
Τα προβλήματα του ελληνικού σχολείου  

Στις μέρες μας ,το Ελληνικό σχολείο εμφανίζει σημάδια παρακμής, τα οποία οδηγούν στην υποτίμηση του από τους 
μαθητές. Επειδή κι εγώ είμαι μαθητής της τρίτης γυμνασίου ενός δημόσιου ελληνικού σχολείου, θα προσπαθήσω να 
παρουσιάσω προβλήματα του δικού μου σχολείου, αλλά και να προτείνω κάποιες λύσεις. 

 Αρχικά, θα ήθελα να τονίσω το πρόβλημα του τρόπου με τον οποίο γίνεται το μάθημα. Οι καθηγητές, λόγω του 
γεγονότος ότι πρέπει να παραδώσουν μια συγκεκριμένη διδακτέα ύλη, βρίσκονται εγκλωβισμένοι χωρίς να μπορούν να 
κάνουν περαιτέρω πράγματα με τους μαθητές (προγράμματα κτλ). Έτσι αναγκάζονται να παραδίδουν το μάθημα με 
συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος καταντάει βαρετός. Παράλληλα, τα παιδιά 
δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να παρακολουθήσουν το ίδιο το μάθη-
μα, καθώς περιέχει υπερβολικές πληροφορίες, πολλές φορές για πράγματα 
που τους είναι αδιάφορα. Είναι τέλος γεγονός ότι ο τρόπος αξιολόγησης 
παραπαίει. Οι καθηγητές, υποχρεωμένοι να παραδώσουν βαθμολογία, υ-
ποβάλλουν τους μαθητές σε διαγωνίσματα, με αποτελέσματα οι μαθητές 
να εστιάζουν περισσότερο στην απόκτηση του καλού βαθμού, παρά στην 
ουσιαστική γνώση. 

 Ωστόσο, κανένα πρόβλημα δεν είναι άλυτο. Κατά την άποψή μου, 
το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να προσφέρει μια σχετική ελευθερία 
στους καθηγητές. Αυτοί με τη σειρά τους θα πρέπει να ξεφύγουν από τον 
παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Έτσι, θα υποβάλλουν τους μαθητές τους  
σε εργασίες, οι οποίες δε θα έχουν στόχο την αξιολόγηση, αλλά την από-
κτηση γνώσης. Μ` αυτό τον τρόπο οι μαθητές θα αρχίσουν να δείχνουν  
περισσότερο ενδιαφέρον στο μάθημα, το οποίο πλέον θα ξεφεύγει από περιττές πληροφορίες, αλλά θα εστιάζει στην ου-
σιαστική γνώση, και θα αποδυναμωθούν τα φροντιστήρια, που σήμερα έχουν πληθύνει, λόγω της «υποτίμησης» του 
ελληνικού σχολείου. 

 Συνοψίζοντας, δε χωρά αμφιβολία ότι το ελληνικό σχολείο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, τα οποία απομα-
κρύνουν τους μαθητές από αυτό. Ωστόσο με μια σημαντική αλλαγή πολιτικής στο χώρο της παιδείας θα μπορέσει το 
σχολείο να αναβαθμιστεί αλλά και να κερδίσει τις καρδιές των ελλήνων μαθητών. 

(Κουτσογιάννης Απόστολος, μαθητής Γ4) 

Για (καλή) αρχή  

Αξίζει να διαβάσετε: 

• Τα βραβευμένα λο-
γοτεχνήματά μας 

• Ο Bansky και το 
graffiti 

• Έρευνα: Κολατσιό 
σπιτικό ή από το 
κυλικείο; 

• Οι μέρες του Αλέξη 

• Όταν ακούω 
«σχολείο» 

Κατά … (τα) … τείχη βρίσκεται το σχολείο 
μας. Εδώ περνάμε τη μισή μας μέρα ή 
καλύτερα τη μισή μας ζωή, προσπαθώ-
ντας ν’ αφουγκραστούμε το   «σύνθετο» 
κόσμο μας, την «πολυτάραχη» εποχή μας, 
να γνωρίσουμε τους γύρω μας, τους 
«άλλους», τον εαυτό μας… 

       Δεν είναι εύκολη η (μαθητική) ζωή 
μας. Και ποιων είναι άλλωστε… Ιδιαίτερα 
στις μέρες μας… Καταστροφή του περι-
βάλλοντος, οικονομική κρίση, ανεργία, 
φτώχεια, πόλεμοι, και το χειρότερο; Απά-
θεια και αδιαφορία, εφησυχασμός… 
«Αιωρείται» η αίσθηση πως κάποιοι άλλοι 
θα βρουν τη «μαγική» λύση για όλα!     

       Κατά «τείχη» λοιπόν, πήραμε την 
απόφαση να δημοσιοποιήσουμε τις σκέ-
ψεις μας, να εκθέσουμε τον προβληματι-
σμό μας, για όλα αυτά που γίνονται και 
μας αφορούν, για όσα συμβαίνουν στο 
σχολείο μας, εντός και εκτός των 
«τειχών», στη γειτονιά μας, γύρω μας… 
Έχουμε ιδέες, ενδιαφέροντα, ανησυχίες 
και προτάσεις και η εφημερίδα μας, η 
«κατά τείχη» προσπάθειά μας, θέλουμε να 
είναι έκφραση όλων αυτών! Είναι μια ευ-

καιρία ν’ ακουστεί η φωνή μας. 
Είναι μια ευκαιρία να δημιουργή-
σουμε. Ευχηθείτε μας, λοιπόν, 
καλή τύχη!!!  

 

Η συντακτική επιτροπή 

ΚΑΤΑ … ΤΕΙΧΗΚΑΤΑ … ΤΕΙΧΗ  
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 Έξω απ΄ την τάξη… 
   ...προγράμματα   

 
2007-2008 
«Μαθαίνω να ζω με ασφάλεια στο σχολείο μου» 
«Προλαμβάνω και αντιμετωπίζω μικροατυχήμα-
τα στη ζωή μου» 
«Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Βιοαέριο» 
«Ατομική συμβουλευτική, καθοδήγηση και εμψύ-
χωση σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες» 
«Υδροβιότοποι σε κίνδυνο» 
 
2008-2009  
«Comenius “Safe and sound school”» 
«Λόγω...διατροφής - Εφηβική διατροφή και δια-
τροφικές διαταραχές» 
«Στερεότυπες αντιλήψεις: Υπάρχουν αντρικά και 
γυναικεία επαγγέλματα;» 
 
 

ΠεριεχόμεναΠεριεχόμενα  
 

2       Ταυτότητα «Κατά τείχη» 
3 Έρευνα: Κολατσιό στο σχολείο  
4 Σασείδας speaking 
5 Τοίχος ελεύθερης έκφρασης 
6 Σκέφτομαι... 
7 ...Και γράφω 
8 Προτάσεις 
9 Graffiti 4 ever: ο Bansky 
10 Ο πόλεμος ση Γάζα 
11 Πάμε μουσείο; 
12 Παιχνίδια και γρίφοι 

 
  Σ υ ν τ α κ τ ι κ ή     Ο μ ά δ α 
   

Μαθητές :  Σίμος Ανταβαλής, Αριστέα ∆αφέρμου, Βασίλης Κιμπερτζής, Γιουλιάν Ουρούτσι, Πρόδρομος Κουρούδης,  

  Ραφαέλα –Χριστίνα Κούμπουλα, Αθηνά Γκόσε, Πόπη Μπόλη, Μαρία Μαυροπούλου, Ρίτα Μακαριάν, Γιάννης Βαλτατζής, Γιαννούλα  
  Κίτσου, Αλεξία Χλιάπα, Πέτρος Γούτας, Χριστίνα Καραγιάννη, ∆έσποινα Παγιώτα, ∆ημήτρης Ταμπακίδης,  Έλσα Στόικο,  

  Απόστολος Κουτσογιάννης, Γιώργος Νταμοτσίδης, Ελισάβετ Μήτσο Άμπρα 

Εκπαιδευτικοί: Ειρήνη Χριστοφορίδου - Καλλιτεχνικών, Ελευθερία Μπέντση - Φιλόλογος,  Ιωάννης Λαθήρας -  Χημικός,  

Σχεδιασμός:  Ματίνα Κουβέλα - Οικιακής Οικονομίας, Ειρήνη Χριστοφορίδου - Καλλιτεχνικών 
 
Επικοινωνία: ∆ιεύθυνση: Γληνού 13, Συκιές, 56626 
Τηλέφωνο:  2310203027 
FAX:           2310203243  
email: mail@1gym-sykeon.thess.sch.gr   

Πηγή: http://www.arkas.gr 

Οι εξετάσεις πλησιάζουν! Το καλο-
καίρι επίσης! Μην ξεχάσεις να τσε-
κάρεις τις ημερομηνίες του Μαθητι-
κού  Φεστιβάλ Σχολικών Συγκροτη-
μάτων Schoolwave 2009. Πραγμα-
τοποιείται κάθε Ιούνιο, λίγο μετά τις 
εξετάσεις, "σαν ένα τεράστιο ομαδι-
κό «άντε γεια» στη σχολική χρονιά 
που έφυγε", όπως αναφέρουν οι δι-
οργανωτές του. Βρες πληροφορίες 
για τις συναυλίες που θα πραγματο-
ποιηθούν στη Θεσσαλονίκη στο 
www.theschooligans.gr !!! 



  ΚΑΤΑ  … ΤΕΙΧΗ  

 

 

 

 

 

    Τα «πρωτάκια» απαντούν!!! 
   ΕΡΕΥΝΑΕΡΕΥΝΑΕΡΕΥΝΑ   

«Εγώ προτιμώ τη 
μαμά μου επειδή σε 
αυτά τα θέματα ξε-
περνάει ακόμα και τη 
Βέφα!» (Κων/να, Α.) 

«Φυσικά προτιμώ το κυλι-
κείο σε ποικιλία, αλλά τη 
μαμά μου σε γεύση!» 

(Μαριέττα Ζ.) 

«Κάθε μέρα στο κυλικείο 
γίνεται χαμός. Οι μεγαλύτε-
ροι όλο μας κλέβουν τη σει-

ρά, μας σπρώχνουν κ.α. Γι αυ-
τό προτιμώ το φαγητό που μου 
δίνει η μαμά μου!» (Χρήστος ∆.) 

«Σίγουρα τα φαγητά της μαμάς 
είναι πιο υγιεινά, αλλά το αν-
θυγιεινό και μερικές φορές πιο 
νόστιμο φαγητό του κυλικείου 

βγάζει τη μαμά loser!!!» 
(Βασίλης Κ.) 

«Στο σχολείο παίρνω 
φαγητό από το σπίτι γιατί 
μόνο η μαμά μου ξέρει τι 
μου αρέσει και μου το 
κάνει!» (Πέτρος Γ.) 

«Όταν πρωτοήρθα στο Γυμνά-
σιο ένιωθα σα νάνος μπροστά σε 
γίγαντες. Τώρα πάλι έτσι νιώ-

θω, αλλά τουλάχιστον έχω 
γνωρίσει κι άλλους νάνους.» 

(Ηλίας, Γ) 
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Τι προτιμώ;  

«Τη μαμά μου φυσικά  

μαγειρεύει υγιεινά 

με κέφι και χαρά  

χωρίς συντηρητικά!» 

(Σίμος Α.) 

And the winner is   
               ... 

«Προτιμώ το φαγητό της 
μαμάς μου παρά το κυλι-
κείο γιατί δε σπρώχνομαι 
και δεν περιμένω μια ώρα 

να πάρω φαγητό»  

(∆έσποινα Β.) 

«Εγώ προτιμώ το κυλι-
κείο γιατί η μαμά μου 
δεν τα φτιάχνει ωραία!» 

(Άντζελα, Β.) 

 «Τις περισσότερες φο-
ρές αγοράζω φαγητό 
από το κυλικείο!» 

(Ελισάβετ Ζ.) 

«Από το κυλικείο αγοράζω μόνο 
τοστ και τυρόπιτα, γιατί τα άλλα 
τρόφιμα δεν ξέρω τι περιέχουν!» 

(Ευδοξία Γ.) 

«Αναγκαστικά τρώω φαγη-
τά από το κυλικείο!»  

(Ελίζα Β.) 

ΚΟΛΑΤΣΙΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 
 «προτιμώ της μαμάς μου 
   ή του κυλικείου;» 

«Τρώω μόνο από το κυλικείο 
καλτσόνε, τυρόπιτα, κρουασάν, 
κουλούρι, κρύο σάντουιτς, μαστί-

χα, παγωτά» (Γιώργος Α.) 

… και τα 2!!!!!!!! 
 

Το σπιτικό φαγητό είναι πάντα πιο υγιεινό. Η μαμά ξέρει από που αγοράζει πρώτες ύλες 
και το ετοιμάζει με το δικό της μοναδικό τρόπο. Αντίθετα, το φαΐ στο κυλικείο μπορεί να 
περιέχει ανθυγιεινές και άχρηστες ουσίες για τον οργανισμό μας, αφήστε που μπορεί να εί-
ναι και ακριβό. Μερικές φορές, όμως, η ανεπάρκεια του χρόνου προετοιμασίας και ο φόβος 
μερικών παιδιών για κοροϊδία από τους συμμαθητές τους, τους παροτρύνουν ν’ αγοράσουν 
κολατσιό από το κυλικείο. Σ αυτές τις περιπτώσεις είναι καλό να προτιμάμε τρόφιμα που 
μας δίνουν ενέργεια χωρίς να βλάπτουν τον οργανισμό μας, για παράδειγμα κουλούρια, 
φυσικούς χυμούς, τοστ, σπανακόπιτες, τυρόπιτες, κριτσίνια, τσάι και γάλα!  
    (Συμεών Ανταβαλής., Αριστέα Δ.αφέρμου, Βασίλης Κιμπερτζής) 



 Ανέκαθεν ο αθλητισμός έπαιζε κυρίαρχο ρόλο στη ζωή του ανθρώπου. Από την Αρχαία Ελλάδα ακόμα οι άνθρωποι αναγνώριζαν τις ικανότητες που μπορούσαν να 
ανακτήσουν από τις φυσικές δραστηριότητες. Οι φιλόσοφοι έλεγαν «νους υγιής εν σώματι υγιεί». Γι’ αυτό οι πλούσιοι Αθηναίοι έστελναν τα παιδιά τους σε γυμναστήρια με την 
προϋπόθεση να μάθουν, διάφορα αθλήματα και να καλλιεργήσουν ένα όμορφο σώμα. Οι κάτοικοι της Σπάρτης έδιναν μεγάλη έμφαση στο όμορφο και ρωμαλέο σώμα. Εκπαί-
δευαν τους νέους τους με στόχο να υπερασπίσουν την πατρίδα τους. Γι’ αυτό τους σκληραγωγούσαν στις κορφές του Ταΰγετου με ασταμάτητη άθληση και διάφορες δοκιμασίες. 

 Με την πάροδο του χρόνου η έννοια του αθλητισμού  έχει αποκτήσει μια διαφορετική σημασία. Κάποτε ο αθλητισμός προήγαγε την ειρήνη ανάμεσα στους λαούς, σήμε-
ρα αντί να προάγει τη φιλία των ανθρώπων καλλιεργεί τον φανατισμό και το μίσος. Πολλοί εκμεταλλεύονται τον αθλητισμό για να διακινήσουν χρήματα και συχνά γίνεται μέσο 
εμπορικών συναλλαγών με άλλες χώρες και με άλλους πολιτισμούς. Πολλές φορές στις τηλεοράσεις παρακολουθούμε αιματηρές συγκρούσεις ανάμεσα στους φιλάθλους αθλη-
τικών ομάδων. Πολλά ανήλικα παιδιά χάνουν τη ζωή τους στο «βωμό κάποιας ομάδας». Πολλά νεαρά παιδιά έχουν θεοποιήσει συγκεκριμένα αθλήματα και συγκεκριμένους 
αθλητές. Ακολουθούν κάποιο άθλημα, για να ξεφύγουν από την καθημερινότητα της ζωής και να γίνουν αναγνωρίσιμοι, όπως τα αγαπημένους είδωλα. Περιμένουν να 
«αρπάξουν» την ευκαιρία που θα τους αλλάξει την ζωή.  

Ενώ άλλα παιδιά στρέφονται στον αθλητισμό, για να δραπετεύσουν από άθλιες συνθήκες στις οποίες ζουν. Γι’ αυτό διακρίνουμε ένα μεγάλο ποσοστό αθλητών από τη Λατινική 
Αμερική και τις αναπτυσσόμενες χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Όταν μία χώρα επιλεγεί για να διοργανώσει την Ολυμπιάδα, θα πρέπει να δαπανήσει πολλά εκατομμύρια για 
την κατασκευή και ανακατασκευή αρκετών αθλητικών κέντρων. Χωρίς όμως να γνωρίζει αν όλα αυτά που δαπανήθηκαν, θα «αποσβεστούν» κάποτε…. 

Πλούσιοι ιδιοκτήτες και μεγάλοι οργανισμοί έχουν συγκεντρώσει χρηματικά ποσά σε αυτό που σήμερα αποκαλούμε «στρογγυλή θεά » και δεν είναι άλλο από το ποδόσφαιρο. 
Πολλοί αθλητές έχουν πλουτίσει από το συγκεκριμένο άθλημα. 

Άραγε ξέρει κάποιος «φίλαθλος» τι κρύβεται πίσω από τη «βιτρίνα»  του αθλήματος με το οποίο «ασχολείται» ή μήπως δε θέλει να μάθει πραγματικά; 

(Γιουλιάν Ουρούτσι, Β4) 
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σασείδας speaking  

 Η οθόνη της τηλεόρασης  διαμορφώνει τα όνειρα, τις απόψεις και τις πεποιθήσεις μας. Μας μα-
θαίνει τι να γνωρίζουμε τι να ελπίζουμε, ακόμη και τι να ονειρευόμαστε. ∆ε μας δίνει μόνο πληροφορίες 
αλλά κάνει και πολλά περισσότερα. Μας παρουσιάζει αξίες και ιδανικά. Μας υποδεικνύει τρόπους ύπαρξης 
και συμπεριφοράς. 

  Η οθόνη της τηλεόρασης μπορεί να παρομοιαστεί με το πρόσωπο ενός παιδιού. Έχει μάτια, μύ-
τη, στόμα, χέρια, πόδια. Τα περισσότερα παιδιά ζωγραφίζουν την τηλεόραση σαν ένα παιδί  όπου η οθόνη 
του παίζει το ρόλο του προσώπου. 

             Τα περισσότερα παιδιά παραδειγματίζονται από την τηλεόραση. Χάρη σα αυτή  μαθαίνει πώς να 
συμμορφώνεται ή να μη συμμορφώνεται στις αξίες που προβάλλει. Το παιδί  βλέποντας την οθόνη  κατα-
νοεί την γοητεία της εικόνας. Όμως όλα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο εντυπωσιασμός που του δημι-
ουργείται. 

             Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα κόσμο όπου κυριαρχούν η δυσπιστία, ο φόβος,  η επιφύ-
λαξη απέναντι  στην λειτουργία του κράτους. 

            Οι συστηματικοί χρήστες της τηλεόρασης ουσιαστικά βλέπουν να αναπαρίσταται μπροστά στα 
μάτια τους η  βία και ανησυχούν πολύ περισσότερο από τους άλλους και ζουν συνεχώς κάτω από τον φό-
βο της. 

             Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι αυτά συμβαίνουν μόνο στην τηλεόραση! Ο βίαιος κόσμος δηλαδή 
της τηλεόρασης είναι ψεύτικος. Παρόλα αυτά μπορώ να σας διαβεβαιώσω  ότι ο κόσμος της τηλεόρασης 
δεν είναι διαφορετικός από τον δικό μας κόσμο. Είναι και όμοιος αλλά και διαφορετικός. 

            ΜΜΕ λέγονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Που μπορεί να γίνουν όμως και μέσα μαζικής απο-
βλάκωσης!!! Η τηλεόραση με την συστηματική παρακολούθηση δεν μας νουθετεί αλλά μας παραπληροφο-
ρεί. 

             Αν σκεφτεί κανείς ότι η τηλεόραση στην ακμή της κατάφερε να σταματήσει τον πόλεμο του Βιετνάμ 
στη δεκαετία του 60΄. Παρόλα αυτά όμως κατάφερε και έφερε στο προσκήνιο έναν άλλο πόλεμο, τον πόλε-
μο στο Ιράκ τη δεκαετία του 90΄ για να μπορέσει δήθεν να τον αποτρέψει. Η παντοδυναμία της τηλεόρασης 
είναι τέτοια  ώστε ωθεί τον καθένα από μας να βρει το δίκιο του μέσω των τηλεπαρουσιαστών παρά μέσω 
των δικαστών. 

            Ακόμη έχω παρατηρήσει  ότι στις εκλογές  εκλέγονται όσοι είναι γνωστοί  στην τηλεόραση. ∆εν 
χρειάζεται να είναι σχετικοί με την πολιτική αλλά να είναι πρότυπα ταύτισης για την κοινωνία. 

            Αξίζει όμως σε κάθε νέο να ασχοληθεί με την τηλεόραση καθώς εκεί  γίνεται όλο το παιχνίδι. Ας 
πάρουμε για παράδειγμα τα δικά μας μέσα ενημέρωσης!! Αυτοί που ασχολούνται με αυτόν το χώρο ορι-
σμένοι προέρχονται  από τις σχολές της δημοσιογραφίας( όπως η κ. Στάη) ενώ η πλειονότητα έρχεται από 
το πουθενά (όπως η αγαπημένη σε όλους «Πετρούλα» η γνωστή άγνωστη που λέει τον καιρό στο STAR) 

            Στις μέρες μας για να ασχοληθεί κάποιος  με κάτι πρέπει να έχει την στοιχειώδη εκπαίδευση πάνω 
σε αυτό. Ιδίως αυτοί που ασχολούνται με την τηλεόραση ή σκοπεύουν να ασχοληθούν με αυτήν. 

            Τέλος, όπως ο γιατρός πρέπει να σπουδάσει την επιστήμη του για να μπορέσει να σώσει την ζωή 
κάποιου. Έτσι και στα ΜΜΕ πρέπει κάποιος να την σπουδάσει και στην συνέχεια  να μπει στην ζωή και 
στις απόψεις του άλλου. Γιατί η ελευθερία της σκέψης και της άποψης είναι το τελευταίο πράγμα που έχει 
μείνει απόρθητο σε αυτή την ιστορία. 
 
     (Ραφαέλα –Χριστίνα Κούμπουλα, Γ3) 

Ποιο είναι το πραγματικό πρόσωπο της τηλεόρασης;  

Ο ρόλος του αθλητισμού στη ζωή του ανθρώπου και η εμπορική εκμετάλλευση του σήμερα 

 Σήμερα τα περισσότερα σχολεία στην 
Ελλάδα δεν είναι σύγχρονα, αλλά είναι παλιά 
χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό που χρειάζε-
ται ο μαθητής για να μάθει και να καλλιεργήσει 
τις γνώσεις του μέσα στο χώρο του σχολείου. 
Εμβαθύνοντας περισσότερο, στα περισσότερα 
ελληνικά σχολεία, δεν υπάρχουν κατάλληλες 
αίθουσες με σύγχρονης τεχνολογίας εξοπλι-
σμό, όπου ο μαθητής μπορεί με περισσότερη 
ευκολία να αποκτήσει τις γνώσεις που θα τον 
ωφελήσουν στο μέλλον του.  

 Επίσης, ένας άλλος παράγοντας που 
θα θέλαμε εμείς τα παιδιά να μας βοηθάει στην 
εκμάθηση των γνώσεών μας, είναι το σημερινό 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Σήμερα το 
εκπαιδευτικό σύστημα δεν λειτουργεί καθόλου 
σωστά, καθώς ο μαθητής μέσα από αυτό δεν 
μπορεί να κατανοήσει και να αποκομίσει νέες 
γνώσεις που θα του φανούν χρήσιμες για την 
υπόλοιπη ζωή του.  

 Ας αναφερθούμε στον τρόπο διδα-
σκαλίας των εκπαιδευτικών. Σήμερα σύμφωνα 
με το εκπαιδευτικό σύστημα, οι καθηγητές είναι 
υποχρεωμένοι να βάζουν πολλά καθήκοντα 
στους μαθητές, έτσι ώστε να μην υπάρχει χρό-
νος διασκέδασης, ψυχαγωγίας κ.α.  

 Οι μαθητές αναγκάζονται και διαβά-
ζουν όλη την ημέρα χωρίς όμως  να αφομοιώ-
νουν τη γνώση , με σκοπό την επιστημονική 
και αργότερα την επαγγελματική επιτυχία.  

 Οι καθηγητές είναι πολύ πιεστικοί με 
τα παιδιά, επειδή σύμφωνα με το υπουργείο 
πρέπει να παραδώσουν ύλη. Αυτό όμως επη-
ρεάζει σε τεράστιο ποσοστό τον μαθητή, διότι 
με αυτόν τον τρόπο σχηματίζονται κενά, που 
αργότερα είναι αδύνατον να καλυφθούν.  

 Επομένως, όλα αυτά, κάνουν το μα-
θητή να προβληματιστεί και να προσπαθήσει 
με όποιον δυνατό τρόπο να αντιμετωπίσει τις 
δυσλειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος. 
Γιατί εάν συγκρίνουμε το ελληνικό εκπαιδευτι-
κό σύστημα, με αυτά άλλων χωρών θα διαπι-
στώσουμε πως το δικό μας σύστημα είναι δύ-
σκαμπτο και μετά βίας προσπαθεί να ακολου-
θήσει την τακτική των ξένων σύγχρονων εκ-
παιδευτηρίων. Και αυτό γιατί ο Έλληνας γονιός 
πληρώνει για να καλύψει την υποχρεωτική 
εκπαίδευση του παιδιού του, ενώ ο ξένος  δεν 
πληρώνει τίποτα στην εκπαίδευση, και όλα τα 
έξοδα του τα παρέχει το κράτος.                       

(Πρόδρομος Κουρούδης, Β3) 

Έτσι θέλω να είναι το 
σχολείο μου 



Φιλαράκια του σχολείου μας, αλλά και των Φιλαράκια του σχολείου μας, αλλά και των Φιλαράκια του σχολείου μας, αλλά και των 
άλλων σχολείων μην παρατάτε το σχολείο. Αν άλλων σχολείων μην παρατάτε το σχολείο. Αν άλλων σχολείων μην παρατάτε το σχολείο. Αν 
το παρατήσετε θα είναι δύσκολο να καταφέρε-το παρατήσετε θα είναι δύσκολο να καταφέρε-το παρατήσετε θα είναι δύσκολο να καταφέρε-
τε πράγματα στη ζωή σας. Αν όμως το τε-τε πράγματα στη ζωή σας. Αν όμως το τε-τε πράγματα στη ζωή σας. Αν όμως το τε-

λειώσετε και δουλειά θα καταφέρετε να βρείτε, λειώσετε και δουλειά θα καταφέρετε να βρείτε, λειώσετε και δουλειά θα καταφέρετε να βρείτε, 
αλλά και να φτιάξετε τη ζωή σας. Ένας άλλος αλλά και να φτιάξετε τη ζωή σας. Ένας άλλος αλλά και να φτιάξετε τη ζωή σας. Ένας άλλος 
λόγος είναι ότι όταν μεγαλώσετε θα έχετε πο-λόγος είναι ότι όταν μεγαλώσετε θα έχετε πο-λόγος είναι ότι όταν μεγαλώσετε θα έχετε πο-
λύ ωραίες αναμνήσεις από το σχολείο. Θα μι-λύ ωραίες αναμνήσεις από το σχολείο. Θα μι-λύ ωραίες αναμνήσεις από το σχολείο. Θα μι-
λάτε με τα κολλητάρια σας για τα παλιά και λάτε με τα κολλητάρια σας για τα παλιά και λάτε με τα κολλητάρια σας για τα παλιά και 
θα νοσταλγείτε τις μέρες που περάσατε στο θα νοσταλγείτε τις μέρες που περάσατε στο θα νοσταλγείτε τις μέρες που περάσατε στο 
σχολείο, τις πλάκες με τους καθηγητές και σχολείο, τις πλάκες με τους καθηγητές και σχολείο, τις πλάκες με τους καθηγητές και 

τους συμμαθητές, τα κορίτσια και τις τους συμμαθητές, τα κορίτσια και τις τους συμμαθητές, τα κορίτσια και τις 
«««αγάπεςαγάπεςαγάπες» » » τους! Έχω φίλους που έχουν τε-τους! Έχω φίλους που έχουν τε-τους! Έχω φίλους που έχουν τε-
λειώσει το σχολείο και άλλους που δεν το λειώσει το σχολείο και άλλους που δεν το λειώσει το σχολείο και άλλους που δεν το 
έχουν τελειώσει, και σας πληροφορώ ότι οι έχουν τελειώσει, και σας πληροφορώ ότι οι έχουν τελειώσει, και σας πληροφορώ ότι οι 

πρώτοι είναι πρώτοι μάγκες στη δουλειά τους πρώτοι είναι πρώτοι μάγκες στη δουλειά τους πρώτοι είναι πρώτοι μάγκες στη δουλειά τους 
και γενικότερα στη ζωή τους. Αντίθετα, αυτοί και γενικότερα στη ζωή τους. Αντίθετα, αυτοί και γενικότερα στη ζωή τους. Αντίθετα, αυτοί 
που δεν το τελείωσαν τρέχουν μέρα νύχτα να που δεν το τελείωσαν τρέχουν μέρα νύχτα να που δεν το τελείωσαν τρέχουν μέρα νύχτα να 
βρουν δουλειά. Οι μεν περνάνε καλά με τους βρουν δουλειά. Οι μεν περνάνε καλά με τους βρουν δουλειά. Οι μεν περνάνε καλά με τους 
φίλους τους όταν θυμούνται τα παλιά, ενώ οι φίλους τους όταν θυμούνται τα παλιά, ενώ οι φίλους τους όταν θυμούνται τα παλιά, ενώ οι 
δε δεν έχουν καλές αναμνήσεις από τα παιδικά δε δεν έχουν καλές αναμνήσεις από τα παιδικά δε δεν έχουν καλές αναμνήσεις από τα παιδικά 
τους χρόνια. Γι αυτό σας λέω μάγκες, μην το τους χρόνια. Γι αυτό σας λέω μάγκες, μην το τους χρόνια. Γι αυτό σας λέω μάγκες, μην το 

παρατάτε, τελειώστε το!!!   παρατάτε, τελειώστε το!!!   παρατάτε, τελειώστε το!!!      
Γιάννης Βαλτατζής, Β2Γιάννης Βαλτατζής, Β2Γιάννης Βαλτατζής, Β2   

   

Τα καλύτερα χρόνια της ζωής του παι-
διού είναι τα εφηβικά!  Γι αυτό η περίο-
δος του σχολείου είναι η ωραιότερη φά-
ση στη ζωή του ανθρώπου, μια εποχή 
που μένει αξέχαστη για πάντα! Αθηνά 
Γκόσε - Πόπη Μπόλη, Β2 

  ...όταν ακούω «σχολείο»… 

Έρχονται οι εξετάσεις… Πώς να μην αγχωθώ; Κο-Έρχονται οι εξετάσεις… Πώς να μην αγχωθώ; Κο-
μπλάρω, ιδρώνω… Κοιτάω το περιβάλλον γύρω μου μπλάρω, ιδρώνω… Κοιτάω το περιβάλλον γύρω μου 
και νιώθω ότι είμαι μέσα σε ένα κλουβί που οι τοί-και νιώθω ότι είμαι μέσα σε ένα κλουβί που οι τοί-
χοι του στενεύουν κάθε δευτερόλεπτο… Με τρομά-χοι του στενεύουν κάθε δευτερόλεπτο… Με τρομά-
ζουν τα άδεια χαρτιά που μου μοιράζει ένας ψηλός, ζουν τα άδεια χαρτιά που μου μοιράζει ένας ψηλός, 
λιγνός, άχαρος, γκριζομάλλης καθηγητής, ενώ με λιγνός, άχαρος, γκριζομάλλης καθηγητής, ενώ με 
κοιτάει στα μάτια σα να λέει κοιτάει στα μάτια σα να λέει ««θα λιώσετε πουλά-θα λιώσετε πουλά-
κια μουκια μου»! »! Χριστέ μου, τρέμουν τα πόδια, τρώω τα Χριστέ μου, τρέμουν τα πόδια, τρώω τα 
νύχια και κοιτάω το καταραμένο ρολόι, αυτό το νύχια και κοιτάω το καταραμένο ρολόι, αυτό το 

στρογγυλό μαραφέτι με τον αγχωτικό ήχο των δει-στρογγυλό μαραφέτι με τον αγχωτικό ήχο των δει-
κτών του… Μου ‘ρχεται να πάρω και να το πετάξω κτών του… Μου ‘ρχεται να πάρω και να το πετάξω 
κάτω διαλύοντάς το σε κομμάτια… Τι ευχαρίστηση!κάτω διαλύοντάς το σε κομμάτια… Τι ευχαρίστηση!  

Μαρία Μαυροπούλου, Α4Μαρία Μαυροπούλου, Α4  

Κανονικά πρέπει να το αγα-
πάμε το σχολείο, αλλά εγώ το 
βλέπω σα μια φυλακή που 
βγάζει ρομπότ… άσε που οι 
αποβολές πέφτουν βροχή… 

Ρίτα Μακαριάν, Β3 

Στο σχολείο βρισκόμαστε με τους φί-
λους μας, μιλάμε, γελάμε και περνάμε 
καλά ακόμη και εντός μαθήματος. Για 
μένα το να περνάω καλά στο σχολείο 
με την παρέα μου είναι ίσως το ση-

μαντικότερο! 
Γιαννούλα Κίτσου, Β3 

Τοίχος ελεύθερης έκφρασης 

Η τρύπα του όζοντος, το φαινόμενο του θερμοκηπίου,  η υπερθέρμανση του πλανήτη, το λιώσιμο των πάγων κ.α.  έχουν άμεση σχέση με 
τη ζωή μας. Ένα ακόμη θέμα που απασχολεί πολύ τη σύγχρονη κοινωνία είναι η ανακύκλωση. Το σχολείο μας παίρνει μέρος στην ανα-
κύκλωση ανακυκλώνοντας μπαταρίες, καπάκια από μπουκάλια, χαρτιά κ.α. Η γη μας ζητάει βοήθεια και εμείς την περιφρονούμε. Τα χρό-

νια αυτά δεχόμαστε τις επιπτώσεις των πράξεών μας, που άμα δεν κινητοποιηθούμε μπορεί να είναι καταστροφικές στο μέλλον.  

Ελισάβετ-Άμπρα Μήτσο, Α4 
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   Τύχη!!! Μια λέξη που καθημερινά έρχεται στα χείλη μας! Πότε την ορίζουμε και πότε την παρακαλάμε! Πότε την αγαπάμε και πότε την καταριόμαστε! Όλοι οι άνθρωποι πιστεύουν στην τύχη, αν και πολλοί ντρέπονται να το ομολογήσουν. Όλοι την προκαλούν κι ελπίζουν πως θα τους χαμογελάσει! Ευτυχείς εκείνοι που την έζησαν! Δυστυχείς εκείνοι που τους αγνόησε!  Η καλή τύχη είναι μια πανάρχαια συνήθεια! Οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν κι εξακολου-θούν να χρησιμοποιούν πολλούς τρόπους, προκειμένου να κερδίσουν την εύνοιά της. Το γούρι έχει ως στόχο να φέρει την πολυπόθητη τύχη.  Γιατί οι δρόμοι του μυαλού μας οδηγούν σε κάποιες σκέψείς; Τι με οδήγησε σε συνειρ-μούς σχετικούς με την τύχη; Μήπως η Πρωτοχρονιά; Σίγουρα πιστεύουμε ότι αν έχουμε τύχη την πρώτη μέρα του χρόνου, τότε όλα θα μας πάνε καλά και στην διάρκεια του.  Ας πάρουμε ένα λαχείο. Πότε θα γίνει η κλήρωση; Στις 6μ.μ. Ο τυχερός λαχνός είναι 49414. Το έχω κι αυτό, το έχω κι αυτό. Ολοκληρώνεται η ευτυχία μου όπου να να’ναι. Αριθμός σειράς 13. Εγώ τι έχω. Δεν μπορώ να το δω τρέμω από την χαρά μου και από την συγκίνηση. Κέρ-δισα τα εκατομμύρια; Τι ευτυχία με περιμένει! Να η σειρά. Για να δω 15. Είναι δυνατόν; Δεν το πιστεύω. Έφτασα τόσο κοντά, μα είμαι τόσο μακριά......  Μερικά γούρια ξορκίζουν την κακοδαιμονία και προσελκύ-ουν την καλή τύχη, όπως το ρόδι, το φλουρί της βασιλόπιτας, το πέταλο του αλόγου, οι πολύτιμες πέτρες και το τετράφυλλο τρι-φύλλι.    Το ρόδι θεωρείται από διάφορους λαούς και πολιτισμούς, σύμβολο γονιμότητας, αφθονίας και καλοτυχίας. Οι αρχαίοι Έλληνες πριν κατοικήσουν σε ένα νέο σπίτι, έσπαγαν στο κατώφλι του ένα ρόδι, πράγμα που κάνουμε ακόμη και στις μέρες μας κάθε Πρωτοχρονιά. Από το έθιμο του σπασίματος του ροδιού πηγάζει η λαϊκή έκφραση «έσπασε το ρόδι» που σημαίνει ότι έκανε καλό ξεκί-νημα ή το αντίθετο σε περίπτωση γρουσουζιάς, «θα σε φωνάξω να μου σπάσεις το ρόδι την Πρωτοχρονιά». Μαύρες γάτες, αράχνες και άλλα διάφορα υπηρετούν την κακή τύ-χη και τρομοκρατούν τους προληπτικούς. Παλιά πίστευαν ότι τα καλά πνεύματα ζούσαν μέσα στα δέντρα. Έτσι λοιπόν θεωρούσαν χτυπώντας ένα ξύλο ότι ήταν σαν μια επί-κληση των καλών αυτών πνευμάτων για προστασία από το κακό. Όταν βρίσκεις ένα κέρμα στο δρόμο η μέρα σου θα συνοδεύεται από καλή τύχη. Τα δελφίνια που κολυμπούν δίπλα σ ένα πλοίο είναι σημάδι καλής τύχης. Αν θες να πάνε καλά οι δουλειές σου να τις ξεκινάς με κάθε νέα πανσέληνο. Έχει νέα σελήνη ; Πιάσε κάτι χρυσό και κάνε μια ευχή. Θα πιάσει! Μην κόβεις νύχια την Παρασκευή! Μην σκοτώνεις σπουργίτια λέγεται ότι αυτά κουβαλούν τις ψυχές των νεκρών κι αν εγκληματή-σεις θα σε καταραστούν. Τέλος, σίγουρα υπάρχει η ανώτερη δύναμη, που κινεί τα νήματα της ανθρώπινης ζωής! Ο άνθρωπος αρκεί να το θελήσει μπορεί να αλλάξει ένα μέρος της τύχης του! Ίσως μπορέσει να ξε-φύγει από πολλές κακοτοπιές! Είναι όμως ανίσχυρος μπροστά στην δύναμη των φυσικών φαινο-μένων και την προκαθορισμένη πορεία του προς τον θάνατο.  Ραφαέλα-Χριστίνα Κούμπουλα, Γ3 

σκέφτομαι
 και ... 

Η τύχη με δικά μου λόγια 
  

Τι ωφελεί να κρύβεσαι σε μια κατασκήνωση; 

Πως τα πανιά κι οι άνθρωποι μπορούν να σε αλλάξουν; 

Μεσ’ στην αυλή που βρίσκεσαι ακούς μια ανακοίνωση, 

Άνθρωποι, ζώα και πουλιά θαρρούν θα σε δαμάσουν. 

 

Ξυπνάς, πηγαίνεις πλένεσαι, νιώθεις φυλακισμένος. 

Ζώα κι ανθρώποι φεύγουνε και μένεις μοναχός σου. 

Κι αυτοί θαρρούν πως όταν ΄ρθουν  θα είσαι αλλαγμένος. 

Μα πώς να αλλάξει ο άνθρωπος που είναι πιεσμένος; 

 

Αυτά τα ερωτήματα σαν έχω αντιστέκομαι. 

Όσους εμένα προσπαθούν να αλλάξουν δεν τους 
δέχομαι. 

Και βρέχομαι. 

Με μια κουτάλα δάκρυ μόνος μου πια τα’ ανέχο-
μαι. 

 

Σε έναν δρόμο περπατώ με μια στοίβα πιάτα. 

Στα χέρια μου σαν τα κρατώ να τρέξω προσπα-
θώ 

Μα δεν μπορώ 

Γιατί βαριά είν΄ η πίεση που τείνει να μ΄ αλλά-
ξει. 

 

Και με το χέρι το στυλό σωστά θαρρείς θα πιάσω. 

Και ανορθόγραφα ξανά νομίζεις δεν θα γράψω. 

Και όσα γράψω κι όσα πω δεν θα τα καταλάβεις. 

Η δυσλεξία σαν φανεί το λεξικό να πιάσεις. 

 

Μα να μ΄ αλλάξεις, όχι, αυτό δεν θα το καταφέρεις 

Θα προσπαθώ πολύ εγώ μα θέλω να το ξέρεις 

Δεν είμαι εξωγήινος ούτε και κουρασμένος 

Μα στο γραπτό σου εγώ, το ξες, δεν είμαι μαθημένος. 

 

Μυρίζω απ’ τη μύτη μου κι ακούω απ΄ τα αυτιά μου 

Σε βλέπω τώρα κρέμεσαι στα λόγια τα δικά μου 

Εγώ δεν θέλησα ποτέ να σε κατηγορήσω 

Εσύ μ΄ αδίκησες κι εγώ πόλεμο δεν θα κηρύξω. 

 

Δύναμη έχω και μπορώ ξανά να πολεμήσω. 

Μα με τον πόλεμο κανείς δεν βγαίνει κερδισμένος. 

Σαν ρίχνω κάτω την γροθιά δεν θέλω να σε ακούσω. 

Γυρίζοντας την πλάτη μου μονάχος περπατάω. 

 

Αν όσα είπα εγώ, εσύ δεν έχεις καταλάβει, 

Θα πει πως δεν κατάλαβες με ποιον  τα έχεις βάλει. 

Αλλάζω μόνο όταν μπορώ και μόνο όταν θέλω 

Στην κατασκήνωση έμεινα στο πέρασμα του χρόνου. 

 

Πέτρος Γούτας, Γ2 

ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 

Πηγή: http://www.arkas.gr 

Πηγή: http://www.arkas.gr 
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Ο Σπύρος συνεχίζει να μη μου μιλάει. Μα καλά τι έχει πάθει; Μέχρι προχθές 

όλα ήταν μια χαρά. Παίζαμε μπάλα ήσυχα και ωραία - σπάσαμε μόνο ένα 

τζάμι. Από εχτές ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Είμαι σίγουρος πως δεν έκανα 

κάτι που τον πείραξε. Να μόνο τα συνηθισμένα μας: κλοτσιές, σπρωξιές, φω-

νές. Τα αγόρια δεν παρεξηγούμαστε για αυτά σαν τα μυγιάγγιχτα τα κορίτσι-

α. Είναι τόσο μη μου άπτου που απορώ πως έχουν φίλες και δεν είναι κλει-

σμένα στον εαυτό τους! Όπως σήμερα που η Λίζα και η 

Μαρίνα (οι δύο ψωνάρες της τάξης) μάλωσαν για ένα αγό-

ρι. Σιγά τα αυγά! Σίγουρα θα τα ξαναβρούνε σύντομα. Τα 

αγόρια όμως μέχρι ο αντίπαλος να γελοιοποιηθεί τελείως 

δεν παραδίδουν τα όπλα. Για αυτό λεγόμαστε άντρες! Η μαμά μου λέει πως 

είμαστε εγωιστές και στενοκέφαλοι αλλά δεν το πιστεύω. Αναμφίβολα το λέει 

για να πικάρει το μπαμπά. Αυτός όμως δεν παίρνει χαμπάρι, το μόνο που 

κάνει είναι να διαβάζει την εφημερίδα του. Εγώ τον λέω αγέρωχο, η μαμά 

αναίσθητο. Φυσικά και δεν είναι αναίσθητος, απλώς προσπαθεί να αποφύγει 

τη γκρίνια της μαμάς. Ένας ακόμα λόγος που δεν θέλω να κάνω οικογένεια. 

Η γυναίκα σου να σε ζαλίζει με τα δικά της –κατά την άποψή της- σοβαρά 

θέματα, τα παιδιά να σου ζητάνε αύξηση στο χαρζτιλίκι, η πεθερά να σε βρί-

ζει από το πρωί έως το βράδυ και οι φίλοι σου να σου λένε πως πιάστηκες 

κορόιδο. Εγώ θέλω να έχω την ησυχία μου. Πίστες, μπύρες, ξενύχτια όλες 

τις μέρες της εβδομάδας και όχι πότε θα σου επιτρέψει η γυναίκα σου. Κά-

νεις σχέσεις με όποια θέλεις και όποτε θες χωρίζεις. Τα λεφτά που βγάζεις 

από τη δουλειά σου τα κρατάς μόνο για εσένα (άντε και λίγα για τον ΠΑΟΚ) 

και γενικά κάνεις τη ζωή σου. Φυσικά η μητέρα μου έχει αντίθετη άποψη. 

Λέει πως πρέπει να κάνω οικογένεια για να νοικοκυρευτώ. Ε, βέβαια σά-

μπως έχουμε ποτέ την ίδια γνώμη; Άσπρο εγώ μαύρο αυτή. ΠΑΟΚ εγώ Α-

ΡΗΣ αυτή. Σε τίποτα δεν ταιριάζουμε Απορώ πως είμαστε συγγενείς. Συμπα-

θιόμαστε όμως λίγο. Μα τι έπαθα, μόνο για τη μάνα μου μιλάω; Μου έχει 

γίνει εμμονή. Όχι άδικα βέβαια, εγώ δεν είμαι κανένας παράξενος. Το μόνο 

που τη νοιάζει είναι, άμα διαβάζω τα μαθήματά μου, τίποτε άλλο. Ειλικρινά, 

κάθε φορά που πάω να της μιλήσω για τον επόμενο αγώνα που θα παίξω 

αρχίζει να δυσανασχετεί. ∆εν καταλαβαίνει πως δεν μπορώ να διαβάζω όλη 

τη μέρα. Στην αδερφή μου τη Ματίνα δε λέει τίποτα. Μόνο σε εμένα ξέρει να 

ουρλ ιά ζ ε ι  πως  ο ι  βαθμο ί  μου  ε ί να ι  απελπ ισ τ ι κ ο ί . 

Με την αγαπημένη (μισητή) αδελφή μου είναι όλο μέλια. ∆εν καταλαβαίνει 

πως ζηλεύω;   Τι νομίζει ότι επειδή είμαι αγόρι δεν έχω καρδιά; Όλα τα αγό-

ρια το παίζουμε μάγκες αλλά θέλουμε απεριόριστη αγάπη. Το αποφάσισα, 

θα πάω να της μιλήσω και αν καταλάβει έχει καλώς. Αν δε με καταλάβει μέ-

χρι να ενηλικιωθώ θα είμαστε δύο ξένοι. Αυτή το άρχισε. Τελικά τι θα κάνω 

με τον Σπύρο; Επειδή σε αυτά δεν τα καταφέρνω καλά θα ζητήσω συμβου-

λές από τη μαμά μου. Αυτή ξέρει. Γυναίκα είναι άλλωστε! 

Χριστίνα Καραγιάννη, Β2 

…  γράφω 

Αγόρι είμαι και φαίνομαι  

 Κι όμως για εμάς που βρισκόμαστε στον κόσμο της εφηβεί-
ας, όλα παραδόξως έχουν μία λογική εξήγηση στο βάθος του μυα-
λού μας  και αυτό γιατί όση γκρίνια φυλάμε μέσα μας, άλλη τόση και 
περισσότερη αισιοδοξία έχουμε ότι θα τα καταφέρουμε ν’ αλλάξου-
με τα πάντα με την δύναμη που κρύβουμε.  
 Είμαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη των 
γονιών μας. Λάθη που ενδεχομένως μας πλήγωσαν τόσο ώστε να 
ήμαστε σίγουροι ότι τους μισούμε.  Μα είναι άραγε λάθη αυτά που 
κάνουν οι γονείς μας; Μήπως είναι αυτοί οι σωστοί και εμείς οι λά-
θος; Τελικά σε αυτό το παιχνίδι που παίζει η εφηβεία ποιοι είναι οι 
καλοί και ποιοι οι κακοί; Τι να πω, είναι δύσκολο να πιστέψω ότι η 
έφηβη κοπέλα, που τώρα με περιορίζει τόσο που με πνίγει ήταν η 
μητέρα μου και ότι το αγόρι που τότε κάπνιζε κρυφά μέσα στο δω-
μάτιό του είναι ο καταπιεστικός πατέρας μου…  
 Ξέρετε τι αναρωτιέμαι; Αφού οι γονείς μας έκαναν τόσα λά-
θη και έγιναν τόσο καλοί άνθρωποι, γιατί δεν θέλουν να τα κάνουν 
και τα παιδιά τους; Γιατί δεν μας δίνουν το περιθώριο να κάνουμε 
λάθη και να μάθουμε απ’ αυτά; Ίσως καταλάβω περισσότερα όταν 
μεγαλώσω λίγο ακόμα… Εφηβεία είναι, θα περάσει...... 

Ξέρεις… αν κλείσεις  τα μάτια σου και προσπαθήσεις να νιώσεις 

τον κόσμο γύρω σου ίσως νιώσεις μοναξιά και απογοήτευση. 

Άνθρωποι πολλοί, χωρίς συναισθήματα μέσα τους. Βρίσκεσαι δί-

πλα τους κι ‘όμως νιώθεις πως κανένας δεν σε καταλαβαίνει. Νιώ-

θεις την ζωή σου μάταιη. ∆εν μπορείς να κοιτάξεις τον κόσμο στα 

μάτια γιατί  λυπάσαι  για την κατάντια του. Είσαι νέος και σου λένε 

πως το μέλλον είναι στα χέρια σου. Η εφηβική σου καρδιά έχει γίνει 

κομμάτια. Έχει χαθεί πια η ελπίδα.  

 Κι όμως.... Έψαξες να την βρεις;  Άφησες μια ακτίνα ηλίου 

να φωτίσει την ψυχή σου; Αγανακτείς με τους ανθρώπους και δεν 

αντέχεις να ζεις σε ένα ψεύτικο κόσμο. Έκανες όμως κάτι για να τον 

αλλάξεις;  Να τον κάνεις πιο αληθινό; Πιο ανθρώπινο; Αν τα δάκρυα 

συνεχίζουν να κυλάνε από τα μάτια σου, τι θα αλλάξει? Σκέψου τα 

όνειρά σου! ∆εν αξίζουν μία προσπάθεια; Είναι όνειρα που έκανες 

ακούγοντας μια ροκ μπαλάντα!!! Γιατί να πάψεις να ονειρεύεσαι και 

να ελπίζεις; Ο κόσμος χρειάζεται τα δικά σου όνειρα για να αλλάξει! 

Εεεεεε!!!!!!!!! Εσύ έφηβε εκεί έξω, με ακούς;  

 

Αλεξία Χλιάπα, Β5 

Emotions  και  Εφηβεία    Εφηβεία   Εφηβεία    Εφηβεία 

Τα κείμε
να βραβε

ύτηκαν 

σε διαγω
νισμούς 

ποίησης 

και πεζο
ύ λόγου 

του  

Δήμου Συ
κεών. 

Πηγή: http://www.arkas.gr 



8 

BRAINIAC  
Σειρά στον ΣΚΑΙ 

 

Απίθανα πειράματα… Η ομάδα του Brainiac αντιμε-
τωπίζει με τόλμη την επιστήμη και την προκαλεί: ένας 
μοναδικός συνδυασμός επιστήμης και εντυπωσιακών 
πειραμάτων. Σε κάθε επεισόδιο της σειράς, βλέπου-
με ό,τι πιο παράξενο, απίθανο και αξιοπερίεργο από 
τον επιστημονικό κόσμο, μαζί με εκρήξεις, πυροτε-
χνήματα και οτιδήποτε άλλο μπορούν να χρησιμοποι-
ήσουν οι παρουσιαστές-πειραματιστές! 

«DO NOT TRY THIS AT HOME!» 

Πέντε μικρά γουρουνάκια 

Αγκάθα Κρίστι, 1942 

Από την ώρα που ξεκινάς να διαβάζεις το βιβλίο συνειδη-
τοποιείς ότι δεν είναι ένα από τα συνηθισμένα! Σε παρα-
σέρνει και σε βάζει στη διαδικασία να φτιάξεις με το μυαλό 
σου τους ήρωες, να δημιουργήσεις εικόνες και να νιώσεις 
ότι βρίσκεσαι κι εσύ στην τοποθεσία όπου έγινε κάτι τραγι-
κό: μια δολοφονία! Σας  παροτρύνω να μπείτε στη διαδι-
κασία να λύσετε το μυστήριο πριν τον Πουαρώ.  Γίνετε μι-
κροί ντετέκτιβ και κάντε στον εαυτό σας την ερώτηση: 
Ποιος είναι ο δολοφόνος;    Έλσα Στόικο, Β4 

ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΗ 

Π  Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ 

 
Το skate είναι η διασκέδαση του μέλλοντος και ένα άριστο μέσο 
καταπολέμησης της κακής ψυχολογίας, αφού βοηθά τους νέους 
να ξεφεύγουν από την καθημερινή ρουτίνα. Όμως, αυτό το  δια-
σκεδαστικό όχημα δεν είναι και τόσο «αθώο» όσο φαίνεται. Όσο 
ενδιαφέρον είναι αυτό το χόμπι, άλλο τόσο επικίνδυνο μπορεί να 
αποδειχθεί.  
Πριν ξεκινήσει κάποιος το skate θα πρέπει  να γνωρίζει ότι: 
• Το  βάρος του ενδιαφερόμενου δεν πρέπει να ξεπερνά το 
μέσο όρο βάρους για την ηλικία του 
• Το skate απαιτεί κατάλληλα παπούτσια  
• Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για δαπάνες συντήρη-
σης (σανίδες, ρόδες, ρουλεμάν, τραχ, βιδούλες κ.α.) 

• Ο νέος «skatας» είναι αναγκαίο να φορά προστατευτικά για να αποφεύγει τους τραυματισμούς.  
• Τέλος, άτομα τα οποία έχουν σωματικές παθήσεις (π.χ. κατάγματα ή οπτικές βλάβες) είναι προτιμότερο να στρα-

φούν σε άλλα χόμπι, ακίνδυνα.  
 
Γιώργος Νταμοτσίδης- Γιουλιάν Ουρούτσι, Β4  

 

SKATE:  
∆ιασκέδαση ή Κίνδυνος; 

Υλικά: 
 
1)Βάζουμε δύο ρώσους δημοσιογράφους να επιβλέπουν το πείραμα. 
Επιλέγουμε τους Vladimir Lagovski και Andrei Moiseynko από την 
εφημερίδα Komsomolskaya Pravda Newspaper της Μόσχας  
2) Δύο κινητά 
3) Ενα αυγό στην αυγουλιέρα του 
4) Δυο πακέτα τσιγάρα 
5) Ενα δημοσιογραφικό κασετόφωνο 
 
Κατασκευή: 

Βάζουμε το αυγό ανάμεσα στα δύο κινητά. Τα κινητά στερεώνονται 
όπως φαίνεται στη φώτο με τα χαρτόκουτα. Το κασετόφωνο παίζει 
απλά κάτι για να έχει και πρακτικό κομμάτι η "συνομιλία" ως μετά-
δοση. Το ένα κινητό παίρνει το 
άλλο και ξεκινάμε: 
 
Μετά, 15 λεπτα :  

Το αυγό ελαφρά ζεστάθηκε. 
 
Μετά 25 λεπτα :  

Το αυγό ζεστάθηκε πολύ . 
 
Μετά 40 λεπτά :  

Το αυγό ζεστάθηκε υπερβολι-
κά.  
 
65 λεπτά :  

Το αυγουλάκι είναι έτοιμο! 
 
 
Συμπεράσματα: 
 
1) Το αυγό μπορεί να ψηθεί με το κινητό σας αλλά η μέθο-
δος...κοστίζει!!!!! 
 
2) Με τι αντικαθίσταται το αυγό στο πείραμα όταν βάζουμε το 
κινητό στην κ@λότσεπη ή στην μπροστινή τσέπη;  

ΒΡΑΣΤΟ ΑΥΓΟ ΜΕ 2 ΚΙΝΗΤΑ 

Πηγή:www.hlektronika.gr 



 

 

 

 

 

 

Όταν ήταν 18 χρονών είχε περάσει ένα βράδυ μαζί 
με τους φίλους του προσπαθώντας να γράψει με α-
σημένιους χαρακτήρες τη φράση «Ξανά καθυστερη-
μένο» στο πλάι ενός τρένου. Εμφανίστηκε όμως η 
βρετανική αστυνομία μεταφορών και στην προσπά-
θειά του να ξεφύγει έμπλεξε σε ένα θάμνο γεμάτο 
αγκάθια, όπου περίμενε για μια ώρα ενώ οι φίλοι του 
είχαν γίνει καπνός. Έτσι συνειδητοποίησε ότι χρεια-
ζόταν να μειώσει στο μισό το χρόνο που χρειαζόταν 
για να ζωγραφίσει. Γι αυτό άρχισε να χρησιμοποιεί τα 
stencil.  

Μέχρι το 2001 έργα του 
υπήρχαν σ΄ όλη την Αγ-
γλία. Αποκορύφωση της 
καριέρας του όπως λέει 
κ ο ίδιος ήταν στη ∆υτική 
Όχθη της Γάζας, όπου 
στο «τείχος της ντρο-
πής» που χτίζουν οι Ισ-
ραηλ ί τ ε ς ,  μήκου ς 
700χλμ ζωγράφισε ένα 
περιστέρι με αλεξίσφαι-
ρο γιλέκο, ένα κοριτσάκι 
κρατώντας μερικά μπα-
λόνια να ετοιμάζεται να 
περάσει το τείχος κ.α.  

Ο Bansky είναι ένας απ τους καλύτερους γκραφι-
τάδες στον κόσμο. Ξεκίνησε την καλλιτεχνική του 
δραστηριότητα στις αρχές της δεκαετίας του 90 
στο Bristol από όπου και κατάγεται. 

Ο Bansky μέσα απ΄ τα έργα του προσπαθεί να κρι-
τικάρει και να σατυρίσει την κοινωνία μας με προ-
κλητικό τρόπο τις περισσότερες φορές. Προσπαθεί 
να περάσει μηνύματα αντικαπιταλιστικά, αντιπολε-
μικά και αντικομφορμιστικά. Τα γκράφιτι είναι η ε-
ντιμότερη μορφή τέχνης σε αντίθεση με άλλα έργα 
τέχνης που βρίσκονται στα μουσεία, τα οποία α-
πευθύνονται σε λίγους ανθρώπους. Μπορεί να τα 
βρει κάποιος στους καλύτερους τοίχους της πόλης 
και απευθύνονται σε κάθε κοινωνική τάξη γιατί κα-
νείς δεν ξενερώνει με την τιμή του εισιτηρίου. 

graffiti 4 ever 
 Ποιος είναι ο BANSKY; 

Δέσποινα Παγιώτα, Γ4 

Εικόνες: http://www.banksy.co.uk/  
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Από 
τους 

τοίχο
υς 

Γιατί τόση φασαρία για τη Γάζα; 
έφοδο στο πεδίο της Γά-
ζας.  Παράλληλα, θέλο-
ντας να στείλουν ένα ξεκά-
θαρο μήνυμα ισχύος προς 
το νέο πρόεδρο των 

Η.Π.Α. , αλλά και στους 
ίδιους τους Παλαιστίνιους 
για το ποιος συνεχίζει να 
είναι ο κυρίαρχος ακόμα 
και μετά την εκλογή Ο-
μπάμα, προχώρησαν στη 
σύγκρουση, όμως δυστυ-
χώς όλοι παρατηρήσαμε 
τη σιωπή του νέου προέ-
δρου ο οποίος με τη στά-
ση του θα λέγαμε ότι έδινε 
έδαφος στους Ισραηλίτες 
να συνεχίσουν τη σφαγή. 
Ωστόσο, από την άλλη, 
όλοι είδαμε ένα κύμα αντι-
πολεμικών διαδηλώσεων 
απέναντι σ αυτό τον τόσο 

παράλογο πόλεμο, στην 
Ευρώπη και σ όλο τον κό-
σμο, και ταυτόχρονα αν-
θρωπιστική βοήθεια στάλ-
θηκε στην περιοχή. Κατα-

λαβαίνουμε λοι-
πόν ότι αν δεν 
υπάρξει ριζική 
αλλαγή πολιτι-
κής, κάτι το οποί-
ο μόνο εμείς 
μπορούμε να α-
παιτήσουμε τόσο 

στις χώρες μας (όσον α-
φορά τη στάση τους απέ-
ναντι στον πόλεμο)αλλά 
και σε παγκόσμιο επίπε-
δο, τίποτα το ουσιαστικό 
δε θα συμβεί με συνέπεια 
να συνεχίσουμε να γινό-
μαστε μάρτυρες αποτρό-
παιων εικόνων πολέμου. 
Όμως απ αυτό το σημείο 
θα είμαστε και εμείς υπεύ-
θυνοι, γιατί δεν κάναμε 
κάτι για να αλλάξουν τα 
πράγματα. 
 
Απόστολος Κουτσογιάν-
νης, Γ4 

Το τελευταίο διάστημα, 
όλοι γίναμε μάρτυρες του 
πολέμου ανάμεσα στους 
Ισραηλίτες και στην ηγεσία 
των Παλαιστίνιων 

(Χαμάς), που είχε σα συ-
νέπεια το θάνατο χιλιάδων 
αμάχων. Τα αίτια αυτής 
της σύγκρουσης είναι πολ-
λά αλλά και σύνθετα, ω-
στόσο πιστεύω ότι η δια-
μάχη ξεκίνησε για καθαρά 
πολιτικούς λόγους. Έτσι οι 
ισραηλίτες, οι οποίοι εδώ 
και αρκετές δεκαετίες θέ-
λουν να εξοντώσουν τον 
Παλαιστινιακό λαό, εκμε-
ταλλευόμενοι το πρόσχη-
μα της εκτόξευσης ρουκε-
τών από τους Παλαιστίνι-
ους, άρχισαν εναέριους 
βομβαρδισμούς και στη 
συνέχεια προχώρησαν σε 

ΓΑΖΑ : Πόλεμος ή γενοκτονία;  
 
Για 20η μέρα συνεχίζονται οι βίαιες συ-
γκρούσεις στη λωρίδα της Γάζας. Τα ισ-
ραηλινά στρατεύματα έχουν διεισδύσει 
σπέρνοντας το θάνατο σε αμάχους και 
παιδιά. Εδώ μπαίνει ένα μεγάλο ερώτη-
μα αν όντως είναι ένας πόλεμος και όχι 
γενοκτονία. Γιατί τόσα γυναικόπαιδα νε-
κρά; Η ελάχιστη αντίσταση απ τους Πα-
λαιστίνιους αυξάνει τον αριθμό των νε-
κρών. Το θέμα αυτό απασχολεί πολλά 
κράτη και ανάμεσα σ αυτά είναι και η 
Ελλάδα. Μάλιστα έχουμε στείλει και αν-
θρωπιστική βοήθεια. Παρά τις προσπά-
θειες που κάνουν πολλά κράτη για την 
κατάπαυση του πυρός και την επίτευξη 
εκεχειρίας το Ισραήλ καταστρατηγεί τα 
ψηφίσματα του ΟΗΕ (περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων περί της απρόσκοπτης διέ-
λευσης ανθρωπιστικής βοήθειας προς 
αμάχους και της μη επίθεσης σε άμαχο 
πληθυσμό). Η ανοχή της ∆ιεθνούς Κοι-
νότητας για τη δράση του Ισραήλ σ αυτό 
τον πόλεμο γεννάει πολλά ερωτήματα. 
Γιατί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα που είναι 
τόσο ευαίσθητη σε θέματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων δεν κρατάει μια πιο αυστη-
ρή στάση απέναντι στην κυβέρνηση του 
Ισραήλ; Ποιανών πολιτικών και οικονο-
μικών συμφερόντων είναι δέσμια; 
Ιανουάριος 2009,  
∆ημήτρης Ταμπακίδης, Γ4  

Ο Πόλεμος στη Γάζα 
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Εικόνες από ηλεκτρονική αναζήτηση. 



Μια μεγάλη αναδρομική έκθεση, η οποία δια-
τρέχει όλο το δημιουργικό έργο του Γιάννη Γαΐ-
τη (1923-1984), διοργάνωσε από κοινού το 
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το 
Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου, σε επιμέλεια 
του Ντένη Ζαχαρόπουλου και της Κατερίνας 

Κοσκινά.  

Το 1967, στο έργο του «Μια ιστορία», κάνει την πρώτη εμφάνισή 
του το «ανθρωπάκι», με το οποίο καθιερώνεται διεθνώς. Ο Γαΐτης 

έγινε πασίγνωστος από τα περίφημα αυτά στυλιζαρισμένα 
«ανθρωπάκια» του -σύμβολα της αλλοτρίωσης και της μαζικοποίη-
σης του σύγχρονου ανθρώπου, αλλά και κριτική στον καταναλωτι-
σμό και στη σκοτεινή πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα του '60. Δη-
μιούργησε, επίσης, εντυπωσιακούς πολύχρωμους πίνακες, σχέδια, 
κατασκευές, μακέτες σκηνικών και κοστουμιών, αλλά και έπιπλα. 

Η έκθεση «Όλοι και μόνος» δανείστηκε τον 
τίτλο της από το ομώνυμο έργο του δημιουρ-

γού (του 1969): ένα κρεβάτι με 
«ανθρωπάκια» που κοιμούνται, εκτός από 

ένα που είναι όρθιο, σε στάση επαγρύπνησης. 
Η έκθεση περιςλάμβανε αντιπροσωπευτικά 
έργα από όλες τις περιόδους του καλλιτέχνη 
και γίνεται με τη συνεργασία της κόρης του, 
Λορέττας. Γαΐτη-Charrat, αρχιτέκτονα-

μουσειολόγου. 

 

Η έκθεση επιχείρησε να φωτίσει με διαφορετικό τρό-
πο το βίο και τη ζωγραφική γλώσσα ενός δημιουργού 
που ανδρώθηκε μέσα από την Αντίσταση, με το πέ-
ρασμά του από τη δικτατορία του Μεταξά στην Κατο-
χή και τον ελληνικό εμφύλιο. Ολοκληρώθηκε με τον 
εκπατρισμό του, μαζί με ένα μέρος της γενιάς του, 
από την Αθήνα στο Παρίσι, όπου το έργο και η προ-
σωπικότητά του βρίσκουν το χώρο του πειραματι-
σμού και την ελευθερία της έκφρασης που τον χαρα-

κτηρίζουν. 

Ο Γαΐτης επηρεάστηκε από τον κυβισμό, τον εξπρεσιονι-
σμό, τον υπερρεαλισμό και την ποπ-αρτ. Το τολμηρό 
προσωπικό του λεξιλόγιο συμπυκνώθηκε, εκτός από το 
περίφημο ανθρωπάκι, και στην επαναληπτική χρήση δι-
κών του πρωτότυπων σημάτων και συμβόλων. Το μεγα-
λύτερο μέρος του έργου του παραμένει ολόφρεσκο, με 
ενεργά ακόμα συστατικά του το καυστικό χιούμορ, την 
κριτική και μια βαθιά πολιτική στάση, που έδωσαν νέα 

πνοή στην τέχνη της εποχής του. 

        Η επίσκεψη της Γ’ τάξης στην έκθεση    

Γ            Γαΐτη στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης! 
Πάμε μουσ

είο; 
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Μπαίνει! ένα άλογο σε ένα φούρνο και λέει στον φούρνα-

ρη: 
 -"Μια φρατζόλα παρακαλώ." 

-"Μα άλογο δεν είσαι!;", του λέει ο φούρναρης γεμάτος 

έκπληξη. 
-"Ναι, έχεις κάνα πρόβλημα ρε φίλε; Άντε τελείωνε, 

έχουμε και δουλειές!", του απαντάει θυμωμένο το άλογο. 

-"Όχι. Εγώ, δε...", του δίνει το ψωμί και το άλογο φεύγει, 

ενώ ο φούρναρης καθώς σταυροκοπιόταν, έλεγε: 

-"Θεός φυλάξει! ΤΙ άλλο θα δούμε σήμερα;" 

Μετά από 2 λεπτά μπαίνει πάλι το άλογο μέσα και λέει: 

-"Ρε φίλε, μήπως έχεις μια σακούλα γιατί είμαι με το μη-

χανάκι;" 

ΑΑ  ΝΝ  
ΕΕ  ΚΚ  ∆∆  ΟΟ  ΤΤ  ΟΟ  

Στοιχεία: 

α) Ο Άγγλος μένει στο κόκκινο σπίτι. β) Ο Σουηδός 
έχει ένα σκύλο. γ) Ο ∆ανός πίνει τσάι. δ) Το 
πράσινο σπίτι είναι αριστερά από το άσπρο σπίτι. 
ε) Ο ιδιοκτήτης του πράσινου σπιτιού πίνει καφέ. ζ)
Αυτός που καπνίζει Pall Mall τσιγάρα έχει πουλιά 
για κατοικίδια. η) Ο ιδιοκτήτης του κίτρινου σπιτιού 
καπνίζει Dunhil θ) Αυτός που μένει στο μεσαίο 
σπίτι πίνει γάλα. ι) Ο Νορβηγός μένει στο 1ο σπίτι. 
κ) Αυτός που καπνίζει Blends μένει δίπλα σε αυτόν 
που έχει γάτες. λ) Αυτός που έχει το άλογο μένει 
δίπλα σε αυτόν που καπνίζει Dunhill. μ) Ο 
ιδιοκτήτης που καπνίζει Bluemasters πίνει μπίρα. 
ν) Ο Γερμανός καπνίζει Prince. ξ) Ο Νορβηγός 
μένει δίπλα στο μπλε σπίτι. ο) Αυτός που καπνίζει 
Blends έχει ένα γείτονα που πίνει νερό. 

Ο γρίφος του 
Einstein! 

Υπάρχουν 5 σπίτια, 5 διαφορετικών ανθρώπων. 
Σε κάθε ένα σπίτι ζει ένας άνθρωπος διαφορετικής 
εθνικότητας. Οι 5 ιδιοκτήτες πίνουν ένα 
συγκεκριμένο είδος ποτού ,καπνίζουν μια 
συγκεκριμένη μάρκα τσιγάρων και έχουν ένα 
συγκεκριμένο κατοικίδιο. Όλοι έχουν μεταξύ τους 
διαφορετικά κατοικίδια, διαφορετικές μάρκες 
τσιγάρων και διαφορετικά είδη ποτών. Η ερώτηση 
είναι «ποιος έχει το ψάρι»;;; 

Ο  EINSTEIN ΕΓΡΑΨΕ  ΑΥΤΟ  ΤΟ  ΓΡΙΦΟ  
ΣΤΟΝ  20Ο  ΑΙΩΝΑ .  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ  ΟΤΙ  ΤΟ  

98% ΤΩΝ  ΑΝΘΡΩΠΩΝ  ΔΕΝ  ΜΠΟΡΟΥΝ  
ΝΑ  ΤΟ  ΛΥΣΟΥΝ .   

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ!  

  http://students.sch.gr                    http://el.wikipedia.org  
   http://www.ischool.gr          http://frikipaideia.wikia.com  
  
http://www.theschooligans.gr      
    http://www.musicovery.com/ 

 ...οι χρήστες του διαδικτύου δεν 
είναι πάντοτε ό,τι δηλώνουν… 

ΠΡΟΣΟΧΗ guys!!! 

∆εν έχω φίλους, 
αλλά «ευτυχώς» 
έχω msn… Την 

πάτησα... 

Λαβύρινθος  

   Τα ξαναλέμε!!!!!!!!!!! 
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Βρες τις διαφορές 

 


