καλοκαιρινό

Ντριιιιν !!!!
ο

περίοδος 5η / 2 τεύχος
οι εξετάσεις τελειώνουν (ουφ!),
το καλοκαίρι, μάλλον, αποφάσισε
να ‘ρθεί (καιρός ήταν!)
καιρός για παραλία !!!

Editorial

Προβλήματα ... όχι αστεία!
Ακούγονται διάφορα για τα φετινά
παιδιά της πρώτης λυκείου, αποκαλούνται
«πειραματόζωα» και γίνονται το επίκεντρο
επειδή είναι υπερφορτωμένα με πολύ
διάβασμα.
Άραγε αυτοί οι σημερινοί μαθητές έχουν
σοβαρά προβλήματα ή απλά μασάνε την
καραμέλα του νέου εκπαιδευτικού
συστήματος για να τους δείχνουν
κατανόηση;;;
Πρόσφατα κάναμε μια έρευνα για τα
προβλήματα των μαθητών στο δικό μας
σχολείο. Αρχικά δημιουργήσαμε ένα
ερωτηματολόγιο χρησιμοποιώντας την
ερώτηση:
«Ποιο είναι το μείζον / σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε
κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο;»
Τους δώσαμε εννιά προτεινόμενες επιλογές, στις οποίες συμπεριλαμβανόταν και μια θέση
κενή για ένα άλλο πρόβλημα που ενδεχομένως δεν είχαμε προβλέψει εμείς. Αφού απάντησαν 140
μαθητές, βγήκαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

Η πλειοψηφία (55%) έχει σαν κύριο πρόβλημα το άγχος των εξετάσεων

αμέσως μετά (25%) έρχεται η έλλειψη ελεύθερου χρόνου και η επαγγελματική
αποκατάσταση

και τελευταία (10%) έρχονται η πίεση από τους γονείς για τις σχολικές επιδόσεις και για την
απόκτηση ξενόγλωσσων ή άλλων τίτλων σπουδών.
Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στις πιθανές απαντήσεις περιέχονταν και τα προβλήματα με τους
φίλους, η έλλειψη επικοινωνίας με τους γονείς καθώς και η επιλογή να μην έχουν «κανένα
πρόβλημα». Δυστυχώς ανακαλύψαμε ότι τους σημερινούς νέους δεν τους απασχολεί τόσο πολύ η
φιλία ή οι οικογενειακές σχέσεις γι αυτό άλλωστε δεν έχουν προβλήματα σε αυτούς τους τομείς… ή
μήπως το σχολείο και η πίεση τούς ωθεί να μην δίνουν βάση στις διαπροσωπικές τους σχέσεις;;
Αδυνατούμε να πιστέψουμε πώς γίνεται, για ένα παιδί πρώτης λυκείου, να είναι πιο σοβαρό
πρόβλημα το τι κινητό θα αγοράσει ή πιο μοντέλο πρέπει να επιλέξει, διότι λάβαμε και τέτοιες
απαντήσεις, από τη φιλία ή την οικογένεια τους, αφού κανένας μαθητής δεν θεώρησε πρόβλημα τις
σχέσεις μεταξύ φίλων ή γονέων και παιδιών...
Η Συντακτική ομάδα
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ρατσισμός - διαφορετικότητα

Μέρες Εκπαίδευσης
Την Τρίτη 6 Μαΐου 2014 αποφάσισα να παρακολουθήσω
τις Ημέρες Εκπαίδευσης που διοργανώνει κάθε χρόνο η
ΔΔΕ Δράμας.
Φέτος ήταν αφιερωμένες στη διαφορετικότητα.
Συγκεκριμένα πήγα στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Δημαρχείου για να δω τις παρουσιάσεις εργασιών των
συμμαθητών μου. Θα σας πω λοιπόν τα εξής: καθώς καθόμουν και παρακολουθούσα την παρουσίαση,
γύρισα το κεφάλι μου και αντίκρισα στην πόρτα μαθητές και καθηγητές όχι μόνο του δικού μας σχολείου
αλλά από όλα τα σχολεία της Δράμας – και από χωριά! Όλοι θα έκαναν τη δική τους παρουσίαση και
περίμεναν αγωνιωδώς για ένα χειροκρότημά μας, ένα χειροκρότημα για ένα τόσο μεγάλο κόπο!
Έβλεπα τους συμμαθητές μου, οι οποίοι με μεγάλη υπομονή και με τη βοήθεια των δύο
καθηγητριών (κ. Ραβανίδου και κ. Γεωργιάδου) κατάφεραν να κάνουν μια υπέροχη παρουσίαση και να
ξεσηκώσουν το κοινό. Ήταν μεγάλη μου τιμή που βρέθηκα σε εκείνη την αίθουσα ως ακροάτρια αλλά και
ως μαθήτρια που βοήθησα με τον τρόπο μου – έστω και από μακριά – σε ένα τέτοιο έργο.
Τελικά άξιζε τον κόπο και ο κόπος, όπως λένε, να ξέρετε πάντοτε αμείβεται. Και το πιο σημαντικό
για μένα; Ήταν το μήνυμα που μας πέρασε αυτή η παρουσίαση …ένα μήνυμα αλληλεγγύης, αγάπης που
μας θυμίζει πως όλοι είμαστε ΕΝΑ!

Αναστασία Ουχτέροβα, Β5

Και μια «selfie» από την εκδήλωση:

Ποίημα κατά του ρατσισμού
Όλα τα παιδιά της γης ας μαζευτούν μαζί
ξανά να πλημμυρίσει η χαρά.
Άσπρα, μαύρα, κίτρινα να ενωθούν σαν
μια γροθιά να πολεμήσουν τα ανόητα
μυαλά.
Τα κολλημένα, αυτά που δεν αφήνουν
εσένα κι εμένα να γίνουμε ένα.
Μην κρίνεις την εμφάνιση μου, μη με
κρίνεις εξωτερικά, κοίτα με μέσα, ψάξε
με πιο βαθειά.
-Κοίτα αυτόν είναι μαύρος δεν τον
πλησιάζω!
-Είναι χοντρός και βρωμάει δεν τον
ακουμπάω!
Δεν είναι άσπρος, ούτε μαύρος
Δεν είναι χοντρός, ούτε λεπτός
Δεν είναι ψηλός, ούτε κοντός
ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ!

Γιάννης Κανέλλος, Β5
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ρατσισμός - διαφορετικότητα

Επίκεντρο του... ρατσισμού και το δικό μας σχολείο!

Ήταν μια από τις τελευταίες ώρες της Παρασκευής, όταν κατευθυνόμενος από το γραφείο του
Διευθυντή για την τάξη μου συνάντησα έναν συμμαθητή μου από ένα άλλο τμήμα να βρίσκεται έξω από
την τάξη του συλλογισμένος και λιγάκι στενοχωρημένος. Τον χαιρέτησα και μπήκα στην τάξη μου. Τότε
συνειδητοποίησα ότι τον συγκεκριμένο μαθητή τον συνάντησα πολλές φορές να τον έχουν βγάλει από
την τάξη οι καθηγητές και να περιφέρεται στο διάδρομο , δεχόμενος συχνά πυκνά τα πειράγματα των
συμμαθητών του. Ένας καθηγητής μού εξομολογήθηκε ότι ήταν παρών όταν ένα παιδί από το απέναντι
τμήμα του φώναξε: " Χοντρέ, έλα μέσα στο δικό μας τμήμα ". Περιττό να σας πω, ότι το εν λόγω
παιδί το προσφωνούν οι υπόλοιποι "μαύρε".
Τι ακούμε ; Πού βρισκόμαστε;
Λέξεις-καρφιά, όπως μαύρος, Αλβανός, χοντρός...
ετικετοποιούν και στιγματίζουν την ευαίσθητη
νεανική ψυχή ανεπανόρθωτα.
Μια άλλη καθηγήτρια, η οποία δεν πίστευα
ποτέ ότι θα το έλεγε αυτό, διέψευσε στην έκθεση μου
πως το κέντρο του ρατσισμού είναι το ίδιο το σχολείο
και ότι αυτά ανήκουν σε άλλες ηλικίες όπως το δημοτικό
και σπανίως το γυμνάσιο. Δεν θα μπορούσα να το θέσω
ως αφέλεια αλλά πολλές φορές στηρίζονται τόσο στους
νέους και δεν θέλουν να πιστέψουν τη σκληρή πραγματικότητα.
Γιατί, πρέπει να το παραδεχτούμε άλλωστε, δεν
έχουμε όλοι μας τις ίδιες αντοχές, αντιστάσεις και
υποστηρικτικά συστήματα. Άλλοι τα δέχονται και δεν
ασχολούνται, άλλοι ανταποδίδουν τη ρατσιστική
συμπεριφορά, όμως υπάρχουν και κάποιοι που
πληγώνονται βαθιά και τραυματίζονται ψυχικά, καθώς
δε μπορούν να διαχειριστούν τέτοιες
καταστάσεις και τότε, που οδηγούμαστε; Τι κάνουμε για να διορθώσουμε την αδικία; Απολύτως
ΤΙΠΟΤΑ !!! Εμείς οι συμμαθητές του είμαστε "μάγκες", αφού δεν τολμούν να το κάνουν σε εμάς και
οι καθηγητές ....αγνοούν τέτοια περιστατικά καθώς είναι απασχολημένοι με το να βγάλουν την ύλη και
δεν προσέχουν τι συμβαίνει τριγύρω τους.
Φοβερό, απαράδεκτο, απάνθρωπο και όλα τα άλλα επίθετα με το στερητικό άλφα. Επειδή η ανοχή
είναι συνενοχή !!! Και επειδή πρώτα είμαστε συνάνθρωποι και κατόπιν μαθητές και καθηγητές, θα
πρέπει να αναλογιστούμε όλοι μας τις ευθύνες μας και όχι μόνο. Θα πρέπει να αναλάβουμε
πρωτοβουλία και δράσεις, μεμονωμένες και συλλογικές, ώστε να μη συναντήσουμε ξανά μπροστά μας
την εικόνα ενός πληγωμένου ανθρώπου από τον ίδιο το συνάνθρωπό του. Τότε είναι που το σχολείο θα
επιτελέσει τη μοναδική, πραγματική και ύψιστη αποστολή του, που είναι να κάνει πολίτες υπεύθυνους,
αυτόβουλους, ελεύθερους και κυριολεκτικά άρτιους και ολοκληρωμένους.

Κ.Π.
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καλλιτεχνικές δημιουργίες...

Ανεμοδείχτης
Μια συστάδα δέντρων δοσμένων για
πάντα στη θλίψη του ανέμου, με απειλεί.
Η βροχή που δειλά σκίζει την πένθιμη
ησυχία
Θεέ μου, πώς με σκοτώνει...
Είναι τόσο μακρινό το ίαμα που απαιτούν
της ύπαρξής μου οι πληγές.
Η ζωή μου είναι ένα καράβι που οι
ναύτες του θυμούνται με αγάπη
τις σειρήνες,
ακόμα κι όταν ξέρουν καλά πως εκείνες
ήταν απατηλές και καταστροφικές.
«Λόγω αδυναμίας», όπως θα ‘λεγε
κάποιος κριτής.
Alter ego
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Μην πατάτε τον ... τοίχο
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αφιέρωμα στην αγάπη
ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Η αγάπη αποτελεί ίσως το πιο δυνατό
συναίσθημα και απαραίτητο στον άνθρωπο, χωρίς
αυτή οι άνθρωποι αισθάνονται ότι κάτι τους λείπει,
ότι υπάρχει ένα κενό στην ζωή τους και περιμένουν
να έρθει κάποιος να το συμπληρώσει.
Η έννοια της αγάπης έχει αλλοιωθεί στις μέρες
μας οι περισσότεροι πιστεύουν πως αγαπάν όμως
δεν το εννοούν, νομίζουν πως η αγάπη είναι μόνο
τα «Σ’ αγαπώ» και τα γλυκόλογα. Λάθος, η αγάπη
δεν αγορά μόνο τους ερωτευμένους για να πάρεις
αγάπη πρέπει πρώτα να δείξεις έμπρακτα την
αγάπη σου στους άλλους με πράξεις που το
αποδεικνύουν καθημερινά γιατί ο άνθρωπος
ξεχνάει. Ίσως το κλειδί για την αγάπη είναι η
φιλαλληλία και η αυτοσυνειδησία, την αγάπη μέσα
από τις πράξεις που κάνεις καθημερινά για τους
συνανθρώπους σου. Δεν φτάνει μόνο μια μέρα
έμπρακτης αγάπης όπως συμβαίνει συνήθως τις
μέρες των γιορτών για να νιώθεις καλά με τον
εαυτό σου, λέγοντας πως «εγώ προσπάθησα».
Πρέπει να είσαι αντικειμενικός με τον εαυτό σου
γιατί πάντα μπορείς να προσπαθείς περισσότερο
αρκεί να το θες βέβαια, ίσως η θέληση είναι το
όπλο της αγάπης όταν θες κάτι το διεκδικείς και το
αγαπάς, όταν υπάρχει ένας στόχος η προσπάθεια
είναι μεγαλύτερη.
Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που χρειάζονται την
αγάπη σου είτε αυτοί βρίσκονται στο οικείο μας
περιβάλλον, είτε είναι απλά άνθρωποί που
συναντάμε στον δρόμο. Πολλές φορές αυτοί οι
άνθρωποι δεν χρειάζονται τα λόγια, αλλά ούτε τα
χρήματα αυτό που ίσως χρειάζονται είναι μια
αγκαλιά για να νιώσουν ότι κάποιος είναι δίπλα
τους, κάποιος πορεύεται δίπλα τους χωρίς
συμφέρονται και επιδιώξεις. Μα πλέον στα χρόνια
που ζούμε ποιος θα ρίξει το επίπεδο του; Ποιος θα
νοιαστεί για αυτούς τους ανθρώπους που
χρειάζονται λίγη αγάπη; Βέβαια το θέμα δεν είναι
‘’πόσοι’’ αλλά αν μπορούν ‘’όλοι’’ να δείχνουν την
αγάπη τους και όχι να «κρύβονται» πίσω από τις
πράξεις των άλλων πιστεύοντας πως το πρόβλημα
λύθηκε
Όποιος νοιάζεται για τους γύρω του ξέρει και να
αγαπά!

Σκοτάδι
Μέσα στης νύχτας το σκοτάδι
βρέχει και η ομίχλη σκεπάζει το φεγγάρι.
Τα φώτα σε κάθε γωνιά σχηματίζουν μια σκιά…
και κάπου εκεί είναι η δική σου ματιά….
Μέσα στη νύχτα δάκρυα κυλάνε από το
φεγγάρι και πέφτουν μόνα και αναζητούν μια
παρηγοριά, ίσως και μια ζεστή από σένα αγκαλιά
Τρέχοντας στο δάσος σαν άνεμος στα φύλλα των
δέντρων... Oι κραυγές από τις φλόγες της φωτιάς
σε αναζητούν για μια τελευταία βραδιά
κάτω από το άγριο βουνό.

Αλεξάνδρα Βορριά
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Ένα καλοκαίρι
Περπατώντας σε ένα μικρό φαρδύ στενό
μεσημέρι είναι θαρρώ, τριγύρω μυρωδιές
αναμνήσεις ξυπνάνε και κάπου εκεί τα νερά
από ένα αυλάκι ξεπηδάνε.
Ο ήχος του αέρα που σχίζει του πεύκου
τα πράσινα τα φύλλα και από δίπλα μία
ηλιαχτίδα, δυνατά ο βοριάς ξανά φυσά
σαν να θέλει να μεταφέρει ένα μήνυμα
σε αυτή την ερημιά...
Αντίκρυ ο ήλιος χτυπά όπου εκεί
μέσα στο πέλαγος διακρίνω μια ματιά
χαμένη στου ορίζοντα τη μοναξιά.
Μπροστά μου το ακρογιάλι και πίσω μου
ένα αγαπημένο ζευγάρι.
Αλεξάνδρα Βορριά
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αφιέρωμα στην αγάπη
Μα εγώ είμαι εδώ....
Είσαι στο μυαλό μου μια μελωδία μαγική
λίγο παράξενη, λίγο μελαγχολική.
Βλέπω την κουρτίνα στο παράθυρο ανοιχτή
και θέλω η φωνή σου από πίσω να ακουστεί,
το βλέμμα σου το βλέμμα μου να ψάχνει.
Θυμάσαι άραγε αυτά που ζήσαμε μαζί
ή τα ΄χει σβήσει σε μια νύχτα το φεγγάρι;
Με τρομάζει να ξέρω πως είσαι κάπου εκεί
τόσο κοντά...τόσο μακριά. Και εγώ εδώ!
Πώς σκοτώνει την καρδιά αυτό το εδώ!
Μόνο μια λέξη αρκούσε , τίποτα δεν θα ήταν το
ίδιο...
Όμως κάθε φορά που προσπαθώ να προχωρήσω
νιώθω αδύναμη τη θύμησή σου να σταματήσω.
Κάθε μου συναίσθημα όσο κι αν θέλω να το σβήσω
είσαι εσύ που, κάπως, με κρατάς πάντα πίσω.
Είναι τόσο λάθος να προσπαθώ συνεχώς να σ'
αγαπώ;
Να μην θέλω να σε βγάλω από το μυαλό
και τις στιγμές μας σ' ένα κουτί βαθιά μου μέσα να
κρατώ.
Μα να θυμάσαι μόνο αυτό, είσαι δικός μου όπου κι
αν πας
ό,τι κι αν κάνεις, όποια μάτια κι αν κοιτάς.
Anonymous

Θυμήσου...
Και στην τελική νομίζεις ότι κάποιος
νοιάζεται και αξίζει… μέχρι την στιγμή που
θα σε κάνει να νιώσεις σαν σκουπίδι, που θα
σου πει ψέματα και δικαιολογίες
προσφέροντας σου «την αδιαφορία στο
πιάτο»!
Όμως όσο κολλημένος κι αν είσαι πρέπει να
θυμάσαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που
νοιάζονται πραγματικά και θα έκαναν τα
πάντα για να είσαι καλά, που θα έκαναν τα
πάντα για ένα σου χαμόγελο και μια ματιά
σου!
Για αυτό, παράτα ό,τι σε κάνει να νιώθεις
κατώτερος και ό,τι σε κάνει να αλλάξεις τον
εαυτό σου… Προχώρα μπροστά! Υπάρχουν
άτομα που αξίζουν να είναι διπλά σου…
υπάρχουν άτομα που θα αγαπήσουν αυτό
που είσαι...
Δήμητρα Χιονίδου, Α5

9

Αγάπη είναι…
Βάφουν την αγάπη με κόκκινο και τη συμβολίζουν με καρδιές …
Κάποιοι τη συνδέουν με τη χαρά και την ευτυχία, αφού βρίσκουν ανταπόκριση. Αντίθετα, αυτοί
που αγαπούν χωρίς να αγαπιούνται θεωρούν πως η λέξη αυτή συνεπάγεται τον πόνο και τη
δυστυχία, τη θλίψη …
Παρόλα αυτά, η αγάπη δεν είναι μόνο έρωτας∙ πχ υπάρχει η αδερφική αγάπη, η αγάπη που
νιώθεις για τους φίλους σου, αυτή για το κατοικίδιό σου κλπ. Αλλά αυτά τα είδη δεν τα ονομάσαμε
«αγάπη», τα αφήσαμε αβάφτιστα.
Όμως η αγάπη θεωρείται το πιο σημαντικό όπλο του ανθρώπου κι όσο υπάρχει αυτή, το
ανθρώπινο είδος μπορεί να επιβιώσει. Έμμεσα σημαίνει «αλληλεγγύη», συμφιλίωση, καλοσύνη, κι
όλες τις ανθρώπινες αρετές. Την έχουμε συναντήσει σε πολλά λογοτεχνικά έργα, όπως ο «Ρωμαίος
και η Ιουλιέτα» του Σαίξπηρ, καθώς και σε φημισμένες ταινίες όπως ο «Τιτανικός». Και στις δύο
περιπτώσεις βλέπουμε ότι η αγάπη τα αψηφά όλα και κερδίζει το κακό. Δεν έχουν σημασία οι
κάστες, ούτε οι μεταξύ των ανθρώπων, διαφωνίες∙ κανείς δε μπορεί να απαγορεύει την αγάπη, η
οποία έρχεται απροσδόκητα κι ελέγχει το μυαλό και την καρδιά των ανθρώπων.
Γι αυτό όποιος έχει την αγάπη μέσα του, μπορεί να κερδίσει τα πάντα∙ σε κάνει δυνατό.

Σαμλίδου Δήμητρα
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Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής 2014

Εμπειρία ζωής

Στις 26 Φεβρουαρίου η Εθνική ομάδα σκοποβολής αναχωρεί από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος με
προορισμό τη Μόσχα. Η αποστολή αποτελείται από έξι αθλητές ,δύο ομοσπονδιακούς προπονητές και τον
αρχηγό αποστολής. Δύο από τους έξι αθλητές ,η 18χρονη Άννα Κορακάκη και η 17χρονη Ιωάννα
Παναγιώτου, έχουν διπλό έργο. Στις 28/02 θα αγωνιστούν στον αγώνα πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς
Νέων που θα διεξαχθούν τον Αύγουστο στο Νανζίνγκ της Κίνας. Συμμετέχουν σ’ αυτό τον αγώνα πρόκρισης
οι 40 καλύτερες Ευρωπαίες σκοπεύτριες, εκ των οποίων θα προκριθούν στον τελικό οι 8 και οι 6 θα
εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους μέσω της κάρτας (Quota). Η Άννα Κορακάκη μπήκε στον τελικό στην 8η
θέση και κατέληξε στην 6η .
«Τα συναισθήματα μου όταν κατέκτησα την κάρτα για τους Ολυμπιακούς αγώνες είναι απερίγραπτα.
Προετοιμαζόμουν δύο χρόνια γι’ αυτόν τον αγώνα κι ένιωσα ανακούφιση ,’’δικαίωση’’, και υπερηφάνεια που
μετά από τόσα χρόνια δουλειάς θα συμμετέχω στους Ολυμπιακούς Αγώνες εκπροσωπώντας την Ελλάδα.
Απλώς, ας σκεφτεί ο καθένας τα συναισθήματα που έχει νιώσει ή θα νιώσει όταν πραγματοποιήσει το
μεγαλύτερο του όνειρο ,τον υψηλότερο του στόχο!». Μετά από αυτό τον δύσκολο αγώνα, δύο μέρες μετά ,
σειρά είχε ο δυσκολότερος, το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Σ’ αυτό, συμμετείχαν οι 60 κορυφαίες
Ευρωπαίες αθλήτριες έως 21 χρονών, με στόχο-η καθεμία- αυτή τη φορά, θέση στις 8 του τελικού και μια
θέση φυσικά στο βάθρο. «Μετά από έναν δύσκολο αγώνα, καθώς οι επιδόσεις ήταν και φέτος πολύ υψηλές,
κατάφερα να μπω 5η στον τελικό. Το γεγονός ότι παραμονή του αγώνα, στη διάρκεια της επίσημης
προπόνησης χάλασε το πιστόλι μου κι έψαχνα τον κατασκευαστή χάνοντας προπόνηση, έκανε τον αγώνα μου
να μοιάζει με μαρτύριο, καθώς φοβόμουν διαρκώς μια πιθανή βλάβη όπως κι έγινε –ευτυχώς στη διάρκεια των
δοκιμαστικών βολών του αγώνα .Το επισκεύασα πρόχειρα, έκανα τον σταυρό μου και ξεκίνησε ο αγώνας.
Μπήκα στον τελικό, και σε λίγη ώρα βρέθηκα στο ‘’warming up room’’ με τις υπόλοιπες 7 συναθλήτριές μου.
Η ώρα του τελικού έφτασε, το Ολυμπιακό
στάδιο της Μόσχας ήταν γεμάτο κόσμο
και η Ρώσικη τηλεόραση μετέδιδε ‘’live’’
τον αγώνα. Ξεκινώντας τον τελικό με πολύ
καλές βολές, ‘’άφηνα πίσω’’ μεγάλα
ονόματα του αθλήματος και οι επευφημίες
της ελληνικής αποστολής στις κερκίδες
μού έδιναν δύναμη. Έτσι, βήμα-βήμα,
έμεινα στις 3 πρώτες θέσεις, έχοντας ν’
αντιμετωπίσω – με πολύ μικρή διαφορά –
μια Ρωσίδα και μια Ουκρανή συναθλήτριά
μου. Με δύο πολύ καλές βολές
παραμείναμε για τη μάχη του χρυσού
μεταλλίου εγώ με την Ουκρανή
Konarieva, περσινή αργυρή νικήτρια του
Πρωταθλήματος (εγώ βρέθηκα στην 7η
θέση του τελικού –Δανία 2013). Με
διαφορά μόλις 4/10 (0,4)κατέκτησα το χρυσό μετάλλιο σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ τελικού (το
προηγούμενο το σημείωσε Κινέζα αθλήτρια στο Ασιατικό Πρωτάθλημα 2013). Έγινε η υπέρβαση. Η
ελληνική αποστολή με σήκωσε στα χέρια της, χόρευε κρατώντας την ελληνική σημαία όσο περιμέναμε την
απονομή. Ο Εθνικός Ύμνος ακούστηκε στη Μόσχα και η Ελληνική σημαία κυμάτισε στο Olympiysky Sports
Complex μέχρι την στιγμή της επιστροφής μας.
Δυστυχώς τα συναισθήματα δύσκολα εκφράζονται με λόγια. Υπάρχει - εκτός από την υπέρμετρη χαρά,
υπερηφάνεια και ικανοποίηση - μια πολύ μεγάλη σύγχυση συναισθηματική που προκαλεί δάκρυα χαράς και σε
κάνει να δυσκολεύεσαι για λίγες μέρες να συνειδητοποιήσεις το μέγεθος της επιτυχίας.

Άννα Κορακάκη
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Πρόγραμμα Euroscola 2014

Εμπειρία ζωής

Η αλήθεια είναι πως ότι και να πω θα είναι λίγο… Αναφέρομαι στην εμπειρία μου από το ταξίδι μου στο
Στρασβούργο και στη Γερμανία. Ήταν ένα αξέχαστο τετραήμερο γεμάτο όμορφα μέρη νόστιμα φαγητά,
λιχουδιές και φυσικά εκπαιδευτικά δρώμενα! Εξάλλου ο σκοπός του προγράμματος Euroscola, στο οποίο και
έλαβα μέρος, είναι να φέρει τους μελλοντικούς πολίτες, δηλαδή εμάς τους νέους, πιο κοντά στους θεσμούς του
Ευρωκοινοβουλίου, στους νόμους, στις ιδέες που αυτό πρεσβεύει, ώστε να νιώσουμε όλοι εμείς πως πράγματι
ανήκουμε σε μια ένωση που προβάλει την ισότητα μεταξύ των λαών που αποτελούν μέλη της. Ξέρω τι
σκέφτεστε τώρα… Όλα αυτά ακούγονται λίγο βαρετά και κοινότυπα, μα είναι πραγματικά ένας τρόπος
εκμάθησης βασικών θεσμών που συνδυάζει με έναν πολύ όμορφο τρόπο την ξενάγηση και τη διαμονή σε μια
χώρα του εξωτερικού. Όλα ήταν ξεχωριστά, κάθε στιγμή έχει αποτυπωθεί στο μυαλό μου για πάντα! Είχα την
ευκαιρία να γνωρίσω παιδιά από όλες τις χώρες της Ε.Ε., να επικοινωνήσω μαζί τους, να ανταλλάξουμε ιδέες
και απόψεις, ακόμα και να λογομαχήσουμε, αν αυτό χρειαζόταν. Για μια ολόκληρη μέρα η θέση ενός
ευρωβουλευτή μού ανήκε, κάτι πολύ σημαντικό διότι από εκείνη τη θέση μου δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσω τις
απόψεις μου, τις αντιρρήσεις μου, που ήταν αρκετές, τις απορίες μου για όσα ειπώθηκαν σχετικά με την Ε.Ε.
όχι μόνο σε συνομηλίκους μου αλλά και σε Ευρωβουλευτές άλλων χωρών. Από εκείνη την θέση μαζί με
άλλους 23 συμμαθητές και 4 καθηγητές από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
εκπροσωπούσα τη χώρα μου εκείνη την ημέρα.
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Το όνειρο αυτό που, μέρα με τη μέρα, έπαιρνε σάρκα και οστά, πραγματοποιήθηκε μόλις ανέβηκα στο
λεωφορείο και γνώρισα 23 παιδιά της ηλικίας μου που αρχικά μού ήταν άγνωστοι και τώρα αποτελούν πολύ
καλούς μου φίλους, αφού συναντιόμαστε όποτε μπορούμε σε κάθε πόλη. Ελπίζω πως δεν θα χάσω επαφή μαζί
τους, αφού κατάλαβα πως τα αισθήματα είναι αμοιβαία! Με την άφιξη μας στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης
με πτήση από τη Θεσσαλονίκη, όλα ήταν διαφορετικά και πολύ όμορφα. Οι μεγάλοι πεζόδρομοι που ήταν
γεμάτοι κόσμο τα πρωινά με ποδηλάτες, ανάμεσα σε επιβλητικά κτήρια και τουριστικά σοκάκια προσέδιδαν στο
Στρασβούργο περισσότερη ομορφιά και ρομαντισμό. Παντού παραμόνευαν γλυκοί πειρασμοί, αφού σε κάθε
σημείο της πόλης υπήρχαν ζαχαροπλαστεία και φούρνοι με μοναδικές γεύσεις μπισκότων, σοκολατών,
γλειφιτζουριών. Η μίνι-κρουαζιέρα ήταν πολύ έξυπνη ιδέα γρήγορης περιήγησης της πόλης μέσα στο κανάλι του
ποταμού. Ο καθεδρικός ναός του Στρασβούργου μας καθήλωσε. Αυτό το ταξίδι ήταν υπέροχο, χωρίς
υπερβολές! Αδιανόητη σκέψη που έγινε πραγματικότητα. Ελπίζω τα παραπάνω να αποτελούν κίνητρο για να
προσπαθήσει κάθε μαθητής να λάβει μέρος, σίγουρα αξίζει τον κόπο. Που ξέρετε, μπορεί του χρόνου τέτοια
εποχή να διαβάζουμε κάποιο άλλο άρθρο άλλου μαθητή για την αντίστοιχη εμπειρία, κάτι που εύχομαι να ζήσει
κάθε νέος.

Κατερίνα Αγγελοπούλου
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αφιέρωμα στη γ λυκείου ...

Οι καθηγητές γράφουν για τους τελειόφοιτους…
«Πάντ΄ ανοιχτά, πάντ΄ άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου.
Η δύναμή σου πέλαγο κι η θέλησή μου βράχος».
Επειδή οι ποιητές τα λένε όλα
Να θυμάστε πάντα τη σημασία της δύναμης και της θέλησης στη ζωή σας.
Τώρα που φεύγετε από τη «θερμοκοιτίδα» να μη μας ξεχνάτε.
Να θυμάστε ότι η πόρτα του σχολείου και οι καρδιές μας
Είναι ανοιχτές για σας…
Σγουρίδης Γιάννης
Καλή επιτυχία στις Πανελλαδικές
εξετάσεις και ό,τι καλύτερο στη
ζωή σας
Χαραλαμπίδης Γρηγόρης

Αποδεχτείτε τις προκλήσεις της ζωής χωρίς
προκατάληψη και σκεπτικισμό και μη διστάσετε να
αποτινάξετε τα στερεότυπα από πάνω σας.
Μόνο έτσι θα μπορέσετε να αλλάξετε τον κόσμο!
Κατερίνα Παπαδοπούλου

Αγαπημένα μου και γλυκά μου παιδιά!
Ήταν ένα όμορφο ταξίδι αυτά τα τρία χρόνια του Λυκείου
που εύχομαι να σας άφησε τις ωραιότερες αναμνήσεις
και τα πιο ζεστά συναισθήματα!
Δεν θα ξεχάσω πόσο ωραία περάσαμε στο Project
με τη ζωγραφική, τις εκδρομές μας, τις δράσεις μας, τις εργασίες μας
και γενικά πήρα τόσο ωραία πράγματα από εσάς.
Η ζωντάνια σας, το χιούμορ σας, τα αγνά σας αισθήματα
θα μου μείνουν αξέχαστα. Εύχομαι να πήρατε κάτι κι εσείς από μένα.
Ένα είναι σίγουρο, ότι σας αγαπώ πολύ, πάντα θα χαίρομαι να σας βλέπω
και να μαθαίνω νέα σας.
Καλή επιτυχία στις εξετάσεις
και καλή τύχη στη μετέπειτα ζωή σας!
Με αγάπη, Σέβη Μανάβη
Παιδιά,
σας εύχομαι καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας
Σας, εύχομαι καλή επιτυχία
έτσι ώστε να κάνετε πραγματικότητα
ό,τι ονειρευτήκατε στα σχολικά σας χρόνια
στις εξετάσεις,
Με αγάπη, η καθηγήτριά σας
καλή επιτυχία στη ζωή σας
Γαλάνη Χαρίκλεια
και να μπορέσετε να
πραγματοποιήσετε
Σας εύχομαι όλα τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα
και να δώσουν τη θέση τους σε άλλα,
ακόμα πιο όμορφα όνειρα για να τα ζήσετε
με αγάπη περισσή
Τριανταφυλλίδης Γεώργιος

τα όνειρά σας. Χαίρομαι που
σας γνώρισα.
Με πολλή αγάπη
Γεωργιάδου Νατάσα
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αφιέρωμα στη γ λυκείου ...

Οι καθηγητές γράφουν για τους τελειόφοιτους…
« Δεν είναι δράκος
δεν είναι γίγαντας
δεν είναι τίποτα καλέ τρομακτικό
είναι ό,τι είναι γι αυτό που είναι
δεν το γνωρίζω ούτε κι εγώ»

Είναι η ζωή κι ας τη ζήσετε κάνοντας βόλτα μ’ ένα ποδήλατο,
αφήστε το τίποτα που ορθώνεται και προσπεράστε.
Ο δρόμος μπροστά σας έχει χρώματα, αρώματα, γεύσεις.
Χαρείτε τα!
Σουλτάνη Βιβή
Εμείς τη λέμε τη ζωή την πιάνουμε απ’ τα χέρια
Κοιτάζουμε τα μάτια της που μας ξανακοιτάζουν...
Είμαστε από καλή γενιά.
Οδυσσέας Ελύτης
(για την αντιγραφή, Δημήτρης Κυριαζίδης)
«Τίποτα δεν έχει αλλάξει
και τίποτα δεν θά ‘ναι όπως παλιά...»
Τα πανέμορφα άλμπατρος θα δραπετεύσουν
Κι έτσι τους πρέπει
Σα να βλέπω της φτερούγας τους το άνοιγμα.
Τεράστιο!
Και τις θάλασσές τους
Ανοιχτές πια κι αυτές! ...
Κι έτσι μ’ αρέσουν.
Μαργαρίτα Χίσσα

Πρώτη φορά στο σχολείο αυτό
και καινούρια πρόσωπα – νέοι μαθητές
γεμάτοι ελπίδες και φιλοδοξίες
για το μέλλον τους και τη ζωή τους – όλοι
εσείς.
Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο στην προσπάθειά
της αυτή.
Και μην ξεχνάτε, η ζωή είναι ένα ταξίδι.
Ζήστε το … απολαύστε το …
CARPE DIEM (Αδράξτε τη μέρα)
Σας αγάπησα πραγματικά
Π οιμενίδης Λευτέρης

Εύχομαι να έχετε στόχους στη ζωή σας, τους οποίους με συνέπεια, θάρρος και
προσήλωση να υπηρετείτε.
«Πάντα ανοιχτά πάντα άγρυπνα τα μάτια της ψυχής» σας.
Χαρά Μαρκογιαννάκη
Καλή επιτυχία
Καλή δύναμη
Οι ευχές μας και η αγάπη μας να σας συνοδεύουν για πάντα.
Στην άκρη του δρόμου τη σκονισμένη
που περπατούσε κόσμος πολύς
ένα αγριολούλουδο είχε ανθίσει
κι εκείνο άνθιζε μοσχοβολούσε
ο πλάστης το ‘βλεπε κι αυτό του αρκούσε.
Παναγιωτίδου Ελένη
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αφιέρωμα στη γ λυκείου ...

Οι καθηγητές γράφουν για τους τελειόφοιτους…
Να μεγαλώνετε όμορφα!
κι ας είναι ολιγόλογη η από καρδιάς ευχή …
Άγγιξε τα όνειρά σου … και
Γιατί, «οι λέξεις δεν είναι καρφιά
εκείνα θα αγγίξουν εσένα…
ούτε φύλλα
και στο καρφί αντιστέκονται
Ανθή Ρομπόκου
και στον αέρα.
Οι λέξεις είναι σαν τα σκάγια
ποιες βρίσκουνε το στόχο τους
ποιες δεν τον βρίσκουν.
Δεν φταίει πάντα ο κυνηγός» (Μ. Γκανάς)
Δήμητρα Χατζηδημητρίου
Στον καινούριο κήπο των αισθήσεων και
των παραισθήσεων που ανοίγεται εμπρός
Μαρία Τοματζίδου
σας, εύχομαι να γευτείτε τη χαρά της
ανακάλυψης και της συνειδητοποίησης των
μυστικών της ζωής και του εαυτού σας.
Όμως μην ξεχνάτε … οι υποχρεώσεις, σαν τις
αφήνουμε, μας αφήνουν και ξαναγυρνούν όλες μαζί να χαλάσουν την ψυχική μας γαλήνη. Μην
τις αφήνετε!
Γιώργος Χουρδάς

Ο Θεός μαζί σας …

Ο επιστήμονας Πετρ Μπέκμαν του τμήματος Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων του
Πανεπιστημίου του Κολοράντο, θεωρεί ότι η ιστορία δημιουργείται κυρίως μέσα από
μια θανατηφόρα σύγκρουση ανάμεσα σε δυο τάξεις ανθρώπων, των στοχαστών και
των κακοποιών. Γι αυτές τις δύο τάξεις ο Μπέκμαν έχει διατυπώσει το νόμο που θα
μπορούσε να ονομαστεί Νόμος του Μπέκμαν: « Στη σύγκρουση μεταξύ στοχαστών
και κακοποιών, οι κακοποιοί πάντα κερδίζουν αλλά οι στοχαστές επιζούν πάντα των
αντιπάλων τους».
Πιστεύω πως οι δάσκαλοι σας όλα αυτά τα χρόνια καταφέραμε να σας φέρουμε
λίγο πιο κοντά στον κόσμο των μεγάλων στοχαστών. Ακόμη περισσότερο όμως,
θέλω να πιστεύω ότι μπορέσαμε, έστω και λίγο, να σας προετοιμάσουμε να ζήσετε σ’
έναν κόσμο όπου, δυστυχώς, υπάρχουν και κακοποιοί.
Γιώργος Κασαπίδης

Ελπίζουμε κι ευχόμαστε η γενιά που εκπροσωπείτε να αποδειχτεί πιο άξια
από τη δική μας, να αποφύγει τα λάθη μας και να ζήσει σε ήρεμες και
ευτυχισμένες συνθήκες.
Καρυπίδης Νίκος
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αφιέρωμα στη γ λυκείου ...

Οι μαθητές της γ λυκείου φαντάζονται το μέλλον τους
Σε δέκα χρόνια από σήμερα θα ...

... ήθελα να είμαι νηπιαγωγός (ή κομμώτρια) να έχω μια καλή οικογένεια και να είμαι
ευτυχισμένη!
Αναστασία Μαντά, Γ6

... ήθελα να είμαι Πρόεδρος των Προέδρων!
Να έχω όμως και καμιά δουλειά εκτός από την εξουσία!
Presidende Στέλιος Κόνδης

... μας έχει πάρει η ... NASA!!!
Γεωργία Εμμανουηλίδου, Κική Αθανασιάδου,
Αστροναύτισσες από τον πλανήτη Γ6

15
... ήθελα να έχω κερδίσει ολυμπιακό μετάλλιο και να γίνω προπονήτρια. Και φυσικά να έχω
δουλειά (στην Ελλάδα όμως...)
Άννα Κορακάκη, Γ4
... έχω ανοίξει Ιατρείο - μαζί με τη Μελίνα τη Ντόγα - και να
έρχεστε να σας εξετάζουμε δωρεάν!
Dr Γεωργία Λυμπεροπούλου
... έχω ανοίξει Ιατρείο - μαζί με τη Γεωργία Λυμπεροπούλου - και
σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά (σσ Θεός φυλάξοι!) η Κατερίνα
Ποτούρη θα αναλάβει τις δικαστικές μας υποθέσεις!
Dr Μελίνα Ντόγα

... θα ήθελα να είμαι μια πετυχημένη (ή, τουλάχιστον, πολύ καλή) μεταφράστρια ή ξεναγός
στο εξωτερικό!
Sofia Kontopoulou (μετ. Σοφία Κοντοπούλου), Γ4
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αφιέρωμα στη γ λυκείου ...

Οι μαθητές της γ λυκείου φαντάζονται το μέλλον τους

Σε δέκα χρόνια από σήμερα θα ...
... όηακ μ άκζνωπμξ θάκεη ζπέδηα μ Θεόξ γειάεη, ιέκε... Δεκ λένω ακ ζα μπμνμύζα
κα θακηαζηώ ημκ εαοηό μμο ζε δέθα πνόκηα... Φακηάδμμαη όηη, ίζωξ, είμαη απόθμηηε
Ψοπμιμγίαξ ή Κμηκωκηθήξ Δημίθεζεξ θαη ζα δμοιεύω... Ίζωξ αζπμιμύμαη με ηε
θωημγναθία ή ημ πμνό, κα έπω μηθμγέκεηα με δύμ παηδηά θαη κα είμαη εοηοπηζμέκε
(όπωξ θη ακ είμαη...)
(ε «όλα ηα προλαβαίνω», Χριζηίνα Παποσηζή, Γ4

... βνίζθμμαη ζηε Βαβοιώκα θαη ζα βγάδω selfie ζημκ Τάθμ

ημο Μ. Αιελάκδνμο ή ζα είμαη ζηεκ Οοθνακία
(ή μπμοδήπμηε αιιμύ) ωξ πμιεμηθή ακηαπμθνίηνηα !
Δήμεηρα Σαμλίδοσ, για ηο «Νηριννν»,
από ηεν «εμπόλεμε δώνε» ηοσ 3οσ ΓΕΛ

... θάκω δωάνα με θαιή πανέα θαη με πηοπίμ από ημ
Μαζεμαηηθό Θεζζαιμκίθεξ!
Ιωάννα Βιηούνε

... ζα είμαη 28 εηώκ (ζζ. ζε 10 πνόκηα 28, ιμγηθό αθμύγεηαη..) θαη ζα δηαπεηνίδμμαη
Δεμόζηα Θέμαηα θαη πνμβιήμαηα ζημκ Δήμμ
Βαζίλες Λαγόποσλος, 4ο ΓΕΛ (ο έηερος Presidende)
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αφιέρωμα στη γ λυκείου ...

Οι μαθητές της γ λυκείου φαντάζονται το μέλλον τους

Σε δέκα χρόνια από σήμερα θα ...
... θα ήθελα να είμαι μια καλή Κοινωνική Λειτουργός σε
κάποιο Ορφανοτροφείο, να ζω στην Κρήτη και να έχω μια
μεγάλη οικογένεια (αλλά και τους φίλους που έχω τώρα) !
Νίκη Μήτσογλου (προσεχώς Νίκη Μητσογλάκη), Γ4

... έχω ξεχάσει όλη αυτήν την καταπίεση που δεν αφήνει περιθώριο για σκέψη σε
κάνει, λόγω άγχους, να συμπεριφέρεσαι άσχημα στους ανθρώπους που αγαπάς και
σε υποχρεώνει να αφήνεις πράγματα που σου αρέσουν.
Ανώνυμος, Γ3

... ήθελα να έχω το δικό Ιατρείο Φυσικοθεραπείας ή να εργάζομαι στο Ειδικό
Σχολείο ως φυσικοθεραπεύτρια). Να έχω πάντα στο πλευρό μου την οικογένειά
μου και τους φίλους μου.
Δήμητρα Καρανικόλα

... είμαι στριπτιτζού! (απάντηση 1)
... πληρώνεις εισιτήριο για να με ακούς!
(απάντηση 2)
(ο «και φωνή και κορμί») Παναγιώτης
Αλβανόπουλος
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η σελίδα της ποίησης
Πέφτω κάτω

ΣΥΣΚΟΤΙΣΗ
Τώρα βαρύναμε. Η αλλοτινή ελαφρότητα θαμπή.
Αυτό συμβαίνει τώρα, πιθανόν να συμβεί αύριο
πάλι. Ναι! Ναι ! Σχιζοφρένεια. Αργότερα ίσως τρέλα.
Η σκέψη έμεινε καρφωμένη στο βλέμμα του πόνου.
Μα γιατί πενθείτε;
Οι κραυγές γύρω ξεκουφαίνουν. Κρυφτήκαμε στα
ιδανικά μας για να μην ακούμε. Φεύγω , για να
γυρίσω πάλι.
Κολλήσαμε στον τροχό και γυρνάμε, γυρνάμε. Κι όσο
πάμε βαραίνουμε. Μα γιατί υποτιμάτε τις πέτρες(!);
De profundis

Πέφτω κάτω και ξανά σηκώνομαι,
Πέφτω κάτω , όταν με πονάνε,
και η αλήθεια είναι, πως όλοι πονάνε.
Πέφτω κάτω , γιατί είμαι άνθρωπος
και λυγίζω, και όλοι λυγίζουνε.
Πέφτω κάτω, όταν μένω μόνη μου,
και όλοι μένουμε κάποια στιγμή μόνοι μας.
Πέφτω κάτω, όμως και ξανά σηκώνομαι.
Βλέπω τη ζωή μου από εδώ.
Από χαμηλά είναι ωραία,
γιατί μαθαίνω να εκτιμώ
τα ψηλά γράμματα.
Και καθώς σηκώνομαι, βλέπω όλους εσάς
που δεν πέσατε ποτέ.
Αλλοφροσύνη
Αντιλήφθηκα ότι όταν εσείς θα πέσετε,
Άγονος νους. Ξέρα.
θα πέσετε στα μαλακά,
Ο κόσμος των αξιών βαθύπνοος, μελαγχολικός.
και δεν μου άρεσε.
Οι ακτίνες ενός σκοτεινού ήλιου στενεύουν τα όρια της
Πότε θα μείνετε μόνοι σας;
ζωής μου.
Πότε θα λυγίσετε;
Η λογική μου συνηφασμένη με τους διαβάτες,
Να μας αφήσετε και να πέσετε.
περασμένη μέσα από το πρίσμα του ανθοχαμόγελου.
Να αλλάξουμε, να σηκωθούμε ξανά.
Άμα πέσω κάτω, και δεν σηκωθώ,
Κι όμως…
θα έχουμε πέσει όλοι μαζί,
Τα ζωάκια φοβούνται τους κύκλους των ματιών μου
θα έχετε πέσει και εσείς μαζί μας!
Carpe diem
Anonymous

Ας μπορούσα...

Ας μπορούσα αγάπη μου
το χρόνο να σταματήσω
και να προλάβαινα, ένα
στρατό από κακία να νικήσω!
Μονάχα ένα μπορώ να πω, πως
θα συνεχίσω γιατί στης μοίρας
την κλωστή δεν μπορώ να υποχωρήσω...

ΜΟΝΑΞΙΑ
Έχω εξετάσει όλες τις γωνίες των ονείρων, των
σκέψεων, του δωματίου, του μυαλού μου. Τα ‘χω
κάνει όλα αυτά και δεν έχω άλλο να κάνω.
Συμβιβάστηκα με τη μοναξιά μου .Είναι
Το μόνο που μου έμεινε πια στο όραμα της
ελπίδας!
Alter ego

Αλεξάνδρα Βορριά
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