Ο ι Ά θ λ (ι)ο ι τ ο υ Σ χ ο λ ε ί ο υ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 3ου ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ. Φύλλο 1, έτος 2

Ζωντανή η ελπίδα..!

Ό

ταν ζεις σε μια κοινωνία
που η κρίση επηρεάζει τις
ζωές μας άμεσα και η αβεβαιότητα με την ανασφάλεια αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά των
κοινωνικών στάσεων και συμπεριφορών μας, τότε προσπαθείς να επαναπροσδιορίσεις τις
βασικές ανθρώπινες ανάγκες
και αξίες για να στηρίξεις το
σήμερα αλλά και το αύριο της
ανθρώπινης πορείας. Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να δώσεις την ευκαιρία να εκφραστούν ελεύθερα με λόγια, σκέψεις και συναισθήματα οι
άνθρωποι που συναναστρέφεσαι και μάλιστα να αφουγκραστείς με ιδιαίτερη προσοχή και
να κατανοήσεις όλα τα μηνύματα που σου στέλνουν. Όταν
μάλιστα αυτά προέρχονται από
τους νέους και τις νέες τότε
αποτελεί εκτός από ανάγκη και
υποχρέωσή μας… Άλλωστε τι
εκπαιδευτικοί θα ήμασταν; Η
εφημερίδα αυτή αποτελεί άλλη
μια ευκαιρία έκφρασης των μαθητών μας και γι’ αυτό αξίζουν
συγχαρητήρια σε αυτούς αλλά
και στους καθηγητές τους που
τους παροτρύνουν. Κάπως έτσι
εμείς στο 3ο Λύκειο Κερατσινίου κρατάμε ζωντανή την ελπίδα
για ένα καλύτερο σχολείο, δίνοντας χώρο και λόγο στο αύριο
αυτής της χώρας.
Μακρίδης Γιώργος,
διευθυντής 3ουΓΕΛ Κερατσινίου

Σκότωσε τον ρατσιστή
που κρύβεις μέσα σου…!

Ο

ρατσισμός αποτελεί ένα θέμα που προβληματίζει την ανθρώπινη νόηση για
αρκετούς αιώνες. Ετυμολογικά ο όρος προέρχεται από την ιταλική λέξη razza που
σημαίνει φυλή και προσδιορίζει την ανισότητα των ανθρώπων και τον διαχωρισμό
τους σε ανώτερους και κατώτερους. Η θεωρία άρχισε να διατυπώνεται τον 19ο αι.
και πιο συγκεκριμένα το 1853 με το έργο του Ζωζέφ Αρτύφ ντε Γκομπινιώ
‘’Δοκίμιο περί της ανισότητας των ανθρώπινων φυλών’’.
Σήμερα ο ρατσισμός αποτελεί παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος του
ανθρώπου για ισότητα στους τομείς της εργασίας, της πολιτικής, της οικονομίας
και σε οποιονδήποτε άλλο παράγοντα της καθημερινής ζωής. Υπάρχουν πολλά
λογικά επιχειρήματα εναντίον του ρατσισμού τα οποία δυστυχώς ωχριούν μπροστά
στον -εντυπωσιακό για την εποχή- παρωπιδισμό εκείνων που πιστεύουν πως είναι
ανώτεροι από κάποιους άλλους. Το θέμα όμως δεν είναι να δακτυλοδείχνουμε
τους ρατσιστές στέλνοντάς τους στο πυρ το εξώτερο και την ίδια στιγμή να αποσείουμε κάθε ευθύνη από πάνω μας, γιατί όλοι κρύβουμε έναν ρατσιστή μέσα μας,
είτε το ξέρουμε είτε όχι.
Οι άνθρωποι καταφεύγουν στις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα έναντι
άλλων για να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους, μια καθαρά εγωιστική τάση που
όλοι έχουμε μέσα μας, ακόμη κι αν το αρνούμαστε. Ποιος δεν έχει σκεφτεί στο
άκουσμα μια κλοπής πως υπαίτιος είναι ένας αλλοδαπός ; Ποιος δεν έχει νιώσει
ένα αίσθημα αποστασιοποίησης από τον μουσουλμάνο γείτονά του; Ποιος δεν έχει
φοβηθεί περνώντας δίπλα από έναν άστεγο αργά το βράδυ; Και τέλος, ποιος δεν
έχει φωνάξει το πολυθρύλητο και πολυσυζητημένο ‘’Μπάτσοι Γουρούνια
Δολοφόνοι’’; Η –πικρή για κάποιους- αλήθεια όμως είναι πως οι αλλοδαποί δεν
ήρθαν στη χώρα μας για να ληστεύουν, το να είσαι μουσουλμάνος σε μια ορθόδοξη
χώρα δεν είναι ποινικό αδίκημα, οι άστεγοι δεν είναι βαρυποινίτες και οι αστυνομικοί δεν έγιναν αστυνομικοί για να σκοτώνουν. Την αλήθεια όμως αδυνατούν να
συλλάβουν ακόμη και άνθρωποι που έχουν λάβει υψηλή μόρφωση, γιατί οι δεισιδαιμονίες και οι προκαταλήψεις τρυπώνουν ύπουλα στα μυαλά ακόμη και των, κατά τα άλλα, λογικότατων και σκεπτόμενων ανθρώπων.
Συνέχεια σελ.2

Για ένα πιο
φωτεινό αύριο...
Το σχολείο μας έχει επιτύχει όλους τους στόχους που έχει
επιδιώξει και το γεγονός αυτό με κάνει να αισθάνομαι περήφανος και αισιόδοξος που είμαι μέλος αυτού του σπουδαίου εκπαιδευτικού συνόλου. Οι καθηγητές προσπαθούν, βάζοντας τον
καλύτερό τους εαυτό, να συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση
των μαθητών τους παρόλο που το έργο τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, τους φαίνεται όλο και πιο δύσκολο.
Καθημερινά γίνεται ένας αγώνας για να προετοιμάσουν τους μελλοντικούς πολίτες της κοινωνίας μας, έτσι ώστε να
λάβουμε τα απαραίτητα εφόδια για να αντεπεξέλθουμε στις προκλήσεις της ζωής.
Η σημαντικότερη για μένα και ουσιαστικότερη πράξη του σχολείου μας είναι η φιλανθρωπική δράση του απέναντι
στις ευπαθείς ομάδες που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Η κίνηση αυτή με κάνει να νιώθω καλύτερος άνθρωπος.
Στο σχολείο μας καθηγητές και μαθητές ενώνονται για ένα πιο φωτεινό αύριο.
Παρασκευάς Δίγκας (Β1)

Σκότωσε τον ρατσιστή που κρύβεις μέσα σου…!
Συν. από τη σελ.1

Πώς συμβαίνει αυτό; Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης καθώς δεν σταματούν να ανακαλύπτουν, να προβάλλουν και να προωθούν στερεότυπα την ίδια στιγμή που κατηγορούν ανελέητα εκείνους που
προβαίνουν σε ρατσιστικές πράξεις. Όντας όμως τα μόνα λογικά όντα στη Γη οφείλουμε, αν μην τι άλλο, να έχουμε
κριτική σκέψη και να μην ενστερνιζόμαστε ό,τι προβάλλουν τα Μ.Μ.Ε. Ο ρατσισμός όμως προκύπτει και από τον
φόβο με τον οποίο μας μεγαλώνουν, είναι αυτή η εικόνα που έχει δημιουργηθεί γύρω από κοινωνικές ομάδες που
εξελίσσει ακόμη περισσότερο το αίσθημα το φόβου. Μας έμαθαν (ή τουλάχιστον προσπάθησαν να μας μάθουν) να
παραμένουμε ψυχροί κι απόμακροι απέναντι σε αλλοδαπούς, σε αλλόθρησκους και σε ‘’παράξενους’’, για τον καθένα,
ανθρώπους χωρίς να μας μαθαίνουν πώς να αντιμετωπίζουμε τους σύγχρονους κουστουμαρισμένους στυγνούς εγκληματίες των γραφείων που είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για λίγα περισσότερα χρήματα. Μάθαμε να τοποθετούμε ταμπέλες, αδιαφορώντας εντελώς για την προσωπική ιστορία του κάθε ανθρώπου, και να τους εντάσσουμε
στην ίδια κατηγορία με εκείνους που μας φαίνεται ότι μοιάζουν. Ποιοι είμαστε εμείς που θα κατατάξουμε τους ανθρώπους σε παράξενους και μη - μόνο η σκέψη αυτού του διαχωρισμού είναι προσβλητική για την ανθρώπινη λογική που έχει αναπτυχθεί στους αιώνες.
Το πραγματικό ερώτημα είναι τι κάνουν όλοι οι συνειδητοποιημένοι άνθρωποι που καταλαβαίνουν την κατάσταση
και μένουν άπραγοι στη θέα του ανελέητου ρατσισμού που λαμβάνει χώρα κάθε μέρα και περνά απαρατήρητος, γιατί
απλά τον έχουμε συνηθίσει. Πρέπει ο καθένας από το δικό του «μετερίζι» να δίνει καθημερινές μάχες ενάντια στις
προκαταλήψεις και στα στερεότυπα. Φυσικά δεν είναι εύκολο, αλλά με μάχες έχουμε κατακτήσει όλα όσα έχουμε
τώρα και με πολύ δυσκολότερες από αυτή. Ας μην φοράμε λοιπόν τις χρυσοκεντημένες μας παρωπίδες απέναντι
στην διαφορετικότητα γιατί χωρίς αυτήν ο κόσμος θα ήταν ένας ατελείωτος βαρετός καθρέφτης. Ο φόβος, όσο παράξενο κι αν ακούγεται, δεν συνάδει με τη λογική και υποβιβάζει τον άνθρωπο. Για αυτό πρέπει να τον αποκηρύττουμε σε κάθε περίπτωση, γιατί μόνο κακά έχει να γεννήσει.
Όπως έχει λεχθεί και από τον μεγάλο δάσκαλο Νίκο Καζαντζάκη ‘’ερχόμαστε από μια σκοτεινή άβυσσο, καταλήγουμε σε μια σκοτεινή άβυσσο και στο μεσοδιάστημα είμαστε αναγκασμένοι να ζούμε’’. Τουλάχιστον, αν μου επιτρέπεται
να προσθέσω, ας ζούμε απαλλαγμένοι από τον φόβο για να μπορούμε να ελπίζουμε στο καλύτερο…!
Ιωαννίδης Βασίλης,
απόφοιτος του 3ου ΓΕΛ Κερατσινίου
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ΑΝΘΡΩ-ΠΟΙΑ;
Σ

τη σύγχρονη εποχή, λοιπόν,
η έλλειψη της ευαισθησίας
και της ανθρωπιάς είναι εμφανής,
κυρίως στα αξιοσέβαστα έφηβα
πλάσματα του Θεού (;) που οι γονείς τους δεν τους έμαθαν ποτέ
ότι ο σεβασμός είναι βασική αρχή
για την ολοκλήρωση της προσωπικότητας και του χαρακτήρα ενός
ανθρώπου. Ο ρατσισμός, λοιπόν,
είναι ένα φαινόμενο το οποίο είτε
το λατρεύεις και το ασκείς, είτε το
μισείς και το κοροϊδεύεις. Ομοφυλοφιλία, το ανθρώπινο φαινόμενο
που δέχεται τον περισσότερο.
Η εκδήλωση θλίψης για την απαξίωση της ομοφυλοφιλίας από τους
έφηβους, διακρίνεται, δυστυχώς,
στα μάτια λίγων ευσυνείδητων ατόμων, των οποίων η ζωή δεν εξαρτάται από ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι και από ένα τσιγάρο. Μεγάλος όμως, είναι ο πληθυσμός των
εφήβων -ή μη- που η ζωή τους
είναι ένα γήπεδο, μία -για τους πιο
μορφωμένους- συγκεκριμένη πολιτική παράταξη, ένα τσιγάρο και το
πώς θα κάνουν κοπάνα από το
σχολείο. Μελλοντικοί άνεργοι πολίτες, λόγω έλλειψης σωστής ενημέρωσης και μόρφωσης. Εκφυλισμός κοινωνίας και λοιπά θλιβερά
γεγονότα. Δεκαπεντάχρονα που
κάνουν παρέα με εικοσάχρονα, τα
οποία για να δειχθούν πρέπει να
προβατοποιούνται και να ακολουθούν συγκεκριμένα πρότυπα, περιμένοντας γεμάτα αγωνία να ακούσουν αυτό το "Μπράβο ρε, έτσι!"
για να ικανοποιήσουν τις εσωτερικές τους ανασφάλειες. Οι πνευματικοί και μορφωτικοί ορίζοντες του
ανθρώπου δεν επεκτείνονται μόνο
με την ανάγνωση ενός εκπαιδευτικού βιβλίου, αλλά με την γνώση
της πραγματικότητας και την απο-

δοχή του διαφορετικού. Η μόρφωση
είναι η τροφή.
Οι ομοφυλόφιλοι θεωρείται πως
είναι εκτρώματα της φύσεως, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις. Γιατί, όμως, τα εκτρώματα έχουν τις
βασικές υποχρεώσεις ενός πολίτη;

Πληρωμή φόρων, αναγκαστική επιβολή του νόμου κλπ είναι κάποιες
από αυτές.
Δεν είναι λογικό πολίτης να στερείται τα βασικά του δικαιώματα αλλά
να είναι υποχρεωμένος να υπηρετεί
τα οικονομικά συμφέροντα του κράτους, και να του ασκείται ρατσισμός
ακόμη και από αυτούς που ασκούν
την εξουσία, οι οποίοι μιλάνε για
παρά φύση και ανωμαλία του ανθρωπίνου σώματος, ενώ εκείνοι
δείχνουν τον ανδρισμό τους με το
να ασκούν βία στα παιδιά τους επειδή είχαν πολύ δυνατά την τηλεόραση. Πάλι καλά που η παιδεία υπάρχει ακόμα –λένε.
Εμείς οι λίγοι που ανήκουμε στους
συνειδητοποιημένους, είμαστε και
φιλελεύθεροι, γνωρίζοντας πως η
χώρα στην οποία ζούμε είναι δημοκρατική και υπάρχει καλώς ή κακώς η ελευθερία βούλησης. Άτομα
τα οποία δεν συμβιβάζονται με το
διαφορετικό και την πραγματικότη-

τα, ας δημιουργήσουν μια μηχανή
του χρόνου και ας γυρίσουν στη
δεκαετία του '60, στην οποία
όποιος άκουγε rock μουσική θεωρούταν σατανιστής. Η ίδια η θρησκεία, λοιπόν, κήρυξε πένθος για
το σύμφωνο συμβίωσης που ψηφίστηκε προς συμφέρον των ομοφυλοφίλων, όμως καμία αναφορά δεν
έγινε ποτέ σε όλους τους ιερείς οι
οποίοι ασελγούσαν σε παιδιά. Αυτό
δεν είναι παρά φύση; Είναι φυσιολογικό; "Ναι" θα ήταν η απάντηση
των φασιστών εφήβων, που εκφράζουν μια νέα Χιτλερική ρητορεία σχετικά με τον έρωτα και, για
να δικαιολογήσουν τις ομοφοβικές
τους αντιλήψεις, ισχυρίζονται
πως, τη στιγμή που υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν να φάνε, η κοινωνία δεν μπορεί να συζητά και να
αναγνωρίζει δικαιώματα στους
ομοφυλόφιλους.
Και ποιος είναι
αυτός που θα ορίσει το τι αισθήματα θα δημιουργηθούν μέσα μας για
κάποιον; Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα καθορίσει τι είναι λάθος
και τι είναι σωστό; Μικρή έως ανύπαρκτη η διαφορά ανάμεσα σε δύο
ενωμένα σώματα ετερόφυλων και
δύο ομοφυλόφιλων.
Η χημεία και η τρυφερότητα αναπτύσσονται ξεχωριστά στον κάθε
άνθρωπο, κάτι που έχω την τύχη
να γνωρίζω από το φιλικό μου περιβάλλον. Το φαινόμενο της ομοφυλοφιλίας δεν απαιτεί επιβολή,
αλλά αποδοχή. Δυστυχώς, οι περισσότεροι αποδέχονται το διαφορετικό, αρκεί να τους μοιάζει. Υπάρχουν πολλά περισσότερα προβλήματα από άνδρες που φιλάνε
άνδρες και γυναίκες που φιλάνε
γυναίκες.
Αξιοθρήνητο, λοιπόν, εν έτει 2016
να προτιμάμε να βλέπουμε δύο
άνδρες να κρατάνε όπλα, παρά τα
χέρια τους.
Βιβή Μοσχοπούλου(Β3)

Σε λ ίδ α 4

Π Ε Ρ Ι Ο Δ ΙΚ Η Ε ΚΔ ΟΣ Η Τ ΩΝ Μ Α ΘΗ Τ ΩΝ Τ ΟΥ 3ου Γ Ε Λ Κ Ε Ρ Α Τ ΣΙ Ν Ι ΟΥ .

Τι είναι αγάπη
τελικά;

Μ

άλλον ένα συναίσθημα, είναι η σωστή
απάντηση. Υπάρχει; Φυσικά και υπάρχει. Πού
υπάρχει; Υπάρχει σε όλα
τα όντα του πλανήτη με
συνείδηση. Υπάρχει
στους ανθρώπους; Σε
όλους τους ανθρώπους
υπάρχει, με αυτήν γεννιούνται και πεθαίνουν,

την κληρονομούν, την
κληροδοτούν, την ασπάζονται ή την αγνοούν.
Φαίνεται; Φαίνεται,
αλλά πώς φαίνεται; Με
ένα φιλί ή με μια αγκαλιά, θα σου απαντήσουν
και οι 7.256.960.029
άνθρωποι που υπάρχουν
σε αυτόν τον πλανήτη .
Όχι. Αυτό είναι αγάπη
φαινομενική, φτιάχνεται
από τους ανθρώπους για
να αισθάνονται καλύτερα, να νιώθουν ότι πραγματικά αξίζει που ζουν
και να νιώθουν ότι σίγουρα κάποιος βρίσκεται
δίπλα τους. Χρειάζεται
και το φιλί και η αγκαλιά
και τα πάντα, αρκεί να
είμαστε κάπως προσγει-

ωμένοι και να καταλαβαίνουμε πότε εισπράττουμε
πραγματική αγάπη , κάτι
που συμβαίνει λίγες φορές στη ζωή μας - μετρημένες στα δάχτυλα.
Μερικοί άνθρωποι δεν
θα σου απαντήσουν έτσι
όμως. Δεν τους ενδιαφέρει αν θα τους φιλήσεις ή
όχι, χρειάζονται να τους
δώσεις αυτό που πραγματικά έχουν ανάγκη.
Όπως και να λέγεται
αυτό, φαγητό, νερό, στέγη, φάρμακα, να σταματήσεις έναν πόλεμο, να
φτιάξεις ένα σχολείο, να
αγοράσεις ένα βιβλίο, να
αλλάξεις μια πάνα, να
τους φωνάξεις, να τους
γελάσεις, να παίξεις, να
τους διαβάσεις, να τους
χαϊδέψεις ή απλώς να
τους κλείσεις τα μάτια
όταν εκείνοι δεν μπορούν. Αυτό είναι πραγματική αγάπη, να δίνεις
στον άλλο αυτό που θέλει, χωρίς να περιμένεις
ανταπόδοση . Τα άλλα
έρχονται από μόνα
τους...
Β.Π.(Β3)

Η πολιτική στα μάτια μου

Ε

γώ πιστεύω πως η πολιτική είναι σαν να οδηγείς
ένα αυτοκίνητο. Τόσο απλό. Πρέπει πρώτα να βάλεις ως
στόχο να φτάσεις στον προορισμό σου, να κατανοήσεις τον
δρόμο, να βάλεις πρώτη και απλά να προχωράς.
Τώρα το πράμα γίνεται λίγο πιο σύνθετο. Άμα θέλεις
τρέξε, μόνο που είναι επικίνδυνο, δαπανηρό και δεν συμφέρει σε καιρούς οικονομικής δυσπραγίας. Άμα θέλεις πήγαινε αργά και σταθερά, όπως συνηθίζεται, απλώς θα πρέπει
να αποδεχθείς τη μουρμούρα της οικογένειάς σου και να
κάνεις υπομονή.
Αν κάποιος έχει λίγο πιο σύνθετο τρόπο σκέψης, θα σου
υποδείξει και τον τρόπο με τον οποίο θα οδηγείς. Αφού
λοιπόν οδηγείς γρήγορα, σίγουρα θα πρέπει να είσαι σε
εγρήγορση. Να κοιτάς και δεξιά και αριστερά και ευθεία
αλλά και ένας μικρός έλεγχος πίσω στους καθρέφτες δεν
βλάπτει, ειδικά σε περίπτωση που θέλεις να κάνεις ελιγμούς...
Ένας λίγο πιο πονηρός, θα κατανοήσει όλα αυτά, απλά
θα εμβαθύνει λίγο περισσότερο. Για παράδειγμα, αν το αυτοκίνητο είναι παλιό, τότε οι παραπάνω παράμετροι θα
πολλαπλασιαστούν. Γιατί όντως ο παλιός είναι αλλιώς, αλλά θα πρέπει να προσέχει λίγο περισσότερο αφού το όχημα
θα έχει παλιώσει, τα εξαρτήματα θα είναι παλιότερα και
στον δρόμο προς τον τελικό προορισμό θα πρέπει να
''αντιμετωπίσει'' τους νέους, τους ωραίους, που αφενός
δεν είναι αρχοντικοί και κυριλέ όπως εσύ, αλλά ρε παππού
όπως και να το κάνουμε ο γάιδαρος είναι γάιδαρος και ας
φορά και σέλα...
Ο ίδιος πάλι, γιατί ξεμένω από ιδέες, έρχεται χτυπώντας το χέρι του στο τραπέζι και λέει: εντάξει ρε παιδιά
καλά όλα αυτά, αλλά να υπάρχει οπωσδήποτε απόθεμα για
τον δρόμο, ένα κομπόδεμα στο ντουλαπάκι σε περίπτωση
ανάγκης,να δουλεύει το aircondition και οπωσδήποτε να
κρέμεται από τον καθρέφτη ο άγιος Χριστόφορος και ένα
αρωματικό αυτοκινήτου για ασφαλές και όμορφο ταξίδι...
Β.Π.(Β3)
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Σκοτώνεις και είσαι χαρούμενος
Και μετά τι; Ρίχνεις τη βόμβα, στοχεύεις, τους
σκοτώνεις και είσαι χαρούμενος, γιατί μάλλον κέρδισες λεφτά, γιατί μάλλον εκδικήθηκες ή γιατί απλά
είσαι άρρωστος...
Κανείς δεν ξέρει, κανείς δεν έμαθε και κανείς δεν
θα μάθει.
Φωτογραφία. Μια κούκλα σκισμένη, βρόμικη δίπλα στην παραλία. Παρατημένη πιθανόν από ένα
παιδάκι που έτρεξε να κάνει μια βουτιά. Κοιτώ καλύτερα. Αίμα. Διαβάζω το άρθρο και ήταν απλά
άλλο ένα παιδάκι που βομβαρδίστηκε στην Παλαιστίνη.
Η «όμορφη» καθημερινότητα! Και μετά φωνάζω
στον πατέρα γιατί δεν μου αγόρασε καινούριο υπολογιστή σαν «φυσιολογικό» παιδάκι στην Ευρώπη
μας...
Β.Π.(Β3)

Μια «σερενάτα»
από την δανειστική
βιβλιοθήκη του σχολείου
Η Σερενάτα του Λιβανελί είναι το πρώτο βιβλίο που δανείστηκα από
τη βιβλιοθήκη του σχολείου. Εξαιρετικό έργο με γρήγορη ροή και
συναρπαστική ιστορία των πρωταγωνιστών. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του βιβλίου είναι η πληθώρα των ιστορικών πληροφοριών, περασμένες μέσα στην προσωπική ιστορία των ηρώων με τέτοιο τρόπο,
ώστε να σου κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον ως την τελευταία σελίδα. Είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα με συναίσθημα και δράση. Τα γεγονότα που καθόρισαν την ιστορία της Ευρώπης, αλλά και όλου του
κόσμου, σημαδεύουν την προσωπική ιστορία των ηρώων. Από τη
Γερμανία του Χίτλερ στη Γαλλία μέχρι τη Ρουμανία και την Κωνσταντινούπολη. Στα νερά της Μαύρης Θάλασσας, ένα καράβι γεμάτο εκδιωγμένους ανθρώπους, γεμάτο Εβραίους. Κανένα κράτος δεν το
επιθυμεί, κανένα δεν το βοηθάει. Η ιστορία των ηρώων σταματάει εκεί. Εκεί και ξαναρχίζει, μετά από 59 χρόνια.
Κοντά στο σήμερα. Το σήμερα, που έρχεται να δικαιώσει τους ήρωες και να μας αποδείξει ότι η μόνη αιτία των τότε
δεινών είναι η «σύγκρουση προκαταλήψεων».
Σιμώνη Λοπάρνου,
σχολική φύλακας
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Π Ε Ρ Ι Ο Δ ΙΚ Η Ε ΚΔ ΟΣ Η Τ ΩΝ Μ Α ΘΗ Τ ΩΝ Τ ΟΥ 3ου Γ Ε Λ Κ Ε Ρ Α Τ ΣΙ Ν Ι ΟΥ .

Θ Η Σ Α Υ ΡΟ Σ ΄ Η Ε Ν Α ΜΑ ΤΣ Ο Ν Ο ΤΕ Σ ;

Ν

α ένα θέμα που θα άξιζε
«γκάλοπ». Ποια είναι η γνώμη
σας για τη μουσική; Πώς θα χαρακτηρίζατε αυτό το «καζάνι» γεμάτο λύπη,
χαρά, μίσος, αγάπη, θυμό, νότες, μουσικά
όργανα και πάθος; Προσωπικά θα το
χαρακτήριζα πλούτο. Έναν πλούτο όμως
που δεν εξαγοράζεται και δεν αποτελείται από χρυσό.

Θα αναρωτιέστε όμως, γιατί να θέλει
κάποιος αυτόν τον πλούτο. Σε μια κοινωνία που το χρήμα και η εξουσία καθορίζουν την κατάσταση κάποιου μέσα σε
αυτή, σε τι ωφελεί το να έχεις στην κατοχή σου το «καζάνι» αυτό; Λοιπόν, οι
λόγοι είναι πολλοί, αλλά θα αρχίσουμε με
τα βασικά. Η μουσική, καταρχάς, δεν
είναι μόνο ψυχαγωγικό μέσο. Εκπέμπει
μηνύματα, θα μπορούσαμε να πούμε.
Ποικίλα μηνύματα που στέλνονται παντού, ανταλλάσσοντας απόψεις, δίνοντας
συμβουλές, ξεφορτώνοντας βάρη, προσφέροντας συντροφιά. Από την αρχαία
άλλωστε εποχή είναι τρόπος μετάδοσης
πολιτισμού και ιδεών από γενιά σε γενιά

(βλέπετε τους ακρίτες).
Μια από τις σπουδαιότερες τέχνες
της ανθρώπινης ιστορίας, όμως, δεν
μπορεί να κρύβει μόνο αυτά. Το σημαντικότερο απ’όλα της τα πλεονεκτήματα είναι η δημιουργία. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη δημιουργία, δηλαδή
τη γένεσή της, αλλά και τα δημιουργήματα της ίδιας της μουσικής! Πρώταπρώτα, το να «φτιάχνεις» ή ακόμα και
να παίζεις μουσική, μπορεί να βοηθήσει απίστευτα την ψυχολογία του ατόμου αλλά και αυτών που την ακούν.
Ως παράδειγμα δεν θα φέρω μόνο την
προσωπική μου εμπειρία αλλά και
μεγάλων προσωπικοτήτων. Ας πάρουμε για παράδειγμα τον επονομαζόμενο
«Eminem». Ο νεαρός αμερικανός,
έζησε τα πρώτα 20 χρόνια της ζωής
του περιτριγυρισμένος από μια αισχρή
οικογένεια, από υπόκοσμο και ψεύτικους φίλους. Η μουσική δημιουργία
του αποτελείται από τραγούδια που
μιλούν για το παρελθόν και για άλλες
καταστάσεις της ζωής του που τον
πόνεσαν. Ο όλος θυμός, η θλίψη και
το μίσος που πηγάζουν από μέσα του
έχουν αποτυπωθεί στις παρτιτούρες
που έγραψε, καθιστώντας το έργο
αυτό έργο ζωής. Αποτέλεσμα αυτού
ήταν η καλυτέρευση της ψυχικής υγείας του ίδιου, αλλά και όσων βρίσκονταν σε παρόμοιες καταστάσεις και
προσπαθούσαν να ξεφύγουν, κάνο-

ντάς τον είδωλο για εκατομμύρια κόσμο.
Όσον αφορά στο τι μπορεί η ίδια η μουσική να δημιουργήσει, αρκεί να κάνετε
το ακόλουθο πείραμα: βάλτε το τραγούδι που σας ανατριχιάζει περισσότερο
στη διαπασών, σε ένα δωμάτιο απομονωμένο από τους υπολοίπους, και αφεθείτε. Εκτός απ’το ότι θα μιμηθείτε τον
τραγουδιστή με όλο σας το πάθος και
το είναι, θα κάνετε άθελά σας ένα ολοκληρωτικό «format» στη μνήμη σας για
τα λίγα αυτά λεπτά. Με άλλα λόγια θα
μεταφερθείτε σε ένα παράλληλο σύμπαν ελευθερίας, χαλάρωσης και ενέργειας. Αυτό, να ξέρετε, το δημιούργησε
η μουσική.
Είμαστε λοιπόν σε θέση να πούμε ότι
τέτοιες θείες δυνάμεις δεν θα έπρεπε
να

μείνουν ανεκμετάλλευτες. Καθήκον

μας, πιστεύω, είναι να προστατεύσουμε
αυτό το ανεκτίμητο «δεμάτιο» πολιτισμού, όσο και να το μεταλαμπαδεύσουμε σε αυτούς που στερούνται μια τέτοιας εξωπραγματικής εμπειρίας.

Νικόλας
Μούτας
(Β3)

Αχι

Του

λλέα

μαθ

ητή:

Γκο
ύσκ
(Β1)
ου
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Για τα παιδιά της τρίτης λυκείου

Α

γαπητοί συμμαθητές / συμμαθήτριες,

Έχουμε περάσει πολλά για να φτάσουμε σε
αυτό το σημείο. Φέτος θα κριθούν όλα. Γνωρίζω ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα μάς θέλει ρομποτάκια. Θέλει να μάθουμε κάθε δραστηριότητα του Σωκράτη ή του Πλάτωνα.
Θέλει να αποστηθίσουμε κάθε πρόταση στο
ΑΟΔΕ. Θέλει να μάθουμε όλες τις αποδείξεις
στα Μαθηματικά, όλους τους τύπους στη Φυσική και πάει λέγοντας..
Παρόλα αυτά, όμως, αυτό που έχουμε να κάνουμε ως μαθητές και ως μελλοντικοί πολίτες
είναι να μην τα παρατήσουμε. Γνωρίζω ότι η
χώρα που ζούμε δεν μας προσφέρει και πολλά
για το μέλλον μας, αλλά εμείς πρέπει να το
παλέψουμε. Ξέρω ότι το μόνο που μας παρέχει αυτή η εκπαίδευση είναι να μαθαίνουμε
παπαγαλία πράγματα τα οποία μόλις τελειώσουμε το σχολείο θα τα ξεχάσουμε, όμως δεν πρέπει να συμβεί αυτό. Εμείς οι ίδιοι θα αλλάξουμε το μέλλον.
Είναι αναγκαίο να αρχίσουμε να θεωρούμε τις γνώσεις που μας παρέχονται στο σχολείο πιο χρήσιμες από όσο
προβάλλονται. Στο κάτω- κάτω μας κάνουν πιο έξυπνους. Και τα έξυπνα κεφάλια, να ξέρετε, δεν σκύβουν ποτέ! Τα λέμε το καλοκαίρι σε κάποια πλατεία του Πειραιά. Όρεξη, υπομονή, αγάπη και κουράγιο!
Έλενα Δαμίγου,
ου
απόφοιτη του 3 ΓΕΛ Κερατσινίου

Ενημερωθείτε για το σχολείο μας
μπείτε στην ιστοσελίδα μας

http://3lykeiokeratsiniou.weebly.com
και στο facebook
https:www.facebook.com/3lykeiokeratsiniouweeblycom
Στείλτε την άποψή σας στο email του σχολείου:

mail@3lyk-kerats.att.sch.gr
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Ανθρώπινες σχέσεις και σύγχρονη εποχή
συναισθήματά τους, μπορούν να αγαπάνε πραγματικά,
μπορούν να δημιουργούν ειλικρινείς σχέσεις και σταθερές φιλίες. Είναι εκείνες οι προσωπικότητες ανθρώπων οι οποίες σε κάνουν να θες να εμπιστεύεσαι , να
θες να σέβεσαι, να αγαπάς, να θαυμάζεις και να νιώθεις ότι κάποιος είναι στήριγμα για σένα. Αυτοί οι αληθινοί χαρακτήρες, οι παρορμητικοί, οι οποίοι έχουν το
απόλυτο θάρρος της γνώμης τους και των πράξεών
τους, δεν είναι κακοπροαίρετοι και δεν κρίνουν τις απόψεις των άλλων. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πρότυπα,
κατά την γνώμη μου.

Υ

πάρχουν ειλικρινείς σχέσεις και σταθερές φιλίες στην σύγχρονη εποχή;
Σίγουρα οι σταθερές φιλίες και οι ουσιαστικές σχέσεις των ανθρώπων
είναι λίγες. Ένας λόγος που συμβαίνει αυτό είναι η
ανασφάλεια και η εσωστρέφεια που κυριαρχεί στη σύγχρονη πραγματικότητα. Οι άνθρωποι πλέον δεν εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον, δεν ανοίγονται, δεν εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Ακόμη όμως και όταν
εμπιστευτούν κάποιους ανθρώπους, ακόμα και όταν θεωρήσουν φίλους τους κάποιους άλλους, οι δεύτεροι εμφανίζονται αναξιόπιστοι και ανίκανοι να νιώσουν. Υποκρίνονται, προσποιούνται, βάζουν ένα προσωπείο παριστάνοντας τους καλούς και ευγενικούς και φιλικούς ενώ
είναι «πρωταγωνιστές».
Στον αντίποδα βρίσκονται κάποια άτομα που αξίζουν
την εμπιστοσύνη, την αγάπη, τη συμπάθεια, τη φιλία, τον
έρωτα. Αυτά είναι άτομα που μπορούν να εκφράζουν τα

Ίσως αυτά να ακούγονται πολύ ιδεαλιστικά ή μελοδραματικά, όμως αυτές είναι οι σχέσεις των ανθρώπων. Η υποκρισία, η ηθική αναλγησία, η αναξιοπιστία
από την μία μεριά, η αγάπη, η ειλικρίνεια, η εμπιστοσύνη και η σταθερή φιλία από
την άλλη. Ούτως ή
άλλως όπως αναφέρει και ο Θεόκριτος «η σοφία του
ουρανού θέσπισε ότι ο άνθρωπος πάντοτε θα έχει την
ανάγκη των ανθρώπων». Επομένως είναι αναγκαίο
καλό η δημιουργία σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους.
Και κάτι ακόμα: η αγάπη δεν δίνει ποτέ κατευθύνσεις,
γιατί ξέρει πως το να οδηγείς κάποιον έξω από τον
δρόμο του είναι σαν να του προσφέρεις τον δικό σου
δρόμο που δεν θα είναι ποτέ πραγματικά σωστός για
αυτόν και είναι σίγουρο ότι θα τον εξασθενίσει.
Η αγάπη όμως υπάρχει για να προσφέρει υποστήριξη,
δύναμη, χαρά και ενθάρρυνση. Με αυτή τη φράση θα
ολοκληρώσω το κείμενο μου : η αγάπη είναι ο οδη-

γός και όχι ο ηγέτης …..

Χρυσούλα Ζαχαροπούλου,
απόφοιτη του 3ου ΓΕΛ Κερατσινίου

Οι Άθλ(ι)οι του Σχολείου
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