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Editorial

«πάει ο παλιός ο χρόνος» ή «ήρθε ο νέος με τα δώρα(;)»...

Να λοιπόν που, δειλά-δειλά και κάπως αθόρυβα, εδώ και λίγες μέρες περπατάμε στο 2016...
Και, παραδοσιακά, συνηθίζουμε να «φορτώνουμε» τον νέο χρόνο με προσδοκίες, επιθυμίες
και όνειρα ανεκπλήρωτα που μετουσιώνονται σε ευχές που, άλλες φορές πιστεύουμε και άλλες
φορές - τις περισσότερες (;) - είναι μάλλον τυπικές, στα πλαίσια της εθιμοτυπίας των ημερών.
Βλέπετε, το καημένο το 2015 έχει αφήσει πολλές ανοιχτές πληγές στον κόσμο αλλά τι να
σου κάνει κι αυτό; Σάμπως φταίει για τις πράξεις των ανθρώπων;
Θα δώσουμε, λοιπόν, κι εμείς τις δικές μας ευχές αν και, ίσως να φαινόμαστε τώρα
απαισιόδοξοι, πιστεύουμε πως του χρόνου πάλι τα ίδια θα ευχόμαστε για το 2017...
Μακάρι, λοιπόν, το 2016 να είναι ο χρόνος που θα πάψουν οι άνθρωποι να βιάζουν τον
πλανήτη μας και το φυσικό μας περιβάλλον...
Που θα σταματήσουν οι πόλεμοι, ο εθνικιστικός και θρησκευτικός φανατισμός...
Που όλοι οι άνθρωποι θα έχουν ένα σπίτι, ένα πιάτο φαΐ, μια πατρίδα...
Που οι θάλασσες δεν θα ξεβράζουν άψυχα κορμιά προσφύγων...
Που θα νοιαζόμαστε πραγματικά για τον διπλανό μας...
Που όλα τα παιδιά του κόσμου θα χαμογελούν ...
Να συνεχίσουμε;
Βλέπετε, είναι τόσα πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν για να βγει αληθινή αυτή η τόσο
απλή(;) ευχή που βγήκε από τα χείλη όλων μας αυτές τις μέρες:
Στα «δικά» μας τώρα:
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«Ευτυχισμένο το 2016!»

Πρώτα από όλα, θα θέλαμε μέσα από αυτήν τη στήλη, να καλωσορίσουμε και φέτος - έστω
και λίγο καθυστερημένα - τους μαθητές της Α' λυκείου στο σχολείο. Σας ευχόμαστε να ζήσετε
όσο πιο ευχάριστα τις τελευταίες χρονιές στα σχολικά θρανία και να τις απολαύσετε. Ειδικά τη
φετινή, που έφερε καινούρια πρόσωπα, καινούριες εμπειρίες, καινούρια όνειρα.
Και φυσικά να ευχηθούμε στα παιδιά της γ΄ λυκείου κάθε επιτυχία στις πανελλαδικές
εξετάσεις.
Σήμερα, λοιπόν, κρατάτε στα χέρια σας το πρώτο φετινό τεύχος της σχολικής μας
εφημερίδας.
Επτά χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου τεύχους τού «Ντριιιν!!!!» , συνεχίζουμε να
εκφραζόμαστε σε αυτές τις σελίδες που γεμίζουν με τις δικές μας σκέψεις, τις δικές μας
εμπνεύσεις ,τις δικές μας στιγμές.
Έτσι, θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ τόσο σε όλους εσάς που ανταποκρίνεστε
στο κάλεσμα μας για συμμετοχή στην εφημερίδα, όσο και στους καθηγητές που μας στηρίζουν
και μας δίνουν την ευκαιρία να συμβάλουμε σε αυτό το εγχείρημα.

Η Συντακτική Ομάδα

Νέα Ιστοσελίδα του σχολείου
Η νέα ιστοσελίδα του σχολείου μας φιλοξενείται, εδώ και λίγους μήνες, στη διεύθυνση:
http://3lyk-dramas.dra.sch.gr/new/
Εάν δεν θυμάστε όλον αυτό τον «σιδηρόδρομο» απλά γκουγκλάρετε: 3ο ΓΕΛ Δράμας.
Η ιστοσελίδα είναι πλέον πλήρως ενημερωμένη με όλες τις ανακοινώσεις που αφορούν τις
σχολικές δραστηριότητες: διαγωνισμούς, εκπαιδευτικά προγράμματα, εξετάσεις κλπ κλπ.
Αναμορφώθηκε και ενημερώνεται από τον κο Κασαπίδη τον οποίον και ευχαριστούμε.
Επίσης, στην ιστοσελίδα θα βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή όόόλα τα προηγούμενα τεύχη του
«Ντριιιν!!!»
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Τα νέα μας
Το Χριστουγεννιάτικο Bazaar
του σχολείου μας
Τις παραμονές των Χριστουγέννων, 21, 22 και 23
Δεκεμβρίου, στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε ένα Bazaar
με σκοπό την συγκέντρωση χρημάτων για την παροχή
βοήθειας σε οικογένειες που έχουν ανάγκη.
Βιβλία, cd’s, περιοδικά, αξεσουάρ, διακοσμητικά και
ό,τι άλλο έφεραν οι συμμαθητές μας, διατέθηκαν σε
συμβολική τιμή με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για φιλανθρωπικό σκοπό.
Συνολικά συγκεντρώθηκαν 162 ευρώ και με τα χρήματα αυτά αγοράστηκαν
τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για τρεις οικογένειες που είχαν ανάγκη.
Σημαντική ήταν η συμμετοχή τόσο των παιδιών και καθηγητών του δικού μας
σχολείου όσο και του 4ου. Την επιμέλεια του Bazaar, κατά την διάρκεια των
σχολικών ωρών, ανέλαβαν μαθητές των τμημάτων Α2, Α5, Β4 και Β5.
Την ίδια περίοδο, συγκεντρώθηκαν τρόφιμα, τα οποία έφεραν μαθητές και
καθηγητές του σχολείου. Οι προσφορές αυτές δόθηκαν στην εκκλησία των
Δώδεκα Αποστόλων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην Τράπεζα Αγάπης που
πραγματοποιεί εκεί καθημερινά η Μητρόπολη Δράμας.
Του χρόνου ευελπιστούμε με καλύτερη οργάνωση και, κυρίως, μεγαλύτερη
συμμετοχή, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερες οικογένειες που
το έχουν ανάγκη.
Σχολείο σε ... κίνηση !
Οι εκπαιδευτικές εκδρομές του σχολείου μας
Αρκετές είναι οι εκπαιδευτικές εκδρομές που θα πραγματοποιήσει το σχολείο μας το
προσεχές διάστημα και μέχρι τις πασχαλινές διακοπές. Έχουμε και λέμε λοιπόν:
Η γ λυκείου πάει στην Κρήτη! Τα παιδιά και οι συνοδοί τους αναχωρούν τη Δευτέρα, 29
Φεβρουαρίου, και επιστρέφουν την Παρασκευή στις 4 Μαρτίου. Η μετάβαση και η
επιστροφή θα γίνει αεροπορικά και το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο διανυκτερεύσεις στο
Ηράκλειο και δύο στα Χανιά. Τέλειο??
Η β λυκείου θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη επίσκεψη στην Αθήνα και στη Βουλή,
με ανοιξιάτικο καφεδάκι στην Ερμού, το τριήμερο 20 - 22 Μαρτίου.
Όμως, ούτε η α λυκείου θα μείνει παραπονεμένη! Μαθητές των τμημάτων Α2 και Α5,
στα πλαίσια περιβαλλοντικού προγράμματος, θα επισκεφτούν την Έδεσσα, τη Φλώρινα, τις
Πρέσπες και την Καστοριά το τριήμερο 1 -3 Απριλίου. Τι κοινό υπάρχει έχουν οι τόποι
αυτοί; Το νερό και τη ζωογόνο δύναμή του!
Επίσης, τα τμήματα της γ λυκείου με μάθημα
επιλογής την «Ιστορία Τέχνης» καθώς και τα παιδιά
της α τάξης με μάθημα επιλογής τον «Ευρωπαϊκό και
Ελληνικό Πολιτισμό» θα επισκεφτούν στις 12
Φεβρουαρίου το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης, στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη!
Είμαστε σίγουροι ότι όλοι μας θα περάσουμε τέέλεια!
Περισσότερα για τις εκδρομές αυτές, με φωτογραφίες
κλπ στα επόμενα τεύχη μας!!
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Οι προσωπικές μας δημιουργίες
Άγγελος επί Γής
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Κοιτάς μέσα στα μάτια μου.
Βλέπεις διάφορα πράγματα που δεν καταλαβαίνεις.
Κοιτάς το χαμόγελό μου προσπαθώντας να ανακαλύψεις κάτι,
Ενώ ξέρεις ότι δεν υπάρχει τίποτε εκεί.
Ακούς την φωνή μου και με αποκαλείς άγγελο.
Αυτός ο άγγελος είναι από σάρκα και οστά.
Αν πιστεύεις ότι είμαι ένα μυστήριο, όχι! Δεν είμαι.
Είμαι εγώ.
Ένας άγγελος επί Γής.
Άγγιξέ με, δεν θα σπάσω.
Δεν υπάρχει κανένα μυστήριο εκεί.
Νοιάσου με και νιώσε την ζεστασιά μου .
Αγκάλιασε με και μη με αφήσεις ποτέ μόνη..
Επειδή μακριά σου με πνίγει η απορία αν με σκέπτεσαι.
Ο χρόνος σου είναι το μόνο που θέλω
Και υποθέτω πως η αγάπη μου για σένα είναι αρκετή.
Παρόλο που δεν ξέρω πώς να αγαπάω αληθινά.
Δεν είναι τέλεια, ούτε θα γίνω.
Αλλά υπόσχομαι να ξοδέψω όλη μου τη ζωή μαθαίνοντας να σ' αγαπώ.
Και όταν απεκδύομαι από την σάρκα μου μένω κόκκαλα και αίμα.
Επειδή δεν είμαι ένα μυστήριο.
Είμαι το κορίτσι μου.
Μιναρετζή Μαρία
Abbott Handerson Thayer (1886), «Άγγελος»
Φοβάμαι ...
Δεν θέλω να μείνω επειδή φοβάμαι να μην πληγωθώ.
Δεν θέλω να με κρατά η ιδέα ότι μια αλλαγή, η αλλαγή
που επιθυμώ, θα με κάνει να μείνω μόνη, θα με πληγώσει,
θα με στεναχωρήσει.
Δεν θέλω να φοβάμαι τον πόνο.
Γιατί αν μείνω, θα σου κάνω κακό, θα μας κάνω κακό. Θα
γίνουμε στο τέλος ξένοι, και όλα θα τελειώσουν τόσο άδοξα
και θλιβερά.
Γιατί οι χειρότεροι ξένοι είναι εκείνοι που γνωρίζουμε τόσο
καλά. Ή θα γίνει κάτι άλλο•
θα μισήσουμε ο ένας τον άλλο τόσο, που πια το να μιλάμε ή
όχι, το ίδιο θα μας κάνει. Θα χαιρετιόμαστε τυπικά, θα
ανταλλάσουμε νέα πολλά, μα στην καρδιά μας αλήθεια άλλη
Κυριάκος Παπαγεωργίου (2012) θα μιλά. Και μπορεί αυτά να σου φαίνονται ανόητα,
«Μη φοβάσαι»
κουτά, μα εμένα η φυγή να' ξερες πόσο, μα πόσο, με πονά.
Και φεύγω. Και πάντα θα φεύγω, από ανθρώπους που με κρατούν στη γη και δε μ'
αφήνουν να πετάξω, και από εκείνους που προσπαθούν να με χωρέσουν στα μικρά
κουτάκια του μυαλού τους. Και ξέρεις;
Καμιά φορά, είναι μεγαλύτερη ασφάλεια η ελευθερία από μια τέτοια ασφυξία.
Δ.Δ. Β' τάξη
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Οι προσωπικές μας δημιουργίες
Ένας ''κάποιος'' μέσα μου
Ακόμα θυμίζεις άπιαστο όνειρο. Αστείο, έτσι; Όνειρό μου ένας ''κάποιος'' για τον οποίο το μόνο που
ξέρω είναι το όνομά του. Το όνομά σου και τις λίγες μέρες μας. Α ναι! Και όσα άκουσα για σένα. Ή
μάλλον ούτε καν αυτά.
Όνειρό μου έγινε ένα κομμάτι της φαντασίας μου που υιοθέτησε το όνομά σου για να έχει θεμέλια.
Πώς θα άντεχε μια αιωρούμενη σκέψη στον κόσμο μου; Μόνο ένα όνομα χρειάστηκε για να σε
αποκαλέσω έρωτα και να σκέφτομαι το βλέμμα σου κάθε φορά που συναντώ τον δήθεν, επονομαζόμενο
έρωτα μπροστά μου.
Δεν υπάρχει έρωτας για μένα. Μόνο μια ιδέα προσωπικής ουτοπίας που βασίζεται σε αξίες,
αναπτύσσεται σε στείρο ρομαντισμό και κορυφώνεται και πάλι στο αδιέξοδο. Εκεί που οι συνθήκες με
χωρίζουν από μια μορφή που η ίδια συντηρώ και στην ουσία ζει μέσα μου.
Έρωτα ονόμασα ένα κομμάτι μου που πήρε τη φωνή σου για να μου μιλά λίγο πριν τα παρατήσω.
Πήρε την δική σου φωνή γιατί την δική μου έμαθα να την αγνοώ . Μα πως μπορεί να αγνοήσει κανείς
την δική σου φωνή; Το δικό σου βλέμμα;
Ακόμα και αν το δικό μου κομμάτι σου υπάρχει μόνο στην φαντασία μου, είσαι αυτός που σώζει τις
τελευταίες σταγόνες ασφάλειας που ίσως κρύβονται σε κάποια βαθιά εσοχή της ψυχής μου.
Άπιαστο όνειρό μου έγινε ο ίδιος ο εαυτός μου. Ένας ''κάποιος'' μέσα μου.
Το άπειρο
Υπάρχουνε στιγμές που θες να φωνάξεις , να σε
ακούσουν όλοι.
Μα τόσο βραχνή και απελπισμένη είναι η φωνή
σου που χάνεται ανάμεσα στους αμέτρητους
ανθρώπους.
Τόσο αμέτρητοι είναι οι άνθρωποι που
π
μετρώντας τους ξέχασες να τους γνωρίσεις .
''Όλοι τους περαστικοί είναι'' είπες.
Και άδειαζε το βλέμμα τους όλο και
περισσότερο όσο οι αριθμοί πλησίαζαν το
άπειρο.
Κι εσύ φώναζες ακόμα.
Και το άπειρο δεν τέλειωνε.
Μέχρι που τελείωσες εσύ.
-012από α

-012-

Δεν είναι ότι δεν σ' αγαπώ. Είναι οι φορές
που με πλήγωσε εκείνος. Η απόρριψη. Η
αδιαφορία. Η συνεχής προσπάθειά μου να
συνεχίσει να υπάρχει κάτι ανάμεσά μας και
ο τοίχος που έπεφτα επάνω κάθε φορά.
Δεν είναι ότι δεν σ' αγαπώ. Είναι ότι
εκείνος με έκανε να νιώθω τόσο σημαντική.
Με έκανε να πιστεύω πως και εκείνος
αισθάνεται πράγματα για εμένα. Κάθε φορά,
όμως, που άφηνε τον εαυτό του ελεύθερο
και ευαίσθητο απέναντί μου, το μετάνιωνε
αμέσως. Η φορά που μου είπε πως θέλει να
συνεχίσει να υπάρχει κάτι ανάμεσά μας και
η απόλυτη σιωπή που ακολουθούσε μετά
αυτό...
Δεν είναι ότι δεν σ' αγαπώ. Είναι οι φορές που με έκανε εκείνος να κλάψω. Που με έκανε να
ξεσπάσω σε άτομα που δεν έφταιγαν σε τίποτα. Που με πλήγωσε βαθιά, ψυχικά αλλά και
σωματικά. Που με έκανε να κλειστώ στον εαυτό μου.
Δεν είναι ότι δεν σ' αγαπώ. Είναι ότι σ' αγαπώ. Φοβάμαι, όμως. Φοβάμαι πολύ. Και αν με
πληγώσεις, όπως εκείνος, ώστε οι πληγές που θα μου αφήσεις να μην κλείνουν; Αν τρελαθώ
τελείως όταν σε χάσω; Αν δεν μπορέσω να ξαναγαπήσω; Αν δεν μπορέσω να ξαναεμπιστευτώ
κανέναν;
Υποσχέσου μου. Πρέπει να υποσχεθείς, πως θα είσαι εδώ για πάντα. Ό,τι και να γίνει. Δεν θα μου
αφήσεις ποτέ το χέρι. Δεν θα αφήσεις να κυλήσει ούτε ένα δάκρυ στο μάγουλό μου. Θα μου κάνεις
μία τόσο σφιχτή αγκαλιά, που θα ενωθούν όλα τα σπασμένα κομμάτια της καρδιάς μου. Τα
σπασμένα κομμάτια που εκείνος ήταν πολύ δειλός για να μαζέψει.
Κ., Β' Λυκείου
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Οι προσωπικές μας δημιουργίες
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Ωγκύστ Ροντέν (1880)
"Ο σκεπτόμενος"
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Οι προσωπικές μας δημιουργίες
ΑΝΙΜΕ - Τα Ιαπωνικά κινούμενα σχέδια
Με τον όρο anime – από τον δυτικό κόσμο – χαρακτηρίζονται τα Ιαπωνικά κινούμενα
σχέδια. Στην Ιαπωνία, όμως, ο όρος anime χαρακτηρίζει όλα τα κινούμενα σχέδια,
ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής
τους.
Τα χαρακτηριστικά τους τα κάνουν
να ξεχωρίζουν λόγω των έντονων
χρωμάτων τους, για παράδειγμα τα
εξωπραγματικά χρώματα που
χρησιμοποιούν για τα μαλλιά και τα
μάτια των χαρακτήρων. Ένα άλλο
στοιχείο είναι τα μαγικά πλάσματα και
τα ζώα, που έχουν ανθρώπινη φωνή
και τα οποία συνοδεύουν τους
χαρακτήρες. Επίσης, δεν θα είναι
περίεργο αν ένα χαρακτηριστικό του
προσώπου καταλαμβάνει το
μεγαλύτερο μέρος του, όπως το χαμόγελο να καλύπτει το μισό πρόσωπο. Οι χαρακτήρες, σε
αντίθεση με συνηθισμένα κινούμενα σχέδια, είναι καθημερινοί άνθρωποι, όμως αυτό που τους
κάνει να ξεχωρίζουν είναι οι κρυφές μαγικές δυνάμεις που ίσως έχουν ή η πρόσβασή τους σε
άλλους κόσμους. Οι κακοί δεν είναι απόλυτοι και οι ήρωες δεν κάνουν μόνο καλό, μπορεί να
πεθάνουν ή να εξαφανιστούν και να ξεχαστούν.
Πολλοί πιστεύουν πως τα anime είναι αποκλειστικά και μόνο για παιδιά, όμως αυτό δεν
είναι αλήθεια. Υπάρχουν anime τα οποία προβλήθηκαν και στην ελληνική τηλεόραση, όπως
'Pokemon', 'Digimon' και 'Yu-Gi-Oh', που κατάφεραν να κερδίσουν το ελληνικό κοινό. Τα
anime συνήθως προβάλουν τους
χαρακτήρες να έχουν κάποιες
αρχές και να μεταφέρουν
μηνύματα όπως η φιλία, η
οικογένεια, η αυτοθυσία.
Τα είδη των anime είναι πολλά
και διαφορετικά, από τα οποία ο
καθένας μπορεί να διαλέξει
ανάλογα με τις προτιμήσεις του.
Εμείς σας προτείνουμε το
'Shingeki no Kyojin', 'Sword Art
Online', 'Ao no Exorcist',
'Death Note', 'Aldnoah Zero'
και 'Haikyuu'. Με αυτά τα είδη
κάποιος που ενδιαφέρεται για τα
anime μπορεί να ξεκινήσει, να του
τραβήξουν το ενδιαφέρον και να
κάνει μια καλή αρχή σε αυτόν τον
μαγικό κόσμο των κινουμένων
σχεδίων.
Ησαΐα και Μαρία
ντρινννν!!! το περιοδικό των μαθητών του 3ου ΓΕΛ Δράμας, Γενάρης 2016
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Μην πατάτε τον ... τοίχο
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Ονειρεύομαι ένα σχολείο...
Ονειρεύομαι ένα σχολείο όπου οι μαθητές θα μαθαίνουν τα ουσιώδη. Ένα σχολείο χωρίς
περιττολογίες. Διαφορετικό από το σημερινό, στο οποίο η διαδικασία μάθησης και διεξαγωγής του
μαθήματος θα είναι πιο προσιτή προς τους μαθητές και όχι να μοιάζει περισσότερο με σπείρα όπου οι
μαθητές περιστρέφονται και συζητούν συνεχώς γύρω από τα ίδια θέματα, χωρίς ουσιαστικά να
μαθαίνουν τίποτα, έχοντας σπαταλήσει ανούσια τον χρόνο και τον κόπο τους. Είμαι της άποψης ότι
στο ιδανικό (κατ’ εμένα) σχολείο, η στυγνή αποστήθιση και η λεγόμενη παπαγαλία δεν έχουν θέση.
Ο ρόλος του σχολείου είναι η μετάδοση της γνώσης και η κοινωνικοποίηση του ατόμου, ωστόσο η
κοινωνία δεν χρειάζεται ανθρώπους που απλώς μπορούν να αποστηθίζουν μια σελίδα από ένα
βιβλίο. Αντιθέτως, χρειάζεται ανθρώπους με κριτική σκέψη και άποψη, οι οποίοι μπορούν να
αιτιολογήσουν τη γνώμη τους, να ασκήσουν κριτική και να γίνουν ένα δυναμικό κομμάτι της
κοινωνίας. Έτσι, το σχολείο θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει τέτοιους ανθρώπους στην
κοινωνία.
Στο ιδανικό σχολείο εξέχουσα θέση πρέπει να κατέχει ο διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων. Μέσω
αυτών οι μαθητές, θα μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με άλλους τρόπους σκέψης, να αποκτήσουν
προσωπική άποψη και να διαμορφώσουν χαρακτήρα. Επιπλέον, οι καθηγητές θα πρέπει να δίνουν
στους μαθητές τα κατάλληλα ερεθίσματα, ενθαρρύνοντάς τους να κάνουν πράγματα που τους
αρέσουν πραγματικά, αποκτώντας έτσι και άλλα εξωσχολικά ενδιαφέροντα που θα βοηθήσουν στη
διαμόρφωση ενός ανθρώπου χρήσιμου για την κοινωνία. Αυτά όσον αφορά το περιεχόμενο, τη
λειτουργία και τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος.
Τώρα, όσον το σχολείο γενικότερα και τον τρόπο που θα έπρεπε να μοιάζει, εάν και πολλοί
μαθητές ζητούν πράγματα ανέφικτα όπως πισίνες, προσωπικούς χώρους ή ακόμη και άλλες
εξωπραγματικές εγκαταστάσεις, πιστεύω ότι ένα κτίριο όμορφα διακοσμημένο και ένας ζεστός και
φιλόξενος χώρος αρκεί, προκειμένου οι μαθητές να νιώθουν άνετα.
Σοφία-Μαρίνα Κωνσταντινίδου
Ονειρεύομαι ένα σχολείο...
- που θα μου διδάσκει σωστά τα μαθήματα χωρίς να πρέπει να πάω φροντιστήριο για να τα καταλάβω.
- που θα είναι λίγες ώρες την ημέρα.
- που θα πηγαίνουμε πολλές εκπαιδευτικές εκδρομές.
- που θα επιλέγουμε τα μαθήματα που θέλουμε να ακολουθήσουμε από μία ηλικία και μετά.
- που θα διδασκόμαστε τέχνες, π.χ. μουσική, ζωγραφική, θεατρολογία, κλπ.
- που θα διδασκόμαστε πραγματικά χρήσιμα μαθήματα, π.χ. μαγειρική, ραπτική, πρώτες βοήθειες, κλπ.
- που δεν θα υπάρχουν μόνο εξετάσεις για να κρίνουν το μέλλον μου.
- που θα υπάρχουν μεγάλες αυλές χωρίς κάγκελα, και πολλά γήπεδα για αθλήματα.
- που θα έχει πιο συχνά διακοπές.
- που δεν θα γράφουμε διαγωνίσματα και τεστ.
- που θα ξεκινάει αργότερα το πρωί.
- που θα έχει όμορφους χώρους διδασκαλίας και όχι ψυχρές τάξεις.
- που θα έχει καλούς καθηγητές, και όχι ανθρώπους που νοιάζονται μόνο να βγάλουν την ύλη.
- που θα με βοηθήσει να επιλέξω το σωστό επάγγελμα για το μέλλον.
- που δεν θα υπάρχουν βαθμοί.
- που θα υπάρχουν εργαστήρια για πειράματα σε διάφορα μαθήματα.
- που δεν θα με αγχώνει.
- που δεν θα έχουμε εργασίες για το σπίτι.
- που θα μας αφήνει πολύ ελεύθερο χρόνο.
- που θα έχει ψυχολόγους για την υποστήριξη παιδιών που το χρειάζονται.
- που δεν θα είναι βαρετό, αλλά ενδιαφέρον.
- που δεν θα χρειάζεται να κουβαλάμε βαριές τσάντες.
- που δεν θα υπάρχουν καλοί και κακοί μαθητές.
- που θα είναι πιο καθαρό.
- που θα έρχονται επαγγελματίες να μας ενημερώνουν για το επάγγελμά τους.
Σταυριανίδου Μαρία, Α' Λυκείου
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Ονειρεύομαι ένα σχολείο ...
Ονειρεύομαι ένα σχολείο το οποίο θα αποσκοπεί στη βελτίωση μας σε ακαδημαϊκό και κοινωνικό
επίπεδο.
Ονειρεύομαι ένα σχολείο στο οποίο δεν θα γίνονται διακρίσεις.
Ονειρεύομαι ένα σχολείο το οποίο θα επιδιώκει την ισότητα μεταξύ των μαθητών. Σε αυτό το
σχολείο, οι καθηγητές θα παίρνουν θέση σε φαινόμενα που μαστίζουν κυριολεκτικά την κοινωνία μας.
Οι μαθητές που θα φοιτούν σε αυτό το σχολείο, θα έχουν τις ίδιες προοπτικές για επιτυχία, θα
μπορούν να ενταχθούν στην κοινωνία κι να συμμετάσχουν σε αυτήν. Επιτέλους, για πρώτη φορά το
σύστημα θα είναι αυτό που θα προσφέρει στους ''ατελείς ,, πολίτες, όπως αυτοί ορίζονται από τον
Αριστοτέλη.
Ονειρεύομαι ένα σχολείο το οποίο θα εφοδιάζει τους μαθητές με τα κατάλληλα μέσα.
Ονειρεύομαι ένα σχολείο το οποίο θα αποτρέπει τους μαθητές από το να γίνουν έρμαια του
συστήματος. Δεν θα αποσκοπεί στην εκμετάλλευση τους από το καπιταλιστικό σύστημα αλλά θα είναι
συνοδοιπόρος τους σε αυτόν τον αγώνα τους. Το καλύτερο σχολείο για μένα θα είναι αυτό που θα
υπάρχει ισότητα και οι καθηγητές θα
αγωνίζονται κάθε λεπτό να
μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους. Σε
αυτό το σχολείο, οι καθηγητές θα
συμπάσχουν με τους μαθητές. Γιατί αν ο
υπέρτατος σκοπός ενός καθηγητή δεν
είναι να απλουστεύσει την γνώση και να τη
μεταδώσει επιτυχώς τότε ποιος είναι;
Ακόμη, ονειρεύομαι ένα σχολείο το
οποίο θα εισάγει καινοτόμες
εκπαιδευτικές μεθόδους, προκειμένου να
προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών.
Οι μαθητές θα παρίστανται στα
μαθήματα με ευχαρίστηση, περιμένοντας
από τον καθηγητή να κάνει ότι περνάει
από το χέρι του και σε συνδυασμό με την
αξιοποίηση των εκπαιδευτικών μέσων να
κάνει τους μαθητές ενεργούς. Αυτό το
σχολείο όπως το φαντάζομαι εγώ, θα
αψηφήσει τα στερεότυπα, όπως δεν έκανε
κανένα άλλο, θα προκαλέσει τεράστια
Michael Sowa, Σχολείο ψαριών
διαφοροποίηση σε ότι αφορά την εκπαίδευση. Θα είναι ένα σχολείο ριζοσπαστικό.
Ονειρεύομαι ένα σχολείο , το οποίο θα απευθύνεται στους μαθητές με ισότητα. Θα πάψει να
στοχεύει μόνο στους καλούς μαθητές και θα συνεισφέρει στις προσπάθειες αυτών που βρίσκονται στο
περιθώριο. Θα δώσει μια χείρα βοηθείας σε αυτούς που αποτελούν ομάδες κοινωνικών και
εθνικιστικών μειονοτήτων. Πότε άραγε αυτό το σχολείο θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους; Πότε
θα βοηθήσει στην επανένταξη των ανθρώπων στην κοινωνία που βιώνουν μονίμως τον αποκλεισμό και
τον ρατσισμό; Κατά την προσωπική μου άποψη, αυτό το σχολείο θα φροντίζει όχι μόνο για την
επαγγελματική αποκατάσταση των ανθρώπων που βρίσκονται στον ''αέρα,, παρέχοντάς τους
υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης αλλά επίσης, θα τους βοηθάει να διευρύνουν τους πνευματικούς τους
ορίζοντες, θα τους μεταδίδει πρωτεύουσες ηθικές αξίες για την επιβίωση τους σε αυτήν την κοινωνία.
Όπως άλλωστε λέει και ο Αριστοτέλης ο άνθρωπος τείνει να είναι κοινωνικό όν. Αν το ονειρεμένο
σχολείο λύσει αυτά τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και διδάξει στους μαθητές την συνεργασία,
την αλληλεγγύη και την αγάπη τότε θα είναι κορυφαίο. Μήπως όμως θα έπρεπε να αναρωτηθούμε εάν
αυτό το σχολείο είμαστε εμείς; Θα πρέπει να γίνουμε άραγε οι διαφωτιστές της εποχής μας και να
αμφισβητήσουμε την επικρατούσα τάση της εποχής; Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να καταβάλουμε την
μέγιστη προσπάθεια για να αλλάξουμε κάτι.

Κωνσταντίνος Φιλιμίδης
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Ονειρεύομαι ένα σχολείο ...
Ονειρεύομαι ένα σχολείο στο οποίο κανένας δε θα βαριέται να πάει.
Ένα σχολείο το οποίο θα είναι δεύτερο σπίτι μας.
Ένα σχολείο στο οποίο ο μαθητής θα «ανυπομονεί» να ξημερώσει για να φύγει από
το σπίτι και να πάει με τόση χαρά και διάθεση σ' ένα μέρος όπου θα περάσει καλά, θα
εμπλουτίσει τις γνώσεις του και θα συναναστραφεί με πολλούς άλλους στον χώρο
αυτόν. Σ' ένα τέτοιο σχολείο όπου οι καθηγητές θα είναι φίλοι με τους μαθητές,
γκρεμίζοντας έτσι
τις ψυχρές, πολλές
φορές, σχέσεις
μεταξύ τους.
Ένα σχολείο που
δεν θα υποχρεώνει
τον μαθητή να
αγοράσει, ούτε
τσάντα ούτε κάποιο
άλλο αντικείμενο,
αφού θα τα παρέχει
όλα στον μαθητή και
με το παραπάνω.
Albert Anker (1862), Σχολική εξέταση

Ένα σχολείο το οποίο θα μας καθοδηγεί από μικρή ακόμα ηλικία δείχνοντας τον
«σωστό» δρόμο για να ακολουθήσουμε. Και φυσικά, το καλύτερο θα ήταν η ύπαρξη ενός
συστήματος χωρίς αυστηρή τιμωρία προς αυτούς που δεν συμμορφώνονται με τα λόγια.
Πάντα υπάρχει η πολιτισμένη και σοβαρή λύση, συνήθως, μια ποιοτική συζήτηση, στην
οποία ο κάθε άνθρωπος σε περίπτωση που έκανε κάποιο σφάλμα, θα προσπαθεί με την
βοήθεια κάποιου άλλου με σαφώς μεγαλύτερη γνώση στο αντικείμενο, να αντιληφθεί ο
ίδιος τι λάθος έχει κάνει, να «ψάξει» βαθιά μέσα του, για να βρει την αλήθεια και να
καταλάβει μόνος του αν πρέπει να το ξανακάνει στο μέλλον.
Ονειρεύομαι ένα σχολείο το οποίο θα σέβεται τις ανάγκες του μαθητή και θα του
συμπεριφέρεται αναλόγως. Προφανώς, από την άλλη πλευρά, δεν θα έπρεπε να
αντιμετωπίζουμε πάντα τους μαθητές σαν θύματα και το σχολείο ως θύτη. Δηλαδή και
ο μαθητής από την πλευρά του είναι παράλογο να διατηρεί μια τόσο κάθετη και
αρνητική στάση, συνήθως, σ' ένα μέρος από το οποίο θα ωφεληθεί. Όταν με το καλό
γίνει αυτό και το σχολείο με τη σειρά του γίνει περισσότερο «ανθρώπινο» και φιλικό
στον μαθητή, τότε πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει κανείς που να έχει το παραμικρό
παράπονο, γιατί απλά αυτή η κατάσταση θα μας ευχαριστεί.
(Υ.Γ.: Αντιλαμβάνομαι ότι όλα αυτά είναι πολύ εύκολο να ειπωθούν αλλά πρέπει να
γίνει πολύ μεγάλη και οργανωμένη προσπάθεια για να επιτευχθούν. Οπότε δεν είναι το
ορθότερο να απαιτούμε περισσότερα χωρίς να καταβάλλουμε την παραμικρή
προσπάθεια. Αλλά ακριβώς επειδή ήθελα να γράψω, πιστεύω πως κάτι κατάφερα
τελικά :D)
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Ονειρεύομαι ένα σχολείο το οποίο θα προσελκύει και θα παρακινεί τους μαθητές, έτσι ώστε να ξυπνάνε
κάθε πρωί με χαρά που θα πάνε εκεί. Πρώτα απ' όλα επιθυμώ ένα σχολείο που είναι εκσυγχρονισμένο, που
θα παρέχει τον κατάλληλο εξοπλισμό στους μαθητές, έτσι ώστε να γίνεται σωστά και εποικοδομητικά το
μάθημα. Ένα σχολείο διαφορετικό από αυτό που είναι σήμερα..
Όσον αναφορά τον τρόπο διδασκαλίας πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές. Δε θα πρέπει
δηλαδή οι μαθητές να αντλούν τις γνώσεις τους αποκλειστικά και μόνο από τους καθηγητές, αλλά να δίνεται
η δυνατότητα να τις ανακαλύπτουν μέσα από άλλα μέσα. Ένα σχολείο, λοιπόν, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει
μέσα, όπως διαδραστικούς πίνακες, υπολογιστές και προτζέκτορες , καθώς με αυτόν τον τρόπο θα
προβάλλονται περισσότερες εικόνες, βίντεο και το υλικό θα ήταν πιο εμπλουτισμένο. Συνεπώς οι μαθητές θα
προσελκύονταν πιο εύκολα και θα ήταν ικανοί να ανακαλύψουν μόνοι τους τις γνώσεις τους.
Ιδανικό σχολείο επιπλέον, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το σχολείο που θα είχε πολλές αίθουσες και
λιγότερους μαθητές μέσα σε αυτές. Αρχικά, καθώς
θα υπάρχουν διαφορετικές αίθουσες για κάθε
μάθημα, τα παιδιά θα μπορούν να το αφομοιώσουν
μέσα από δημιουργικές και βιωματικές
δραστηριότητες καλύτερα. Κατά αυτόν τον τρόπο τα
παιδιά θα εμπεδώνουν και θα κατανοούν καλύτερα
το μάθημα - τη διδακτέα ύλη. Επιπλέον, με την
συγκέντρωση λιγότερων μαθητών σε κάθε τμήμα, το
περιβάλλον θα είναι πιο ήρεμο και η μετάδοση του
μαθήματος θα είναι πιο εύκολη και αποδοτική.
Το σχολείο ακόμη θα πρέπει να είναι καλύτερα
οργανωμένο προκειμένου να γίνει πιο προσιτό στους
μαθητές. Αρχικά θα ήταν καλό να υπάρχουν αρκετές
ώρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, που τα παιδιά
θα μπορούν να συζητάνε για διάφορα θέματα.
Θέματα που απασχολούν την κάθε τάξη, τα
προβλήματα, τα παράπονα των μαθητών. Επιπλέον,
θα ήταν καλό να συζητιούνται και επίκαιρα θέματα,
που αφορούν γενικότερα την κοινωνία. Οι μαθητές
ωστόσο θα το εκλάβουν ως ένα χαλαρωτικό,
ευχάριστο και συγχρόνως γόνιμο «διάλλειμα» καθώς
θα μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα την γνώμη τους,
τις απόψεις τους και να ανταλλάξουν ιδέες που θα έχει
Diego Rivera (1923), Tο νέο σχολείο
ως αποτέλεσμα να προβληματίσει πολλούς.
Πιστεύω επίσης πως ένα σχολείο ανταλλαγής μαθητών θεωρείται το ιδανικότερο σχολείο και όνειρο για
τον κάθε μαθητή. Ταξιδεύοντας σε άλλες χώρες, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν νέους
πολιτισμούς και νέους κόσμους. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με καινούργια άτομα
και να συναντήσουν ανθρώπους, με τους οποίους θα μπορούν να ανταλλάσουν απόψεις και στοιχεία του
πολιτισμού τους. Εκτός από το ότι θα είναι ένα ευχάριστο ταξίδι και μία αξέχαστη εμπειρία, οι μαθητές θα
μάθουν πολλά επιμορφωτικά πράγματα που θα τους χρησιμεύσουν σε όλη τους τη ζωή. Βλέποντας λοιπόν
διαφορετικές καταστάσεις ανθρώπων και συνθήκες, θα μάθουν να σέβονται τους γύρω τους. Θα μπορέσουν
να διευρύνουν τους ορίζοντες τους, να τροφοδοτηθούν με νέες γνώσεις και μέσα από αυτές να ανακαλύψουν
τους ίδιους τους τούς εαυτούς.
Τέλος, το σχολείο που ονειρεύομαι εγώ και δικαιολογημένα και οι υπόλοιποι, είναι αυτό στο οποίο δεν θα
υπάρχουν οι γραπτές εξετάσεις. Λόγω των εξετάσεων, λοιπόν, οι μαθητές πιέζονται και βρίσκουν βάναυσο το
γεγονός πως όλα κρίνονται από ένα βαθμό, το οποίο θα τους αξιολογεί και θα τους καθορίζει στην υπόλοιπη
ζωή τους. Καταρχήν τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία δεν είναι αρκετά ώριμα και υπεύθυνα, έτσι ώστε να
αποφασίσουν τι είναι καλό και σωστό για να το ακολουθήσουν. Θα ήταν, λοιπόν, καλύτερο να καταργηθούν
οι γραπτές εξετάσεις, έτσι ώστε να προσελκύονται οι μαθητές, διότι το νόημα είναι να τροφοδοτηθούν με τις
απαραίτητες γνώσεις και όχι με μία πληθώρα περιττών πληροφοριών.
Βέβαια η πραγματοποίηση αυτού του ονείρου είναι σαφώς δύσκολη και απαιτούνται πολλές προϋποθέσεις.
Ωστόσο η υλοποίησή του δεν είναι αδύνατη και ευελπιστώ μια εξέλιξη στα μεταγενέστερα χρόνια.
Φωτεινή Σούλιου
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Ονειρεύομαι ένα σχολείο όπου οι καθηγητές δε θα είναι μεγάλης ηλικίας και παλιομοδίτες,
ενώ αντίθετα θα είναι νέες γυναίκες και νέοι άνδρες και θα έχουν χιούμορ και την ικανότητα να
κάνουν το μάθημα ενδιαφέρον και όχι βαρετό.
Tα τμήματα να είχαν λιγότερους μαθητές και να μην υπήρχαν «σπαστικά» παιδιά.
Επίσης το σχολείο να ήταν σαν κολέγιο και πιο διασκεδαστικό.
Να υπήρχαν αίθουσες για διασκέδαση και να πηγαίναμε μία στο τόσο να ψυχαγωγούμαστε
και να ξεφεύγουμε από την καθημερινή ρουτίνα.
Οι αίθουσες να μην είναι σαν σάπια νοσοκομεία, αλλά να δίνουν έναν άλλο τόνο.
Ένα σχολείο όπου θα έχουμε τα πιο σημαντικά μαθήματα και να βγάλουμε μαθήματα που δε
θα μας χρησιμεύουν.
Να έχει αίθουσα μουσικής και γυμναστικής πλήρως εξοπλισμένη.
Επίσης, βασικό θέμα
είναι η ώρα. Να ξεκινάει
αργότερα, μια ώρα αργότερα
από ό,τι τώρα για να
κοιμόμαστε περισσότερο.
Να μη χρειάζεται
φροντιστήριο και ό,τι
μαθαίνω εδώ να μου
χρειαστεί και όχι η επιπλέον
και φορτική γνώση.
Να έχει κυλικείο με
φαγητό κανονικό για
μεσημέρι και γενικά πολύ
Do-ho Suh (1997), Στολές γυμνασίου
φαγητό.
Να έχει μια τραπεζαρία όπου όλοι οι μαθητές χαρούμενα θα τρώνε.
Να κάνουμε δημιουργικά πράγματα, να ζωγραφίζουμε κ. α.
Να έχει ντουλαπάκια για την αποθήκευση των πραγμάτων μας ή και βιβλίων και να έχει και
τουαλέτες καθαρές με μουσική.
Οι διδακτικές ώρες να κρατάνε λιγότερο απ' ό,τι κρατάνε τώρα και να αφαιρεθεί μπόλικη ύλη
από τα βιβλία που τις περισσότερες φορές είναι άχρηστη.
Οι καθηγητές να είναι κουλ και άτομα για συζήτηση με χιούμορ, αλλά και γνώσεις.
Ένα σχολείο όπου θα έχει παιδιά σοβαρά χωρίς να κατακρίνει ο ένας τον άλλο.
Ένα σχολείο που δε θα κρίνει.
Να δημιουργήσουμε, να ψυχαγωγηθούμε, να περνάμε καλά και να μαθαίνουμε πράγματα
ταυτόχρονα.
Τέλος, να μην έχει εξετάσεις γιατί είναι ότι να' ναι και αν δεν κρινόταν η δουλειά θα
κοιμόμουν όλη μέρα.
Αλλά επειδή δε θα γίνει ποτέ κάτι τέτοιο μια ζωή την έχουμε. Ας διαβάσουμε!
Miss Mathers, Α' Λυκείου
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Σχολείο και ελεύθερος χρόνος...
''Ελεύθερος'' Χρόνος
Από μικρά παιδιά ακούμε πως σκοπός του σχολείου είναι να καλλιεργεί χαρακτήρες
παιδιών που να είναι κοινωνικά, να γνωρίζουν πώς να λειτουργούν σε μια ομάδα, για το γενικό
καλό, να ξέρουν να συνεργάζονται και να προσφέρουν, καθώς και να επεξεργάζονται τις
πληροφορίες που δέχονται, έχοντας ανεπτυγμένη την κριτική σκέψη. Από μικροί, όμως, το
μόνο που μάθαμε είναι ''άκαρπες'' γνώσεις. Κάθε προσπάθεια για εκδήλωση δημιουργικότητας
στο σύνολο μιας ομάδας καταπνίγεται από τον ρεαλισμό του σχολικού προγράμματος, καθώς
συνοδεύεται από ωραιοποιημένες δικαιολογίες της μορφής «μπορείς να ασχοληθείς με αυτό
στον ελεύθερο χρόνο σου» καθώς και «δεν γίνεται να χάσουμε μάθημα για αυτό. Υπάρχει και η
ύλη».
Θίγοντας ένα ευαίσθητο θέμα, θα τολμήσω να αναφερθώ στην ψευδαίσθηση που
ονομάζεται ελεύθερος χρόνος . Αναφέρομαι κυρίως στους καθηγητές . Ισχυρίζεστε πως
καταλαβαίνετε μα
,στην ουσία, ούτε που
προσπαθείτε. Δεν
αρνούμαι πως
περισσεύει
χρόνος μεταξύ του
σχολείου και του
φροντιστηρίου . Φυσικά
και περισσεύει, μα
δεν είναι ελεύθερος.
Είναι ήδη
''ρεζερβέ'',
''κρατημένος'' από
τα μαθηματικά, τα
αρχαία , την
φυσική και την έκθεση.
Φεύγοντας από
τον σχολικό χώρο
κουβαλάμε μαζί
μας ένα σωρό
υποχρεώσεις για
το σπίτι που ρουφάνε,
όχι μόνο κάθε
στάλα προσωπικού
Σαλβαντόρ Νταλί (1931) - Η εμμονή της μνήμης

χρόνου, μα και κάθε διάθεση για παραγωγικότητα και δημιουργία από μέσα μας. Πότε λοιπόν
να εκφραστούμε;! Πότε να απολαύσουμε κάτι π.χ. τη σύνθεση και παραγωγή δικής μας
μουσικής;
Αγαπητοί μου καθηγητές, τα σημερινά παιδιά, οφείλω να σας ενημερώσω, όσο σοκαριστικό
και αν τυχόν φανεί, έχουμε καταλήξει δυο αριθμοί! Δυο αριθμοί που αντιπροσωπεύουν - όσο
πάει όλο και περισσότερο - όχι μόνο τον χαρακτήρα μας, αλλά και το ίδιο το εγώ μας. Ο ένας
δείχνει την υπευθυνότητα και την σοβαρότητά μας. Αυτός ο αριθμός είναι οι απουσίες. Ο
άλλος, όντως πολύ πιο επικίνδυνος, χαρακτηρίζει το μυαλό μας, τις ικανότητές μας και, κυρίως,
την ''εικόνα'' μας για τον εαυτό μας. Αυτός ο αριθμός είναι οι βαθμοί.
Αυτό που σας ζητάω σήμερα είναι να μας αφήσετε να θυμηθούμε πως δεν είμαστε απλά δυο
αριθμοί και πως το σχολείο δεν είναι απλά άκαρπες γνώσεις. Σας ζητάω να καταλάβετε πως η
δημιουργία, οποιαδήποτε δημιουργία, μας θυμίζει πως είμαστε παιδιά με τις δικές τους
φιλοδοξίες και όχι απλά , μηχανές απομνημόνευσης πληροφοριών, Είμαστε έφηβοι και έχουμε
πολλά να σας πούμε. Αν η προσωπική έκφραση μας επιτραπεί στο σχολικό περιβάλλον, να είστε
σίγουροι πως ο τρόπος που το αντιμετωπίζουμε θα αλλάξει δραστικά, αφού πλέον δε θα
δυσανασχετούμε τόσο έντονα στην ιδέα της παρουσίας μας στο σχολείο.
Ανώνυμο
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Βιβλιοπαρουσιάσεις
«Θλιμμένα Αγάλματα»
του Μίκαελ Κατς Κρέφελ
Στην αρχή χωρίς ζήλο, αλλά έπειτα με πάθος, ο
ντετέκτιβ Τόμας Ράουνσχολτ, αποκαλούμενος
«Ράουν» από τους γνωστούς του, ένας ντετέκτιβ σε
διαθεσιμότητα, αποφασίζει να δεχτεί την υπόθεση
εξαφάνισης μιας κοπέλας ως έξοδο από την κατάθλιψη
που είχε, λόγω ενός τραυματικού γεγονότος. Θα
καταφέρει, όμως, ο Ράουν να βρει την κοπέλα; Ή
μήπως θα αποδειχθεί πως ο διοικητής της αστυνομίας
δεν είναι αυτός που νόμιζε;
Το βιβλίο «Θλιμμένα Αγάλματα» του Δανού
συγγραφέα Μίκαελ Κατς Κρέφελ, το πρώτο βιβλίο της
τριλογίας, πραγματεύεται θέματα όπως το εμπόριο
λευκής σάρκας και τη κακομεταχείριση ανθρώπων στη
Δανία και τη Σουηδία, θέματα που ακόμα και σήμερα,
δυστυχώς, μας απασχολούν.
Βραβευμένος με το βραβείο «Κορυφαίος Δανός
Συγγραφέας Αστυνομικού Μυθιστορήματος 2012», ο
Κρέφελ μάς ταξιδεύει μέσω παραστατικών εικόνων
και ζωντανής γλώσσας, στα σκοτεινά δρομάκια της Δανίας και τον υπόκοσμο της Σουηδίας.
Μαρία Κούρτη, Β3
«Ζητείται ελπίς»
του Αντώνη Σαμαράκη
Ένα διήγημα τόσο επίκαιρο γραμμένο πριν από
εξήντα δύο χρόνια (1954). Μέσα από τις δώδεκα
αυτοτελείς ιστορίες του, προβάλλεται η αγωνία για το
πού βαδίζει η ανθρωπότητα. Μετά το τέλος του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου οι λαοί οραματίζονταν έναν
κόσμο δίκαιο και ειρηνικό. Ο συγγραφέας μέσα από το
έργο του δείχνει την ματαίωση των ελπίδων και των
προσδοκιών του. Δώδεκα ιστορίες που διαβάζονται
απνευστί και η μια μετά την άλλη είναι μια
απεγνωσμένη έκκληση για ελπίδα με αποκορύφωμα
την τελευταία. Ζητείται ένα στήριγμα, μια ελπίδα, κάτι
για να γαντζωθεί ο άνθρωπος και να αντιμετωπίσει με
αισιοδοξία το μέλλον, κάπου να βασιστεί, να πάρει
θάρρος, να συνεχίσει τον αγώνα του. Οι σκέψεις
πολλές... το έργο συγκλονιστικό... ο Σαμαράκης
καίριος, λιτός, αλληγορικός... Κάθε ιστορία μια
απελπισμένη κραυγή για ελπίδα. Πού είναι η ελπίδα;
Έχουμε δικαίωμα στην ελπίδα; Πότε θα έρθει το
καλύτερο αύριο; Τότε όπως και τώρα φτώχεια,
ανεργία, πόλεμοι, δυστυχία, οικονομική κρίση, κρίση
αξιών, απογοήτευση... Τα ψυχικά αποθέματα τελειώνουν· απόγνωση και αδιέξοδο. Αλλά πριν
την κατάρρευση η σπίθα της αντίδρασης και της διεκδίκησης για το δικαίωμα στην ελπίδα θα
φουντώσει. Μήνυμα διαχρονικό, αφυπνιστικό και αισιόδοξο. Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν
το χάραμα· η ανατολή θα πλημμυρίσει με φώς τον πλανήτη.
Θανάσης Σένδρος, Α5
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