο. Τα έβαζε 
επίσης με έναν πρωτόλειο τρόπο και 
με το σύστημα της παιδείας, και ας μην 
ξεχνάμε ότι το σχολείο εκείνη την εποχή, 
ειδικά στις ΗΠΑ, ήταν πολύ διαφορετικό 
απ’ ό,τι σήμερα. Είχε αποστολή πιο 
πολύ να επιβάλει τα εθνικοθρηκευτικά 
ιδεώδη σε καταπιεστικό βαθμό και μετά 
να μορφώσει.Έτσι ο δάσκαλος, αρκετές 
φορές ακόμα και άθελά του, γινόταν 
σύμβολο εξουσίας στη συνείδηση των 
νέων. Κι όμως οι «ροκάδες επαναστάτες» 
είχαν τη σημαία της χώρας τους σαν 
έμβλημα και ήταν αναμφισβήτητα πιστοί 
χριστιανοί. Εξ΄ άλλου το ροκ ήταν και 
μουσική επανάσταση, γιατί για πρώτη 
φορά μπορούσε κάποιος με απλές 
στοιχειώδεις γνώσεις να δημιουργήσει 
παλμό και να αγγίξει τα πλήθη, χωρίς 
μακροχρόνιες σπουδές και αναλύσεις.

 Στη δεκαετία του ‘60 μετατοπίστηκε ο 
χώρος δράσης του ροκ πιο πολύ προς 
την Αγγλία. Εκεί εμφανίστηκαν θρύλοι 
της μουσικής όπως οι Beatles, Roll-
ing Stones, Pink Floyd, Deep Purpleκαι 
Led Zeppelin. Στις ΗΠΑ ωστόσο η «ροκ 
΄ν΄ ρολ» παράδοση έδωσε τη σκυτάλη 
στους χίπηδες και σε επίσης μεγάλα 
ονόματα όπως οι Doors, JimiHendrix, 
LouReedκ.α. Αν και το ροκ γενικά δεν είχε 
σχέση με την πολιτική, στην εποχή που 
αναφερόμαστε και πάντα στην Αμερική 
έκανε μια δεύτερη μορφή επανάστασης 
αυτή την φορά ενάντια στον πόλεμο του 
Βιετνάμ και υπέρ της ειρήνης στον κόσμο. 
Χαρακτηριστικό είναι το φεστιβάλ στη 
φάρμα του Woodstockτης Νέας Υόρκης τον 
Αύγουστο του 1969, όπου επί τρεις μέρες 
και νύχτες συνεχόμενα έπαιζαν πολλά από 
τα μεγαλύτερα συγκροτήματα Αμερικής 
και Αγγλίας με τον κόσμο εγκατεστημένο 
στο χώρο από την αρχή μέχρι το τέλος. Με 
300.000 ανθρώπους συμμετοχή έμεινε 
στην ιστορία σαν σημαντικό στοιχείο 
πολιτισμού του 20ου αιώνα, γιατί εκτός 
από μουσική ήταν και φωνή διαμαρτυρίας 
και απαίτησης να σταματήσει ο πόλεμος 
και να ζουν οι άνθρωποι αρμονικά μεταξύ 
τους.

 

Μουσικολογικά αλλά και θεματικά το ροκ 
στις δύο χώρες που μιλάμε είχε αρχίσει 
να διαφοροποιείται αισθητά. Οι Άγγλοι 
εξελίχθηκαν πιο πολύ σε κορυφαίους 
σολίστες που εξερευνούσαν τη μουσική 
σε βάθος, έκαναν επιμειξίες του ροκ 
ακόμα και με την κλασσική μουσική και 
παρουσίασαν έργα που θα ζήλευαν και 
μεγάλοι συνθέτες, όντας στην ηλικία των 

20 – 22 χρόνων 
ακόμα. Genesis, 
Yes, ELP, Camel, 
King Crimson 
και αμέτρητοι 
άλλοι. Η 
θεματολογία τους αφορούσε 
κυρίως μυθικά ή αλληγορικά τοπία. Σε 
αντίθεση οι Αμερικανοί ήταν άψογοι 
επαγγελματίες μουσικοί, χωρίς όμως την 
υψηλή δεξιοτεχνία των Άγγλων, και με 
πιο απλές φόρμες στα τραγούδια τους, 
τα οποία είχαν και πιο άμεσα «γήινα» 
θέματα. Ήταν πιο «ώριμοι κοινωνικά» και 
πιο πολιτικοποιημένοι με την ευρύτερη 
έννοια. Μεγάλος πρωτοπόρος εκεί ήταν 
ο Bob Dylan και ακολούθησαν οι Grateful 
Dead, Jefferson Airplane και άλλοι πολλοί.

Όλα τα ωραία πράγματα, όμως, έχουν και 
μια σκοτεινή πλευρά. Στην περίπτωση του 
ροκ αυτό ήταν τα ναρκωτικά. Αφελείς και 
ενθουσιασμένοι οι νέοι μουσικοί έπεσαν 
στην παγίδα αυτή που τους έριξε το 
κύκλωμα (όχι όλοι βέβαια), πιστεύοντας 
ότι έτσι θα αυξήσουν την δημιουργικότητά 
τους. Πόσο λάθος είχαν! Οι μεγάλοι Hen-
drix, Jim Morrisonκαι Janis Joplin έφυγαν 
από τη ζωή πριν φτάσουν τα 30, ενώ ο 
Syd Barrett ιδρυτής των Pink Floydμέσα 
σε πέντε χρόνια δεν μπορούσε πια να 
παίξει, αλλά ούτε και να γράψει μουσική. 
Και υπήρξαν και πολλά άλλα θύματα στην 
πορεία…

        

Το ροκ άλλαξε τη μορφή του κόσμου και 
άλλαξε και το ίδιο μορφή σιγά σιγά, αλλά 
εξακολουθεί και σήμερα να συγκινεί 
μικρούς και μεγάλους και να επηρεάζει 
τον τρόπο ζωής. Κι εμείς μαθαίνουμε να 
φιλτράρουμε τα πράγματα και να κρατάμε 
μόνο τα θετικά, υγιή και δημιουργικά του 
στοιχεία όπως και στο καθετί. Στο κάτω 
κάτω αυτό σημαίνει να είναι κανείς «ροκ 
άτομο».

 Σπύρος Δελακουρίδης, Μαθηματικός

Άλλαξε η μουσική ροκ 
τον κόσμο;

απο- δράσεις



21

1. Talk Dirty - Jason Derulo 
2. Indila - Dernière Danse

3. John Legend - All of Me
4. Ελεωνόρα Ζουγανέλη & Κώστας Λειβαδάς - Η επιμονή σου

5. Macklemore - Thrift Shop
6. Passenger - Let Her Go 

7. John Newman - Love Me Again 
8. Παντελής Παντελίδης Γίνεται 

9. Martin Garrix - Animals 
10. Eminem ft. Rihanna - The Monster

Γιάννα Μίσιο, Α3
Παναγιώτα Μαρκούδη, Α3

Πραγματοποιήσαμε μια άτυπη έρευνα και 
ρωτήσαμε τα παιδιά του σχολείου μας στο 

διάλειμμα ποια μουσικά κομμάτια, ελληνικά και 
ξένα, ξεχώρισαν τον τελευταίο χρόνο. TOP 10 

Σας προτείνουμε 

τα εξής βιβλία…
Επιστημονικής Φαντασίας
Harry Potter (7 βιβλία) - G.R. Rowling
Θανάσιμα Εργαλεία (5βιβλία) – Cassandra Clare
Δαιμονικές Μηχανές (3 βιβλία) – Cassandra Clare
H Κληρονομιά (4 βιβλία) – Christopher Paolini
Tα παιδιά του Χούριν – J.R.R. Tolkin
Μια σειρά από ατυχή γεγονότα – Daniel Hadler

Ιστορικά μυθιστορήματα
Ζευς Βαλέριο- Μάσημο Μανφρέντι
Μέγας Αλέξανδρος- Μάσημο Μανφρέντι
Η τελευταία λεγεώνα- Μάσημο Μανφρέντι
Τριλογία του Αρθούρου- Μάσημο Μανφρέντι

Κωνσταντίνα Μπεθάνη, Α3
Μάριος Μωραίτης, Α3

Η «μουσική» ανασκόπηση του 2013
Η «μουσική» ανασκόπηση του 2013
Η χρονιά που μας πέρασε ήταν 
έντονη μουσικά, με πολλές νέες 
κυκλοφορίες, είτε από πρωτοεμ-
φανιζόμενους, που σίγουρα θα μας 
απασχολήσουν στο μέλλον, είτε 
από μεγάλα ονόματα, που ενθου-
σίασαν ή απογοήτευσαν. Παράλλη-
λα, κάποια κακά παιδιά κέντρισαν 
το ενδιαφέρον μας. Ας ρίξουμε μια 
γρήγορη ματιά

Οι μεγάλες επιστροφές
1. Με την κυκλοφορία του «The 
20/20 Experience» επέστρεψε 
στα μουσικά δρώμενα ο Justin 
Timberlake, μετά από πολύχρονη 
απουσία. Το album αυτό είναι το 
πρώτο μισό από ένα project που 
αποτελείται από 2 μέρη. Με την νέα 
δισκογραφική δουλεία του κατάφε-
ρε να κερδίσει πολύ καλές κριτικές 
και εκατομμύρια πωλήσεις. Ήταν 
το πιο επιτυχημένο album σε πω-
λήσεις το 2013 (πάνω από 3 εκατ. 
αντίτυπα).
2. Μετά από έναν τραυματισμό και 
την απουσία για έναν ολόκληρο 
χρόνο, η Lady Gaga επέστρεψε με 

ένα νέο album και νέα εξωφρενικά 
και εκκεντρικά outfits. Το νέο της 
album με τίτλο «ARTPOP» κυκλο-
φόρησε στις 6 Νοεμβρίου, λαμβά-
νοντας χλιαρές (προς καλές) κρι-
τικές, αλλά όχι όμως και πωλήσεις 
(περίπου 2,5 εκατ. αντίτυπα). Από 
το album έχουν κυκλοφορήσει, μέ-
χρι στιγμής, δύο μεγάλες επιτυχίες 
το «Applause» και το «Do What U 
Want», 

3. Ο David Bowie επέ-
στρεψε για τα καλά με 
νέο album και νέες επι-
τυχίες. Το album με τίτλο 
«The Next Day» κυκλο-
φόρησε στις 8 Μαρτίου, 
λαμβάνοντας εξαιρετι-
κές κριτικές.

4. Μετά από απουσία αρκετών χρό-
νων το γαλλικό συγκρότημα Daft 
Punk επέστρεψε με ένα νέο album, 
το Random Access Memories. Οι 
κριτικοί το αποθέωσαν και θεωρεί-

ται το καλύτερό 
album της καριέ-
ρας τους. Για το 
album κέρδισαν 
τρία βραβεία 
Grammy και δυο 
βραβεία Grammy 
για το πολύ επι-

τυχημένο single τους, Get Lucky 

Οι μεγάλες επιτυχίες
1. Μερικές φορές η επιτυχία μπο-
ρεί να σου συμβεί και σε μικρή 
ηλικία, αυτό συνέβη και με την 16 

Ella Marija Lani 
Yelich-O’Connor 
ή Lorde. Το πρώ-
το της album  
ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι 
«Pure Heroine» 
και λατρεύτηκε 
αμέσως από κοι-

νό και κριτικούς. Η ίδια κατάφερε 
να κερδίσει με το πρώτο single της, 
Royals, δυο βραβεία Grammy.
2. Και από εκεί που δεν το περιμένα-
με, η Beyoncé, στις 13 Δεκεμβρίου, 
κυκλοφόρησε το πέμπτο album της 
με τίτλο  «Beyoncé». Περιγράφεται 
ως ένα οπτικό album, στο οποίο η 
Beyoncé ανέπτυξε μια οπτικοακου-
στική εμπειρία με ταινίες μικρού μή-
κους που συνοδεύουν τα τραγούδια 
του, για να τονίσει τις ιστορίες που 
είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια 
της σύνθεσης του.  Από την πρώτη 
στιγμή η προσπάθεια της αυτή απο-
θεώθηκε από τους κριτικούς. Το 

billboard το ονό-
μασε το καλύ-
τερο album της 
χρονιάς σε σχε-
τική λίστα του. 
Το κοινό έσπευσε 
να αγοράσει το 
album, το οποίο 

κατάφερε να 
πουλήσει περίπου  1 
εκατ. αντίτυπα την πρώτη 
εβδομάδα κυκλοφορίας του.

Τα κακά παιδιά του ‘13 
1. Η Miley Cyrus ίσως να απασχόλη-
σε τα ΜΜΕ περισσότερο από κάθε 
καλλιτέχνη, όχι τόσο για την μουσι-
κή της, αλλά κυρίως για τις στυλι-
στικές της επιλογές και τις ακραίες 
εμφανίσεις της. Αρχικά, σόκαρε με 
το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «We 
Can’t Stop» και μετά με το βίντεο 
κλιπ του «Wrecking Ball», στο οποίο 
εμφανίστηκε εντελώς γυμνή. Σίγου-
ρα, όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε τη 
γλώσσα της, τα twerking της και τις 
υπέρ το δέον προκλητικές φωτο-
γραφίες με τον Terry Richardson.
2. Ένα άλλο «κακό» παιδί της μου-
σικής βιομηχανίας είναι σίγουρα ο 
Justin Bieber. Ο πρώην έφηβος με-
γάλωσε, αλλά μυαλό δε βάζει. Έχει 
κατηγορηθεί μέχρι τώρα για χρήση 
ναρκωτικών, για οδήγηση υπό την 
επήρεια αλκοόλ και για βανδαλι-
σμό. Ακόμα, όταν κατά τη διάρκεια 
της παγκόσμιας περιοδείας του, 
Believe Tour, αποθανατίστηκε στο 
Τορόντο από φωτογράφους να φτύ-
νει τους θαυμαστές του, οι οποίοι 
περίμεναν κάτω από το ξενοδοχείο 
του για να τον δουν.

Δημήτρης Θεοδωράκης, Β1

απο- δράσεις
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Το σχολείο μας 
συμμετείχε στον 
3ο Πανελλαδικό 
Μαθητικό Διαγωνισμό 
Φιλοσοφικού Δοκιμίου

Στις 28 Μαρτίου 2014 διεξήχθη η 
τελική φάση του 3ου Πανελλήνιου 
Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσο-
φικού Δοκιμίου που τελεί υπό την 
αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, 

μέσω του τμήματος Φιλοσοφίας, 
σε συνεργασία με την Ελληνική 
Φιλοσοφική Εταιρεία (ΕΦΕ) και το 
Κέντρο Ελληνικών σπουδών του 
Πανεπιστημίου Χάρβαρντ (ΚΕΣ), 
καθώς και με την υποστήριξη της 
Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων 
(Π.Ε.Φ.) Φετινό θέμα ήταν «Το Φι-
λοσοφικό Πρόβλημα της Γνώσης». 
Οι θεματικές περιοχές βασίζονταν 
στον αρχαίο διάλογο του Πλάτωνα 
«Θεαίτητος» και στο έργο του πα-
τέρα της νεότερης φιλοσοφίας, του 
Ρενέ Ντεκάρτ, «Στοχασμοί περί της 
πρώτης φιλοσοφίας».
Μέσω του διαγωνισμού και κυ-

ρίως κατά τη διάρκεια της προ-
ετοιμασίας, οι μαθητές είχαν την 
ευκαιρία να διευρύνουν τους γνω-
στικούς τους ορίζοντες και να έρ-
θουν σε επαφή με το φιλοσοφικό 
πνεύμα. Στόχος φυσικά δεν είναι η 
αποστήθιση, αλλά η ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης και η ορθή χρή-
ση της λογικής. Η ενασχόληση με 
φιλοσοφικά ζητήματα συμβάλλει 
στην σφαιρικότητα της θεώρησης 
του κόσμου και της πραγματικότη-
τας από τον μαθητή και ασκεί ταυ-
τόχρονα την οξυδέρκειά του.
Οι μαθητές οι οποίοι πήραν μέρος 
στην Α’ φάση του διαγωνισμού 

ήταν οι: Χριστίνα- Αναστασία Κορ-
κολή, Αναστασία Μπέλλου, Βα-
σιλεία Νικολοπούλου, Αφροδίτη 
Παλαιτσάκη, Χριστίνα Πάνου, Καλ-
λιόπη Σκεπεταράκη, Κωνσταντίνος 
Χατζημελετιάδης. Το σχολείο μας, 
χάρη στη διάθεση των μαθητών 
εκπροσωπήθηκε και φέτος, από 
την μαθήτρια Αφροδίτη Παλαιτσά-
κη στην Β’ φάση του Διαγωνισμού. 
Στις 28 Μαρτίου το απόγευμα, στην 
Πάτρα 19 μαθητές από λύκεια 
όλης της Ελλάδας διαγωνίστηκαν 
γραπτώς σε δοκιμιακό λόγο πάνω 
στις ίδιες θεματικές περιοχές που 
ορίστηκαν για την Α’ φάση. Την 

επομένη πραγματοποιήθηκε ο δι-
αγωνισμός σε ξένη γλώσσα για 
όσους μαθητές ενδιαφέρονταν να 
εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στη 
Διεθνή Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας 
(ΔΟΦ) στο Βίλνιους της Λιθουανίας 
(15-18 Μαίου).
Η ανακοίνωση των νικητών και η 
απονομή των βραβείων έγινε σε 
ειδική τελετή, το Σάββατο 29 Μαρ-
τίου στον χώρο του Πανεπιστημί-
ου. Την προετοιμασία των μαθη-
τών ανέλαβε η φιλόλογος κυρία 
Χριστιάνα Ροζάκη.

Διαγωνισμός Euroscola
Τιμή για το σχολείο μας, αλλά και για ολόκληρη την πόλη των Μεγάρων, 

αποτέλεσε η συμμετοχή των μαθητριών Μαρίας Καρδάτου του Ιεροθέου 

και Χριστίνας Κορκολή από τη Β΄ τάξη στην ελληνική αποστολή με προ-

ορισμό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Μετά την επιτυχή 

συμμετοχή του στον πανελλήνιο διαγωνισμό Euroscola, οι παραπάνω μα-

θήτριες εκπροσώπησαν επάξια το σχολείο και την πόλη τους στο χώρο του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου σε συνεργασία με άλλους Έλληνες συμ-

μαθητές τους κλήθηκαν να εκθέσουν τις απόψεις τους σε σύγχρονα φαι-

νόμενα κοινωνικής παθογένειας και να λάβουν απάντηση σε ερωτήματα 

σχετικά με την ΕΕ. 

Βουλή των Εφήβων. Η μαθήτριά μας Ειρήνη Αγγελή συμμετείχε στις ερ-

γασίες της συνόδου της Βουλής των Ελλήνων τον Ιούνιο του 2013. Για το 

Σχολικό Έτος 2013-2014 ο Ευάγγελος Μανώλης, κληρώθηκε ως πρώτος 

επιλαχών για τις εργασίες της Συνόδου.

Διαγωνισμός Φιλοσοφίας. Η Αφροδίτη Παλαιτσάκη προκρίθηκε στη 

Β΄φάση του 3ου Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφικού Δο-

κιμίου, με 18 άλλους μαθητές από λύκεια όλης της Ελλάδας.

Διαγωνισμός σχεδίου. Τρίτο βραβείο στο διαγωνισμό σχεδίου έλαβε ο 

μαθητής μας Απόστολος Μακρής.

«Είσαι στη λέσχη ανάγνωσης; Μα γιατί, από 
τη στιγμή που μπορείς να διαβάσεις και μόνη 
σου όποιο βιβλίο θέλεις;» είναι η συνηθι-
σμένη απορία των συμμαθητών μου και των 
φίλων μου.
 Η συμμετοχή στη λέσχη ανάγνωσης, όμως, 
είναι πολλά περισσότερα από την ανάγνωση 

του βιβλίου. Καταρχήν διαβάζεις το βιβλίο 
προσεκτικότερα και εστιάζεις στα 

σημαντικότερα, όταν γνωρίζεις ότι 

θα πρέπει να το παρουσιάσεις. Έτσι, η επαφή 
με το βιβλίο είναι πιο ουσιαστική και χαράσ-
σεται βαθύτερα μέσα σου. Πέρα όμως από 
αυτό, γίνεται συζήτηση και υπάρχει ανταλ-
λαγή απόψεων σχετικά με τα γεγονότα του 
βιβλίου, με αποτέλεσμα να βλέπεις το βιβλίο 
και από μια άλλη οπτική γωνία. 
Στην αρχή αποφασίσαμε να διαβάσουμε 
βιβλία με θέμα τη νεότητα, όχι μόνο από 
κλασικούς Έλληνες λογοτέχνες, όπως Πα-

ναγιωτόπουλος, Θεοτοκάς αλλά και από 
ξένους, όπως η Jane Austen. Παράλληλα 
αναλύσαμε και ποιήματα του Καρυωτάκη. 
Στη συνέχεια, όμως, αποφασίσαμε να επικε-
ντρωθούμε στα έργα ενός μόνο συγγραφέα, 
του Καραγάτση. Έτσι μια και δεν διαβάζαμε 
όλοι το ίδιο βιβλίο, είχαμε την ευκαιρία να 
ενημερωθούμε για πολλά βιβλία, και να δια-
βάσουμε αυτά που μας κέντρισαν περισσό-
τερο το ενδιαφέρον. Τέλος γινόταν και προ-

βολή επιλεγμένων σκηνών από θεατρικές 
παραστάσεις για να αποκτήσουμε μια πιο 
ολοκληρωμένη εικόνα για αυτά. 

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Στέλλα Κόκκαλη, 
Χριστιάνα  Ροζάκη. 

Χριστίνα-Αναστασία Κορκολή,Β2

OI ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΑΣ!

28η Οκτωβρίου 1940. 
Υπεύθυνες καθηγήτριες: Άννα Κάρκα, φιλόλογος, 

Νεκταρία Ρετσινά, φιλόλογος.

17 Νοεμβρίου, 40 χρόνια μετά.  
Υπεύθυνες καθηγήτριες: Δώρα Βόρδου, φιλόλογος, 

Μαρία Καλογεράκη, κοινωνιολόγος,  Χριστίνα Παντελή, μαθηματικός.

25η Μαρτίου 1821. 
Υπεύθυνες καθηγήτριες: Χρύσα Μήττα, φιλόλογος, 

Χριστιάνα Ροζάκη, φιλόλογος.

Λέσχη Ανάγνωσης στο 2ου ΓΕΛ ΜΕΓΑΡΩΝ

εν δράσει

Tο σχολείο μας παρουσιάζει
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Oμάδα μαθητών του 7ου ΓΕΛ Νέας Σμύρνης 
σε φιλικό αγώνα αντιλογίας στο σχολείο μας.

Την Τετάρτη 30 Απριλίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας, δι-
οργανώσαμε φιλικό αγώνα αντιλογίας, όπου έλαβαν μέρος έλαβαν μαθη-
τές του 7ου Γενικού λυκείου Νέας Σμύρνης και μαθητές του σχολείου μας.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι ομάδες τον δυο σχολείων, οι οποίες απαρ-
τίζονταν από τρεις ομιλητές, ανέλαβαν να επιχειρηματολογήσουν για το 
εξής θέμα: «Η δημοκρατία πρέπει/δεν πρέπει να θέτει όρια στη διατύπω-

ση της γνώμης των δημοσιογράφων»
 Ομιλητές του 7ου ΓΕΛ Νέας Σμύρνης, ως Λό-
γος, ήταν οι: Χρήστος Κερκίδης, Δώρα Απο-
σπόρη και Μαρία Δεμέστιχα, ενώ μέλη της 
υπόλοιπης ομάδας ήταν οι: Ναρότ Σαχινιάν, 
Σπύρος Κερκίδης, Ελένη Σπηλιακοπούλου, 
Τζίνα Καπάτου, Κωνσταντίνα Λαδοπούλου 
και Μυρώ Ταμπουρά.

 Αντιστοίχως, για το δικό μας λύκειο, 
ως Αντίλογος, ομιλητές ήταν οι: Ει-
ρήνη Αγγελή, Κωνσταντίνα Μπεθά-
νη και Χριστίνα Αναστασία Κορκολή, 
ενώ μέλη της υπόλοιπης ομάδας 
ήταν οι: Εύη Μουρτζούκου, Βαγ-
γέλης Καρδάτος, Μανώλης Ξυδιάς, 
Παρασκευή Παπαγιάννη, Ελένη  Πα-
παμιχάλη, Πόπη Σκεπεταράκη.
 Τη διοργάνωση και την προετοιμα-

σία της ομάδας του σχολείου μας  επιμελήθηκαν οι καθηγητές: Μαρία Κα-
λογεράκη, κοινωνιολόγος, Χριστιάνα Ροζάκη, φιλόλογος ενώ, την τεχνική 
υποστήριξη ο Δημήτρης Σπανουδάκης (Πληροφορικής).
Την ομάδα του 7ου ΓΕΛ Νέας Σμύρνης προετοίμασε η κυρία Κωνσταντίνα 
Γεωργακά, φιλόλογος. Επίσης, μας τίμησε με την παρουσία της  η Διευθύ-
ντρια του 7ου ΓΕΛ  κυρία Έφη Κουτνατζή.
 Θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε όλους για την αξέχαστη εμπειρία.

EUROSCOLA: Μια μαγική εμπειρία 
με..άρωμα Ευρώπης
Αναμφίβολα, το ταξίδι μας στην ιστορική πόλη του Στρασβούργου κι η 
επίσκεψη μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει χαραχτεί στο μυαλό μας 
ως μια μοναδική κι ανεπανάληπτη εμπειρία. Το τριήμερο ταξίδι μας- από 
τις 9-11 Απριλίου του 2014- με άλλους 22 μαθητές από την Ελλάδα μας 
έδωσε την ευκαιρία να επισκεφτούμε το Στρασβούργο –τη γαλλική πόλη 
που έχει ανακηρυχτεί διεθνώς ως μνημείο πολιτισμικής κληρονομιάς-, να 
γνωρίσουμε τη λειτουργία των δημοκρατικών οργάνων και φυσικά να επι-
κοινωνήσουμε όχι μόνο με ομοεθνείς, αλλά και με συνομήλικους μας από 
κάθε γωνιά της Ευρώπης! Αρχικά, την πρώτη μέρα περιηγηθήκαμε στην 
πόλη του Στρασβούργου, επισκεφτήκαμε καθεδρικούς ναούς κι είδαμε τα 

σπουδαιότερα αξιοθέατα 
της πόλης.
Η δεύτερη ημέρα ήταν  
«αφιερωμένη» στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο. Κατά 
τη διάρκεια της ημερίδας, 
ο πρόεδρος του Ευρωκοι-
νοβουλίου, καθώς κι άλλα 
τρία μέλη μας ενημέρω-
σαν για την ιστορική εξέ-

λιξη, τους στόχους και τον τρόπο λειτουργίας της ΕΕ. Βέβαια, ιδιαίτερη 
έμφαση δόθηκε στο ότι η ΕΕ δε θα πρέπει να αποτελεί μυστήριο για τους 
νέους, εφόσον λαμβάνει αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους. Έπειτα, 
έχοντας σχηματίσει πολυεθνικές ομάδες, συγκεντρωθήκαμε στις αίθου-
σες των Ευρωβουλευτών, όπου συζητήσαμε για σύγχρονα κοινωνικά ζητή-
ματα, όπως για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, το ευρωπαϊκό 
ιδεώδες, την ανεργία και για τις ανερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές !Όλα 
τα παιδιά διατύπωσαν τις απόψεις τους και ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας 
απεύθυνε τις τελικές προτάσεις μας στον πρόεδρο του ευρωπαϊκού κοινο-
βουλίου, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες καταψήφισαν ή υπερψήφισαν 
αυτές μέσω της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
Τελευταίος σταθμός μας ήταν η γραφική Χαϊδελβέργη, με τα πλακόστρωτα 
σοκάκια, τα πέτρινα κάστρα και τη φυσική ομορφιά που μας συγκλόνισε. 
Και κάπου εδώ το ταξίδι μας τελειώνει.. Ο σκοπός του επιτεύχθηκε στο 
μέγιστο, εφόσον ήρθαμε σε επαφή με τη δημοκρατική και την πολυπολι-
τισμική Ευρώπη. Το σπουδαιότερο όμως για εμάς ήταν όχι μόνο οι γνώσεις 
που αποκτήσαμε, αλλά κυρίως οι φιλίες που δημιουργήσαμε. Μοιραστή-
καμε τις ιδέες και τους προβληματισμούς μας και ζήσαμε αξέχαστες στιγ-
μές όχι πλέον με 22 άγνωστα άτομα, αλλά με 22 φίλους…

Maρία Καρδάτου,Β1
Χριστίνα Κορκολή,Β2

Βουλή των Εφήβων
Ένα κοινοβούλιο και 300 νέοι από όλα τα 
σχολεία της Ελλάδας, της Κύπρου και των 
ελληνικών σχολείων του απόδημου ελληνι-
σμού ήταν τα συστατικά της συνταγής… για 
ένα αξέχαστο τετραήμερο μέσα στα πλαίσια 

του προγράμματος «Βουλή των εφήβων». 
Η ΙΗ’ Σύνοδος ήταν μία ακόμα επιβεβαίωση 
της δυναμικότητας της νέας γενιάς και της 
έντονης παρουσίας της στην πολιτική πραγ-
ματικότητα της χώρας μας. 

Οι συμμετέχοντες είχαμε την ευκαιρία να 
επισκεφτούμε τα αρχαία μνημεία της Αθή-
νας, και την πολιτιστική ζωή αυτής, να ενη-
μερωθούμε και να γνωρίσουμε από κοντά 
τον τρόπο λειτουργίας του δημοκρατικού 
πολιτεύματος, να εκφράσουμε την άποψή 
μας γύρω από τα φλέγοντα κοινωνικά ζη-
τήματα και να συνδιαλεχθούμε. Ένα, όμως, 
από τα πολυτιμότερα οφέλη αυτού του τα-
ξιδιού ήταν για όλους μας η γνωριμία και η 
συναναστροφή μας με άλλους νέους, καθέ-
νας από τους οποίους αντικατόπτριζε μία 
διαφορετική κουλτούρα του ελληνικού πο-
λιτισμού και έκρυβε μία αξιόλογη προσωπι-
κότητα. Σίγουρα ήταν για εμένα μία ξεχωρι-
στή εμπειρία η συμμετοχή μου σε αυτό και 
όλες οι στιγμές μου εκεί μόνο σαν ένα πο-

λύτιμο εφόδιο θα με ακολουθούν από εδώ 
και πέρα.

Από την πόλη των Μεγάρων επίσης, επιλέ-
χθηκε ο μαθητής Γιώργος Σπανός από το 
πρώτο Λύκειο. Στις ομιλίες και των δύο μας 
έγινε αναφορά στα προβλήματα που αντι-
μετωπίζει η κοινωνία των Μεγάρων, ενταγ-
μένα πάντα σε πανελλήνιο επίπεδο και προ-
τάθηκαν προτάσεις για την βελτίωση της 
ποιότητας της ζωής όλων των πολιτών.

Eιρήνη Αγγελή, Γ1

εν δράσει
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εν δράσει

2005-2014
Μια διαδρομή μέσα στο χρόνο 

2005-2006 «Δίκανο-Μπουχάρα» του Κώστα Μουρσελά

2006-2007 «Κηφισοφώντας» και Γαλάζια Χελώνα» του Δημήτρη Ψαθά 

και «Σταχτοπούτα-Κοκκινοσκουφίτσα » της Έλενας Ακρίτα

2007-2008 «Όρνιθες» του Αριστοφάνη

2008-2009 «Όταν η Μήδεια συνάντησε τους Pink Floyd»

2009-2010 «Το σπίτι του Φραγκενστάιν» του Martin Dowing

2010-2011 «Οι ηλίθιοι» του Νηλ Σάϊμον

2011-2012 «Ματίας ο Α» της Άλκης Ζέη

2012-2012 «Μήδεια» διασκευή βασισμένη στο έργο του Μποστ

2013-2014 «Το βέλος που δεν πληγώνει» του Βασίλη Μαυρογεωργίου 

… επί σκηνής…
2ο Λύκειο Μεγάρων
           «Η τέχνη που γίνεται παράδοση»

Εννιά χρόνια δράσης της θεατρικής μας ομάδας.
Η θεατρική ομάδα του σχολείου μας ανέβασε την παράσταση «Το βέλος που δεν πληγώνει» 
στο Στρατουδάκειο Μέγαρο στις 2, 3, 4 και 5 Μαΐου 2014.

ΤΟ ΒΕΛ    Ο    Σ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΓΩΝΕΙ
Η υπόθεση του έργου: Σ΄ ένα φτωχό βασίλειο ο βασιλιάς και οι δύο σύμβουλοί του – αχώριστοι φίλοι και 
πρώην γενναίοι τοξοβόλοι – προσπαθούν να βρουν μια λύση, για να σώσουν το βασίλειο και το λαό του από 
την πείνα και την εξαθλίωση. Αποφασίζουν να διαδώσουν μια φήμη ότι στο βασίλειο υπάρχει ένας δράκος, 
αποσκοπώντας στο να προσελκύσουν ξένους επισκέπτες στη χώρα και σε οικονομικά οφέλη. Όταν ο ένας 
σύμβουλος αντιδρά σ’ αυτό το ψέμα, τότε οι σχέσεις των τριών δοκιμάζονται. Οι άλλοι δύο αποφασισμένοι 
να εφαρμόσουν το πονηρό τους σχέδιο τον φυλακίζουν. Άραγε μέχρι πού θα τους οδηγήσει η απληστία 
τους;

Συντελεστές  Παράστασης: Κώστας Ακριβός – Ευγενία Κραβαρίτη – Χριστιάνα Ροζάκη
Επιμέλεια Μουσικής και Χορού: Κώστας Ακριβός
Διασκευή  Κειμένου: Κώστας Ακριβός
Χορογραφίες: Γιάννα Μίσιου
Φώτα – Ήχος: Σπύρος Κρεμμύδας
Έπαιξαν οι:
Αφηγητής: Ευτυχία Παπαγιάννη
Έμποροι  λαϊκής: Νίκη Μουστάκα – Κώστας Στεργίου – Γεωργία Δήμου – Γιάννα  Μίσιου – Ζωή  Τσολιάκου
Λαός: Κώστας Δρυμούσης –Κυριακή Κόκκαλη – Αφροδίτη Κουφή – Λάμπρος  Χιωτίνης – Αντωνία Βασίλαινα – Λένα Γιώτα – Ζωή 
Παπαθανασίου – Ελένη Παπαμιχάλη - Νίκη Μουστάκα
Εδμούνδος: Νόνα Σούντη
Μπόλντρικ: Γωγώ Κοτρώτσου
Βασιλιάς  Αλβέρτος: Αγγελική Τσιλιμίγκρα
Φρουροί: Παύλος Πέτρος Πανταζής - Κώστας Στεργίου - Ζωή Τσολιάκου - Γεωργία Δήμου - Αντωνία  Βασίλαινα         
Νεαρός Ιππότης: Κώστας Δρυμούσης 
Λοχίας: Γεωργία Δήμου
Στράτευμα α’: Αγγελική Τσιλιμίγκρα - Γωγώ Κοτρώτσου - Γιάννα  Μίσιου - Νίκη Μουστάκα - Κώστας Στεργίου - Αντωνία Βασίλαινα 
– Λένα Γιώτα - Ζωή Τσολιάκου - Παύλος Πέτρος Πανταζής
Στράτευμα β’: Κώστας Δρυμούσης – Κυριακή Κόκκαλη – Αφροδίτη Κουφή – Λάμπρος Χιωτίνης – Ζωή Παπαθανασίου – Ελένη 
Παπαμιχάλη - Νόνα Σούντη –Παναγιώτης Στάθης
Χορεύτριες μπαρ: Γεωργία Δήμου – Γιάννα Μίσιο
Τραγουδιστής μπαρ: Θεολόγος  Νταλίπι
Έμπορος α’: Παύλος Πέτρος Πανταζής
Έμπορος β’: Ελένη Παπαμιχάλη
Ληστές: Ζωή Τσολιάκου - Λένα Γιώτα - Ζωή Παπαθανασίου - Γιάννα Μίσιο– Κώστας Ακριβός - Αντωνία Βασίλαινα
Πειρατής: Θεολόγος  Νταλίπι

                    Ένα  βέλος  δεν  πληγώνει....

«Ιδανικές φωνές και αγαπημένες»
«Μια προσέγγιση στην ποίηση 

του Καβάφη»
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«Ιδανικές φωνές και αγαπημένες»
«Μια προσέγγιση στην ποίηση 

του Καβάφη»
«Ιδανικές φωνές και αγαπημένες», 

μια προσέγγιση στην ποίηση του Κωνσταντίνου 
Καβάφη ήταν ο τίτλος της ποιητικής βραδιάς που 
οργάνωσε το 2ο ΓΕΛ ΜΕΓΑΡΩΝ το Σάββατο 12 

Απριλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου.

Κωνσταντίνος Καβάφης
Ο μεγάλος αλεξανδρινός ποιητής μας αιχμαλωτίζει ακό-
μα, 150 χρόνια μετά από τη γέννησή του, με τον πρωτο-
ποριακά επίκαιρο και ζωντανό λόγο του. Όσο ζούσε, γνώ-
ρισε το θαυμασμό αλλά και την έντονη αποδοκιμασία, 
αγαπήθηκε, αλλά και μισήθηκε, ποτέ όμως δεν υπήρξε 
αδιάφορος. Τόλμησε να μην ενταχθεί σε κανένα ρεύμα 
και να γράψει τη δική του προσωπική ποίηση, με μία 
γλώσσα εξίσου αντισυμβατική. Με τις τρεις κατηγορίες 
ποιημάτων του, τα φιλοσοφικά, τα ιστορικά και τα ερωτι-
κά αγγίζει όλες τις διαστάσεις του ανθρώπινου συναισθή-
ματος και πνεύματος και δίνει ένα γνώμονα ζωής. Μας 
διδάσκει λοιπόν να ζούμε με αξιοπρέπεια και να αντι-
μετωπίζουμε τις ήττες και τις αποτυχίες με σθένος και 
όχι με ανούσιους μελοδραματικούς θρήνους, έστω κι αν 
είμαστε έρμαια της τύχης και της αδυσώπητης μοιραίας 
φοράς των γεγονότων. Σύμφωνα με αυτόν, είμαστε όντα 
τραγικά, εγκλωβισμένα και ετεροκατευθυνόμενα με τη 
φαιδρή ελπίδα του αυτεξούσιου. Ο ερωτικός ηδονισμός 
έρχεται να αντισταθεί στη θλίψη και στο θάνατο, αλλά 
είναι κι αυτός φευγαλέος και εφήμερος. Έχει δηλώσει 
επίσης ποιητής «ελληνικός» και τιμά τους απογόνους της 
μακεδονικής κυριαρχίας και του Μ. Αλεξάνδρου, που δι-
έδωσαν στα πέρατα του κόσμου την «κοινή ελληνική λα-
λιά». Βέβαια, πραγματεύεται την παρακμή και την πτώ-
ση της αυτοκρατορίας των ελληνιστικών χρόνων, αλλά 
έτσι παραμένει πεισματικά επίκαιρος, γνωρίζοντας ότι 
όλες οι αυτοκρατορίες γνωρίζουν την ανατολή αλλά και 
τη δύση. Ας αναλογιστεί κανείς τη σημερινή ευρωπαϊκή 

ένωση… Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι στο 
έργο του ο ελληνισμός προσαρμοζόμενος συνε-
χίζει να επιβιώνει. 
Μεγάλο ρόλο στο έργο του παίζει η Αλεξάν-
δρεια, η οποία έχει αναχθεί σε σύμβολο της 
ψυχόρμητης αγάπης για τη ζωή, της περιπα-
θούς πολυτέλειας αλλά και της φιλοσοφημέ-

νης εμβρίθειας. Ο Καβάφης όμως συγκλονίζει και με το 
βαθυστόχαστο, ρεαλιστικό, ακριβολόγο, πεζολογικό και 
ανεπαίσθητα ειρωνικό λόγο του. Με το λόγο αυτό ξεδι-
πλώνει τα βαθύτερα πάθη της ψυχής και τις μακρινότε-
ρες περιηγήσεις του νου, αγκαλιάζει τους ανθρώπους 
στις αποτυχίες τους και θεοποιεί το ανθρώπινο μεγαλείο 
μπροστά σε αυτές. Δίκαια «πολιτογραφήθηκε στων ιδε-
ών την πόλιν» ως ένας από τους μεγαλύτερους έλληνες 
ποιητές. Θέλουμε να τον διαβάζουμε, να ιχνηλατούμε το 
πνεύμα του σε κάθε του ποίημα και να τον μαθαίνουμε 
συνεχώς καλύτερα. 
Ευχαριστώ την κ. Κουμάντου, την κ. Σταυροπούλου και 
τους μαθητές, που υπήρξαμε συνοδοιπόροι στην προ-
σέγγιση του μεγάλου αυτού ποιητή. Ο κ. Σπανουδάκης 
ήταν πάντα παρών με τα «μαγικά» της τεχνολογίας. Οι 
«ιδανικές φωνές κι αγαπημένες» του Καβάφη και των 
μαθητών μας συνεπήραν και μας απέδειξαν ότι ακόμα 
και στην περίοδο της κρίσης τίποτα δεν έχει χαθεί… Η 
φλόγα του κεριού που έσβησε στο τέλος συνεχίζει να 
τρεμοπαίζει στα μάτια των παιδιών μας.

Χρύσα Μήττα, φιλόλογος 

Γνωστική περιπέτεια 
με στόχο μια Ιθάκη
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε στην εκδήλωση προς τιμή 
του Καβάφη η απαγγελία του ποιήματος «Ιθάκη» από τον 
Σον Κόννερι και σχόλια ξεχωριστά ακούστηκαν γι΄αυτό το 
πιο διάσημο ποίημα του Αλεξανδρινού.

Στον Καβάφη, όπως επισημαίνει ο Γεωργουσόπουλος, 
γίνεται συχνά λόγος για τη συμβολική και ως εκ τούτου 
πολλαπλά φορτισμένη σημασία, συναισθηματική ή ηθι-
κή ή ιδεολογική, μιας λέξης. Αυτό συμβαίνει και στο συ-
γκεκριμένο ποίημα. Αυτός θεωρεί ότι η Ιθάκη είναι ένα 
σύμβολο με ανοιχτή γενναιοδωρία. Δίνει πολλές και δι-
αφορετικές αφετηρίας λαβές για να ακολουθήσεις κάθε 
φορά διαφορετική διαδρομή στο Λαβύρινθο, της ποιητι-
κής πολυσημίας.
Έτσι, όλοι εμείς που εργαστήκαμε αυτούς τους μήνες 
πάνω στο ποιητικό έργο του Καβάφη, ερμηνεύουμε σαν 
ένα όμορφο ταξίδι για μια Ιθάκη, τη διαδρομή που δια-
νύσαμε. Είχαμε την ευκαιρία να διευρύνουμε τις γνώσεις 
και τις εμπειρίες μας. Ήταν κι αυτή μια προσπάθεια για 
να διεκδικήσουμε το όνειρό μας. Με μέσο την Καβαφι-
κή ποίηση μπορέσαμε να δούμε πιο βαθιά μέσα μας, 
να νιώσουμε πληρότητα, να φιλοσοφήσουμε, να συγκι-
νηθούμε. Μπήκαμε σε μια γνωστική περιπέτεια για να 
κατακτήσουμε μια Ιθάκη, ο καθένας με τον προσωπικό 
του τρόπο, μέσα από την αναγνωστική πορεία του έργου 
του Αλεξανδρινού και την αυθεντικότητα του λόγου του.
Σίγουρα κερδίσαμε πολλά που θα τα κουβαλάμε πάντα 
στην ψυχή μας. Καταλάβαμε  για μια ακόμα φορά « οι 
Ιθάκες τι σημαίνουν…» Αυτοί οι νοητοί προορισμοί που 
ταυτίζονται με τη σοφία και τη βαθύτερη κατανόηση του 
νοήματος της ζωής.
Ομολογουμένως χρειάζεται να αναγνωρίσουμε στον Κα-
βάφη τη μοναδική, την εκπληκτική επιτυχία στην εύρε-
ση και το δούλεμα (βάθεμα και άπλωμα μαζί) του συμβό-
λου που συμπυκνώνει σαν απόσταγμα τη διδαχή που τη 
διατυπώνει παραστατικά και υποβλητικά.
Οι αναγνώσεις του συμβόλου Ιθάκες πρέπει να πολλα-
πλασιαστούν από τον καθένα μας… Τα οφέλη θα είναι 
πολλαπλά… 

Αιμιλία Κουμάντου, φιλόλογος
Υποδιευθύντρια 2ου ΓΕΛ Μεγάρων

Συντελεστές: Αιμιλία Κουμάντου, Χρύσα Μήττα
Επιμέλεια εικαστικών: Ματίνα Σταυροπούλου
Τεχνική υποστήριξη: Δημήτρης Σπανουδάκης

Φωτισμός – ήχος: Σπύρος Κρεμμύδας
Εικαστικά έργα: Ματίνα Σταυροπούλου και οι μαθητές: 

Αναστασία Φρυγανά, Έλενα Σαμούρη, Χριστίνα – 
Μαργαρίτα Πάνου, Αλέξανδρος Νούρτσε, Αποστόλης 

Μακρής, Θεολόγος Νταλίπι. 
Κιθάρα : Γαβριήλ Ζάλης, Κωνσταντίνα Μπεθάνη

Αρμόνιο: Αγγελική Τσιλιμίγκρα

εν δράσει

Ματίνα Σταυροπούλου
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Ύπνος: η σωτηρία του οργανισμού 
Γιατί μας «πρήζουν» με αυτόν τον ύπνο; Γιατί, δηλαδή, να 
τεμπελιάζουμε κοιμώμενοι τόσες ώρες, ενώ έχουμε μια κοινωνική ζωή 
να διατηρήσουμε, μαθήματα που πρέπει να κάνουμε και μια εφηβική 
ζωή να ευχαριστηθούμε;
Έλα, όμως, που, για να τα κάνουμε όλα αυτά, χρειαζόμαστε την άμεση 
συνεργασία του εγκεφάλου! Θα πείτε τώρα ότι είμαι νέος, είμαι 
έφηβος. Δε θα φάω τα νιάτα μου ξαπλωμένος. Εξάλλου, έχω όλη μου 
τη ζωή για να ξεκουραστώ.
Ωραία και καλά όλα αυτά, όμως ο εγκέφαλος δεν είναι ρομποτάκι κι 
αν νομίζουμε ότι η ζωή μας είναι πολυάσχολη, η ζωή του εγκεφάλου 
είναι 10,20 ή και εκατομμύρια φορές πολυάσχολη. Για να μην έχουμε 
την απενεργοποίησή του, λοιπόν, έχει ανάγκη από λίγο ποιοτικό ύπνο, 

κατά τη διάρκεια του οποίου συντελούνται ορισμένες πολύ σημαντικές 
λειτουργίες (π.χ. ψηλώνουμε).
Βασικά ο εγκέφαλος ούτε όταν κοιμόμαστε δε σταματάει να λειτουργεί, 
αλλά επιτελεί, ίσως και στο διπλάσιο αριθμό, τις καθημερινές 
λειτουργίες. Ποιός μπορούσε να φανταστεί πως όλες αυτές τις γνώσεις 
θα μπορούσαμε να τις αποκτήσουμε από την παρακολούθηση ενός 
εξαίρετου θεατρικού έργου με τον τίτλο Τι θα γίνει, θα κοιμηθούμε 
απόψε; το οποίο παρακολουθήσαμε στα πλαίσια μιας εκπαιδευτικής 
εκδρομής που πραγματοποιήσαμε σε σκηνοθεσία Πέτρου Αλατζά και 
συγγραφή έργου του ίδιου αλλά και του Αναστάση Μπονάκη.
Την εκπαιδευτική επίσκεψη οργάνωσε η κυρία Αφροδίτη Σάλτα, 
Χημικός.

Κωνσταντίνα Μπεθάνη, Α3

Πήγαμε θέατρο - Η ποντικοπαγίδα                                            
Την Παρασκευή 21 Μαρτίου η ομάδα μας επισκέφτηκε το θέατρο Βεάκη και παρακο-
λούθησε τη θεατρική παράσταση «Η Ποντικοπαγίδα» της Αγκάθα Κρίστι, σε σκηνοθεσία 
Μανούσου Μανουσάκη και τους ηθοποιούς (με σειρά εμφάνισης): Μαριάννα Τουμασά-
του, Γιάννης Αϊβάζης, Θοδωρής Αντωνιάδης, Όλγα Πολίτου, Γιώργος Ματαράγκας, Κά-
τια Νικολαϊδου, Πέτρος Ξεκούκης και Λευτέρης Δημηρόπουλος. 

Το έργο εξελισσόταν ως εξής: Οκτώ άνθρωποι-πέντε άνδρες και τρεις γυναίκες-συγκεντρώνονται σε μια εξοχική πανσιόν, στο «Monskwell 
Manor», που το διευθύνει ένα νεαρό ζευγάρι. Λίγες μέρες ψυχικής ηρεμίας και ξεγνοιασιάς τους περιμένουν....Τουλάχιστον, έτσι πιστεύ-
ουν όλοι. Γρήγορα, όμως, θα διαπιστώσουν πως ανάμεσά τους έχει παρεισφρήσει κι ένας στυγερός δολοφόνος, που έχει ήδη σκοτώσει 
κάποιον στο Λονδίνο. Η κυρία Λάιον ήταν το πρώτο του θύμα. Και τώρα, αυτή κιόλας τη στιγμή, ο άνθρωπος αυτός, αργά και μεθοδικά, 
προετοιμάζει ένα δεύτερο....Ίσως και έναν τρίτο φόνο, με την απαράμιλλη ικανότητα του ανθρώπου που η ξεχωριστή ευφυΐα του κατευ-
θύνεται από μια νοσηρή τάση εκδίκησης. Το χιόνι, που πέφτει ακατάπαυστα ολόγυρα από την πανσιόν, δημιουργεί γύρω από τα εγκλωβι-
σμένα πρόσωπα έναν αδιαπέραστο κλοιό, που ευνοεί θαυμάσια τα σκοτεινά του σχέδια. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Που θα σταματήσει 
το κακό και ποιο είναι το χέρι που σκορπίζει το θάνατο;
Στο τέλος της παράστασης, μιλήσαμε με τους ηθοποιούς σχετικά με το φλέγον ζήτημα των ημερών μας, την οικονομική κρίση. Συγκεκριμέ-
να μας ανέφεραν ότι η οικονομική ύφεση έχει επηρεάσει πάρα πολύ τον τρόπο ζωής τους. Στη συνέχεια τους ρωτήσαμε για το αν θα δού-
λευαν στο εξωτερικό σε περίπτωση που τους γινόταν κάποια πρόταση. Άλλοι απάντησαν πως δεν θα μπορούσαν ποτέ να εγκαταλείψουν 
τη χώρα τους για κανέναν λόγο, ενώ άλλοι τόνισαν πως αν επρόκειτο για ένα μικρό χρονικό διάστημα, αν είχαν τις κατάλληλες γνώσεις και 
εμπειρίες ή αν τα οικονομικά τους δεν θα πήγαιναν καλά τότε θα έφευγαν. 
Όλοι τους κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική αλλά και ηθική, αξιών και αισθητική. Κλείνοντας, συμβού-
λευσαν τους Έλληνες που πάσχουν από τα δεινά της κρίσης να μην χάσουν το γέλιο, την αισιοδοξία τους, να έχουν ελπίδα, υπομονή, να 
δρουν εθελοντικά και να είναι αλληλέγγυοι μεταξύ τους καθώς ο ένας έχει ανάγκη τον άλλον. Μόνο τότε θα καταφέρουμε να βγούμε 
πραγματικά από αυτόν τον κυκεώνα που ζούμε. Η συζήτησή μας τελείωσε με τους ηθοποιούς να προσκαλούν όλους τους μαθητές του 
σχολείου στην παράσταση, η οποία θα συνεχιστεί του χρόνου τον χειμώνα.

Ουρανία Ξεκούκη, Α3

Ένα ρομπότ στο σχολείο μας!
Η επιλογή θέματος για το μάθημα της Ερευνητικής 
Εργασίας έχει αποδειχθεί αρκετά δύσκολη υπόθεση. 
Δύσκολο θέμα μπορεί να γίνει αποδεκτό από μια ομά-
δα 25 ατόμων, και να μπορέσει να μας παρακινήσει να 
εργαστούμε δημιουργικά. Έτσι, με το που μας προτά-
θηκε από τον καθηγητή μας ένα θέμα διαφορετικό και 
πρωτότυπο, η αντίδραση του τμήματος ήταν ομόφω-
να θετική. Στείλαμε αίτημα για τη συμμετοχή μας στο 
ερευνητικό πρόγραμμα «Hydrobots» που υλοποιεί το 
Ευγενίδειο Ίδρυμα, και η απάντηση ήταν θετική και 

άμεση. Σε λίγες μέρες ένα «μαγικό» άσπρο κουτί γεμά-
το εξαρτήματα, ήρθε στα χέρια μας. 
Έτσι, ξεκινήσαμε μια έρευνα στο χώρο της ρομποτι-
κής και παράλληλα μια προσπάθεια κατασκευής ενός 
υδρόβιου ρομπότ, το οποίο θα είχε την ικανότητα να 
επιπλέει και να κινείται στο νερό με τηλεχειρισμό! Αυτή 
η νέα και πρωτότυπη ιδέα μας ενθουσίασε αλλά και 
μας άγχωσε συγχρόνως. Κινητήρες, καλώδια, κόλ-
λες, υλικά στεγανοποίησης και κάθε είδους εργαλεία, 
άγνωστα σε πολλούς από εμάς μας κάλεσαν (και μας 
προκάλεσαν) να τα χρησιμοποιήσουμε. 
Οι τελικές δοκιμές μας απέδειξαν ότι όλα πήγαν υπέ-

ροχα και αντάμειψαν τους κόπους και τις προσπάθειές 
μας. Για όσους ενδιαφέρονται, υπάρχει και συνέχεια, 
την επόμενη χρονιά, με τη βελτίωση και την προσθή-
κη επιπλέον εξαρτημάτων στο ρομπότ μας! Υπεύθυνος 
καθηγητής Δημήτρης Σπανουδάκης, καθηγητής πληρο-
φορικής.  
 

Πόπη Σκεπεταράκη, Β4

Ευχαριστούμε το Ευγενίδειο Ίδρυμα για τη δωρεάν χο-
ρηγία των υλικών κατασκευής την παροχή των οδηγιών 
και την υποστήριξη. 

Μαθαίνω την Αλήθεια, λέω ΟΧΙ στο τσιγάρο 
Μια προληπτική παρέμβαση για το κάπνισμα είχε ως σκοπό η συνάντηση ευαισθητοποίησης ομάδας  μαθητών του σχολείου μας, λίγες μέρες πριν τη 
λήξη του διδακτικού έτους για:  α) Να ενημερωθούν για τις συνέπειες του καπνίσματος β)Να κινητοποιηθούν προκειμένου να αναλάβουν προσωπική 
ευθύνη ώστε να προστατεύσουν τον εαυτό τους από το κάπνισμα, γ)Να αναγνωρίσουν ότι το κάπνισμα προκαλεί εξάρτηση.
Στην ενδιαφέρουσα αυτή  παρουσίαση και στη συζήτηση που ακολούθησε τα μηνύματα ήταν πολλά:

1 τσιγάρο αφαιρεί 11 λεπτά από τη ζωή σου   /  Το τσιγάρο έχει 7.000  χημικές ουσίες, 70 απ αυτές καρκινογόνες
Μαγκιά είναι να μην καπνίζεις  /  Επιλέγω να μην καπνίζω, λέω όχι στο τσιγάρο

Η δράση αυτή υλοποιήθηκε στο σχολείο μας από τις καθηγήτριες  Δώρα Βόρδου και Αφροδίτη Σάλτα. 
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Οι ερευνητικές μας 
εργασίες
Α΄Τετράμηνο
Τμήμα Α1: Η ενδυμασία στην Αρχαία Ελλάδα, στο 
Μεσαίωνα, στο 18ο και στον  20ο αιώνα ως μέσο 
διατύπωσης νοοτροπίας, πολιτικών και ιδεολογι-
κών θέσεων μέσα από την αισθητική. Σταματία 
Σταυροπούλου, Καλλιτεχνικών.
Τμήμα Α2: Η μουσική στις μέρες μας και πόσο 
επηρεάζει τους νέους. Χρήστος Χριστόπουλος, 
Οικονομολόγος.
Τμήμα Α3: Οι ορατές και οι αθέατες όψεις των πό-
λεων. Μαρία Καλογεράκη, Κοινωνιολόγος. Κείμε-
νο Εργασίας  - Παρουσίαση Εργασίας 
Τμήμα Α4: Ο αθλητισμός στη σύγχρονη εποχή. 
Χρήστος Χριστόπουλος, Οικονομολόγος.
Τμήμα Α5: Ανατομία ενός κινητού τηλεφώνου. 
Από την κατασκευή ως την ανακύκλωση και από 
τη χρήση ως την κατάχρηση.  Τέχνημα Εργασίας. 
Δημήτρης Σπανουδάκης, Πληροφορικής.
Τμήμα Β1: Το βλέμμα του καλλιτέχνη-μοντέλου 
στην Προϊστορία (απουσία βλέμματος-ειδώλια) 
Βαν Γκογκ, μοντέρνα τέχνη. Σταματία Σταυροπού-
λου, Καλλιτεχνικών

Τμήμα Β2: Ανεξήγητα μεταφυσικά φαινόμενα και 
μεταφυσική δραστηριότητα. Μαρία Αβραμούλη, 
Πληροφορικής
Τμήμα Β3: Έρευνα με χρήση διαδικτυακού ερω-
τηματολογίου για τις καθημερινές συνήθειες των 
εφήβων, Μαρία Αβραμούλη, Πληροφορικής
Τμήμα Β4: Τα κοινωνικά δίκτυα (social networks) 
και οι επιδράσεις τους. Δημήτρης Σπανουδάκης, 
Πληροφορικής.

Β΄Τετράμηνο
Τμήμα Α1: Η  έκφραση της κίνησης μέσα από τη 
μουσική στο θέατρο, στο χορό, στον αθλητισμό, 
στον κινηματογράφο του 20ου και 21ου αιώνα.. 
Σταματία Σταυροπούλου, Καλλιτεχνικών.
Τμήμα Α2: Οι εξαρτήσεις στη νεανική ηλικία (αλ-
κοόλ, κάπνισμα, ουσίες). Χρήστος Χριστόπουλος, 
Οικονομολόγος.
Τμήμα Α3: Εφημερίδα. Μαρία Καλογεράκη, Κοι-
νωνιολόγος.
Τμήμα Α4: Τα όνειρα στην 
εφηβική ηλικία. Χρήστος Χρι-
στόπουλος, Οικονομολόγος.
Τμήμα Α5: «Όλοι διαφορετικοί 
- όλοι ίσοι». Μια συστηματική 
καταγραφή της διαφορετικό-
τητας, με όποια μορφή και

 αν εμφανίζεται. Μελέτη της ομαλής ένταξης του 
«διαφορετικού» στον «φυσιολογικό» κόσμο. Δη-
μήτρης Σπανουδάκης, Πληροφορικής.
Τμήμα Β1: Κινηματογράφος βωβός. Πώς η δράση 
αντικαθιστά την ομιλία. Η δημιουργία ήχων στη 
σιωπή. Λογοτεχνία και δράση, κίνηση και λόγος. 
Σταματία Σταυροπούλου, Καλλιτεχνικών
Τμήμα Β2: Εφευρέσεις που άλλαξαν τον κόσμο. 
Ευαγγελία Δαβίλλα, Πληροφορικής
Τμήμα Β3: Αθλητισμός (Νεολαία και άσκηση), Γε-
ράσιμος Μαργέτης, Φυσικής Αγωγής
Τμήμα Β4: Ρομποτική και εφαρμογές. Κατασκευή 
του hydrobot και μελέτη της αρχιτεκτονικής του. 
Δημήτρης Σπανουδάκης, Πληροφορικής

Συντονίστρια Ερευνητικών Εργασίων: 
Αιμιλία Κουμάντου, Υποδιευθύντρια

Eκπαιδευτική επίσκεψη 
στο Ευγενίδειο Ίδρυμα
Επισκεφτήκαμε το Ευγενίδειο Ίδρυ-
μα και είχαμε τη δυνατότητα να πα-

ρακολου-
θήσουμε 
και να 
λάβουμε 
μέρος σε 
π ε ι ρ ά -
ματα, να 

δούμε εκθεσιακούς χώρους των οποίων τα εκθέματα ήταν κατα-
σκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η ενεργή συμμε-
τοχή των μαθητών για τη λειτουργία τους.
Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως κατά κάποιο τρόπο «αναζω-
πυρόθηκαν» τα αισθήματα δέους και περιέργειας που τρέφουμε 
για τις θετικές επιστήμες. Είδαμε την πρακτική τους εφαρμογή και 
αντιληφθήκαμε πως αυτά που μελετάμε με τις ώρες μέσα από τα 
βιβλία, είναι γνώσεις πολύτιμες και η χρησιμότητά τους «εμφανίζε-
ται» στην καθημερινότητά μας. Μια από τις καλύτερες εκπαιδευτι-
κές εκδρομές,την οργάνωσε η κυρία Αφροδίτη Σάλτα, χημικός. 

εν δράσει

Mικρά Αγγλία
Μία ταινία του Παντελή Βούλγαρη, 
βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα 
της Ιωάννας Καρυστιάνη. Η ταινία 
αναφέρεται στην Άνδρο του 
μεσοπολέμου, στη δύσκολη ζωή των 
ναυτικών και των οικογενειών τους, 
που σημαδεύονται από την απουσία 
τους. Ο κλειστός μικρόκοσμος του 
νησιού υπερηφανεύεται για τη 
ναυτική του παράδοση, αλλά πίσω 
από το πέπλο της ματαιοδοξίας οι 
σκιές ανείπωτων συναισθημάτων 
συνωστίζονται στις ψυχές των 
ανθρώπων και τις βαραίνουν. Το 
«πρέπει» συγκρούεται με το «θέλω» 
και ο κοινωνικός καθωσπρεπισμός 
σε συνδυασμό με τις οικονομικές και 
ιστορικές συνθήκες ρυθμίζουν τις 
τύχες και τις ζωές των ανθρώπων. 
Μία  μητέρα επωμιζόμενη τα βάρη 
του ανύπαρκτου πατέρα γίνεται 
σκληρή και αδυσώπητη απέναντι 
στις ίδιες της τις κόρες και η αδικία 
διαιωνίζεται. Και εκεί έρχεται να 
αντισταθεί η αιώνια αγάπη, που δε 
νικήθηκε από τη μακρόχρονη φίμωση 
και τη βαριά σιωπή. «Αν μιλούσαμε;» 

λέει η Μόσχα στην αδελφή της Όρσα. 
Τα ήθη λοιπόν της εποχής επέβαλλαν 
μια επώδυνη μυστικοπάθεια 
με τραγικά αποτελέσματα. Η 
φουρτουνιασμένη θάλασσα γίνεται 
σύμβολο όχι μόνο της κακουχίας 
της ναυτικής ζωής αλλά και του 
ερεβώδους πάθους που καταπνίγηκε 

χρόνια και με το πλήρωμα του χρόνου 
ξεσπάει και παρασύρει στη δίνη του 
ζωές πολλών που συνδέονται μεταξύ 
τους. Η κραυγή του θρήνου ανοίγει 
ένα νέο κύκλο δράματος. Η ταινία 
διατρέχει τις δεκαετίες 1930-1940. 
Πόσο έχουν αλλάξει οι χαρακτήρες 
με το πέρασμα των χρόνων; Πόσο 
η κατοχή έπληξε τη ματαιοδοξία; 
Τι αξία έχουν τα χρήματα; Τι μένει 
αιώνιο; Μόνο η αγάπη. Αυτή που 
δε νικιέται από το θάνατο, αλλά 

αναζωπυρώνεται από αυτόν. Τα 
τραγικά πρόσωπα υμνούν την αγάπη. 
Ο Σπύρος και η Όρσα, που πεθαίνουν 
γι’ αυτήν, και η Μόσχα, που συγχωρεί 
εξαιτίας της. Και όλα αυτά δεν 
ανήκουν στη σφαίρα του ουτοπικού. 
Αυτός ο ακραίος ρομαντισμός 
είναι βαθύτατα ρεαλιστικός και 
ανθρώπινος.

Το έργο είναι βαθιά ψυχογραφικό, 
έντονα ηθογραφικό, με εξαιρετική 
σκηνοθεσία, φωτογραφία και 
ηθοποιία. Οι σκηνές εναλλάσσονται 
και από τη μελαγχολία μεταβαίνουμε 
σε σκηνές έντασης και έξαρσης, 
ώστε να διατηρείται αδιάπτωτο το 
ενδιαφέρον. Χάρη σε αυτές τις αρετές 
του μας ταξίδεψε, μας άγγιξε, μας 
συγκίνησε και μας έφερε σε επαφή 
με τον βαθύτερο εαυτό μας, που δε 
φοβάται να αφεθεί στο συναίσθημα 
στην εποχή της κρίσης, που έχει 
πολλές ομοιότητες με αυτήν στην 
οποία αναφέρεται το έργο. 
“Η ανάσα της ναυτικής παράδοσης 
με κινητοποιεί. Το ήθος της εποχής 
με συγκινεί. Οι νοοτροπίες και οι 
ανθρώπινες σχέσεις αποζητούν μια 
καίρια και ευαίσθητη καταγραφή. 

Θέλησα να καταφέρω να 
αφουγκραστώ τα πάθη, να φωτίσω 
τη σημασία της μακράς απουσίας 
και της απαντοχής, την ανακούφιση 
του σμιξίματος μετά από καιρό, το 
πένθος για τις απώλειες. Ειδικά αυτή 
τη γκρίζα εποχή, τους στενάχωρους 
καιρούς για τον τόπο και τους 
ανθρώπους, αξίζει να προσφέρουμε 
ένα κινηματογραφικό έργο πλούσιο 
σε αισθήματα και ανθρωπιά και μαζί 
ένα ταξίδι σε άγνωστες σελίδες 
της ιστορίας. Στα χρόνια που κάνω 
σινεμά, κοντά στα πρόσωπα της 
οικογένειας και των φίλων της 
νεότητας μου, προστίθενται και άλλα 
άγνωστα στην αρχή, που στο τέλος 
μιας ταινίας παίρνουν μια θέση 
στην καρδιά μου. Με τα μάτια και 
τη φωνή τους, διηγούμαι αυτό που 
με αναστατώνει. Μπορεί να περνάει 
καιρός μετά από την περιπέτεια 
που έζησα μαζί τους, όμως τα 
ονόματα τους διατηρούν για πάντα 
τη μοναδικότητα τους.” Παντελής 
Βούλγαρης

Χρύσα Μήττα, φιλόλογος
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εν δράσει

Βασικοί κανόνες 
διατροφής 
1. Απαραίτητη η λήψη πρωινού
Ενεργειακή κάλυψη του 
οργανισμού μετά την πάροδο 
της νύχτας, διατήρηση του 
μεταβολικού ρυθμού.
2. Κατανάλωση καθημερινά όλων 
των ομάδων τροφίμων
Σωστή αναλογία πρωτεϊνών, 
λιπών, υδατανθράκων και 
πρόσληψη των απαιτούμενων 
θρεπτικών συστατικών.
3. Μικρά τακτικά γεύματα
Καλύτερη απορρόφηση των 
θρεπτικών συστατικών και 
σταθερότερη απόδοση ενέργειας 
στην διάρκεια της μέρας.
4. Δεν παραλείπουμε κύρια 
γεύματα
Δεν μένει ο οργανισμός 
ακάλυπτος ενεργειακά με 
άσχημες συνέπειες στην απόδοση 
πνευματικών και αθλητικών 
επιδόσεων.
5. 8-10 ποτήρια νερό καθημερινά. 
Αναπλήρωση των υγρών που 
χάνονται με την εφίδρωση, για 
καλύτερη ελαστικότητα στις μυϊκές 
ίνες και καλύτερη απορρόφηση 
των θρεπτικών ουσιών.
6. Αποφυγή τροφών μαγειρεμένων 
με ζωικά ή φυτικά λιπαρά καθώς 
και τηγανιτά. Μεγάλη πρόσληψη 
λίπους, τοξινών, ενώ οι βιταμίνες 
καταστρέφονται.

Αποφεύγουμε αλκοόλ, αναψυκτικά
Προτιμούμε φυσικούς χυμούς και 
φρούτα
Καλύτερα μέλι, παρά ζάχαρη.

Γεράσιμος Μαργέτης, Καθηγητής Φυσικής 
Αγωγής, Προπονητής ποδοσφαίρου

Δεν υπάρχουν 
υπναράδες!
Ο ύπνος είναι μια φυσιολογική 
κατάσταση για τους οργανισμούς 
που διαθέτουν κεντρικό νευρικό 
σύστημα. Χαρακτηρίζεται από μείωση 
της αντίληψης και περιορισμένη 
αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, 
κατά τη διάρκεια της οποίας το σώμα 
φαίνεται να υπολειτουργεί σε ό,τι 
αφορά την εξωτερικά παρατηρούμενη 
δράση του.
Οι αρχαίοι Έλληνες θεοποίησαν τον 
Ύπνο και λόγω της μη αντίληψης 
των εξωτερικών ερεθισμάτων, τον 
θεώρησαν δίδυμο αδερφό του 
Θανάτου, ενώ είχε ακόμα τρεις 
γιους ή αδελφούς: τον Μορφέα 
(προσωποποίηση της νάρκωσης), τον 
Φοβήτορα και τον Φάντασο. Ήταν 
«δεινοί Θεοί», παιδιά της Νύχτας και 
του Ερέβους, που κατοικούσαν στον 
Τάρταρο.
Ο ύπνος είναι μία απαραίτητη 
βιολογική λειτουργία. Άτομα που 
δεν κοιμούνται τόσο ώστε να 
ξεκουραστεί ο οργανισμός, συχνά 

αντιμετωπίζουν την επόμενη μέρα 
νύστα και αδιαθεσία. Αν κάποιος 
δεν κοιμηθεί επί σειρά ημερών 
εμφανίζει συμπτώματα πέραν της 
κούρασης, όπως να ονειρεύεται (να 
έχει ψευδαισθήσεις) καθώς είναι 
ξύπνιος και να φτάσει σε επιπτώσεις 
και επιπλοκές που οδηγούν ακόμη 
και στο θάνατο. 
Η μελέτη του ύπνου στα πλαίσια 
της νευροψυχοφυσιολογίας, 
απέδειξε ότι  υπάρχουν πέντε 
στάδια, που ανιχνεύονται με το 
ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. Τα 
τέσσερα πρώτα αποτελούν τον 
ύπνο βραδέων κυμάτων, ενώ το 
πέμπτο ονομάζεται «ύπνος τύπου 
REM», (Rapid Eye Movement), 
χαρακτηρίζεται από ταχεία κίνηση 
των οφθαλμών, η δραστηριότητα 
των νευρώνων του εγκεφάλου είναι 
παρόμοια με εκείνη που υπάρχει 
τις ώρες που είμαστε ξύπνιοι και 
σχετίζεται με τα όνειρα.
Οι άνθρωποι που ξυπνούν από ύπνο 
REM μπορούν να θυμηθούν πολλά 
όνειρα, ενώ όσοι ξυπνούν από ύπνο 
μη REM θυμούνται ελάχιστα ή και 
καθόλου όνειρα. Φαίνεται ότι ο 

ύπνος REM και τα όνειρα είναι που 
μας ξεκουράζουν. Σε πειράματα του 
καθηγητή Hubert Montagner, που το 
άτομο εμποδιζόταν να φτάσει στον 
ύπνο REM, παρά το ότι το υποκείμενο 
κοιμόταν για 48 ώρες, αισθανόταν 
άυπνο και κουρασμένο.
Η σχετική διάρκεια του ύπνου REM 
διαφέρει ανάλογα με την ηλικία. 
Σε ένα νεογέννητο ο ύπνος REM 
καταλαμβάνει το 80% του συνολικού 
ύπνου, ενώ στον ενήλικα 25%. Κατά 
τη διάρκεια ενός βραδινού ύπνου, 
συνήθως βιώνουμε 4 με 5 περιόδους 
ύπνου REM, που είναι απαραίτητοι 
για να ξεκουραστούμε. Επειδή δε, ο 
κύκλος των πέντε σταδίων διαρκεί 
από μία έως δύο ώρες, (ανάλογα το 
άτομο), είναι δυνατό ένα άτομο να 
ξεκουράζεται με πέντε ώρες ύπνο 
και άλλο με δέκα. Αυτό, κατά τον 
καθηγητή Μοντανιέ, αποδεικνύει ότι 
«δεν υπάρχουν υπναράδες, αλλά 
μόνο άνθρωποι με διαφορετικούς 
βιορυθμούς». 

Σούντη Nόνα, A5

Ο άθλος του 
«σύγχρονου μικρού Έλληνα Ηρακλή»

Ο κύριος Τάσος Σταθόπουλος, ο οποίος τιμήθηκε από τους Καναδούς ως «σύγχρονος μικρός Ηρακλής», 

είχε το θάρρος να ξεπεράσει τις δυσκολίες που είχαν προκύψει στην ζωή του και ακόμα και τώρα 
αθλείται περισσότερο από κάποιους πολύ νεότερους! Η αντοχή του είναι αξιοθαύμαστη και πολύ γνωστή 

σε σχεδόν όλο τον κόσμο! Σε ένα αγώνισμα που είναι πολύ δύσκολο και δεν είναι τόσο γνωστό, και 
αυτό γιατί κάποιοι άλλοι προωθούν άλλα αθλήματα που έχουν περισσότερα χρήματα και δόξα! Αξίζει 

να γνωρίζει κάποιος για αυτόν τον άνθρωπο γιατί, χωρίς ίχνος παράνομων ουσιών στο σώμα του 
και έχοντας μερική αναπηρία στο ένα του πόδι, κατάφερε και μας έκανε περήφανους Έλληνες στους 

διαγωνισμούς ULTRA MAN  και IRON MAN! 
Και τώρα αποφάσισε να διδάξει σε όλους εμάς που ασχολούμαστε με διάφορα αθλήματα την ευγενή 

άμιλλα και τη σωστή συμπεριφορά που μας διδάσκει ο αθλητισμός από την Αρχαία Ελλάδα ως σήμερα, 
και ίσως να παρότρυνε και κάποιους να ασχοληθούν με τον αθλητικό. Συγκεκριμένα, όταν ήρθε στο 

σχολείο μας δεν είχε κανένα πρόβλημα να μείνει λίγο χρόνο παραπάνω για κάποιους περισσότερο 
ενδιαφερόμενους που του έκαναν ερωτήσεις. Με χαρά μας απάντησε και μας μετέδωσε τις γνώσεις του! 

Συμπερασματικά εγώ προσωπικά (άλλα και άλλοι) εξέλαβα ότι ο άνθρωπος δεν έχει όριο στις ικανότητες 
του σε οποιαδήποτε πορεία  ακολουθήσει στη ζωή του!

 Μιχάλης Μιχαλόπουλος, Α3

Μαριλένα Παππά, Α4
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Calisthenics: Η γυμναστική 
των αρχαίων...σήμερα

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ, πώς γίνεται οι αρχαίοι 

Έλληνες να έχουν τόσο ωραία και καλογυμνασμένα 

σώματα; Πώς γίνεται, να «φτιάχνουν» τέτοια 

σώματα, χωρίς τα σύγχρονα γυμναστήρια, αλλά 

ούτε και τις σχετικές γνώσεις, που έχουμε σήμερα; 

Η απάντηση σε αυτά, είναι η εξής. Καλλισθενική 

Σωματοδυναμική Αγωγή, γνωστό και ως «calis-

thenics». 

Η «μητέρα φύση», μας έχει εξοπλίσει με ό,τι 
χρειαζόμαστε, ώστε να είμαστε υγιείς και δυνατοί. 
Το πιο σημαντικό απ’ όλα, είναι η βαρύτητα. Η 
Καλλισθενική Σωματοδυναμική Αγωγή, είναι κατά 
βάση και ουσία γυμναστική τέχνη, κατά την οποία 
γυμνάζεσαι χρησιμοποιώντας το σωματικό βάρος. 
Προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα, ενώ η λέξη 
calisthenics έχει ελληνικές ρίζες και προέρχεται 
από τις αρχαιοελληνικές λέξεις κάλλος, που 
σημαίνει ομορφιά, και σθένος, που σημαίνει 
δύναμη (σωματική και ψυχική). Σύμφωνα με έναν 
παλαιό αστικό μύθο η άσκηση πήρε το όνομα ενός 
από τους φερόμενους ως πρώτους υποστηρικτές 
της, του Έλληνα ιστορικού Καλλισθένη.
Η καλλισθενική σωματοδυναμική αγωγή είναι 

ένα σύστημα προπόνησης, κατά βάση αναερόβιο, 
το οποίο περιλαμβάνει μία ποικιλία κινήσεων, 
κυρίως κάμψης και τεντώματος, συχνά ρυθμικών 
και συγχρονισμένων, που δρουν συνεργατικά 
και συντονισμένα, με βασική αντίσταση το ίδιο 
σωματικό βάρος και χρησιμοποιώντας ελάχιστο 
ή καθόλου εξοπλισμό. Ακόμα, περιλαμβάνονται 
και εξειδικευμένες κινήσεις όπως οι κάμψεις, οι 
έλξεις και οι βυθίσεις. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν 
οπουδήποτε χωρίς κάποιο κόστος. 
Οι καλλισθενικές ασκήσεις δρουν με φυσικό 
τρόπο, επιφέροντας εντυπωσιακά αποτελέσματα 
στη σύμμετρο μυϊκή ανάπτυξη και ενδυνάμωση 
όλων των μυών του σώματος, καρδιακών 
και σκελετικών, με βάση πάντα τα γενετικά 
χαρακτηριστικά κάθε ατόμου. Αυτό, όμως, που έχει 
μεγαλύτερη σημασία, είναι οι ικανότητες που θα 
αποκτήσει το σώμα σας. Τέτοιες είναι η αρμονική 
κίνηση, τοποθέτηση και ισορροπία του σώματος 
στο χώρο και ο συντονισμός. Ακόμα συνεισφέρει 
στο ανοσοποιητικό μας σύστημα και την αύξηση του 
μεταβολισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στη 
σωστή τεχνική εκτέλεσης όχι μόνο των ασκήσεων, 
αλλά και της αναπνοής.
Ο Σωκράτης είχε πει: «Είναι ντροπή για έναν 
άνθρωπο να γεράσει χωρίς ποτέ να βιώσει το 
κάλλος και το σθένος που το σώμα του είναι ικανό 
να αποκτήσει». Είναι σημαντικό να θυμάστε πάντα 
ότι δεν έχει καμία απολύτως σημασία και αξία το 
πώς φαίνεται το σώμα σας αισθητικά εμπρός στον 
καθρέφτη ή στα εμπαθή και φίλαυτα μάτια του 
κόσμου, αλλά το τι μπορείτε να κάνετε πρακτικά με 
αυτό.

Η ιδιαιτερότητα των καλλισθενικών ασκήσεων είναι 
ότι γυμνάζουν και δυναμώνουν τους μυς, ώστε 
μας κάνουν να αισθανόμαστε ελαφριοί σαν φτερό, 
δυνατοί σαν οχυρό(«Light as a feather, Strong as 
fortress» Pavel Rudometkin)
«Δεν πρέπει να παραμελείς την υγεία του σώματος. 
Αλλά να πίνεις, να τρως και να γυμνάζεσαι, με 
μέτρο. Μέτρο εννοώ εκείνο που δε θα σε βλάψει. 
Συνήθιζε σε δίαιτα καθαρή και απλή και πρόσεξε 
ν’ αποφεύγεις εκείνα που προκαλούν φθόνο.» 
(Ιεροκλής)
«Να γυμνάζεις τόσο το σώμα σου όχι για να 
φαίνεται δυνατό (ρωμαλέο) αλλά όσο το να είναι 
υγιές. Ή αλλιώς να γυμνάζεις το σώμα, όχι για 
να αποκτήσεις δύναμη, αλλά για την υγεία σου.» 
(Ισοκράτης)
Μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, θα σας 
δείξει τις κατάλληλες ασκήσεις με τις οποίες θα 
μπορούσατε να ξεκινήσετε.
Για διευκρινήσεις και ερωτήσεις, μη διστάσετε να 
με ρωτήσετε! Ακόμα κάθεστε;

Βαγγέλης Μανώλης, Β2

Ομάδα μπάσκετ: Γεώργιος Πανταζής, Γιώργος 
Παπαθανασίου, Ευάγγελος Λιάσκος, Γιάννης 
Διπλάρας, Χρήστος Πατσανάς, Δημήτριος Παντζής, 
Κων/νος Ραυτόπουλος, Μάριος Κορωνιός, Αθανάσιος 
Κουφόπουλος, Αλέξανδρος Σκλαβούνος, Γιάννης 
Παπασπύρος, Ευθύμιος Πρωτόπαπας, ο Μελέτης 
Παπαγιάννης, Γιώργος Παπανικόλας, Παναγιώτης 
Μουστάκας και ο Σοφοκλής Σωτηρίου.

Ομάδα μπάσκετ: Κατερίνα Σηφάκη, Ευτυχία 
Παπαγιάννη, Παρασκευή Ρούση, Νίκη Γιαννακάρη, 
Τερψιθέα Τσιώτα, Χριστίνα- Αναστασία Κορκολή, 
Ανδριάνα Καρατσόλη, Βασιλική Νικολοπούλου, Μαρία 
Πλαταρά, Κων/να Μπεθάνη, Ασπασία Μαυρονάσιου, 
Ευαγγελία Φούρναρη, Μαρία Κάντα, Μαρία Κόκκαλη, 
Ιωάννα Μπεναρδή και Μαρία Δρακωνάκη.

Αγώνες στίβου: Ο Βαγγέλης Καρδάτος, η Αλεξιάννα 
Πάνου καθώς και η Βασιλική Ταχταρά προκρίθηκαν στη 
β΄φάση στους σχολικούς μαθητικούς αγώνες.

Επίσης αγωνίστηκαν οι 

μαθητές μας: Ηλίας Κουβάς, Γεώργιος 
Μανώλης,Γεώργιος Καλλιάς, Ιωάννης Κορκολής, 
Σοφοκλής Σωτηρίου, Νίκος Αργυρίου, Θεολόγος 
Μακρυγιάννης, Σωτήριος Πανταζής, Ευάγγελος 
Μανώλης, Μελέτης Παπαγιάννης Μάνθος 
Μανθόπουλος, Κων/νος Κουβάς,Κων/να Κάρκα, 
Λεονόρα Τζίκα, Αγγελική Κούνουπα, Ελευθερία Μήτσου 
και ο Ιερόθεος Καλλιπέτσης.

Υπεύθυνος αθλητικών δραστηριοτήτων: Γεράσιμος 
Μαργέτης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

------------------------------------------------------------------
Θερμά συγχαρητήρια στη μαθήτριά μας Βασιλική 
Ταχταρά, η οποία στο σχολικό πρωτάθλημα κατέλαβε 
την 5η θέση στο άλμα τριπλούν με 12,18μ που 
αποτελεί το ατομικό της ρεκόρ, καθώς επίσης και  στην 
Αλεξιάννα Πάνου η οποία κατέλαβε την 5η θέση στο 
μήκος. Κορίτσια, πάντα επιτυχίες.
------------------------------------------------------------------

Οι μαθητές μας που συμμετέχουν σε αθλητικές ομάδες 
και συλλόγους της πόλης μας είναι:

Ποδόσφαιρο: Τάσος Δημητράντζος, Γιάννης Ζαχαρίας, 
Θάκης Καλλιπέτσης, Σπύρος Γκριμόπουλος, Ιάσωνας 
Καλογερόπουλος, Φίλιππος Ανδρέου.

ΓΣΜ: Νίκος Γιαννακάρης, Νίκη Γιαννακάκη, 
Κωνσταντίνος Μαρκάκης.
ΝΕΜ Μπάσκετ: Χρήστος Πατσανάς, Γιώργος 
Παπαθανασίου, Γιάννης Διπλάρας, Ευάγγελος 

Λιάσκος, Μάριος Κορωνιός, Λευτέρης Νικολάου, 
Δημήτρης Σχινάς, Μελέτης Παπαγιάννης, Μιχάλης 
Μιχαλόπουλος, Γιώργος Παπνικόλας, Τάσος Προίσκος, 
Γιάννης Παπασπύρος, Σοφοκλής Σωτηρίου.

ΑΟΜ: Αλέξανδρος Μαργέτης, Βαγγέλης Καρδάτος, 
Λεονώρα Τζίκα, Θεολόγος Μακρυγιάννης, Βασιλική 
Ταχταρά, Αλεξιάννα Πάνου, Ελευθερία Μήτσου

Έχουμε αγώνα…. 
   Η συμμετοχή μετράει…

εν δράσει
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τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζω με τίποτα

Οι εκδρομές 
ποτέ δε φτάνουν!
Μπορεί να μην ήταν πολλές, αλλά τις απολαύσαμε, περάσαμε όμορφα και 

ξεκουραστήκαμε. Πήγαμε περιπάτους στην Πάχη, με σκοπό να ξεφύγουμε από 
την καθημερινή πίεση του σχολείου και να χαλαρώσουμε, αλλά και εκπαιδευτικές 
εκδρομές, όπως η επίσκεψη στο Ευγενίδειο Ίδρυμα. Ακόμα, πήγαμε μονοήμερη 
στην Πάτρα,  μέσα στο κλίμα του Καρναβαλιού που ήταν πραγματικά μια ξεχωριστή 
εμπειρία. Και βέβαια, οι μαθητές της Γ΄ επισκέφτηκαν τα Γιάννενα στην πενταήμερη 
εκδρομή τους.
Μια από τις πιο αξέχαστες εκδρομές ήταν αυτή που επισκεφτήκαμε το Αρχαιολογικό 
Μουσείο Αθηνών. Το αρχικό πλάνο ήταν να επισκεφτούμε την Ακρόπολη, αλλά 
λόγω κακοκαιρίας άλλαξαν τα σχέδια. Επισκεφθήκαμε, όμως,  το μουσείο που ήταν 
πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και τα εκθέματα ήταν μοναδικά. Ιδιαίτερη εντύπωση 

μας έκανε ο χώρος με τα Αιγυπτιακά εκθέματα. 

Αθηνά Μέγα, Α3
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τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζω με τίποτα

Έχει ήχους και χρώματα η θύμηση. Έντονα συναισθήματα, 
φωνές και γέλια. Ο πράσινος πίνακας, οι λευκές και 
πολύχρωμες κιμωλίες, ο ήχος του κουδουνιού. Ο κόπος 
και η χαρά της γνώσης. Οι βαθμοί, τα διαγωνίσματα, το 
άγχος για τις εξετάσεις. Δυνατές φιλίες, χαρές και λύπες, 
διαφωνίες, χάσματα που γεφυρώθηκαν. Οι αποχαιρετισμοί. 
Μαθητές που πέρασαν και μας ξεπέρασαν.

1981-1989 Ο πρώτος σύλλογος καθηγητών του σχολείου μας
Μπακαούκας Σπυρίδωνας, Διευθυντής. Αποστολάτου Δήμητρα, Αργυράκης 
Δημήτρης, Βίτσας Θεόδωρος, Καζασίδου Σμαράγδα, Καλπογιάννη Ευθυμία, 
Κόβρας Αντώνιος, Κουμάντου Αιμιλία, Κουτσοπούλου Μαρία, Μανιάτη Νίκη, 
Μουστάκα Ορσαλία,Ξάστερου Βασιλική, Πανούση Κατερίνα, Σκιαδαρέσης 
Παναγιώτης,Τσιμπιρίμπη Βασιλική,Τζουανάκη Μαρία, Υφαντής Νίκος, 
Χατζηράλλης Παναγιώτης.
----------------------------------
Διατελέσαντες Διευθυντές:
Αλέκος Λάμπρος, Φιλόλογος (2011 - 23/12/2013)
Σιαράβας Αλέξανδρος, Φιλόλογος (2002-2011)
Σπυράτος Αλέξανδρος, Μαθηματικός (1990-2002)
Μπακαούκας Σπυρίδωνας, Θεολόγος, Ιερεύς (1988-1990)
----------------------------------

2013-2014 
Ο σύλλογος καθηγητών σήμερα
Διευθυντής: Γεωργούλης Γρηγόριος, Μαθηματικός
Υποδιευθύντρια: Κουμάντου Αιμιλία, Φιλόλογος
Υποδιευθυντής: Κουκούλης Βασίλειος, Μαθηματικός

Βόρδου Θεοδώρα, Γεωργίου Μαρία, Δαβίλλα Ευαγγελία, Δελακουρίδης 
Σπυρίδων, Δημητρακοπούλου Ευαγγελία, Ζωγράφου Αργυρώ, Καλογεράκη 
Μαρία, Καραγιώργου Μαρδίτσα,  Κάρκα Άννα, Κεφάλας Γεώργιος, Κόβρας 
Αντώνιος, Κόκκαλη Στέλλα, Κραβαρίτη Ευγενία, Μαργέτης Γεράσιμος, 
Μήττα Χρυσάνθη, Μπέη Ζηνοβία, Παπακώστα Αγγελική, Παντελή Χριστίνα, 
Πιπέρου Γεωργία, Προίσκος Αθανάσιος, Ρετσινά Νεκταρία, Ροζάκη Χριστιάνα-
Άρτεμις, Σάλτα Αφροδίτη, Σπανουδάκης Δημήτριος, Σταυροπούλου Σταματία, 
Στύλογλου Αικατερίνη,  Χριστόπουλος Χρήστος.

Επίσης, στο σχολείο μας υπηρέτησαν μέχρι και το μήνα Δεκέμβριο οι 
καθηγητές: Αβραμούλη Μαρία, Αδρακτά Σοφία, Κατσούλη Γεωργία, Σιδέρη 
Ελένη, Χατζηηλίου Αγγελική, Νανόπουλος Γιώργος.

Στις 23-12-2013 αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης ο κ. Αλέκος Λάμπρος, 
Φιλόλογος, Διευθυντής, έως τότε του σχολείου μας.

Διοικητικοί υπάλληλοι: Κωνσταντίνα Καλαϊτζή, Ευκλείδης Ρούσσης, 
Γεωργία Σταμούλη.

Και συνεχίζουμε….

Γ1
Ειρήνη Αγγελή, Σπυριδούλα Αυγουστή, Αυγουστίνα Βαγιανού, Μεγακλής Βάσσης, Μαρία Βούλγαρη, Σοφία Γιαχνή, Ευαγγελία 
Γκέλη, Γιάννης Διπλάρας, Χάρης Διπλάρας, Μαριέττα  Δρακωνάκη, Σταύρος Δρούγκας, Κατερίνα Ζάλη, Μαρία Κακαλέτρη, 
Μαριάννα Καλλιόστρα, Γιάννης Καλλιπέτσης, Αλεξία Καλοζούμη, Λένα Κάντα, Αγγελική Καράμπελα, Ανδριάνα Καρατσόλη, 
Παναγιώτα Καρυώτη, Ιωάννα Καστάνη.

Γ2
Μαίρη Κέλλη, Κωνσταντίνα Κηπουρίδου, Φώτης Κόζιαρης, Γιάννης Κοντόπουλος, Γεράσιμος Κοσιαράς, Ηλίας Κουβάς, 
Αγγελική Κουλουριώτη, Αρίστιππος Κουσκούκης, Γεωργία Ν. Κουφή, Γεωργία Σ. Κουφή, Ευάγγελος Λιάσκος, Ιωάννα 
Μακρυστάθη, Θεώνη Μανουσάκη, Γιώργος Μανώλης, Αλέξανδρος Μαργέτης, Νίκος Μαρμαράς, Ασπασία Μαυρονάσου, 
Στέλλα Μενιδιάτη, Φώτης Μίσιο, Γιώτα Μιχαλάκη, Γιώργος Μιχαλάκης, Νίκος Μονιός, Αφροδίτη Μουρτζούκου, Αναστασία 
Μουσκάι.

Γ3  
Παναγιώτης Μουστάκας, Γιώργος Μπάρδης, Αθηνά Μπέη, Γιάννης Μπέης, Αναστασία Μπέλλου, Γιονάντα Μπρεγκάσι, 
Αλέξανδρος Μωραΐτης, Ελένη Μωραΐτη, Ελευθερία Ξεκούκη, Νίκη Ξεκούκη, Κατερίνα Πανταζή, Γιώργος Πανταζής, 
Δημήτρης Πανταζής, Κώστας Πανταζής, Ναταλία Παπαγιάννη, Κώστας Παπαγιάννης, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Ανδρέας 
Παπαθανασίου, Γιώργος Παπαθανασίου, Μαίρη Παπανικόλα, Κώστας Παπασταμάτης, Παναγιώτης Παράσχης, Χρύσα 
Πασσαλή, Χρήστος Πατσανάς, Φλώρα Πέγκου.

Γ4 
Βάσια Προίσκου, Κωνσταντίνος Ραυτόπουλος, Κατερίνα Ρούσση, Σπύρος Ρούσσης, Κατερίνα Σακερλή, Ανέστης Σακερλής, 
Ασπασία Σάλτα, Ιωάννα Σαμούρη, Αναστασία Σελιάβο, Αντώνης Σιάπος, Λευτέρης Σκλαβούνος, Ατιόνα Σουλμίνα, Μαρίνα 
Στάθη, Βασιλική Σταυράκη, Γιάννης Σταυράκης, Σωτήρης Τουμπανιάρης, Μαρία Τσάκωνα, Γεωργία Τσαμπάνη, Αγγελική 
Τσιλιμίγκρα, Μαρίνα Φουρτουλάκη, Δημήτρης Φουσκαρής, Ηλέκτρα Χάψα, Μίμης Χριστόφορος.

Όλοι εμείς 
οι καθηγητές 

του 2ου ΓΕΛ Μεγάρων 
σας ευχόμαστε η 

υγεία, η προσωπική 
ευτυχία 

και η επαγγελματική 
επιτυχία να συνοδεύει 

τα βήματά σας.

Οι απόφοιτοί μας
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αντί επιλόγου

Η προσπάθειά μας να αναφερθούμε στην πολύχρονη εκπαιδευτική 
διαδρομή του διευθυντή μας κ. Αλέκου Λάμπρου θα φανεί 

ανεπαρκής. Ο κύριος Λάμπρος Αλέκος, ξεκίνησε την καριέρα του το 
1979 από το Τυμπάκι Ηρακλείου Κρήτης. Στη συνέχεια υπηρέτησε στις 
Ερυθρές, στη Λιβαδιά Σερρών, στο 1ο Γυμνάσιο Μεγάρων, στο Λύκειο 
Φραγκφούρτης, στο 1ο Λύκειο στο Μόναχο, στο 1ο Λύκειο Μεγάρων 
και στη συνέχεια και για δύο χρόνια παρέμεινε στο 1ο Γραφείο 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελευσίνα. Από το Σεπτέμβριο 
του 1999 τοποθετήθηκε Διευθυντής στο 1ο Λύκειο Μεγάρων, στη 
συνέχεια ανέλαβε τη Διεύθυνση του 4ου Γυμνασίου στον Ασπρόπυργο 
και από το Σεπτέμβριο του 2011 ανέλαβε τη Διεύθυνση του 2ου 
Λυκείου Μεγάρων από όπου και αποχώρησε οριστικά το Δεκέμβριο 
του 2013. Μια συνοπτική περιγραφή της πορείας του στο χώρο της 
εκπαίδευσης, όπου μας τόνισε «μπορώ να πω ότι αισθάνομαι πολλή 
περηφάνια από όπου και αν πέρασα. Το τελευταίο μου σχολείο όμως 
θα παραμείνει για πάντα στην καρδιά μου».
Στο τέλος της περυσινής σχολικής χρονιάς, δύο πολύ αξιόλογες 
καθηγήτριές μας, οι οποίες υπηρέτησαν στο σχολείο μας για πολλά 
χρόνια, αποχώρησαν. Η  κυρία Αγγέλα Γκόγκα, καθηγήτρια Γαλλικών  
και η κυρία  Ορσαλία Μουστάκα, οικονομολόγος. 
Θα περιγράφαμε την κυρία Γκόγκα, ως μία έντονη και πληθωρική 
προσωπικότητα, με πολύ  καλή διάθεση και χιούμορ. Στην κυρία 
Μουστάκα, θα ξεχωρίζαμε τις οικολογικές και καλλιτεχνικές  της 

ευαισθησίες και την ιδιαίτερη δράση που ανέπτυξε στη βιβλιοθήκη του 
σχολείου μας.
Θα ήταν σημαντική παράλειψή μας, βέβαια, να μην αναφερθούμε 
στην κυρία Μαρούσα Κουτσοπούλου, φιλόλογο, η οποία αποχώρησε 
πριν από δύο χρόνια από το σχολείο μας. Και οι τρεις εξαιρετικές 
καθηγήτριες μας συμμετείχαν σε πολλά προγράμματα, εκδηλώσεις και 
ποικίλες δράσεις του σχολείου μας και ήταν ιδιαίτερα αγαπητές από 
εμάς.

Ο Διευθυντής μας και οι καθηγήτριές μας που αποχώρησαν από 
το σχολείο μας, μάς βοήθησαν  στα εύκολα και στα δύσκολα. 
Μοιραστήκαμε έντονες στιγμές, χαρές και λύπες, προβλήματα  μικρά ή 
μεγάλα της καθημερινότητας.
Τους ευχαριστούμε για όλα!

O απολογισμός μας
Σε αυτή τη γόνιμη αντιπαράθεση των ιδεών μας 
καταλάβαμε περισσότερο την ανάγκη ύπαρξης 
ορίων που διασφαλίζουν σε όλους το δικαίωμα 
εκπροσώπησης.
Θέσαμε στόχους, κανόνες και χρονοδιάγραμμα. 
Διεκδικήσαμε συνεργασία και συλλογικότητα, 
ήρθαμε σε αντιπαράθεση, διαφωνήσαμε,  αλλά 
κυρίως κατανοήσαμε τα όρια της ατομική μας 
ευθύνης. 
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους 
μαθητές του Α3 που ανέλαβαν τον συντονισμό και 
την οργάνωση αυτής της προσπάθειας, αλλά και 
σε όλους τους μαθητές του σχολείου μας που με 
τα άρθρα και τις ζωγραφιές τους συνέβαλαν στην 
έκδοση του τρίτου μας φύλλου.
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι μας βοήθησαν. 
Τον Διευθυντή μας κύριο Γεωργούλη, τους 
Υποδιευθυντές μας κυρία Κουμάντου και κύριο 
Κουκούλη και βέβαια, όλους τους εκπαιδευτικούς 
και το διοικητικό προσωπικό του σχολείου μας. 
Τέλος, θα ήθελα προσωπικά να ευχαριστήσω, τη 
Χριστιάνα Ροζάκη για την πολύτιμη βοήθειά της.

Mαρία Καλογεράκη, 

κοινωνιολόγος, υπεύθυνη σχολικής εφημερίδας

Επίλογος…
Αποκτήσαμε εμπειρίες, δεθήκαμε σαν ομάδα και με 
ιδιαίτερη ευχαρίστηση δουλέψαμε για να επιτύχουμε 
το στόχο μας. Ωστόσο, χάρη στην εργατικότητα, τη 
δημιουργικότητα και την αφοσίωση όλων μας στο κοινό 
σκοπό καταφέραμε να αντεπεξέλθουμε και να υπερβούμε 
κατά πολύ το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.
Θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε ότι ενδεχομένως 
υπάρχουν λάθη στη σύνταξη, στα σημεία στίξης και στο 
λεξιλόγιο σε κάποια από τα κείμενά μας. Επιλέξαμε οι 
διορθώσεις των κειμένων να είναι από εμάς.
Πολλές ευχαριστίες πρέπει να αποδοθούν στους μαθητές 
και καθηγητές του σχολείου μας, οι οποίοι συνέβαλαν στη 
δημιουργία της εφημερίδας μας. Ευχαριστούμε πολύ την 
κυρία Βόρδου, την κυρία Μήττα και την κυρία Ροζάκη για 
τις πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις τους στο περιεχόμενο 
κάποιων κειμένων.
Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, πολλά πολλά ευχαριστώ 
στην κυρία Καλογεράκη, που ήταν πάντα εκεί για εμάς, 
μας στήριζε και πίστευε σε εμάς.

Η συντακτική ομάδα 
του Α3

Οι αποχαιρετισμοί…

Συντελεστές ομάδας
Επιλογή και διορθώσεις κειμένων: Κωνσταντίνα Μπεθάνη, Αθηνά Μέγα, Εύη Μουρτζούκου, Μάριος Μωραΐτης, Σωτηρία Νερατζή.

Επιλογή και επεξεργασία εικόνων: Παναγιώτα Μαρκούδη, Γιάννα Μίσιο.
Συμμετείχαν σε διάφορες δράσεις οι μαθητές: Κωνσταντίνος Μαρκάκης, Διονυσία Μητροπούλου, Κωνσταντίνος Μήτσος, Ελευθερία Μήτσου, Θανάσης Μιχαλάκης, 
Μιχάλης Μιχαλόπουλος, Γιώργος Μονιός, Αφροδίτη Μουρτζούκου,  Άγγελος Μουσκάι, Άλμπερτ Μουσκάι, Ματίλντα Μουσκάι, Νίκη Μουστάκα, Ιωάννα  Μπεναρδή, 

Κασσιανή Μπεναρδή, Ουρανία Ξεκούκη.
Yπεύθυνη εφημερίδας: Μαρία Καλογεράκη, κοινωνιολόγος.

Ευχαριστούμε τον απόφοιτό 
μας Αλέξανδρο Αραπέτσικα 

και το Megara TV για τη 
χορηγία του σχεδιασμού 

και της σελιδοποίησης της 
εφημερίδας μας. 

Επίσης, την απόφοιτό μας 
Μαρία Παπακωσταντίνου, 

φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής για 
τον σχεδιασμό του λογότυπου 

της έντυπης αλλά και της 
ηλεκτρονικής εφημερίδας του 

σχολείου μας.

2ο ΓΕΛ ΜΕΓΑΡΩΝ Ρήγα Φεραίου Τέρμα,  19 100 Μέγαρα, τηλ.22960 26101, Φαξ 22960 26141, mail@2lyk-megar.att.sch.gr


