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Καιρός δεν ήταν να κυκλοφορήσει το
καινούριο τεύχος μας; Η εφημερίδα μας
συνεχίζει «δυναμικά» για έκτη χρονιά, με την
επιθυμία, κάθε χρόνο, να γίνεται καλύτερη και
όλο και περισσότερα παιδιά να μοιράζονται
μαζί μας τις ιδέες τους!
Αρχικά, θέλουμε να καλωσορίσουμε, και
επίσημα, τα παιδιά της Α’ Λυκείου στο νέο
τους σχολείο. «Καλωσορίσατε» λοιπόν και να
ξέρετε πως σας περιμένουν τα τρία πιο όμορφα
χρόνια της σχολικής σας ζωής. Ναι, έχει
διάβασμα, προσπάθειες, επιτυχίες αλλά και
αποτυχίες όμως όταν θα αποφοιτήσετε θα
έχετε πάρα πολλές ευχάριστες αναμνήσεις.
Γέλια, πλάκες, καινούριοι φίλοι, καινούριοι
καθηγητές, εκδρομές, στόχοι που
πραγματοποιούνται ... Οπότε, καλό ξεκίνημα!
Τα παιδιά της Γ’ Λυκείου, από την άλλη,
ετοιμάζονται για τη «μάχη» των Πανελληνίων.
Ευχή μας είναι να έχουν πίστη στις
δυνατότητές τους και πολλές δυνάμεις κυρίως ψυχικές - για να τα «δώσουν» όλα από
δω και πέρα! Χρειάζεται να ξενυχτήσεις, να
κουραστείς, να κοπιάσεις, για να πετύχεις τα
όνειρα σου (Εργασία , Χαρά , Πρόοδος!!) .
Ευχαριστούμε πολύ όόόλα τα παιδιά που
συνεργάστηκαν μαζί μας , και ιδιαίτερα τα
παιδιά της Α’ Λυκείου, που μας γέμισαν με
καινούριες ιδέες και μας έδωσαν αρκετό (και
καλό) υλικό για επεξεργασία:
προβληματισμούς, σκέψεις, κριτικές,
καλλιτεχνικές δημιουργίες κα.
Τέλος, στολίσαμε και μείς την εφημερίδα μας
όσο πιο όμορφα μπορούσαμε και είναι έτοιμη
για ανάγνωση!
Σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και Καλή
Πρωτοχρονιά με πολλή αγάπη και τα
πρόσωπα που αγαπάτε! 

Η Συντακτική Ομάδα

Το 3ο ΓΕΛ στην PISA 2015
Ξέρετε τι είναι η PISA; Εκτός από ιταλική
πόλη με τον ομώνυμο (και στραβό) πύργο
της, είναι και διεθνής έρευνα στο χώρο της
εκπαίδευσης που τελείται υπό την αιγίδα του
ΟΟΣΑ, δηλ. του Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Η έρευνα ξεκίνησε το 2000 και από τότε
διεξάγεται κάθε τρία χρόνια σε
περισσότερες από 70 χώρες.
Εξετάζει την ικανότητα εφαρμογής των
γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν
οι μαθητές στο σχολείο, στην επίλυση
προβλημάτων της καθημερινής ζωής.
Τα γνωστικά πεδία που διερευνώνται είναι
τα Μαθηματικά, οι Φυσικές Επιστήμες, η
Κατανόηση Κειμένου και η Συνεργατική
Επίλυση Προβλήματος.
«Πολύ ενδιαφέρον», θα μου πείτε, «αλλά τι
μας νοιάζει εμάς;»
«Μας νοιάζει», θα σας απαντήσω, «γιατί το
σχολείο μας θα είναι φέτος ένα από τα
σχολεία που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας
στην εν λόγω έρευνα. Αφορά τα παιδιά που
γεννήθηκαν το 1999 δηλαδή όόόλους εσάς
που φέτος είστε στην Α Λυκείου.
Καταλάβατε τώρα;».
Και μάλλον πρέπει να βάλουμε τα δυνατά
μας γιατί τα σχολεία που είχαν
εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην
προηγούμενη έρευνα, το 2012, δεν τα είχαν
καταφέρει και τόσο καλά.
Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί από 2
Μαρτίου έως και 3 Απριλίου 2015.
Είμαστε σίγουροι ότι τα παιδιά που θα
λάβουν μέρος θα βγάλουν ασπροπρόσωπους
και το σχολείο μας αλλά και την Ελλάδα!
Η Συντακτική Ομάδα
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Οι δραστηριότητές μας
3 Δεκεμβρίου, μια εκδήλωση παραμυθένια!
Χρώματα, μουσική, χορός και πολύ - πολύ γέλιο. Με αυτά ήταν γεμάτη η εκδήλωση στην οποία
συμμετείχε το τμήμα Α2 του 3ουΓενικού Λυκείου Δράμας για την Παγκόσμια ημέρα των ΑΜΕΑ.
Σε συνεργασία με το Δημοτικό Ειδικό Σχολείο του δήμου Δράμας, το τμήμα μας κατάφερε και
πραγματοποίησε με επιτυχία την
εκδήλωση προς τιμή τα ΑΜΕΑ και
την, κατά κάποιο τρόπο, διαμαρτυρία
μας σχετικά με την διαφορετική
αντιμετώπιση που δέχονται. Μαζί
μας ήταν το ΕΕΕΕΚ Ειδικής Αγωγής,
το ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής, το 4ο Γυμνάσιο
Δράμας, το 7ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας
και ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ
«Αγωνιστές».
Το πρόγραμμα αποτελούνταν από δύο
χορογραφίες- τη «θάλασσα» και το
«αερόστατο»-, έναν αγώνα μπάσκετ, έναν αγώνα βόλεϊ και παιχνίδια σε ζευγάρια. Στον αγώνα βόλεϊ,
μάλιστα, συμμετείχαν οι μαθητές και πρωταθλητές του νομού στο βόλεϊ αγοριών από το σχολείο μας.
Στο τέλος, οι μαθητές του Α2 τμήματος χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς με τα παιδιά του Ειδικού
Σχολείου και μοίρασαν τα δωράκια που έφτιαξαν οι ίδιοι τους στο σχολείο.
Όλοι μας συμμετείχαμε και περάσαμε πολύ ωραία! Ήρθαμε πιο κοντά με παιδιά που δεν γνωρίζαμε
και γίναμε φίλοι. Ποιος θα φανταζόταν ότι θα ήταν τόσο εύκολο; Λίγα χαμόγελα, ένα απλό «Γεια!»
και μόλις απόκτησες έναν φίλο!
Και αυτό ήταν το νόημα της εκδήλωσης, να έρθουμε πιο κοντά, να δούμε από άλλη πλευρά τα
πράγματα, να περάσουμε ευχάριστα και να χαρίσουμε χαμόγελα, στα παιδιά, στο κοινό μας αλλά και
στους εαυτούς μας!
Η όλη εκδήλωση τελείωσε με επιτυχία, αφού καταφέραμε και περάσαμε το μήνυμα μας, το μήνυμα
της εκδήλωσης «Είμαστε ένα»!
Κούρτη Μαρία, Α2
ΠΡΩΤΙΑ ΣΤΟ ΒΟΛΕΪ
Η ομάδα Βόλεϊ αγοριών του 3ου Λυκείου Δράμας
αποτελούμενη από τους μαθητές:
- Αθανασιάδη Αθανάσιο
- Φωτιάδη Βασίλειο
- Παπαδάκη- Αρναούτογλου Αθανάσιο
- Κουνδουρά Θεόδωρο
- Τορνικίδη Βασίλειο
- Μουρατίδη Αντώνιο
- Παπαδόπουλο Δημήτριο
- Σύλλα Ιωάννη
- Αυγητίδη Γεώργιο
νίκησε στον τελικό το 2ο Λύκειο Δράμας και κατέκτησε
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το κύπελλο στο
σχολικό πρωτάθλημα βόλεϊ Ν. Δράμας.

ντρινννν!!! το περιοδικό των μαθητών του 3ου ΓΕΛ Δράμας, Δεκέμβριος 2014

3

Απόψεις
ΔΥΟ ΓΕΝΙΕΣ… 1000 ΛΟΓΟΙ ΕΝΤΑΣΕΩΝ
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Σε αυτό το τεύχος της σχολικής μας εφημερίδας, στη στήλη των σχέσεων θα μιλήσουμε για τα
προβλήματα που υπάρχουν μεταξύ γονέων και παιδιών, δύο διαφορετικών γενεών, με διαφορετικές
αντιλήψεις και προσδοκίες.
Όλοι μας αντιμετωπίζουμε σε καθημερινή βάση διαμάχες με τους γονείς μας, τους συγγενείς μας ή
ακόμη και τους καθηγητές. Αλήθεια, αναρωτηθήκατε ποτέ τους λόγους που συμβαίνει αυτό;
Πιστεύω πως τα παιδιά θεωρούν πως οι
μεγαλύτεροι είναι «παλιομοδίτες»,
«σπαστικοί» και ότι δεν τους
καταλαβαίνουν.
Από τη μεριά των μεγάλων πάλι,
υπάρχει η σκέψη πως αν δεν μαλώσουν τα
παιδιά δεν θα γίνουν σωστοί άνθρωποι.
Πολλές φορές βλέπουν τα παιδιά τους,
μέρα με τη μέρα, να δημιουργούν έναν
άσχημο γι’ αυτούς χαρακτήρα. Βέβαια και
οι αντιδράσεις των παιδιών καμιά φορά
δείχνουν ότι επιζητούν την αντιλογία και
τη λεκτική διαμάχη με τους μεγαλύτερους,
ίσως για την αύξηση της αδρεναλίνης και
το ξέσπασμα των νεύρων τους.
Κατά την γνώμη μου όλα αυτά είναι
αρνητικά για τον εαυτό μας αλλά και για
τους μεγαλύτερους. Αν θέλετε να
εκτονώσετε τα νεύρα σας μπορείτε να
πάτε στο γυμναστήριο, να βγείτε στη φύση
για τρέξιμο ή να προσπαθήσετε να
ηρεμήσετε ακούγοντας μουσική. Κάτι άλλο
που μπορούμε όλοι να κάνουμε είναι η
κουβέντα, ο διάλογος με ήρεμο τρόπο.
Προβληματισμοί και όχι... μόνο
Αν δείτε ότι αυτό δεν πετυχαίνει και
Στις μέρες μας οι άνθρωποι γίνονται όλο και πιο
ο συνομιλητής σας αυξάνει τον τόνο της
εγωιστές, πιο επικριτικοί και πιο απομονωμένοι.
φωνής του ή σας κάνει να νιώθετε άσχημα
Καθημερινά επιζητούν το προσωπικό κέρδος, το
μπορείτε να δοκιμάσετε να ηρεμήσετε
υλικό κέρδος, ένα μέσο που νιώθουν ικανοποίηση.
Και σαν να μην έφτανε αυτό επικρίνουν αυτούς που
παίρνοντας βαθιές ανάσες και εκπνέοντας
διαφέρουν, αυτούς που προσπαθούν για το
μετά από λίγα δευτερόλεπτα.
μεγαλύτερο δημόσιο όφελος, αυτούς που
Γενικότερα, προσπαθήστε να βρείτε
χρησιμοποιούν την προσφορά και την αγάπη ως
μια μέση οδό επικοινωνίας έτσι ώστε να
μέσο ικανοποίησης. Και τι θα συμβεί όταν όλοι
μειωθούν οι διαμάχες με τους
κατακρίνουν και σχολιάζουν; Και πώς θα
αντιμετωπισθεί μια τέτοια κατάσταση; Η λύση είναι
μεγαλύτερους στο σπίτι ή ακόμη και στο
απλή αν το σκεφτούμε λίγο. Πρέπει απλά να δούμε
σχολείο. Και το σημαντικότερο είναι να
και τις δύο όψεις του νομίσματος και τότε να
ξέρετε πως με τις φωνές χάνετε το δίκιο
κρίνουμε τους εαυτούς μας. Να δούμε ποιος κάνει
σας…
το σωστό και να επιλέξουμε ανάμεσα στην
Μάνια
προσφορά και τον εγωισμό. Γιατί μόνον έτσι θα

καταφέρουμε να νιώσουμε ικανοποίηση.

Ένας μαθητής της Α' Λυκείου
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Περί πανελληνίων εξετάσεων...
Ως μαθήτρια της τελευταίας τάξης του Λυκείου κι εγώ,
μπήκα στο "τριπάκι " να γράψω για κάτι που με
προβληματίζει... Καλώς ή κακώς το φλέγον θέμα για μένα
φέτος είναι μια λέξη που τρομάζει λίγο.. Είναι αυτή η λέξη
,γένους θηλυκού που σε αγχώνει. Στις Πανελλήνιες
αναφέρομαι. Σαν γνήσια «Πανελληνίζουσα» κι εγώ ας
εκφράσω κάποιες σκέψεις μου σε ένα, όσο λιγότερο κλισέ
άρθρο γίνεται!
Πανελλήνιες! Δηλαδή διάβασμα.. Όχι; Είναι η χρονιά που
ακόμη και να κοιτάς το ταβάνι μοιάζει πιο διασκεδαστικό
από το διάβασμα.
Η χρονιά που τρως τόσο, που η θεία σου, την οποία έχεις
να δεις ένα χρόνο και σε επισκέπτεται
τα Χριστούγεννα νομίζει ότι είσαι το χοντρό παιδάκι της
γειτόνισσας που μπούκαρε στο σπίτι! Είναι τέλος πάντων,
αυτή η χρονιά που "καντηλιάζεις" για τα καλά τις
Πανελλήνιες και το εκπαιδευτικό σύστημα με το οποίο
πρέπει να πορευθείς ακόμη δώδεκα μήνες της ζωής σου.
Και αφού τελειώσει αυτό; Τι γίνεται τότε; Συνεχίζεις λάθος- συνεχίζουμε να αναθεματίζουμε το σύστημα; Ίσως
υπερβολική η γενίκευσή μου ,αλλά θαρρώ πως μετά "δε
δίνουμε δεκάρα" για το τι συμβαίνει στην Παιδεία.
Είμαστε κι εμείς ,λοιπόν, που δεν μας "καίγεται καρφί"
μετά από την εισαγωγή μας στην Τριτοβάθμια, είναι και
αυτοί που κάνουν απεργίες πείνας για να έχουν το δικαίωμα
στη γνώση, στην Παιδεία ,υπερασπιζόμενοι με τη ζωή τους
κάτι που ίσως να τους κάνει να δουν τον κόσμο με
περισσότερη ελπίδα, άνθρωποι που έχουν φάει με το
κουτάλι τη στιλπνή ακαμψία του συστήματος.
Είναι αξιοθαύμαστα δραματική η θρησκευτική ευλάβεια
με την οποία τηρείται η αδράνειά μας για
τα λογής προβλήματα που προκύπτουν. Αυτή η
άτιμη παραδοχή, ότι τίποτα δεν αλλάζει σ' αυτόν
τον τόπο και ότι η μόνη μας διέξοδος είναι να
κοιτάξουμε τον περιούσιο εαυτούλη μας! Όμως σ' αυτήν την
πολιτεία που είμαστε χωρισμένοι
με τείχη, τείχη που κανένας θεός δεν έχτισε
ανάμεσα στους ανθρώπους ,θα πρέπει να
προσπαθήσουμε για κάποιο εφικτό. Εξάλλου, το έδαφος
δεν είναι ποτέ τόσο γόνιμο όσο στην
ηλικία της νεότητας...
Έτσι κι εγώ, μάλλον θα πρέπει να σχεδιάσω έναν κόσμο
όπως τον επιθυμώ,
και όχι όπως θα αναγκαστώ να ζήσω.

Κατερίνα Αγγελοπούλου

Το ταξίδι της ζωής μου
Αντικρίζοντας ο άνθρωπος τον πρωινό ήλιο,
ατενίζοντας τον καταγάλανο ουρανό,
μυρίζοντας τον αέρα, νιώθοντας τη ζεστή
ανάσα της φύσης, χορεύοντας τον ατελείωτο
χορό των λουλουδιών αισθάνεται
ευτυχισμένος. Τι είναι όμως άραγε ευτυχία; Τι
την κάνει τόσο δυσεύρετη και ταυτόχρονο
τόσο πολυπόθητη; Και άραγε υπάρχει τρόπος
προσέγγισής της ή απλά αποτελεί ένα όνειρο
άφταστο για όλους μας;
Ως ευτυχία ορίζεται η καλή τύχη, η
διάρκεσα χαρά, η ατελείωτη μακαριότητα, η
ουσιαστική και εις βάθος ικανοποίηση και η
πραγματική πληρότητα. Η ευτυχία έχουσα
τόσα πολλά χαρακτηριστικά αποκτά τέτοια
αξία, ώστε τελικά να μετατρέπεται και να
μετουσιώνεται στο νόημα της ζωής και της
κάθε ύπαρξής μας.
Διανύοντας φέτος μια δύσκολη χρονιά, ίσως
η πιο δύσκολη που έζησα ως τώρα,
ονειρεύομαι να συναντήσω την ευτυχία.
Πίεση, άγχος, καθημερινή προσπάθεια, για να
ξεπεράσουμε τον εαυτό μας. Μέσα σε μια
τέτοια αναπροσαρμογή η ευτυχία ούτε καν
υφίσταται, πόσο μάλλον να βιωθεί. Δεν
υπάρχει ούτε χρόνος για περισυλλογή, μόνο
κανένα βράδυ που δε σε παίρνει ο ύπνος
σκέφτεσαι την ευτυχία και τότε αποκοιμιέσαι
γλυκά.
Είναι η ζωή μας ένα μεγάλο ταξίδι και εμείς
μέσα στο πέλαγος ταξιδεύουμε ψάχνοντας να
βρούμε αυτό το κάτι που λέγεται ευτυχία, που
να ξέραμε ότι αυτή βρίσκεται στο νησάκι που
μόλις εγκαταλείψαμε.

Μια μαθήτρια της Γ’ Λυκείου
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Μαθητικές καταλήψεις
3 Νοέμβρη
Στις 3 Νοέμβριου πραγματοποιήθηκε η Πανελλήνια Κατάληψη γυμνασίων και λυκείων, η οποία
αφορούσε το νέο εκπαιδευτικό σύστημα ή όπως αλλιώς ονομάζεται το «Νέο Λύκειο». Έτσι , και
εμείς ως μαθητές των δυο λυκείων αποφασίσαμε να κινητοποιηθούμε κλείνοντας το σχολείο.
Κύριοι λόγοι αυτής της κινητοποίησης ήταν και είναι η Τράπεζα Θεμάτων, εκεί όπου παραμερίζεται
ο μαθητής, η κριτική σκέψη του αλλά και οι καθηγητές, κι όλοι απλά γίνονται εκτελεστικά όργανα
προκαθορισμένων οδηγιών, εργαλεία ενός απρόσωπου αναλυτικού προγράμματος.
Ο καθηγητής χάνει το δικαίωμα να διαχειριστεί
την «ύλη» του ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της
τάξης του και τρέχουν όλοι μαζί και ιδιαίτερα οι
μαθητές που καταφεύγουν σε φροντιστήρια
επιβαρύνοντας τους γονείς τους οικονομικά για
να καλύψουν την πολυπόθητη ύλη και να
ανταποκριθούν στις εξετάσεις. Η γνώση που μας
δίνεται δεν είναι πια προσωπική και
προσαρμοσμένη στις προσωπικές ανάγκες αλλά
είναι μια γνώση όχι για τη μάθηση αλλά για τις επιδόσεις , τυποποιημένη, που όσοι πειθαρχήσουν
και την παπαγαλίσουν θα είναι έτοιμοι να καταλάβουν θέσεις στην αγορά εργασίας.
Όσοι θελήσουν να κοιτάξουν και λίγο πιο πίσω από τις σελίδες του βιβλίου είναι οι
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απροσάρμοστοι, οι ενοχλητικοί. Όσοι δεν έχουν τα χρήματα για τα φροντιστήρια που είναι πια
απαραίτητα είναι οι «άτυχοι» που δεν χωρούν στο εξελιγμένο εκπαιδευτικό μας σύστημα.
Την πρώτη μέρα που κλείσαμε το σχολείο η κατάληψη «έσπασε» καθώς τα παιδιά που ήμασταν
μέσα ήταν λιγότερα από τα παιδιά που ήταν έξω. Δεν το καταλαβαίνω βέβαια αυτό… γιατί να μην
είμαστε όλοι μέσα αφού όλα τα παιδιά αφορά το σύστημα αυτό, όλα τα παιδιά έχουν παράπονα
για το σύστημα αυτό. Μας φώναζαν πως αυτός δεν είναι τρόπος διαμαρτυρίας, τότε «ποιος είναι;»
τους ρωτούσαμε, και δεν ήξεραν τι να μας απαντήσουν . Κάναμε πορείες και κανένα από τα
παιδιά που ήταν κατά της κατάληψης δεν ήταν εκεί. Γιατί να δέχεσαι ό,τι σου προσφέρουν;
Το θέμα είναι ότι μας έχουν φέρει σε μια κατάσταση
όπου δεν έχουμε διάθεση να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα
μας. Αν δεν κινητοποιηθούμε εμείς, τότε ποιος; Το σχολείο
είμαστε εμείς, μην τον ξεχνάμε, ας φέρουμε μαζί
οργανωμένα την αλλαγή! Τώρα, θα γυρίσει κάποιος και θα
πει «και τι καταφέρατε»; Το θέμα πολλές φορές δεν είναι αν
τα καταφέραμε, η αλλαγή δεν έρχεται κατευθείαν θέλει προσπάθεια και όμως πιστεύω πως αυτές
οι καταλήψεις δεν έγιναν μάταια γιατί πολλά παιδιά που τόσο καιρό έμεναν άπραγα
κινητοποιήθηκαν και αγωνίστηκαν για τα δικαιώματα τους και μέσα από τις επιστολές που
στείλαμε στο Υπουργείο συζητούνται τροποποιήσεις του συστήματος.
Μα πάντα έτσι γίνεται … καθώς συνήθεια αυτών που δεν έκαναν τίποτε είναι να κατηγορούν τους
άλλους γιατί δεν τα έκαναν όλα.

Μάγδα
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graffiti
Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
Τέχνη. Έκφραση συναισθημάτων, ερμηνεία του κόσμου, αυτό είναι τέχνη. Οι άνθρωποι από
πάντα και για πάντα θα τείνουν στο να δημιουργούν τέχνη. Έτσι, όταν χαίρονται ή λυπούνται,
όταν αγαπούν ή μισούν, όταν νιώθουν την ανάγκη να επικοινωνήσουν μπορούν κυριολεκτικά να
κάνουν θαύματα! Απόδειξη; Οι ζωγραφιές στα σπήλαια των πρωτόγονων, τα γλυπτά και τα
αγάλματα του αρχαίου κόσμου, οι πίνακες ζωγραφικής, τα τραγούδια, τα ποιήματα… Όλα αυτά
τα έργα μας έχουν κληροδοτήσει χιλιάδες δημιουργοί και αποτελούν κληρονομιά της
ανθρωπότητας.
Τι γίνεται όμως με την τέχνη του 21ου αιώνα; Μεταξύ των άλλων, η τέχνη του δρόμου, τα
λεγόμενα «γκράφιτι», είναι ένα φαινόμενο που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Αμέτρητα
μηνύματα, μηνύματα αγάπης, αγανάκτησης, συνθήματα, ζωγραφιές με κάποιο ιδιαίτερο νόημα,
όλα γραμμένα από ανθρώπους που έτσι θέλησαν ή έτσι μπόρεσαν να εκφράσουν αυτά που
ένιωθαν ή να γράψουν αυτά που ήθελαν να φωνάξουν δυνατά, αλλά κανείς δεν τους άκουγε.

7
Σ’ ένα κόσμο που επικρατεί η κακία, το
μίσος, το συμφέρον τα γκράφιτι, ίσως, είναι
η απόδειξη ότι οι άνθρωποι συνεχίζουν να
δημιουργούν, για να ομορφύνουν λίγο τον
κόσμο γύρω τους. Συνεχίζουν να αγαπούν,
συνεχίζουν να επαναστατούν.
Είναι και μερικοί, πάλι, που δεν τα
δέχονται ως τέχνη, βλέπουν μονάχα
μουτζούρες στους τοίχους και το
αποκαλούν βανδαλισμό.
Ένα όμως είναι βέβαιο, κάποια από αυτά
τα «έργα» είναι πολύ όμορφα, πολύ
έξυπνα και είναι παντού!!

Αλεξάνδρα
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Μην πατάτε τον ... τοίχο

Το 2015, ονειρεύομαι...
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Τα παιδιά της Α Λυκείου γράφουν
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ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΟΥ ΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ
Μετά από έντεκα χρόνια σε σχολεία, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, χρόνια γεμάτα
γνώσεις, εμπειρίες, χαρές και λύπες, ήρθε ο καιρός για το λύκειο και την τελική ευθεία προς
τις σπουδές.
11 Σεπτεμβρίου 2014, για 12η χρονιά χτυπάει το κουδούνι και βλέπω φίλους και
γνωστούς, όλοι στην ίδια αυλή, για την έναρξη μιας ακόμη σχολικής χρονιάς! Κι όμως,
νιώθω όπως πριν 12 χρόνια τότε στο νηπιαγωγείο, αυτός ο ενθουσιασμός για το νέο
σχολείο και η προσμονή για νέες γνωριμίες, με παιδιά από άλλα σχολεία της πόλης, που
συναντιόμαστε ίσως και για πρώτη φορά. Τα συναισθήματα τις πρώτες μέρες είναι
περίεργα. Χαρά και ενθουσιασμός από τη μια για τις γνωριμίες με καινούρια παιδιά και
καθηγητές, αλλά από την άλλη φόβος για το καινούριο, για την τελική ευθεία, τα τρία
χρόνια που μας έμειναν μέχρι τις πανελλήνιες και το πανεπιστήμιο.
Νέο λύκειο, νέο σύστημα…. Τι θα γίνει; Όλα μπερδεμένα μέσα στο μυαλό μου… Το
κοινοβούλιο ακόμη δεν έβγαλε τις τελικές του αποφάσεις, και κάθε βδομάδα
ανακοινώνονται και άλλες καινούριες… Τι θα γίνει με την βαθμολογία μας και πώς θα
διαμορφωθούν οι βάσεις για τις εισαγωγές μας στις διάφορες σχολές; Πολλές φορές κλείνω
τα μάτια και ονειρεύομαι τη σχολή που θέλω να περάσω, όμως μόλις τα ανοίγω,
πληγώνομαι, από τη σκέψη πως ίσως δεν καταφέρω να πραγματοποιήσω το όνειρό μου
ποτέ…
Χρόνος
Γενικότερα το σχολείο είναι πολύ ωραίο,
Από μέρα σε μέρα ο χρόνος κυλά
διαφορετικό από τα υπόλοιπα σχολεία
Φέρνει χρώμα κι ελπίδα για να φύγει
στα οποία φοιτούσα, κάτι που συμβαίνει διότι
ξανά
συστεγαζόμαστε και με ένα ακόμη λύκειο.
Προστατεύει το χθες με ασπίδα πηλού
Τα παιδιά και οι καθηγητές που γνώρισα
Κι ας φωνάζει το τώρα για δικαίωση
αυτό το πρώτο διάστημα είναι πολύ καλοί
καιρού
και ευγενικοί!
Πλέον το σχολείο έγινε ένας χώρος για παιδιά
που έχουν κουράγιο, υπομονή και αντοχή να
διαβάζουν καθημερινά, ώστε να τα βγάζουν πέρα.
Το λύκειο έχει τις δικές του απαιτήσεις σε
μεγαλύτερο βαθμό από τα προηγούμενα σχολεία.
Σκοπός μας είναι να βγάλουμε εις πέρας τις
«δοκιμασίες» που θα μας αναθέτουν οι καθηγητές
αυτά τα τρία χρόνια. Τρία χρόνια γεμάτα
διάβασμα μας περιμένουν…
Τρία χρόνια μέχρι να αφήσουμε την πόλη μας
και τις παρέες μας και να πάμε σε κάποια άλλη
πόλη για σπουδές και φοιτητική ζωή!
Μάνια

Σαστισμένο το βλέμμα να κοιτάει
μπροστά
Το παρόν πάλι φεύγει πριν φανεί
καθαρά
Κι εσύ συνεχίζεις να ψάχνεις το αύριο
Προσπαθείς να φιμώσεις το ''εγώ'' σου
το άγριο
Μα κανείς δεν σου είπε για αλήθεια
ζωής;
Σου αρέσει που χάνεις δίχως να
προσπαθείς;
Άσε πίσω εκείνα που το σώμα κρατούν
και αφήσου στο τώρα που ζητά να το
δουν.
Μάνια
Μαρία Καρροπούλου
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Τα παιδιά της Α Λυκείου γράφουν
ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ - Ένα «επίπονο» ταξίδι
Λύκειο... Φτάσαμε κιόλας στο λύκειο; Πότε μεγάλωσα τόσο πολύ; Σαν χθες μου φαίνεται
που πρωτομπήκα σε αλάνα σχολείου, τότε στο δημοτικό, και τώρα βρίσκομαι μέσα σε έναν
χώρο με μεγάλα και σοβαρά παιδιά και καθηγητές απαιτητικούς, με ένα σύστημα
καινούργιο που το μόνο που καταφέρνει είναι να παιδεύει την ζωή των μαθητών
αναγκάζοντας τους με όλα αυτά, να κάνουν φροντιστήρια καθημερινά για να μπορέσουν να
πετύχουν κάτι, με αποτέλεσμα την εξουθένωση των μαθητών.
Όταν είδα πως έφτανε ο καιρός που θα πάω λύκειο μόνο στην ιδέα τρόμαξα, γιατί ήξερα
πως έχουν τα πράγματα και πως θα δυσκολευόμουν αρκετά για να τα καταφέρω. Καλή
μαθήτρια είμαι, αλλά μόνο αυτό για το νέο λύκειο πιστεύω πως δεν φτάνει, γιατί αν θες να
γίνεις κάτι σπουδαίο, πρέπει να γίνεις σπουδαίος, με άλλα λόγια μαθητής του 20, πράγμα
απίθανο για τους περισσότερους μαθητές. Ξέρω πως χωρίς προσπάθεια δεν γίνεται
Γιατί είμαστε άνθρωποι
Και αν μείνεις άπραγος τι θα καταφέρεις;
Αν δε φωνάξεις κι αν δε τρέξεις;
Αν δε φωνάξεις και αν δε τρέξεις δε θ' ακουστείς .
Αν δεν ακουστείς δε θα ζήσεις.
Αν δε ζήσεις δε θα υπάρξεις.
Και αν δεν υπάρξεις νεκρό φύλλο θα καταλήξεις
που από δέντρο ζωντανό έχει πέσει.
Μα μη φοβάσαι.
Πάνω σου νέα δέντρα θα φυτρώσουν
μαθαίνοντας από τα λάθη τα δικά σου.
Γιατί όσο υπάρχουν άνθρωποι που σωπαίνουν
Θα υπάρχουν άνθρωποι που φωνάζουν
Όσο στέκεσαι κάποιος θα τρέχει
Προσπαθώντας να μείνει ανόθευτος ενάντια στην πίεση
της κοινωνίας.
Ψάχνοντας την αλήθεια.
π
Άνθρωποι μικροί που τολμούν να σε κοιτούν στα μάτια.
Άνθρωποι που δε φοβούνται τα λόγια σου.
Άνθρωποι καθημερινοί που κάνουν τη διαφορά.
Σκέψου. θέλεις να είσαι το λάθος;
Να είσαι η σκιά το θαρραλέων;
Ξύπνα! Γεννήθηκες για να συμβάλεις.
Μη κοιμάσαι, μη τους ακούς , μη παρασύρεσαι απ' τη
μάζα.
Ναι, σα μια πέτρα έτσι κι εσύ.
Ένα βότσαλο μες' τα αμέτρητα που αν ενωθούν φράγμα
ολόκληρα δημιουργείται.
Μα όταν πέσεις όλο το φράγμα πίσω σου θα
καταρρεύσει.
Απογοητεύομαι μα δε σε κρίνω.
Γιατί είμαστε άνθρωποι και η αλλαγή μας φοβίζει.

Μαρία Καρροπούλου

τίποτα, αλλά είναι αρκετά δύσκολα
τα πράγματα όταν έχεις φουλ
πρόγραμμα και ένα απαιτητικό
σχολείο πάνω από το κεφάλι σου.
Εξάλλου ζούμε σε καιρούς
δύσκολους και το κράτος αντί
να μας παροτρύνει με το διάβασμα
και να μας βοηθάει, αντιθέτως
μας καταστρέφει σιγά σιγά από λίγο,
γιατί η αλήθεια είναι πως τα
φροντιστήρια θέλουν λεφτά και
στην Ελλάδα αυτά ΔΕΝ υπάρχουν.
Φυσικά από την μία νιώθω πολύ
ωραία που βρίσκομαι σε ένα περιβάλλον
πιο ώριμο, πιο «μεγαλίστικο», με
περισσότερη κατανόηση, αλλά από την
άλλη φοβάμαι το τι θα αντιμετωπίσω σ
τα τρία αυτά χρόνια μου στο λύκειο,
γιατί ξέρω πως τα πράγματα τώρα θα
αρχίσουν να δυσκολεύουν και πως το
μέλλον μας καλώς ή ΚΑΚΩΣ θα κριθεί
από αυτά τα χρόνια μας στο λύκειο.
Ευελπιστούμε λοιπόν, σε ένα καλό
περιβάλλον, με συνεργασία, κατανόηση
και υποστήριξη κυρίως από τους
καθηγητές μας, οι οποίοι είναι
συνοδοιπόροι μας σε αυτό το δύσκολο
ταξίδι προς την επιτυχία μας!
ανώνυμη
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Βιβλιοπαρουσιάσεις
« Πυθαγόρεια Εγκλήματα», του Τεύκρου Μιχαηλίδη
Μου φαινόταν πολύ δελεαστική εξ’ αρχής, η ανάγνωση του
συγκεκριμένου βιβλίου, διότι αποτελεί ένα πάντρεμα των δύο πιο αγαπητών
ειδών αναγνωσμάτων για μένα, της αστυνομικής ιστορίας αφενός, που σιγά
σιγά έχω αρχίσει να αποκτώ μια κάποια εμπειρία και της μαθηματικής
λογοτεχνίας αφετέρου, στην οποία είμαι σχετικά καινούριος σ’ αυτό το είδος.
Το βιβλίο αποτελεί μια ιδιαίτερα επιμελημένη συγγραφή μιας ιστορίας
που αποτελεί σύνηθες φαινόμενο για τον φημισμένο Έλληνα συγγραφέα
μαθηματικής λογοτεχνίας, Τεύκρο Μιχαηλίδη.
Παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον από τις πρώτες κι όλας σελίδες και
καθηλώνει τον αναγνώστη με πολλά ερωτήματα, μαθηματικής ή αστυνομικής
φύσης, εμπλουτίζοντας, έτσι, την πλοκή του εξαιρετικού αυτού βιβλίου.
Εκτός των άλλων, είναι και ιδιαίτερα πληροφοριακό για την εξέλιξη της
μαθηματικής επιστήμης, καθώς παρατίθενται πολλά ιστορικά γεγονότα και διάφορες ιστορίες από την ζωή
πολλών σπουδαίων και φημισμένων μαθηματικών. Επίσης, τα ιστορικά στοιχεία που επισημαίνονται κατά την
διάρκεια της αφήγησης κάνουν το βιβλίο ακόμα πιο ενδιαφέρον.
Ένα ακόμα αξιοσημείωτο στοιχείο του καταπληκτικού αυτού βιβλίου είναι η επιλογή μαθηματικών
προβλημάτων που τίθενται από τους ήρωες και η εκλαΐκευση τους και σε τέτοιο βαθμό, ώστε να γίνονται
κατανοητά από όλους γενικά τους αναγνώστες.
Τέλος το καλύτερο, κατά την γνώμη μου, αβαντάζ του βιβλίου είναι το συνταρακτικό και ανατρεπτικό φινάλε
του που κρατά προσηλωμένο τον αναγνώστη του και του προκαλούν δέος. Θα πρότεινα το βιβλίο σε όσους δεν
αγαπάνε αυτά τα δύο είδη, καθώς αποτελεί έξοχο παράδειγμα για να μιμηθεί κανείς σ’ αυτά και να τα αγαπήσει.
Για όσους τα αγαπούν ήδη θεωρώ αυτονόητο ότι το έχουν διαβάσει..

Χριστοφορίδης Χριστόφορος, Β5

Μαρκ Χάντον, «Ποιος σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυχτα»
Ο Μαρκ Χάντον περιγράφει τον κόσμο μέσα από τα μάτια ενός αυτιστικού
παιδιού. Το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί ένα παράθυρο στον κόσμο του
αυτισμού. Δεν αναφέρεται απλώς στα παιδιά του αυτιστικού φάσματος, αλλά σε
όλα τα παιδιά που το μυαλό τους λειτουργεί διαφορετικά. Είναι ένα μυθιστόρημα
που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες.
Ο Κρίστοφερ Μπουν είναι ένας παράξενος νέος και το μυαλό του δουλεύει
με τρόπο ιδιαίτερο.
Ξέρει πάρα πολλά για τα μαθηματικά και πολύ λίγα για τους ανθρώπους. Του
αρέσει να φτιάχνει χάρτες και σχεδιαγράμματα, λατρεύει τα αστυνομικά
μυθιστορήματα και το κόκκινο χρώμα. Δεν του αρέσει το κίτρινο και το καφέ,
δεν αντέχει να τον αγγίζουν και δεν μπορεί να πει ψέματα.
Ένα βράδυ βρίσκει νεκρό το σκύλο της γειτόνισσάς του κι αποφασίζει να
ξεδιαλύνει το μυστήριο. Η αναζήτησή του όμως θα τον παρασύρει σε μονοπάτια
δύσβατα, που οδηγούν στη χαμένη από καιρό μητέρα του. Καλείται τώρα να
ξεδιαλύνει άλλα μυστήρια, αυτά του κόσμου των μεγάλων, πολύ πιο περίπλοκα από το απλό «Ποιος σκότωσε το
σκύλο»...
Ένα εκπληκτικό σε σύλληψη μυθιστόρημα, που ρίχνει φως και στις πιο λεπτές εκφάνσεις του κόσμου γύρω
μας. Το μυθιστόρημα αυτό ξεχειλίζει από χιούμορ και λεπτή ειρωνεία. Το αποτέλεσμα είναι ένα αποκαλυπτικό
έργο, μια μοναδική και επιβλητική λογοτεχνική φωνή.
Μία ιστορία γραμμένη από κάποιον ο οποίος εργάζεται με ιδιαίτερους ανθρώπους για όλους εμάς που δεν
μπορούμε να τους καταλάβουμε....

Κ.Π.
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