
Α 
γαπητά μας παιδιά, 

Επιθυμία μας ήταν να δημι-
ουργήσουμε ένα βήμα ελεύ-
θερης έκφρασης, προβλη-

ματισμού και επικοινωνίας μέσα στα 
πλαίσια της σχολικής κοινότητας. 
Έναν χώρο όπου οι μαθητές μας θα 
ένιωθαν δικό τους ώστε, χωρίς εν-
δοιασμούς, να εξωτερικεύουν σκέ-
ψεις, αγωνίες, συναισθήματα ή φό-
βους, να τα μοιράζονται με τους 
συμμαθητές ή άλλα παιδιά της ηλικί-
ας τους. Έναν ηλεκτρονικό δίαυλο 
επικοινωνίας, μια αφορμή για διάλο-
γο και ανταλλαγή απόψεων που όχι 
μόνο θα πρόσφερε τη δυνατότητα 
αυτοέκφρασης αλλά και θα πλούτιζε 
το πνεύμα και την ψυχή των εφήβων 
μας. 

Με αυτό το σκεπτικό, αρχές του ΄15 
απευθυνθήκαμε στους μαθητές μας 
και τώρα είμαστε έτοιμοι να αναρτή-
σουμε τα πρώτα άρθρα τους. Η 
αμηχανία, η δυσπιστία ίσως, ο φόβος 
της έκθεσης ήταν η αιτία της πολύ 
περιορισμένης ανταπόκρισης, η εντα-
τικοποίηση της σχολικής ζωής; Δεν 
ξέρουμε, αλλά θέλουμε όχι μόνο να 
ελπίζουμε μα και να πιστεύουμε ότι 
το επόμενο τεύχος μας θα αγκαλια-
στεί από πολλά περισσότερα παιδιά 
που θα νιώσουν την ανάγκη να πλαι-
σιώσουν την εφημερίδα αυτή. 

Το πρώτο τεύχος είναι αφιερωμένο 
με πολλή αγάπη στα παιδιά του Β1 
της σχολικής χρονιάς 2012-13, τα 
οποία είχαν αποφασίσει να εκδώσουν 
μία εφημερίδα, είχαν όλα γράψει και 
από ένα άρθρο, ανάλογο με τα ενδι-
αφέροντα του καθενός, αλλά το 
εγχείρημά τους δεν ευοδώθηκε λόγω 
έλλειψης υλικών πόρων. Ευτυχώς, η 
διεύθυνση του σχολείου μας ενθάρ-
ρυνε και ενέπνευσε εκ νέου την 
επιθυμία για μία ηλεκτρονική αυτή 
τη φορά έκδοση και με τη βοήθεια 
της τεχνολογίας –που ίσως την κατέ-
χουμε λίγο καλύτερα από ό,τι πριν 
λίγα χρόνια- προχωρούμε στην α-
νάρτηση του πρώτου τεύχους. Ο 
τίτλος επιλέξαμε να είναι αυτός που 
2 χρόνια πριν είχαν προκρίνει οι 
μαθητές μας. Καλή ανάγνωση …. 

                                                         

Αργυροπούλου Μαρία 
Καραμολέγκου Νικολέττα                                                    

Τσιφάκης Χρήστος 
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Π 
ολλοί άνθρωποι 

μ α ς  λ έ ν ε  
‘ ’ κ ο υρ άγ ι ο ’ ’ . 

Άλλοι ‘’αγωνιστείτε’’ . 
Αυτές οι δύο λέξεις 

κουβαλάνε μέσα τους 

ανθρώπους, ανθρώ-
πους με διαφορετικές 

προσωπικότητες, δια-
φορετικά  ‘’θέλω’’  , 

διαφορετικά  ‘’μπορώ’’,  
διαφορετικά  ‘’πρέπει’’,  

διαφορετικά ‘’ζω’’. 

Όμως εμείς είμαστε 
στην μέση , προσπα-

θώντας να κατασταλάξουμε.  

Τι πρέπει να κάνουμε ; Να αντέξουμε αυτό το άθλιο εκπαιδευτικό σύστημα ή να 
αγωνιστούμε για τα δικαιώματά μας ; Κατά τη γνώμη μου, είναι αναγκαίο πλέον να 

αντέξουμε! Μα να αντέξουμε τις θυσίες για τον αγώνα , για μια εκπαίδευση δικαιο-
σύνης , αλληλεγγύης , ισότητας  και δημοκρατίας . Γιατί ; Γιατί βαρέθηκα. Βαρέθηκα 

να βλέπω την μάνα μου να κλαίει, μην μπορώντας να πληρώσει το φροντιστήριο . 

Βαρέθηκα να μου κλέβουν τα καλύτερά μου χρόνια. Βαρέθηκα να μου κλέβουν  
τους έρωτες , τις παρέες , τις ευτυχισμένες  στιγμές στο κάτω-κάτω, και να τις αντι-

καθιστούν με άγχος , στρες και κάθε λεπτό της ημέρας διάβασμα . Βαρέθηκα να μην 
ζω . Βαρέθηκα μόνο να υπάρχω , λειτουργώντας ως παθητικός δέκτης αυτού του 

μάταιου κόσμου . Βαρέθηκα ... 

Θέλω ένα μέλλον με ευκαιρίες , όνειρα, και υπερηφάνεια για την πατρίδα . Όχι μια 
πατρίδα που διώχνει τα παιδιά της, μήπως και τα υιοθετήσουν άλλοι .Αυτό είναι κα-

τάντια! Ο ελληνικός λαός έχει μετατραπεί σε πρόβατα ,υποχείριο. Δεν είναι δυνατόν, 
εμείς οι νέοι άνθρωποι να ξεπέφτουμε έτσι . 

Το μυαλό μας είναι το όπλο μας ενάντια σε κάθε μορφή  «φυλακής» του σώματος ή 

του πνεύματος. Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τα 

‘’μπορώ’’ και τα ‘’θέλω’’ μας , όχι να μας πατάει κάτω και να μας σαμποτάρει! Η ουσι-

αστική γνώση , μέσω της εκπαίδευσης , θα μας οδηγήσει στη δράση , στην όξυνση 

της κριτικής ικανότητας, στην ισορροπία και ελευθερία του σώματος  αλλά και της 

ψυχής.  

                                                                      Λαγού Αργυρώ - Εσμεράλντα (Β3) 

Β α ρ έ θ η κ α . . . 
Το μυαλό μας είναι το όπλο μας ενάντια σε κάθε  

μορφή «φυλακής» του σώματος ή του πνεύματος.   



Σ 
υχνά ακούγεται πως η 
εφηβεία είναι η καλύ-
τερη ηλικία. Αυτό, 

βέβαια,  δεν σημαίνει απα-
ραίτητα ότι είναι και μια 

«εύκολη» περίοδος στη ζωή 
που διανύουμε. Είμαι 
έφηβος/η σημαίνει ότι βρί-
σκομαι σε μια φάση που 
δεν είμαι ούτε παιδί, αλλά 
ούτε και μεγάλος, έφηβος/η 
σημαίνει αναρωτιέμαι, αλ-
λάζω, ψάχνομαι… Τις πε-
ρισσότερες φορές το 95% 
των νέων που μπαίνουν 

στην ήβη (πρώτο στάδιο 
της εφηβείας) αρχίζουν και 
παρατηρούν γρήγορες αλ-
λαγές στο σώμα τους οι 
οποίες οφείλονται στην 
έκκριση των ορμονών μας 
καθώς πολλοί από εμάς 
προβληματιζόμαστε. Οι 
σωματικές αυτές αλλαγές 
συνοδεύονται παράλληλα 

και με αλλαγές της συμπε-
ριφοράς μας, καθώς βιώ-
νουμε διάφορες καταστά-
σεις, έντονα συναισθήματα 
τα οποία μερικές φορές 
δυσκολευόμαστε να ελέγ-
ξουμε. Μέρα με την μέρα 
αρχίζεις να γνωρίζεις διάφο-
ρες καταστάσεις, αρχίζεις 
να κοινωνικοποιείσαι, γνω-
ρίζεις νέα άτομα και δημι-
ουργείς νέες σχέσεις είτε 
αυτές είναι φιλικές είτε αυ-

τές είναι ερωτικές. Είναι 
άραγε όλα «όμορφα» όταν 

δημιουργηθεί μια σχέση;   

Οι περισσότεροι έφηβοι επι-
κεντρώνονται στις ερωτικές 
περισσότερο παρά στις φιλι-

κές σχέσεις. Όμως είναι, εξί-
σου και οι δύο, οι σημαντικό-
τεροι παράγοντες για την 
ιδιοσυγκρασία και τον αυτοέ-
λεγχο του καθενός από εμάς. 
Το να πηγαίνουν όλα καλά 
κατά την διάρκεια της εφη-
βείας είναι κάτι αντικανονικό, 
κόντρα στην φύση. Έτσι λοι-
πόν ο τρόπος με τον οποίο 
διαχειριζόμαστε τις καταστά-

σεις αποτελεί ουσιαστικά μια 
δοκιμασία. Στις σημερινές 
κοινωνίες οι έφηβοι συμμετέ-
χουν σε διάφορες ομάδες οι 
οποίες αποτελούνται από 
άτομα και των δύο φύλων. 
Σιγά σιγά ο ένας αρχίζει να 
υποστηρίζει τον άλλον και 
έτσι αποκτά αυτοπεποίθηση 
και άνεση με το άλλο φύλο. 
Πολύ πιθανόν να υπάρχει 
κάποια ερωτική έλξη που να 
μην έχει εκδηλωθεί ακόμη και 
να κάνει την συνεργασία αλ-
λά και την επικοινωνία ακόμη 
καλύτερη. Οι έφηβοι σαν 
«αυριανοί» ενήλικες θα πρέ-
πει να εξοικειωθούν πρώτα με 
τα «θέλω» του εαυτού τους 
και στην συνέχεια με το άλλο 
φύλο. Αυτή η εξοικείωση 
είναι αποδεδειγμένο ότι θα 
καθορίσει ένα βασικό κομμάτι 

της ταυτότητάς τους. Αυτή η 
εξοικείωση δυστυχώς σοκάρει 

τους περισσότερους γονείς, 
όταν διαπιστώσουν πως ο γιος 
κοιτάζει με άλλο βλέμμα ένα 
κορίτσι ή αντίστοιχα μια νεαρή 
κοπέλα αρχίζει να φλερτάρει 

ένα αγόρι.  

Στην εφηβεία οι ερωτικές σχέ-
σεις λειτουργούν τις περισσό-
τερες φορές είτε με κτητικό 
είτε με απόλυτο τρόπο…  Ο 
έφηβος/η θα πρέπει να συνε-
χίζει να διατηρεί τις σχέσεις 
του με άλλους ανθρώπους, να 
έχει το προσωπικό του ημερο-
λόγιο, τις προσωπικές του 
επιλογές… Μια ισορροπημένη 
σχέση βασίζεται κυρίως στον 
σεβασμό των επιθυμιών του 
συντρόφου μας αλλά πάνω 
απ’ όλα στον διάλογο (ο 
έρωτας πρέπει να είναι, αρχικά 
ψυχικός, συναισθηματικός με 
ίση μεταχείριση).  

Σύμφωνα με την ψυχολογία 
το σώμα δεν αστειεύεται. 
Στην εφηβική ηλικία, εκκρίνο-
νται τα λεγόμενα 
<<κοκτέιλ>> σεξουαλικών 
ορμονών που επιβάλλουν 
στον έφηβο/η την αναζήτηση 
συγκεκριμένης σεξουαλικής 
ταυτότητας. Οι περισσότεροι 
έφηβοι ερωτεύονται κρυφά, 
σε σπάνιες περιπτώσεις φανε-
ρά, άστατα και με πάθος. 
Όπως λέει και ο Ιταλός ψυχο-
λόγος F. Alberoni 
«Ερωτευόμαστε όταν βρισκό-
μαστε σε μια διαδικασία βα-
θιάς (εσωτερικής) αλλαγής». 
Ακούγεται πολύ λογικό και 
φυσικό εφόσον αυτά τα συ-
ναισθήματα αλλά και η όλη 
συμπεριφορά που έχουμε απέ-
ναντι στο αντίθετο φύλο είναι 
ουσιαστικά αυτό που αναζητά-
με. Ο έρωτας μπορεί ναι απο-
τελεί μια νέα εμπειρία δεν 
είναι όμως παιχνίδι. Με τα 
συναισθήματα δεν παίζουμε 
γιατί με αυτόν τον τρόπο 
«σκοτώνουμε» την ψυχή του 
άλλου, πολλές φορές χωρίς να 
το καταλαβαίνουμε και εμείς οι 
ίδιοι.  

Εάν ο έρωτας – αγάπη είναι 
μεγάλος/η κανείς δεν είναι σε 

θέση να το απαντήσει τόσο 
σύντομα… Ο «αληθινός» 
έρωτας δεν συνηθίζει να μας 
χτυπά συχνά την πόρτα και 
«αληθινό» εννοώ τον έρωτα 

που θα μας αφήσει ανεξίτηλα 
σημάδια στη ζωή μας. Σε πολ-
λές περιπτώσεις μπορεί και εμείς 
οι ίδιοι να κάνουμε τον έρωτα 
πραγματικό και αληθινό. Υπάρ-
χει αρκετή διαφορά στις έννοιες 
«ερωτεύομαι» και «αγαπώ 
κάποιον/α». Όταν αγαπάς νιώ-
θεις, εκφράζεσαι, συγκινείσαι, 
θυσιάζεσαι, σκέφτεσαι… Σίγου-
ρα όμως μια «αγάπη» κατά την 
εφηβεία μπορεί να κρύβει και 
κινδύνους, πιθανόν να σε φέρει 

και σε δύσκολη θέση. Εδώ 
έχουμε την γνωστή φράση 
«τρελός έρωτας» ή «ο έρωτας 
σε τρελαίνει» κ.ο.κ. Οι νέοι μπο-
ρεί, πάνω στον ενθουσιασμό 
τους, να νομίζουν ότι ζουν τον 
μεγάλο έρωτα αλλά όταν περά-
σει το πρώτο «μαγικό» διάστη-
μα ακολουθεί η απερισκεψία, η 
ένταση – δυστυχία, η απογοή-
τευση και ο θυμός. Όπως προα-
νέφερα για να γλυτώσει κάποιος 
αυτές τις άσχημες καταστάσεις 

μόνο με τον διάλογο,  τον σε-
βασμό και την ειλικρίνεια θα το 
πετύχει.  

Όποιες και αν είναι οι δυσκολίες 

ανάμεσα σε ένα ζευγάρι ο 

έρωτας και η αγάπη είναι και θα 

είναι πάντα τα πιο όμορφα και 

έντονα συναισθήματα για τον 

άνθρωπο και θα είναι άδικο και 

καταπιεστικό να μπει φρένο σε 

κάτι απολύτως φυσιολογικό. 

Πολλοί λένε πως ο έρωτας σε 

κάνει να χάνεις τα λογικά σου… 

όμως χωρίς λογική και σύνεση 

πώς θα κρατήσεις την σχέση 

σου σε ισορροπία; Πώς θα σέ-

βεσαι και θα εκτιμάς τις επιθυμί-

ες του συντρόφου σου;… Μή-

πως κάποιοι «τρελοί» είπαν το 

παραπάνω… ή μήπως ήταν ερω-

τευμένοι;  

Ρούσσος Γιάννης (Γ4) 

Σελ ίδα  2 

Ε φ η β ε ί α    κ α ι   Σ χ έ σ ε ι ς …  

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ & ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ 3ου  ΓΕΛ 

Μια  ισορροπημένη  σχέση  βασίζεται  κυρίως  στον  σεβασμό  

των επιθυμιών του συντρόφου... 



Οι άθλ( ι)ο ι  του σχολείου  Σελ ίδα  3 

Έ 
ρωτας… τι πιο επίκαιρο 
θέμα για έφηβους; Υ-
πάρχουν πολλές  ερμη-

νείες για την προέλευσή του 
αλλά και για ποιο λόγο υπάρχει 
μέσα μας. Έχετε ποτέ αναρω-
τηθεί πώς θα ήταν η ζωή και 
κατ’ επέκταση η κοινωνία μας 
χωρίς έρωτα; Όχι και πολύ 
όμορφη, γιατί ο έρωτας υπάρ-
χει για να μας συνενώνει και να 

επιτυγχάνει το ‘’εν εκ δυοίν’’ .Ο 
Πλάτωνας λοιπόν στο 
‘’Συμπόσιο’’ μας παρουσιάζει 
μια διαφορετική και άκρως 
ενδιαφέρουσα άποψη για την 
προέλευση του έρωτα στη φύ-
ση μας μέσω του μύθου του 
Αριστοφάνη. 
           Μέσα από αυτόν τον 
μύθο λοιπόν βλέπουμε πως δεν 
υπήρχαν δυο φύλα όπως σήμε-
ρα αλλά τρία, το αρσενικό, το 
θηλυκό και το ανδρόγυνο το 
οποίο αποτελούνταν από την 
συνένωση των δύο πρώτων. 
Για να γίνει περισσότερο κατα-
νοητός περιγράφει το άγνωστο 
αυτό φύλο. Πρωτίστως ο κορ-
μός του καθενός ήταν στρογ-
γυλός και η ράχη του ολόγυρη 
όπως και τα πλευρά του, είχε 
τέσσερα χέρια και άλλα τόσα 
πόδια και αυτιά, δύο πρόσωπα 
και δύο γεννητικά όργανα και 
όλα τα υπόλοιπα μέρη του σώ-
ματος ομοίως φτιαγμένα. 
            Γίνεται ακόμα πιο πα-
ραστατικός περιγράφοντας τον 
τρόπο που μετακινούνταν, δεν 
μετακινούνταν μόνο όρθιοι, 
όπως γίνεται και σήμερα βεβαί-
ως, αλλά όταν ήθελαν να τρέ-
ξουν γρήγορα στηρίζονταν στα 
οχτώ τους άκρα και κινούνταν 
περιστροφικά. Η σωματική 
τους δύναμη ήταν φοβερή και 
η έπαρση απίστευτη, τόσο πο-
λύ που μια μέρα τόλμησαν να 
κατασκευάσουν μια ‘’σκάλα’’ 
προς τον ουρανό με σκοπό να 
καθαιρέσουν τους Θεούς.     

Ο παντοδύναμος τότε Δίας, 
ανησυχώντας για τις προθέ-
σεις του ξεχωριστού αυτού 
είδους, ως ένδειξη τιμωρίας 
αποφάσισε να τους κόψει 
στα δύο κάνοντάς τους ανί-
σχυρους αλλά και χρήσιμους 
ταυτόχρονα, αφού ήταν πε-
ρισσότεροι από αριθμητικής 
άποψης. Μετά τη διχοτόμησή 
τους το καθένα αναζητούσε 

το άλλο του μισό για να μεί-
νουν μαζί. Σφιχταγκαλιασμέ-
νοι πια, φοβούμενοι να απο-
χωριστούν ο ένας τον άλλο, 
γεμάτοι έρωτα πέθαιναν από 
πείνα και ανικανότητα για 
οποιαδήποτε ενέργεια, όπως 
η αναπαραγωγή του είδους. 
          Ο πατέρας των θεών 
βλέποντας αυτά τους λυπή-
θηκε και σκέφτηκε καινούριο 
σχέδιο γι’ αυτούς μεταφέρο-
ντας τα γεννητικά όργανα 
προς τα εμπρός για να γίνεται 
έτσι και η αναπαραγωγή. Το 
ανδρόγυνο λοιπόν χορτασμέ-
νο από έρωτα μπορούσε να 
κάνει διαλείμματα και να 
στρέφεται στα άλλα ζητήμα-
τα της ζωής του, διατηρώ-
ντας έτσι το γένος του. 
           Βλέπουμε έτσι ότι 
από τόσο παλιά ο έρωτας 
είναι ριζωμένος στη φύση 
μας και μας επαναφέρει στην 
αρχική μας κατάσταση και 
κάνει το ‘’εν εκ δυοίν’’, δημι-
ουργώντας έτσι γιατρικό στο 
πάθημα του ανθρώπινου 
οργανισμού. Προλαβαίνοντας 
λοιπόν τους αντιρρησίες ο 
μύθος είναι βεβαίως συμβολι-
κός . Αν τον αποσυμβολίσου-
με βλέπουμε τον έρωτα ως 
τον απόλυτο κυρίαρχο, είναι 
ανώτερος και από τον πανί-
σχυρο Δία, δεν είναι τυχαίο 
πως ούτε εκείνος μπορούσε 
να χωρίσει την αγκαλιά του 
‘’ανδρόγυνου’’ ακόμη κι όταν 
τους χώρισε σωματικά.  

Εκείνοι ενάντια σε όλους 
λοιπόν αναζητούσαν το 
άλλο τους μισό σε όλη 
τους τη ζωή και όταν το 
έβρισκαν έκαναν τα πάντα 
για να μην το χάσουν ποτέ 
από κοντά τους. 

Θα μπορούσαν να δημι-
ουργηθούν ολόκληροι τό-
μοι για την αγάπη, τον 
έρωτα και την σχέση τους 
με τον άνθρωπο. Από τα 
παλιά χρόνια ο έντονος 
έρωτας δεν έλειπε ούτε 
από τα μικρά χωριά της 
επαρχίας. Κλασικότερο 
παράδειγμα, οι μαντινάδες 
πλασμένες από ανθρώπους 
αγράμματους στο όνομα 

μιας αγάπης, έχοντας ως 
έμπνευση τον μεγάλο 
έρωτα του Ερωτόκριτου 
και της Αρετούσας. Ο κα-
θένας μπορεί να εκλάβει 
αυτή την αλληγορία σύμ-
φωνα με τη φαντασία και 
τα ιδανικά του. Από την 
δική μου πλευρά αυτός ο 
μύθος δεν έχει να κάνει 
μόνο με τον έρωτα και την 
αναζήτηση του άλλου μας 
μισού αλλά μπορεί να ταυ-

τιστεί με διαφορετικά θέ-
ματα της ζωής μας.   

 Η αναζήτηση ενός εργασι-
ακού πεδίου γύρω από το 
οποίο θα κινούμαστε την 
υπόλοιπη ζωή μας μοιάζει 
εξίσου μοιραία σαν να 
ψάχνουμε το άλλο μας 
μισό. Έτσι βλέπουμε έναν 
απλό μύθο του Πλάτωνα 
να έχει τόσες εφαρμογές 
στην πραγματική ζωή. 
Τέλος, η βασική θέση του 
μύθου είναι πως, όσα ε-
μπόδια κι αν μπαίνουν 
μπροστά μας, πάντα θα 
κυνηγάμε αυτό που μας 
λείπει κι όταν το βρούμε 
τίποτα δεν είναι ικανό να 
μας σταματήσει, ούτε ο 
παντοδύναμος Δίας-σε 
όποια μορφή κι αν μας 
παρουσιάζεται αυτός.  
 
 
Ιωαννίδης Βασίλης (Γ2) 

Φιλοσοφείν 
περί  

Έρωτος   

Όσα εμπόδια κι αν μπαί-
νουν μπροστά μας, 

 πάντα θα κυνηγάμε  

αυτό που μας λείπει...  



Τα  σα θρά  θεμέλ ι α   
τ ης  κ ο ι νωνί α ς . . .  

Μ 
αθαίναμε από ένα ποίημα του Κων-
σταντίνου Καβάφη να μην εξευτελί-
ζουμε τη ζωή μας. Αλήθεια αλλάζει 
ποτέ ο (Λ)άνθρωπος1; Ίσως ναι... 

μάλλον όχι.  

Και έπειτα συνεχίζω, απορώντας πώς γίνεται 
να συνεχίζουν να κυκλοφορούν άνθρωποι 
που υπόσχονται πράγματα που εξυπηρετούν 
μόνο το συμφέρον τους και εμείς 
"ψαρώνουμε". Αχ Έλληνα...ΝΕΟέλληνα ποτέ 
δεν έμαθες, ποτέ δεν μαθαίνεις, ίσως ποτέ δεν 
θα μάθεις. Τώρα καταλαβαίνω την έννοια της 
φράσης "όπου ακούς πολλά κεράσια κράτα 
και μικρό καλάθι". Υποσχέσεις προερχόμενες 
από ΔΕΞΙΑ, υποσχέσεις προερχόμενες από 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ, υποσχέσεις, παντού υποσχέ-
σεις...όλο υποσχέσεις. Θα μου πεις πρέπει και 
κάποιος να πει κάτι ώστε να αλλάξει και ΚΑΤΙ. 
Αναρωτηθείτε τώρα λοιπόν το εξής απλό: όλοι 
θέλουμε μια αλλαγή! Είμαστε όμως έτοιμοι να 
αλλάξουμε εμείς...;;; Επιδιώκεις την ελευθερία 
σου αλλά προσκολλώντας σε μια ιδεολογία, 
μάλλον σκλαβώνεσαι περισσότερο και δεν το 
συνειδητοποιείς!  

Βγάλε την ταμπέλα που σε χαρακτηρίζει από 

πάνω σου και αγωνίσου με την καθημερινότη-

τά σου να αλλάξεις τον εαυτό σου, να προσφέρεις χωρίς να περιμένεις αντάλλαγμα, να αγωνίζεσαι χωρίς να 

περιμένεις πάντα το αποτέλεσμα που επιδιώκεις, να αντισταθείς σε ό,τι σου επιβάλλεται χωρίς τη θέλησή 

σου. Μόνο έτσι θα περάσουμε όλοι προς την ελευθερία. 

1. Ο άνθρωπος που κάνει λάθη (κατά Κυτίδη). 

                                                                                                                                    Κυτίδης Θοδωρής (Β3) 

Όλοι  θέλουμε  μια  αλλαγή !  
Είμαστε  όμως  έτοιμοι  να  αλλάξουμε  εμείς … ;;;  
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