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Επί του πιεστηρίου …
Και φτάνουμε αισίως στον τρίτο
χρόνο κυκλοφορίας της εφημερίδας
μας. Οι προβληματισμοί και οι
αγωνίες των μαθητών μας πολλές,
αλλά ποιος αντέχει τη
δημοσιοποίηση των σκέψεών του;
Λίγες συμμετοχές αλλά γεμάτες
ανθρωπιά, αγάπη για τη ζωή και τον
συνάνθρωπο που δοκιμάζεται στον
καιρό της κρίσης, έγνοια για το
περιβάλλον. Κείμενα που
αποτελούν την αφορμή για να
επαναπροσδιορίσουμε τη θέση μας
στην κοινωνία- με την ευρύτερη και
τη στενότερη έννοιά της-, αλλά και
στην οικογένεια και στις
συναναστροφές μας. Λόγια ψυχής
που μας καλούν να ζήσουμε, να
απολαύσουμε τη ζωή και να
χαρούμε με όσα λίγα κι αν έχουμε,
γιατί η ευτυχία βρίσκεται μέσα μας
και γύρω μας και όχι στα
πράγματα. Λόγια αγωνιστικά από
νέους αποφασισμένους να
οικοδομήσουν ένα μέλλον
ανθρωπινότερο, μια ζωή αξιοπρεπή
για όλους, δικούς και ξένους … .
Αλλά και αγάπη για το αυτοκίνητο
και τις δύσκολες τεχνικές του.
Και πολλή τέχνη! Γιατί η τέχνη
ομορφαίνει, συμπληρώνει τη ζωή,
νοηματοδοτεί με τον δικό της τρόπο
τα πράγματα. Για πρώτη φορά
φιλοξενούμε στις σελίδες μας ένα
ποίημα και πολλές ζωγραφιές ,
λέξεις και χρώματα που αγγίζουν
την ψυχή, περνούν τα μηνύματά
τους, μας προβληματίζουν, μας
συγκινούν, μας κινητοποιούν.
Και επειδή δεν εμπνέει τα παιδιά
μας μόνο η ζωή αλλά και το
σχολείο, απολαύστε
εικονογραφημένη τη δίκη του
Θηραμένη, απόσπασμα από τα
Ελληνικά του Ξενοφώντα. Γιατί τα
Αρχαία δεν είναι μόνο γραμματική
και συντακτικό- που ίσως
δικαιολογημένα να μην γοητεύουν
πολλούς- ούτε μόνο γνώση του
αρχαίου κόσμου αλλά και
ανασύνθεση ολόκληρης εποχής, των
πολιτικών και κοινωνικών
συνθηκών, των αντιλήψεων, των
αρχών και των κανόνων που
διέπουν την ανθρώπινη
συμπεριφορά και δράση.
Α.Μ.

Πάντα ήθελα να θεωρούμαι ένας καλός
άνθρωπος, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται...
Ήθελα να είμαι σωστή απέναντι στους
ανθρώπους της οικογένειάς μου, απέναντι στους
φίλους μου. Το «Αγαπάτε Αλλήλους» ή το
«Βοήθα τον πλησίον σου» για μένα ήταν κάτι
πολύ δυνατό… Κάτι που όποιος ήθελε να
αποκαλείται άνθρωπος έπρεπε να ακολουθεί.
Γι΄ αυτό πάντα βοηθούσα και αγαπούσα την
οικογένειά μου και τους φίλους μου, τον
"πλησίον" μου, όπως πίστευα.
Μεγαλώνοντας λίγο άρχισα να δωρίζω ρούχα
στη εκκλησία ή σε κάποια ιδρύματα… Άρχισα
να δίνω χρήματα σε οποιονδήποτε έβλεπα να
διακονεύει. Πίστευα ότι αυτό
ήταν αρκετό,
μέχρι που μια μέρα αντίκρισα ένα θέαμα που
με έκανε να νιώσω ότι έχω αποτύχει σαν
άνθρωπος.
Εκείνη τη μέρα η μητέρα μου είχε φτιάξει φακές. Εμένα, όπως και στα περισσότερα
παιδιά, δεν μου αρέσει το συγκεκριμένο φαγητό, έτσι ζήτησα απ’ την μητέρα μου να
φτιάξω κάτι άλλο να φάω… Αυτό οδήγησε σε καβγά, και αφού εκνευρίστηκα αρκετά,
πήρα τον σκύλο μου και έφυγα…
Καθώς περπατούσα είδα μια γυναίκα γύρω στα 45 με τον γιο της να πηγαίνουν προς
έναν κάδο.. Παρόλο που έχω αντικρίσει ξανά παρόμοιο θέαμα, παραξενεύτηκα, γιατί οι
συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν φαίνονταν άστεγοι ή κάτι παρόμοιο… Ήταν περιποιημένοι,
καλοντυμένοι, με ζακέτες και μπουφάν, καθαροί.
Εγώ συνέχισα να προχωράω, αφού ο σκύλος μου με τραβούσε, για να φύγουμε, ενώ
εκείνοι συνέχιζαν να ψάχνουν τον κάδο.
Αφού τους είχα προσπεράσει λίγα μέτρα, τους βλέπω να βγάζουν απ’ τον κάδο ένα στρώμα
κρεβατιού, ενώ δύο στενά παρακάτω είδα δίπλα σε έναν άλλο κάδο έναν μπόγο από
ρούχα.
Συνέχισα να προχωράω και οι άνθρωποι πίσω μου πλησίαζαν όλο και πιο κοντά μου,
πράγμα
λογικό,
εφόσον
περπατούσαν
πολύ
πιο
γρήγορα
από
εμένα.
Πέρασα δίπλα απ’ τον κάδο που έβλεπα τον μπόγο με τα ρούχα και αντίκρισα έναν
άνθρωπο ξαπλωμένο πάνω στο πεζοδρόμιο, κουλουριασμένο, που προσπαθούσε να
ζεσταθεί. Οι δύο άνθρωποι κατευθύνονταν προς το μέρος του. Τη στιγμή που ήμουν
σχεδόν δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, ο σκύλος μου σταμάτησε και άρχισε να μυρίζει ένα
δέντρο, σαν να το έκανε επίτηδες.
Είδα τη γυναίκα να παίρνει το στρώμα και να το πηγαίνει δίπλα στον άστεγο άνθρωπο, ο
οποίος για κάποιον λόγο αρνήθηκε να ξαπλώσει πάνω στο στρώμα και απλά το κοιτούσε…
Παρατηρούσα άναυδη το σκηνικό και το παιδί με κοιτούσε κι αυτό σαν να ήταν αστείο
αυτό που έπραξε η μητέρα του. Από μέσα μου σκέφτηκα: «Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι..»
Δάκρυσα, χαμογέλασα στη γυναίκα και συνέχισα να περπατάω… Δεν είχα ξαναδεί
μπροστά μου τέτοια κίνηση ανιδιοτέλειας.
Γυρνώντας σπίτι έλεγα στον εαυτό μου.. «Κοίταξε να δεις … Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει
τίποτα στη ζωή του. Ούτε σπίτι, ούτε ανθρώπους δικούς του, ούτε ένα πιάτο φαΐ …και εγώ
τσακώθηκα με τον πιο πολύτιμο άνθρωπο στη ζωή μου, επειδή δεν μου άρεσε το φαγητό».
Α.Ν.Σ.

Όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω….άνθρωπος. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο. Να μην παρακολουθώ
παθητικά την πτώση της ‘’ακμαίας’’ ανθρωπότητας. Να σώσω όλους αυτούς που έχουν παραδοθεί στην
καταστροφή. Ξέρω πως δεν μπορώ. Ή μάλλον προσπαθώ να το αποδεχτώ. Θέλω να φωνάξω κι άλλους.
Να προσπαθήσω να τους ξυπνήσω. Να τους σηκώσω από έναν αιώνιο λήθαργο που καθησυχάζει το
μυαλό και αποκοιμίζει την καρδιά. Να πολεμήσουμε όλοι μαζί. Να ενωθούμε και να αντιμετωπίσουμε
έναν άσπονδο εχθρό.
Αισθάνομαι πως σιγά σιγά κατευθυνόμαστε προς έναν δρόμο χωρίς επιστροφή. Ίσως και χωρίς τέλος.
Είμαστε ήδη στην αρχή. Αν προχωρήσουμε, είμαστε καταδικασμένοι. Δεν θα μας σώσουν ούτε η
επιστήμη, ούτε η τεχνολογία, ούτε το χρήμα. Αυτά θα μας βοηθήσουν να πάμε πιο βαθιά. Μόνοι μας
πρέπει να σταματήσουμε. Η φύση μας προειδοποιεί. Τα παιδιά φωνάζουν. Ο θάνατος παραμονεύει. Ο
πόλεμος σκεπάζει τα πάντα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή.
Πρέπει να σταματήσουμε! Πρέπει να αντισταθούμε! Ο εχθρός δεν έχει σχέση με κυβερνήσεις ή
φιλόδοξους ηγέτες. Πρέπει να πολεμήσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Να θυμηθούμε την ‘’αποστολή’’ μας.
Να αποδεχτούμε το διαφορετικό και να υπερασπιστούμε το δίκαιο. Να βοηθήσουμε τους αδύναμους
δείχνοντάς τους πώς να γίνουν δυνατοί. Να κοιτάξουμε βαθιά μέσα στην ψυχή μας και να βρούμε τη
χαμένη ανθρωπιά μας. Να ζήσουμε σαν άνθρωποι κι όχι σαν γρανάζια μιας παλιάς χαλασμένης
μηχανής. Πιστεύω πως μπορούμε.
Είναι στο χέρι μας να δημιουργήσουμε το μέλλον που φανταζόμαστε. Μπορούμε να γυρίσουμε πίσω.
Ίσως έτσι πάρουμε περισσότερη φόρα. Ίσως πάλι πάρουμε τη σωστή διαδρομή. Δεν θα είναι εύκολο. Θα
είναι επώδυνο. Μπορεί να μας πληγώσει. Μπορεί να μας τρομάξει. Αξίζει όμως να προσπαθήσουμε για
ένα καλύτερο αύριο.
Πολύ ‘’κλισέ’’ θα πουν κάποιοι. Δεν θα σταθώ στις λέξεις. Αυτό είναι το όνειρό μου. Θέλω να βάλω έστω
κι ένα πετραδάκι στα θεμέλια ενός καινούριου κόσμου. Θέλω να προσπαθήσω για ένα «αύριο» γεμάτο
αγάπη. Θέλω ένα μέλλον στο οποίο όλοι έχουν θέση. Μπορούμε να δοκιμάσουμε. Κάποιος πρέπει να
κάνει την αρχή. Ας είμαστε εμείς αυτοί…
Ακόμα κι αν δεν προλάβουμε να ζήσουμε εμείς οι ίδιοι αυτό το «αύριο», είναι στο χέρι μας να
προσπαθήσουμε για τους επόμενους.
Α.Ζ. (Α1)

Τις γιορτινές μέρες μεγάλοι και μικροί θα
πραγματοποιήσουν μια βόλτα στο κέντρο της
Αθήνας. Η μουσική, ο στολισμός και
τα
χαμογελαστά προσωπάκια στο δρόμο θα μας
κάνουν να ξεχάσουμε τα προβλήματα και να
χαρούμε τις γιορτές.
Ο άγιος Βασίλης μοιράζει δώρα στα μικρά
παιδιά και οι βοηθοί του τα διασκεδάζουν. Τι
πιο γλυκό και τρυφερό;
Ανάμεσα σε αυτές τις εικόνες υπάρχει και
μια άλλη: ένας άστεγος στόλισε το δικό του
δέντρο με ό,τι υπάρχοντα έχει, δίνοντάς μας
ένα μάθημα ζωής: η φτώχεια δεν αφορά μόνο
την οικονομική κατάσταση, αλλά και τον
εσωτερικό κόσμο του καθενός. Τι κι αν του
λείπουν τα βασικά για να ζήσει,
να
αντεπεξέλθει στις δυσκολίες; Δεν έχασε την
ελπίδα για κάτι καλύτερο στο μέλλον...
Άννα Χαραλαμποπούλου (Β3)
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Όταν έρθει εκείνη η μέρα να με θυμηθείς
Αν με θυμηθείς
Μην ντραπείς
Το όνομά μου να πεις
Όταν έρθει εκείνη η μέρα να με θυμηθείς
Αν το όνομά μου θυμηθείς
Μην τρομάξεις, αυτό να το φωνάξεις
Όταν έρθει εκείνη η μέρα να με θυμηθείς
Μην ντραπείς να με κοιτάξεις
Μην ντραπείς στην όψη σαν αλλάξεις
Όταν έρθει εκείνη η μέρα να με θυμηθείς
Μην ντραπείς
Και έλα να με βρεις
Στον δρόμο θα 'μαι, θα με δεις

Μ.Β.Μ.
Από πίνακα της Στέλλας Σπανογιάννη (Α5)

Οι λέξεις "ανθρωπιά" και "αλληλεγγύη" έχουν χάσει την ουσία τους, έχει αλλοιωθεί η σημασία
τους. Πολλές φορές συνάνθρωποί μας χρειάστηκαν βοήθεια, που δεν την δώσαμε λόγω της
δυσκολίας μας να εμπιστευτούμε κάποιον άγνωστο. Ωστόσο δεν πρέπει να θεωρούμε
εγκληματία και κακοποιό κάποιον, πριν τον γνωρίσουμε καλύτερα .
Τα τελευταία χρόνια πολλοί πρόσφυγες έρχονται στην Ελλάδα, για να γλιτώσουν τον πόλεμο .
Δεν τους δίνουμε εύκολα ό,τι δικαιούνται, παρόλο που είναι άνθρωποι σαν και εμάς.
Η μόρφωση και η υγεία όμως είναι αγαθά που τα δικαιούνται όλοι, ανεξάρτητα από τις
θρησκευτικές τους πεποιθήσεις ή την εθνικότητά τους. Οι διεθνείς οργανώσεις εξυπηρετούν
τους αδύναμους έως ένα σημείο. Από εκεί και πέρα η ευαισθησία μας μάς ωθεί να αναλάβουμε
πρωτοβουλίες για οικονομική προσφορά ή προσφορά στέγης στους ανθρώπους αυτούς.
Είναι φυσικό να μην μπορείς να μιλήσεις με τον άνθρωπο που βοήθησες αλλά το χαμόγελο και
δύο μάτια να σε ευχαριστούν είναι η ανταμοιβή σου.
Δεν είναι αρκετό να υποστηρίζεις ότι δεν είσαι κατά των μεταναστών. Πρέπει να το
αποδεικνύεις και έμπρακτα. Οποιαδήποτε βοήθεια είναι αποδεκτή, γιατί η συλλογική βοήθεια
στέλνει ένα μήνυμα στους ισχυρούς: δεν αξίζει μια άδεια χώρα, χωρίς το δυναμικό της, τους
ανθρώπους της.

Άννα Χαραλαμποπούλου (Β3)
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Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΘΗΡΑΜΕΝΗ
Σκίτσα:

Π ρ ο β ε λ ε γ γ ι ά δ η ς Θ α ν ά σ η ς (Α4) Κείμενο: Θ ε ο δ ώ ρ α Ξ ε ν ο γ ι ώ ρ γ η (Α4)

Στο τέλος του 5ου αιώνα π.Χ. τη διακυβέρνηση της Αθήνας για ένα χρόνο περίπου είχαν αναλάβει 30 άνδρες, οι 30
τύραννοι. Ο επικεφαλής τους, ο Κριτίας, επειδή διαφώνησε με τον Θηραμένη, έναν από τους τριάκοντα, για τον τρόπο
άσκησης της εξουσίας, δεν δίστασε να τον οδηγήσει σε μια παρωδία δίκης. Ο Κριτίας είχε φροντίσει να φέρει μέσα στο
βουλευτήριο κάποιους άνδρες οπλισμένους με μαχαίρια. Αυτοί, επιδεικνύοντας τα όπλα τους, μετέτρεψαν τους βουλευτές
σε άβουλους, αδρανείς πολίτες. Μάταια ο Θηραμένης προσπαθούσε να τους υπενθυμίσει πως αυτό που συμβαίνει σε
αυτόν πολύ γρήγορα θα συμβεί και στους ίδιους, αν δεν αντιδράσουν, αν σιωπήσουν από φόβο… Τελικά ο Κριτίας
καταδίκασε σε θάνατο τον Θηραμένη. Αυτό ήταν η αρχή… Δεν άργησαν να γενικευτούν οι διώξεις εναντίον πολλών
πολιτών…Στο κόμιξ που ακολουθεί παρακολουθούμε τον Θηραμένη, καθώς προσπαθεί να πείσει τους βουλευτές να τον
σώσουν, την καταδικαστική απόφαση του Κριτία και την πορεία του Θηραμένη προς το δεσμωτήριο, όπου ήπιε το κώνειο,
αφού πρώτα «έκανε πρόποση» στον ωραίο Κριτία.
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Τι είναι το DRIFT?
Drift είναι η τεχνική οδήγησης στην οποία ο οδηγός
εσκεμμένα γλιστράει το πίσω μέρος του αυτοκίνητου
στις στροφές, διατηρώντας τον έλεγχο του οχήματος και
επιτυγχάνοντας υψηλή ταχύτητα εξόδου. Για να πούμε
ότι ένα αμάξι ντριφτάρει, πρέπει η πίσω γωνία
γλιστρήματος να είναι μεγαλύτερη από την μπροστινή,
πριν την κορυφή της στροφής (apex) και οι μπροστινοί
τροχοί να σημαδεύουν αντίθετα από την κατεύθυνση της
στροφής (opposite lock) και όλα αυτά με τον οδηγό να
έχει τον πλήρη έλεγχο . Στο DRIFTING, στη μορφή
μηχανοκίνητου αθλητισμού με υψηλό επίπεδο
δεξιοτήτων, ο οδηγός πρέπει να κοντρολάρει το αμάξι
του ενώ πλαγιολισθαίνει από άκρη σε άκρη με μεγάλη
ταχύτητα , συνήθως μεταξύ 120 με 160 χλμ, μέσα σε
ενδεδειγμένη διαδρομή. Η διαδρομή αυτή γίνεται σε
άσφαλτο και συνήθως σε πίστα, ενώ ο οδηγός κρίνεται για την ταχύτητά του, τις γωνίες που παίρνει και το στυλ
της οδήγησής του .Ο αντικειμενικός στόχος ενός αγώνα drifting είναι να ασκήσεις αρκετή δύναμη στους πίσω
τροχούς, ώστε να σπάσεις την πρόσφυσή τους και να ξεκινήσει ένα γλίστρημα επιταχύνοντας το αμάξι μπροστά,
ξεκινώντας το DRIFT. Το drift πρέπει να διατηρηθεί μέσα στις στροφές και στην υπόλοιπη πίστα, χρησιμοποιώντας
σχεδόν τέρμα γκάζι, λίγο φρενάρισμα και ακριβείς κινήσεις ανάποδου τιμονιού, κάνοντας ένα drift από την πρώτη
στροφή μέχρι την τελευταία, ενώ παράλληλα σκοράρεις πόντους περνώντας κοντά από τα ‘clipping points’ τα οποία
είναι κώνοι που έχουν μπει σε σημεία των στροφών από τους κριτές υποδεικνύοντας τη σωστή γραμμή drift.
Φώτης Τσιούμας (Α5)

Η αξία του σήμερα
Η καθημερινότητα πλέον κατακλύζεται από διάφορες
υποχρεώσεις που μας κάνουν να ξεχνούμε τη
σπουδαιότητα μικρών,
αλλά συγχρόνως σπουδαίων
πραγμάτων. Στιγμές χαλάρωσης με έναν φίλο ή με τα μέλη
της οικογένειας γίνονται όλο και λιγότερες στη σημερινή
εποχή. Ενεργοποιούμε το “πρόγραμμα λειτουργίας” και
ζούμε μηχανικά τις στιγμές. Το σώμα μας βρίσκεται στον
χώρο, άλλα το μυαλό ταξιδεύει.
Οι άνθρωποι που αγχώνονται περισσότερο από το
φυσιολογικό επίπεδο παραμελούν την ψυχική τους υγεία
και τις επιθυμίες τους. Έτσι κάποιοι άνθρωποι
διαφοροποιούνται
και χαρακτηρίζονται από εμάς ως
καταθλιπτικά άτομα. Εάν το φιλοσοφήσουμε θα
ανακαλύψουμε ότι, εξαιτίας της καταθλιπτικής στάσης
ζωής που έχουν, κάνουν τα πάντα μηχανικά και έχουν
ξεχάσει να γελούν.
Μια λύση για να ζούμε την
κάθε στιγμή είναι να
ξανασκεφτούμε τι μας χαρίστηκε και τι κερδίσαμε. Θα
ήταν ανόητο αν, αγωνιζόμενοι να αποκτήσουμε κάτι που
θέλουμε, στο τέλος δεν χαλαρώσουμε, δεν αναγνωρίσουμε
τι καταφέραμε με τον κόπο μας και δεν νιώσουμε
ικανοποιημένοι με αυτό. Κι επιπλέον λίγος προσωπικός
χρόνος θα λειτουργούσε θετικά σε όλους τους τομείς της
ζωής μας : προσωπικό, επαγγελματικό κ.τ.λ.
Γνωρίζοντας τα αποτελέσματα των παραπάνω προτάσεων
όλοι μας με λίγες, αλλά σημαντικές αλλαγές στην
καθημερινότητα μας, ας θέσουμε καινούριες βάσεις στο τι
θεωρούμε σημαντικό: το σήμερα ή το αύριο;
Άννα Χαραλαμποπούλου (Β3)

Τρίχου Χρύσα (Α5)

Οι Ά θ λ ( ι) ο ι τ ο υ Σ χο λ ε ί ο υ

Σε λ ίδ α 8

Μικέλη Ελευθερία Σοφία (Α3)
Βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Σκίτσου
«Ο πλανήτης των άλλων, πλανήτης όλων μας»
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