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«EN ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»
Στη σηµερινή εποχή που τα ΜΜΕ υποτάσσονται στην προώθηση του καταναλωτισµού,

της προπαγάνδας και της χειραγώγησης των πολιτών, η ανεπιτήδευτη και φρέσκια φω-
νή των µαθητών του Λυκείου µας που αποφάσισαν να εκδώσουν την εφηµερίδα µας εί-
ναι ελπίδα στο σεβασµό της αποστολής του τύπου.

Έφηβοι µε µεράκι, ανησυχίες, διαύγεια πνεύµατος και καθαρότητα ψυχής επιθυµούν
να καταθέσουν τους προβληµατισµούς, τις επιθυµίες και τις σκέψεις τους. Χαιρετίζω µε
ικανοποίηση τη φιλότιµη προσπάθειά τους, τους συγχαίρω και τους εύχοµαι

Καλή Επιτυχία
Η ∆ιευθύντρια

Άννα Τανή

Άνοιξη...
Άνοιξη! Μία από τις ωραιότερες εποχές του χρόνου

µας χτύπησε επιτέλους την πόρτα! Ο ήλιος έξω κάνει
αξιοπρόσεχτες προσπάθειες για να δηλώσει την πα-
ρουσία του, η θερµοκρασία ανεβαίνει και η φύση άρ-
χισε να γεµίζει χρώµατα κάνοντας τη διάθεσή µας κα-
λύτερη από ποτέ!

∆ειλά δειλά ρίχνουµε µατιές έξω από το παράθυ-
ρο της αίθουσας. Τα κελαηδίσµατα των πουλιών, το
µεθυστικό άρωµα των λουλουδιών, τα µαγέµατα της
φύσης µας παρασύρουν σ’ έναν άλλο κόσµο. Κι είναι
δύσκολο να παραµείνουµε συγκεντρωµένοι… Ο “αγώ-
νας” που δίνουµε πρέπει να συνεχιστεί, ενώ ο ερχο-
µός της άνοιξης και η οµορφιά της φύσης κάνουν τον
µαθητικό αυτό ‘αγώνα’ ανυπέρβλητο εµπόδιο. Όταν η φύση αποθεώνει την οµορφιά &
τη ζωή, πώς µπορεί η µαθητική ψυχή να αντισταθεί και να την αρνηθεί; Όµως, σαν µι-
κροί “Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι” κι εµείς, πρέπει να µείνουµε πιστοί στον αγώνα µας,
όπως άλλωστε έκαναν κι οι Μεσολογγίτες.

Τώρα, µαζί µε τα λουλούδια, ανθίζει και η ιδέα της σχολικής εφηµερίδας µας! Χάρη
στη βοήθεια και τη στήριξη της ∆ιεύθυνσης του Σχολείου µας, που ανταποκρίθηκε θετι-
κά στο αίτηµά µας για σχολική εφηµερίδα, καθώς και στους συντονιστές καθηγητές, αυ-
τό το φύλλο έφτασε στα χέρια σας! Ένα µεγάλο Ευχαριστώ σ’όλους, αλλά και σ’ εσάς
που εκδηλώσατε ενδιαφέρον για συµµετοχή και τέλος σε σάς που διαβάζετε αυτές τις
γραµµές!

Η αλήθεια είναι, πως η µόνη δυσκολία µε την οποία ήρθαµε αντιµέτωποι, ήταν η
ονοµασία της εφηµερίδας. Εξαιτίας αυτού του προβλήµατος, δηµιουργήθηκε φιλονικία
ανάµεσα στις δύο µεγάλες παρατάξεις του σχολείου µας, απ’τη µια µεριά οι µαθηµατικοί
κι απ’την άλλη οι φιλόλογοι! Τελικά επικράτησε η άποψη των…µαθητών! Το αποτέλε-
σµα: ΚΑΛΗ ΦΑΣΗ!

Να µη ξεχάσω να σας ενηµερώσω για το email που δηµιουργήσαµε, έτσι ώστε να
στείλετε τις παρατηρήσεις σας, να µας µαλώσετε, να µας διορθώσετε: hsn@mailbox.gr
(από τα αρχικά: High School Newspaper).

Καλή ανάγνωση στις επόµενες σελίδες!
ΑΓΝΗ ΛΟΥΚΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΪΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ - Α1

Ρίξτε κάτω τα
αγάλµατά σας

«Και τότε λαχταρούσα να κάνω έναν τεράστιο
θόρυβο, να ρίξω κάτω το άγαλµά µου, στη µέση
της πλατείας».

Ι. Ρίτσος

Τί είναι αυτό που µας κρατά µακριά από την
επίτευξη των στόχων µας; Τί µας κάνει να πα-
ρεκκλίνουµε από τους αρχικούς µας στόχους; Εί-
ναι οι φοβίες µας; Η αδυναµία µας να εκφρά-
σουµε τον εαυτό µας ελεύθερα;

Η ανθρώπινη ζωή διέπεται από κάποιους νό-
µους. Ένας από αυτούς είναι ο φόβος. Φοβούν-
ται γι’ αυτούς που αγαπούν οι άνθρωποι. Φο-
βούνται µήπως δε σταθούν στο ύψος των περι-
στάσεων. Φοβούνται το άγνωστο. Ο φόβος φω-
λιάζει µέσα στον τρόπο σκέψης όλων σχεδόν των
ανθρώπων, είτε το ξέρουν, είτε όχι. Όλοι παί-
ζουν µε το φόβο του άλλου, παραβλέποντας το
δικό τους. Ειδικό ενδιαφέρον, παρουσιάζει ο
θρησκευτικός, γενικότερα ο µεταφυσικός φόβος:
Ο πιστός φοβάται το Θεό, αλλά και ελπίζει στη
µακροθυµία του και προσπαθεί µε ικεσίες να κερ-
δίσει την εύνοιά του.

Τα λόγια που χαράχτηκαν πάνω στον ειρηνι-
κό τάφο του, ήταν, λέγεται παραγγελία του ίδι-
ου του Ν.Καζαντζάκη:

«∆ε φοβάµαι τίποτα.
∆εν ελπίζω τίποτα.
Είµαι λεύτερος».

Είχε λοιπόν στην προσωπική του ζωή κατορ-
θώσει το ακατόρθωτο ο ποιητής: να ελευθερωθεί
από τους φόβους του. Να γκρεµίσει το άγαλµά
του!

Ο σηµερινός άνθρωπος ανεβαίνει ψηλά για να
πιάσει χώµα. Από πολύ µικρή ηλικία, ο άνθρωπος
µαθαίνει να υποκρίνεται για να γίνει κοινωνικά απο-
δεκτός. Αρχικά µέσω των ρόλων του ψευτοπαλικα-
ρά και του γελωτοποιού και στη συνέχεια του κό-
λακα και του µικροµέγαλου.

Και τι χειρότερο από έναν άνθρωπο που υπο-
κρίνεται; Ένας άνθρωπος που µιµείται!

Είναι απίστευτο πόσοι άνθρωποι στερούνται της
δυνατότητας να προχωρήσουν εξαιτίας των προτύ-
πων τους! Μολονότι τα πρότυπα µπορεί να είναι κα-
λά ως πρότυπα και να του ταιριάζουν, όταν ο άν-
θρωπος συµµορφώνεται προς το πρότυπο, απλά ως
πρότυπο, δεν καλλιεργείται και δεν αναπτύσσεται
καµία από τις ιδιάζουσες για ένα ανθρώπινο ον ιδιό-
τητες.

Συνέχεια στη 2η σελίδα
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Ρίξτε κάτω τα αγάλµατά σας
Συνέχεια από την 1η σελίδα

Τι πρότυπα κοινωνικής
συµπεριφοράς παρουσιάζει
σήµερα η κοινωνία; Παρα-
τηρείται σήµερα µια σύγχυ-
ση σκοπών -ιδανικών. Εί-
δωλα της νεολαίας δεν είναι
οι ολοκληρωµένες προσω-
πικότητες, αλλά οι άσοι του
ποδοσφαίρου και οι πιθηκί-
ζοντες τραγουδιστές µε τις
κραυγές των αγρίων της
ζούγκλας. Ακόµη πιο αρνη-
τικό πρότυπο αποτελεί η
“∆ύναµη”, ο “Υπεράνθρω-
πος” του Νίτσε. Πρόκειται

για το δυναµικό άνθρωπο που κατορθώνει να επικρατήσει χρησιµοποιών-
τας αθέµιτα “πιο συχνά” µέσα. Πρόκειται για επιστροφή στο νόµο της ζούγ-
κλας!

Η “πύλη” της επιτυχίας και της προόδου φυλάσσεται από δύο πέτρινα
λιοντάρια: το Φόβο και το Είδωλο.

«Αχνός τα πέτρινα λιοντάρια της πύλης
αν τα φυσήξεις, µετατοπίζονται, φεύγουν».

Ι. Ρίτσος

Στο άγαλµα του καθενός αντικατοπτρίζονται οι φοβίες του, τα πρότυπα
του, τα στερεότυπα της κοινωνίας κοκ. Αυτά είναι που αρχικά πρέπει να αµ-
φισβητήσει, για να µπορέσει αργότερα να καταρίψει!

Μάριος Μώρος - Α6

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ:
ΘΕΑΤΕΣ Ή ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ;

Η οπτική γωνία του κάθε ανθρώπου είναι αυτή που καθορίζει κάθε φορά την
αλήθεια. Η πολιτική από την άλλη είναι ένα θέµα που γεννά ερωτήµατα για τη σχέ-
ση που έχει µε την αλήθεια. Έτσι λοιπόν η πολιτική κατάσταση της χώρας µας δεν
έχει περάσει απαρατήρητη από τους µαθητές. Άλλωστε τα γεγονότα του περασµέ-
νου ∆εκεµβρίου δικαιολογηµένα έχουν προκαλέσει την οργή των νέων και όχι
µόνο. Ποιος ευθύνεται όµως γι’ αυτό;

Σε σχέση µε όλα τα παραπάνω παρατηρούµε ότι η πολιτική σκηνή είναι αυτή
που αντικατοπτρίζει την εικόνα των προσώπων που είναι υπεύθυνα γι’ αυτήν την
κατάσταση. Οι νέοι έχουν αγανακτήσει µε το πώς έχει διαµορφωθεί η τωρινή πο-
λιτική σκηνή. Βλέπουν, από τα πολλά σκάνδαλα όλα αυτά τα χρόνια, ότι η πολι-
τική έχει καταντήσει µέσο για εύκολο πλουτισµό, µέσο για να αποκτήσουν οι πο-
λιτικοί όλο και περισσότερη εξουσία. Τέλος είναι πια ευρέως γνωστό ότι η θέση
της ‘καρέκλας’ ωθεί όποιον την κατέχει να συµπεριφέρεται το ίδιο µε τον προκά-
τοχό του.

Παράλληλα µε όλα αυτά, τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης έχουν σηµαντικό ρό-
λο στη διαµόρφωση αυτής της κατάστασης. ∆υστυχώς όµως η παραπληροφόρη-
ση δε λείπει από όλα αυτά καθώς ο απώτερος σκοπός είναι η δηµαγωγία. Σαφώς
τα ΜΜΕ δεν ονοµάζονται τυχαία ως τέταρτη εξουσία αφού επηρεάζουν σε µεγάλο
βαθµό την κρίση των πολιτών. Οι νέοι δεν αποτελούν εξαίρεση αφού τα µέσα ενη-
µέρωσης επηρεάζουν την κρίση τους, διαµορφώνοντάς την έτσι που να εξυπηρε-
τεί τα συµφέροντά τους. Εξάλλου η µεγάλη δύναµη σε λάθος χέρια ήταν πάντοτε
καταστροφική.

Άραγε τι πρέπει να γίνει για να αλλάξουν οι όροι στο «παιχνίδι των εντυπώ-
σεων»; Το µόνο σίγουρο είναι ότι για να γίνει ένα θετικότερο βήµα πρέπει να ανα-
µορφωθεί ο ανθρώπινος παράγοντας ώστε να υπάρξουν στο µέλλον σωστοί ηγέ-
τες. Υπάρχει κάποιο χρονικό περιθώριο να αλλάξουν οι νέοι τα δεδοµένα; Το έχουν
συνειδητοποιήσει; Έχουν καταλάβει ότι στην πολιτική η αλήθεια δεν έχει µόνο µία
όψη;

Σεµερτζής Ιωάννης
Α6

Κάµερες, κάµερες παντού!
Τον τελευταίο καιρό η κολλητή µου µε καταπιέ-

ζει. Σε κάθε βήµα νιώθω το άδειο της µάτι καρφω-
µένο πάνω µου. Στις γωνίες παραµονεύει και κατα-
γράφει την κάθε µου κίνηση. Πραγµατικά, δεν αν-
τέχω άλλο! Γιατί αγαπητή µου κάµερα µου το κά-
νεις αυτό;

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας πέρα από
τα αναρίθµητα καλά που πρόσφερε στην κοινωνία
είχε και αρνητικές συνέπειες. Η ανάπτυξη και η εξέ-
λιξη δυστυχώς αφορούν και τους τρόπους παρακο-
λούθησης. Τώρα πια είναι δυνατή η παρακολούθη-
ση ολοένα και µεγαλύτερων τµηµάτων πληθυσµού.
Ο πιο «παραδοσιακός» τρόπος, η κάµερα παρακο-
λούθησης εξελίσσεται και αποκτά περισσότερες δυνατότητες. Η παρακολούθηση
και ο εντοπισµός της θέσης µας γίνεται βέβαια και µε έµµεσο τρόπο, όπως π.χ. µέ-
σω συστηµάτων GPS, µέσω του σήµατος που εκπέµπει το κινητό τηλέφωνο κ.α. Βέ-
βαια, προς το παρόν κανένα από τα προαναφερθέντα µέσα δεν προσβάλλει τόσο την
ανθρώπινη προσωπικότητα και αξιοπρέπεια όσο η κάµερα. Αν κάποιος άγνωστος
µας βγάλει φωτογραφία στο δρόµο, διαµαρτυρόµαστε δεν ξέρουµε πώς θα τη χρη-
σιµοποιήσει. ∆εχόµαστε όµως αγόγγυστα να κατέχουν άλλοι όχι µόνο φωτογρα-
φίες µας αλλά και βίντεο στα οποία είναι καταγεγραµµένη η παραµικρή κίνησή µας.
Αγνοούµε ότι για κάποιον που γνωρίζει τις συνήθειές µας, τα µέρη που συχνάζου-
µε,δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα που να µην µπορεί να κάνει για να µας βλάψει.

Οι υποστηρικτές της χρήσης τους επικαλούνται την αυξανόµενη εγκληµατικό-
τητα, την προσωπική ασφάλεια, την προστασία των περιουσιών τους. Ωστόσο, η
κρυφή παρακολούθηση δε συνοδεύτηκε από ανάλογη µείωση της εγκληµατικότη-
τας(οι δράστες βρήκαν τρόπους προστασίας), κάτι που καταρρίπτει τα δύο πρώτα
επιχειρήµατά τους. Αποµένει µόνο το τρίτο, που µας κάνει να αναρωτιόµαστε µή-
πως χάσαµε το νόηµα:οι περιουσίες αξίζουν περισσότερο από την ανθρώπινη αξιο-
πρέπεια; Αντί ο άνθρωπος να κυριαρχεί στο υλικό, µήπως κυριαρχείται από αυτό;

Τις συνέπειες τις βιώνουµε καθηµερινά. Οι πόλεις µετατρέπονται σε τεράστια
κέντρα παρακολούθησης. Σε κάθε γωνία, το αδηφάγο βλέµµα τους καταβροχθίζει
κάθε στιγµή της ζωής µας. Το δικαίωµα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής κατα-
στρατηγείται καθηµερινά. Κάποιος θα µπορούσε να ισχυριστεί πως «καθαρός ου-
ρανός αστραπές δε φοβάται», µε την έννοια πως όποιος έχει ήσυχη τη συνείδησή
του δεν χρειάζεται να αγχώνεται µε τέτοια «µικροπράγµατα». Η αγανάκτηση µε αυ-
τή την κατάσταση όµως δεν είναι θέµα ενοχής. Βασίζεται στην απαίτηση του καθε-
νός από εµάς να µην τον αντιµετωπίζουν σαν να είναι εγκληµατίας.

Το µόνο γιατρικό για τις τυχόν ανησυχίες για την προστασία είναι η παροχή
παιδείας. Άλλωστε η αρµονική συµβίωση και οµαλότητα έγκειται στον αλληλοσε-
βασµό και στην αναγνώριση των ορίων δράσης του καθενός. Αν οι δύο αυτές προ-
ϋποθέσεις δεν επιτευχθούν τότε οποιαδήποτε προσπάθεια αντιµετώπισης φαινοµέ-
νων κοινωνικής παθογένειας είναι καταδικασµένη να αποτύχει γιατί αφορά την επι-
φάνεια του προβλήµατος και όχι τη ρίζα του.

Χρυσή Κυρατσού
Γ4

Ρά
πτ

ης
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Τι µας έχει συµβεί; Γιατί όλοι µας είµαστε τόσο αδιάφοροι, γιατί σνοµπάρου-
µε τα πάντα, χωρίς να µας νοιάζει ο διπλανός µας; Ζούµε σ’ έναν ανήθικο κόσµο
όπου το µόνο που µπορούµε να ελπίζουµε είναι µια καλή θέση στο δηµόσιο, µια
άνετη ζωή και ένα άνετο σπίτι. ∆εν υπάρχει καµία ελπίδα για µια καλύτερη ζωή,
σωµατικά και ψυχικά. ∆εν πιστεύω ότι κανείς είναι “υγιής” πλέον. Κάθε µέρα ανα-
πνέουµε όλο και πιο πολύ δηλητήριο, τρώµε όλο και πιο πολλά χηµικά και δε-
χόµαστε έναν ψυχολογικό πόλεµο από τους ανθρώπους γύρω µας. Έχουµε κολ-
λήσει την µούρη µας στην τηλεόραση και στον υπολογιστή αρνούµενοι να παρα-
δεχτούµε την πραγµατικότητα, προσκολληµένοι σε έναν φανταστικό κόσµο, όπως
και αν είναι αυτός, και µασάµε κάθε καινούργια “τσίχλα” που µας δίνουν. Κι εµείς,
όπως ένα µικρό τετράχρονο τη δεχόµαστε και λέµε «Μµµµ, τι ωραία που είναι και
τι καλός που είναι αυτός ο κύριος που µου την έδωσε!».

Μας νοιάζει αν τα ρούχα που θα φορέσουµε θα είναι αποδεκτά από τους υπό-
λοιπους, µας νοιάζει να έχουµε µια γνώµη που θα ταιριάζει µε τη γνώµη των άλ-
λων και ο χαρακτήρας µας να συµφωνεί µε τα πρότυπα της εποχής. Γιατί; Κι αν
δεν µας νοιάζουν αυτά, θέλουµε να πάµε κόντρα στο ρεύµα αντίθετα µε όλους. ∆εν
χρησιµοποιούµε ποτέ τη µέση όδο. Κάποιος πολύ σοφός είπε κάποτε: «Μην πας
µε το ρεύµα, γιατί θα σε παρασύρει και δε θα µπορείς να ξεφύγεις µετά. Μην πας

όµως ούτε αντίθετα γιατί είτε θα κουραστείς και θα σε παρασύρει ούτως ή άλλως
είτε θα είναι τόσο δυνατό που θα σε πνίξει. Μόνο πήγαινε όχθη όχθη και ακο-
λούθησε το δικό σου ρεύµα χωρίς να πηγαίνεις κόντρα στο υπόλοιπο ρεύµα.»

Πολλοί νέοι σνοµπάρουνε την τέχνη, την ηθική, την αρετή και οδηγούνται
αυτόµατα χωρίς να το ξέρουν στον σηµερινό κόσµο των µεγάλων όπου επικρατεί
το χάος της ρουτίνας, του άγχους, της ανηθικότητας και του χρήµατος. Έναν κό-
σµο όπου οι µεγάλοι εγκαταλείπουν τα όνειρά τους για να κατάληξουν υπάλλη-
λοι καθισµένοι σε ένα βαρετό γραφείο. Αρνούνται έναν κόσµο ειλικρίνειας, αρε-
τής, ηθικής και ανιδιοτέλειας όπου ο συνάνθρωπος µετράει. Ξέρω ότι µιλάω για
έναν φανταστικό κόσµο, έναν κόσµο που δεν πρόκειται να υπάρξει. Ποτέ όµως κα-
νείς δεν έπαθε τίποτα από τα όνειρά του. Πάντα υπάρχει ελπίδα και είµαι αισιό-
δοξη. Στο κάτω κάτω αν δεν κοιτάµε την φωτεινή πλευρά των πραγµάτων και δε
γελάµε ακόµα και µε τις ατυχίες που µας συµβαίνουν δε θα ζήσουµε. Ας γελάµε
λοιπόν µε ό,τι µας έρχεται χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δε θα προσπαθούµε να κα-
λυτερεύσουµε τη ζωή µας καθώς και τη ζωή των γύρω µας. Με τις επιλογές µας
φτιάχνουµε το µέλλον µας!

ΑΓΝΗ ΛΟΥΚΑ
Α1

ΜΑ ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΜΙΛΑΜΕ;;;

Ο αιώνας που διανύουµε χαρακτηρίζεται από την πλήρη διαφθορά της κοι-
νωνίας. Οι ηθικές αξίες και οι προσωπικές ελευθερίες µηδενίζονται, ο άνθρω-
πος εξαθλιώνεται και η τέταρτη εξουσία (ΜΜΕ) ελέγχει το µυαλό των πολιτών.
Σε µια τέτοια κοινωνία, µπορούµε άραγε να µιλάµε για αξιοκρατία;

Τι είναι όµως η αξιοκρατία; Σύµφωνα µε τα λεξικά είναι η επικράτηση των
άξιων ανθρώπων στην κοινωνία. Αναµφισβήτητα κάτι που δεν συµβαίνει σή-
µερα, αφού είναι γνωστό πως οι σωστές διασυνδέσεις όχι µόνο ανοίγουν πόρ-
τες αλλά και νοµιµοποιούν παράνοµες ενέργειες.

Σ’ αυτήν την κοινωνία καλείται να απαντήσει το σχολείο, όχι µόνο µε τη µε-
τάδοση γνώσεων αλλά και µε την καθοδήγηση, τη νουθεσία, τη διαµόρφωση
συνειδήσεων, τη διαµόρφωση του χαρακτήρα και την αξιολόγηση των µαθητών.
Η σωστή εκπαίδευση στοχεύει στην ανάπτυξη των σωµατικών, διανοητικών και
ηθικών δυνάµεων του παιδιού. Όντας όµως το σχολείο µικρογραφία της κοι-
νωνίας και στον τοµέα της αξιολόγησης, ακολουθεί ανάλογους κανόνες και µε-
ρικές φορές κρίνει πιο επιπόλαια απ’ ό,τι πρέπει.

Οι καθηγητές, άλλες φορές ηθεληµένα κι άλλες µη, ευνοούν κάποιους µα-
θητές λόγω των ήδη µεγάλων βαθµών που έχουν ή επειδή είναι γνωστοί των
γονιών τους ή επειδή οι γονείς τους έχουν υψηλή κοινωνική θέση.

∆ηµιουργείται όµως εύλογα η απορία: τι γίνεται µε τους υπόλοιπους; Αυ-
τούς που δεν ευνοούνται για τους παραπάνω λόγους; Αυτοί αξιολογούνται µό-
νο από τα διαγωνίσµατα που γράφουν και όχι από την προσπάθεια που κατα-
βάλλουν ή τη γνώση που κατέχουν. Πολλές φορές αξιολογούνται ή επιλέγον-
ται µε κλήρωση(!!!!!) για να εκπροσωπήσουν το σχολείο, δηλ. στην τύχη.

Την άδικη αξιολόγηση την αντιλαµβάνεται άµεσα ο µαθητής και αντιδρά
ανάλογα µε το χαρακτήρα του: είτε προσπαθώντας περισσότερο, πράγµα σπά-
νιο λόγω του ήδη µεγάλου φόρτου εργασίας, είτε εγκαταλείποντας κάθε προ-
σπάθεια, είτε αδιάφορα.

Απ’ την άλλη, δε φταίνε µόνο οι καθηγητές, καθώς οι µαθητές βολεµένοι
καθώς είναι δε διαµαρτύρονται. Αυτό όµως πρέπει να αλλάξει. Tα διαγωνίσµα-
τα δεν πρέπει να φέρουν βαθµό, αλλά σχόλιο. Ο βαθµός αποθαρρύνει και οδη-
γεί στην άρνηση τον κακό µαθητή και επιβραβεύει τον καλό, κάτι που είναι
άχρηστο για εκείνον. Το διαγώνισµα πρέπει να έχει το ρόλο του ελέγχου των
µαθησιακών δυσκολιών κι όχι του τιµωρού.

Αυτή η κατάσταση πρέπει ν’ αλλάξει, ν’ αλλάξει το σχολείο για ν’ αλλάξει
αργότερα και η κοινωνία. Γιατί µόνο µε την σωστή παιδεία µπορούν να επι-
τευχθούν µεγάλες και βαθιές αλλαγές.

Η αφορµή για το άρθρο πάρθηκε από «τυχαία» γεγονότα εντός του σχολεί-
ου.

Βασιλική Σιδέρη-Λαµπρέτσα
Β8

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ;

Πολλές έρευνες έχουν αξιολογήσει τους Έλληνες µαθητές ως τους χειρότερους
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχουν αποδείξει ότι το Ελληνόπουλο δε µπορεί να προ-
βεί σε ουσιαστική κατάκτηση της γνώσης του κάθε µαθήµατος παρά µόνο να απο-
µνηµονεύει κατεβατά, ωσότου γράψει το επόµενο διαγώνισµα και τα ξεχάσει.

Το ότι η εκπαίδευση πάσχει είναι ευρέως γνωστό, όπως επίσης και το ότι συ-
νέχεια προτείνονται µεταρρυθµίσεις και ψηφίζονται νοµοσχέδια που δεν αποτελούν
παρά προχειρότητες και τελικά αν αλλάζουν κάτι αυτό είναι προς το χειρότερο. Ου-
σιαστικές προτάσεις µε εφικτές λύσεις ακούγονται µόνο από τους ανθρώπους του
πνεύµατος ,που οι πολιτικοί επιδεικτικά αγνοούν. Πρώτα όµως πρέπει να εντοπί-
σουµε εξ ολοκλήρου το πρόβληµα και να εστιάσουµε σε δύο πτυχές του που αφο-
ρούν τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.

Κατ’ αρχάς προβληµατίζει το γεγονός ότι ο Έλληνας µαθητής αισθάνεται απέχ-
θεια για το σχολείο αντιµετωπίζοντας το σαν χώρο καταναγκασµού και πηγή άγχους
που τον ωθεί σε µια ανελέητη βαθµοθηρία µέσα από την αποστήθιση. Στην καλ-
λιέργεια αυτών των συναισθηµάτων σηµαντικό ρόλο παίζουν τα κακογραµµένα βι-
βλία, το υπουργείο, καθώς και οι καθηγητές που συντηρούν την παπαγαλία στη
µάθηση. Για τη µεταστροφή της γνώµης θα ήταν πρέπουσα η αναθεώρηση του ρό-
λου του βιβλίου ως εγχειριδίου (βοηθήµατος) του µαθητή ώστε να µην περιορίζε-
ται η µάθηση από αυτό. Σε ότι αφορά τους καθηγητές αυτοί χρειάζεται να επιδιώ-
κουν πλήρη κατανόηση των µαθηµάτων και όχι “απαγγελία” κειµένων από τους µα-
θητές τα οποία σε 5 λεπτά ξεχνούν.

Επίσης, έχει γίνει µια παρανόηση που έχει να κάνει µε την σύνδεση της δευτε-
ροβάθµιας µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Αντί ο νέος να χαρεί τον ανέµελο πο-
λύτιµο χρόνο της εφηβείας του αναλώνεται στο να διαβάζει τις περισσότερες ώρες
του 24ώρου για να επιτύχει στις Πανελλήνιες εξετάσεις . Όταν εισάγεται στα ΑΕΙ και
ΤΕΙ όπου πρέπει να µελετήσει εφόσον αυτές τις γνώσεις θα εφαρµόσει κατά τη
άσκηση του επαγγέλµατος του, τα παρατάει. Συµπεραίνουµε λοιπόν πως αφού οι
Πανελλήνιες εξετάσεις συντελούν στην καταπίεση των µαθητών και στην εξάπλω-
ση του φαινοµένου της παραπαιδείας, φαινόµενο που το κράτος επιµένει ότι επι-
θυµεί να εξαλείψει, δεν έχουν λόγο ύπαρξης.

Προτείνεται ένα νέο σύστηµα όπου ο µαθητής θα δίνει εξετάσεις, εφόσον έχει
τελειώσει την δευτεροβάθµια εκπαίδευση , σε περιορισµένο αριθµό σχολών της
αρεσκείας του. Έτσι διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος θα ακολουθεί τις προτιµήσεις
του και δε θα επιδρά κανένας άλλος παράγοντας στην απόφασή του.

Αν έπρεπε από κάπου να ξεκινήσουµε τις µεταρρυθµίσεις θα ήταν απαραίτητο
να επιλύσουµε αυτά τα δύο φλέγοντα ζητήµατα και να ακολουθήσουν και άλλες αλ-
λαγές λ.χ. η υποστήριξη θεσµών που δε λειτουργούν όπως πρέπει (π.χ ΕΠΑΣ,
ΕΠΑΛ) και που στοχεύουν σε επαγγελµατική κατάρτιση. Έτσι θα τεθούν τα θεµέλια
για µια καλύτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση που θα διαπλάθει ενεργούς και συ-
νειδητοποιηµένους πολίτες οι οποίοι θα συνεισφέρουν τα µέγιστα στην κοινωνία.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΥΡΛΟΣ
Α7

ΤΟ ∆ΙΚΟ ΣΟΥ ΡΕΥΜΑ
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Ελεύθερος Χρόνος
Το πώς περνάς την ώρα σου στο σπίτι είναι µια

άλλη ιστορία. Αξιοποιείς το χρόνο σου εποικοδοµη-
τικά και ευχάριστα. «Τα υλικά» που οικοδοµούν το
απόγευµά σου είναι τα εξής: διάβασµα, φροντιστή-
ριο, ποδαρόδροµος. Βέβαια αν θες να πας για έναν
καφέ, έτσι για να ξεχαστείς είναι µέγα σφάλµα. Σε µια
τέτοια περίπτωση επιβάλλεται να νιώθεις τύψεις.

Κοιτάς τα αστέρια ακούγοντας την αγαπηµένη σου
µουσική. Οι νότες της κιθάρας χρωµατίζουν την φα-
ντασία σου που ταξιδεύει στο µοτίβο της ελευθερίας.
Ξαφνικά θυµάσαι ότι πρέπει να λύσεις µια άσκηση για
το φροντιστήριο που έχεις αύριο το πρωί.

Αξίζει να προσέξουµε και τις µεθόδους τους. Ο/Η
καθηγητής/τρια κοιτώντας µια εσένα, µια το βιβλίο,
µε µάτια που λάµπουν από σαδιστική ηδονή σου λέ-
ει µε µια τροµαχτικά απαλή φωνή: «Πάµε ακόµα µια

να λύσουµε στην σελίδα 79. Καθαρά θέµα θεωρίας τα
πράγµατα εδώ είναι γελοία.». Εκεί σε πιάνουν τα νεύ-
ρα σου. Αν σου πει επίσης το εκνευριστικό «άντε»,
παθαίνεις κι ένα «nervous breakdown».

Αυτό όµως που σε τρελαίνει είναι οι περίοδοι
διαγωνισµάτων. Όσα πιο πολλά, τόσο το καλύτερο.
Πρέπει να παραδεχτούµε ότι η καταρράκωση της αξιο-
πρέπειας του µαθητή είναι συχνό φαινόµενο. Να,
προχτές καθότανε ένας µαθητής Γ’ Λυκείου σε ένα
παγκάκι. Μόλις είχε τελειώσει ένα τρίωρο διαγώνι-
σµα έκθεσης. Κοιτούσε αποχαυνωµένος το κενό, µε
βλέµµα απλανές, σαν τους νεάντερταλ, µε µάτια πρη-
σµένα και τόσο κόκκινα που λίγο ακόµα και θα µπο-
ρούσε να πρωταγωνιστήσει στον Εξορκιστή.

Όλοι µιλούν για αλλαγή. Ριζική αλλαγή του συ-
στήµατος, νέα βιβλία, νέους τρόπους διδασκαλίας. Τα
λόγια τους όµως, όχι µόνο χαρακτηρίζονται από µια
πλήρη ασάφεια, αλλά και από θράσος. Που είναι λοι-
πόν η διάσηµη αλλαγή; Πότε θα πραγµατοποιηθεί;

Αυτό κανένας δεν το ξέρει. Τα ερωτήµατα αυτά ισο-
δυναµούν µε το ερώτηµα «υπάρχουν εξωγήινοι»;
Ακόµα «ψάχνουνε».

Αυτό όµως που το γνωρίζουµε, το διαπιστώνου-
µε, το ζούµε είναι αυτό το απίστευτο άγχος, η πίεση,
η κούραση σαν να δουλεύουµε στα κάτεργα. Το να
ακούς ελεύθερα τη µουσική που σου αρέσει, να πας
για έναν καφέ, έστω να πας κάπου και να µην σκέ-
φτεσαι ακόµα κι αν είναι για λίγα δευτερόλεπτα, θε-
ωρείται παράδεισος. Σίγουρα δεν πρέπει να υπερβαί-
νουµε τα όρια αλλά να µη βρισκόµαστε και για λίγο
στην ευτυχία που θεωρούµε ότι µας ταιριάζει; Αυτό
είναι ανεπίτρεπτο...

Μήπως γινόµαστε σιγά σιγά ροµπότ; Σταδιακά χά-
νουµε κάθε είδους συναίσθηµα. Πολλές φορές φτά-
νουµε στο σηµείο να µη νιώθουµε τον πόνο και όχι
µόνο του σώµατος. Αυτός περνάει. Τι θα γίνει µε το
πνεύµα; Την ψυχή;

Βασιλική Κορδώση - Γ2

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΙΑ
Με αφορµή τα δραµατικά γεγο-

νότα που εκτυλίχθηκαν στην Αθήνα
αλλά και σε πολλές ελληνικές
επαρχίες θα ήθελα να αναφερθώ
στο φαινόµενο του βανδαλισµού
και της βίας που µαστίζει την σύγ-
χρονη κοινωνία. Όπως γνωρίζουµε
όλοι, στις µέρες µας κυρίως, έχει
παρατηρηθεί µια µεγάλη έκπτωση
των ηθικών αξιών. Η σκληρότητα
και η καχυποψία έχουν πάρει τη θέση της αλληλεγγύης, του σεβασµού και της
οµαδικότητας. Αυτό, σε συνδυασµό µε άλλους οικονοµικούς και πολιτικούς παρά-
γοντες οδηγεί σε έναν ασυνείδητο αρνητισµό που παίρνει τη µορφή της απαξίω-
σης.

Θα ήθελα σε αυτό εδώ το σηµείο να τονίσω ότι ο χουλιγκανισµός και η αναρ-
χία δεν αφορούν µονάχα το άτοµο ξεχωριστά,αντίθετα αποτελούν προϊόν της κοι-
νωνίας µέσα στην οποία ζούνε και δραστηριοποιούνται τα άτοµα. ‘Όταν σε έναν τό-
πο κυριαρχούν η διαφθορά, η πολιτική ανικανότητα και η οικονοµική εξαθλίωση
τότε αυτά έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη διάρθρωση της κοινωνίας. Οι άνθρωποι
ζούνε και µεγαλώνουν µέσα σε αυτά τα γεγονότα. Επηρεάζονται και ακολουθούν
την ίδια συµπεριφορά. Εξάλλου το κράτος είναι αυτό που δίνει τις κατευθυντήριες
γραµµές στη συµπεριφορά του ανθρώπου, που οφείλει να υπόκειται στις αρχές και
τις αξίες που το ίδιο το κράτος πρεσβεύει.

Συµπερασµατικά, ένα διεφθαρµένο και εξαθλιωµένο κράτος δηµιουργεί διε-
φθαρµένους και εξαθλιωµένους πολίτες.

Παρόλα αυτά, δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να δικαιολογηθούν οι βιαιο-
πραγίες και οι ανεπίτρεπτες ενέργειες των αναρχικών, οι οποίοι για άλλη µια φο-
ρά υπονόµευσαν το υπόβαθρο της Ελληνικής Κοινωνίας. Μας οδήγησαν χρόνια πί-
σω και έδωσαν ακόµα την ευκαιρία στα ξένα Μ.Μ.Ε. να παραλληλίσουν τη σύγ-
χρονη ελληνική πραγµατικότητα των τραγικών αυτών γεγονότων µε τα χρόνια της
∆ικτατορίας!

Αυτούς λοιπόν, τους αναρχικούς, θα τους χαρακτήριζα επαναστάτες χωρίς αι-
τία! Ξέρετε γιατί; ∆ιότι πολύ απλά, η αντίδραση απέναντι στο κρατικό κατεστηµέ-
νο, την οικονοµική δυσπραγία και τη γενικότερη καταπίεση που δέχονται δε θα
πρέπει να έχει σαν στόχο τις περιουσίες των απλών ανθρώπων οι οποίοι µε µόχ-
θο και ιδρώτα απέκτησαν σπίτια, µαγαζιά, αυτοκίνητα......

Αυτό δεν είναι “επανάσταση” παρά µια στιγµιαία συναισθηµατική έξαρση, που
κατευθύνεται από την αµάθεια και την πνευµατική στασιµότητα του σύγχρονου αν-
θρώπου.

Θεωρώ, λοιπόν, πως είναι αναγκαίο να διαχωρίσουµε τις δύο αυτές έννοιες:
επαναστάτης και αναρχικός. Ο επαναστάτης είναι αυτός που θέτει ανώτερους στό-
χους όπως είναι τη βελτίωση της ζωής, την ανανέωση και την πρόοδο του κόσµου,
οι οποίοι κατ’ επέκταση θα επιδράσουν θετικά στην ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη.

Με λίγα λόγια ο επαναστάτης είναι αυτός ο οποίος µε όπλο την αµφισβήτηση
και την αγάπη για αλλαγή, στοχεύει στην ευδαιµονία και την βελτίωση της ποι-
ότητας της ζωής του. Αντίθετα, ο αναρχικός ξεσπά, εκτονώνεται! ∆εν πολεµά για
κάποια ιδεώδη, παρά µόνο αντιδρά για να “γεµίσει” το συναισθηµατικό κενό και
να ικανοποιήσει αυτόν τον υπέρµετρο και άκριτο αρνητισµό του.

Συµπερασµατικά, καθίσταται αναγκαίο η Ελληνική πολιτεία να στραφεί στην
ορθή διαπαιδαγώγηση των παιδιών που δε θα βασίζεται µονάχα στην µετάδοση
πρακτικών γνώσεων αλλά και την ηθική ανάπλαση τους. Μόνο µε αυτόν τον τρό-
πο θα µπορούµε όλοι να ελπίζουµε σ’ ένα ευοίωνο µέλλον, χωρίς τις βιαιοπρα-
γίες και τα τραγικά γεγονότα που βιώσαµε πρόσφατα από την δράση των “κου-
κουλοφόρων”

Αναστασία Καραθανάση - Γ3

«Νόσος ο εθισµός των µαθητών στο ιντερνετ.»

internet.. a mixed blessing!
Κανείς δε µπορεί ν’ αµφισβητήσει το γεγονός ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής

αποτελεί ένα από τα τελειότερα δηµιουργήµατα της τεχνολογίας µέχρι σήµερα.
Εντύπωση προκαλεί ο αριθµός των παιδιών που επισκέπτονται σε καθηµερινή

βάση κάποιο internet caf� για να παίξουν παιχνίδια ή να σερφάρουν στο διαδίκτυο.
Για όσους έχουν ήδη υπολογι-

στή στο σπίτι τους τα πράγµατα εί-
ναι ακόµα καλύτερα, αφού έχουν
κάνει το δωµάτιό τους µόνιµο χώ-
ρο κατοικίας και λατρεύουν την
οθόνη του υπολογιστή σαν ¨εικόνι-
σµα¨!..

Είναι ασύλληπτο πώς αυτό το
µηχάνηµα έχει γίνει ένα νέο είδος
ναρκωτικού για τη σηµερινή νεο-
λαία και φτάνει σε ακραία φαινόµε-
να που χρήζουν αντιµετώπισης.

“Είναι σπαστικό να µε φωνά-
ζουν για φαΐ την ώρα που µιλάω
στο msn ή προσπαθώ να κερδίσω
σε εκείνο το νέο παιχνιδάκι που

ανακάλυψα στο facebook. Μερικές φορές τρώω µπροστά στον υπολογιστή ή δεν
τρώω καθόλου”!

“‘Όταν βρίσκοµαι στον υπολογιστή χάνω την αίσθηση του χρόνου, οι ώρες κυ-
λάνε, µα νοµίζω πως πέρασαν µόνο µερικά λεπτά. Μια µέρα µάλιστα χτύπησε το
ξυπνητήρι για να πάω σχολείο και συνειδητοποίησα πως είχα ξεχάσει να κοιµηθώ!”

“Χτες έκλεισα 10ωρο στο Pc,λιώνοντας στο WOW, χαλάλι!”, λέει ο µαθητής
περήφανα στους φίλους του.

Μήπως οι καθηγητές θα έπρεπε να δώσουν µια ακόµα εξήγηση στο γιατί οι µα-
θητές κοιµούνται τις πρώτες ώρες στα θρανία;

Μήπως θα έπρεπε να αναρωτηθούµε για τις συνέπειες µιας τέτοιας εξάρτησης;
Είναι θλιβερό να βλέπεις ένα µεγάλο ποσοστό εφήβων να «χάνεται» στα κα-

λώδια των υπολογιστών παραµελώντας υποχρεώσεις, οικογενειακές και φιλικές
σχέσεις. Σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες λοιπόν 1 στους 100 µαθητές παρουσιά-
ζουν εθισµό στο διαδίκτυο, ενώ το 20% ανήκει σε οµάδα υψηλού κινδύνου για κα-
τάχρηση του Internet!

Σκεφτείτε.. ποια είναι η πρώτη φράση που βγαίνει από το στόµα σας όταν κά-
ποιος σας ζητήσει να “ξεκολλήσετε” από τον υπολογιστή σας…;

“… ένα λεπτάκι ακόµα!!” η φράση µας αυτή ίσως ισοδυναµεί µε το:
“ένα ποτηράκι ακόµα” ενός αλκοολικού!
Όπως και να έχει όµως το θέµα, εµείς οφείλουµε να προσπαθήσουµε να πε-

ριορίσουµε το φαινόµενο.Για να µη φτάσουµε λοιπόν και εµείς στο ίδιο σηµείο, να
µερικές πρακτικές συµβουλές από εµάς, που ο καθένας µπορεί να ακολουθήσει!

• Βάλε στόχο να ελαττώνεις καθηµερινά από λίγο το χρόνο παραµονής σου στο
Pc.

• Μην απορρίπτεις µια βόλτα µε τους φίλους σου για να καθίσεις στον υπολο-
γιστή.

• Αν αντιληφθείς ότι η ζωή σου έχει ταυτιστεί µε το Pc, µίλησε το γρηγορότερο
δυνατό στους γονείς σου ή συµβουλέψου έναν ειδικό.

Ε. Ρεπανά - Ε. Παπαδήµου - Β. Τζηµοπούλου - Τάξη Β’
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∆ραστηριότητες
του Σχολείου

Αγωγή Υγείας

Στηρίζοµαι στα πόδια µου
Το πρόγραµµα “Στηρίζοµαι στα πόδια µου” ξεκίνησε το σχολικό έτος 2007-08 και

συνεχίζεται. Συµµετέχουν µαθητές της Α και Β τάξης. Η φιλοσοφία του είναι διαφο-
ρετική από άλλα προγράµµατα γιατί πραγµατοποιούνται συνεδρίες σε χώρο άσχετο
από την αίθουσα, δηλαδή στο γυµναστήριο του σχολείου, όπου συγκεντρώνονται οι
µαθητές συνήθως Σάββατο απόγευµα. Τα θέµατα που µας απασχολούν είναι τα εξής:
επιρροές, αυτοεκτίµηση, αυτοπεποίθηση, σχέσεις µε φίλους, γονείς κλπ.

Την περσινή χρονιά το πρόγραµµα ολοκληρώθηκε µε µεγάλη επιτυχία (έγιναν 12
συνεδρίες δυο περισσότερες από τις προβλεπόµενες).Φέτος αν και εξακολουθεί να
υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον και από τα περσινά παιδιά αλλά και από τα νέα που προ-
στέθηκαν στην οµάδα, λόγω αυξηµένου φόρτου εργασίας των µαθητών (φροντιστή-
ρια, διαγωνίσµατα κλπ) δεν πραγµατοποιήθηκε µεγάλος αριθµός συνεδρίων. Ελπί-
ζουµε πως αυτό το εµπόδιο θα το ξεπεράσουµε και θα συνεχίσουµε.

Οι συντονίστριες του προγράµµατος:
Αναστασία Πάτσιου –κοινωνιολόγος, Κυριακή Κυριαζή -γυµνάστρια

Αγώνες Ρητορικής Τέχνης
Στις 14 και 15 Φεβρουαρίου 2009 από το 1ο ΓΕΛ Κοζάνης συµµετείχαν στους

Η’ ∆ιασχολικούς Αγώνες Ρητορικής Τέχνης, που διοργανώθηκαν από την Φιλεκ-
παιδευτική Εταιρεία στα Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης οι µαθητές:

1. προτρεπτικοί λόγοι Νιάκα Βασιλική
Μώρος Μάριος-Κυπαρίσσης
Τσούρλος Σταύρος

2. αυθόρµητος λόγος ∆εληγιάννης Σωτήρης
3. ∆ιττοί Λόγοι Χατζόγλου Χρήστος

Γκαβογιάννης Θωµάς
Βογιατζής Αντώνιος

Ως χρονοµέτρες: Γιαταγάνα Νάσια
Θεοδωρίδου Ντανιέλα

Ως κριτής η καθηγήτρια Βλαχάβα Ευανθία

Ευχαριστούµε το Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων του 1ου ΓΕΛ για την οικο-
νοµική στήριξη.

Ευανθία Βλαχάβα Φιλόλογος,

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

ΠΛ. ΛΑΣΣΑΝΗ 11, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. /ΦΑΞ: 2461021077

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κέντρου Πρόληψης Στελέχη µας επι-
σκέφτηκαν το 1ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης µε σκοπό την ενηµέρωση των µαθητών
της Α’ και Β’ Λυκείου σε θέµατα εξάρτησης. Οι παρεµβάσεις πραγµατοποιήθηκαν
έπειτα από αίτηµα της διευθύντριας κ. Τανή Άννας και του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεµόνων. Η κάθε βραχεία παρέµβαση είχε διάρκεια µίας διδακτικής ώρας και
γινόταν χωρίς την παρουσία καθηγητών.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων δόθηκε η ευκαιρία στους µαθητές να εκ-
φράσουν τις απόψεις, τις ανησυχίες και τους προβληµατισµούς τους πάνω στο θέ-
µα των εξαρτήσεων. Ως εκ τούτου, η συζήτηση στην Α’ Λυκείου επικεντρώθηκε
στις αιτίες που µπορεί να οδηγήσουν ένα νέο στη χρήση ουσιών ενώ στη Β’ Λυ-
κείου στο πώς µπορεί κάποιος να αντιληφθεί ότι ένα άτοµο του οικείου περιβάλ-
λοντός του κάνει χρήση ουσιών καθώς και στο τι µπορεί να κάνει για να το αντι-
µετωπίσει. Στο τέλος της συζήτησης δόθηκε έµφαση στις δοµές που µπορούν να
απευθυνθούν οι µαθητές σε περίπτωση που αντιµετωπίζουν κάποιο πρόβληµα.

Με αφορµή τις παραπάνω παρεµβάσεις και τον έντονο ενθουσιασµό των µα-
θητών δηµιουργήθηκαν δύο Οµάδες Εφήβων στις οποίες διαχειριζόµαστε θέµατα
όπως:
• Εφηβεία • Αυτοεκτίµηση
• Επικοινωνία- Συγκρούσεις • Συναισθήµατα – Άγχος κ.ά

Οι Οµάδες Εφήβων πραγµατοποιούνται κάθε Τετάρτη και Πέµπτη 6µ.µ – 8µ.µ.
στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης

Τα Στελέχη του Κέντρου Πρόληψης
Γάιτα Νικολέτα (Ψυχολόγος) - Καλώτα Ελευθερία (Κοινωνιολόγος)

Κιτσοπούλου Ελένη (Κοινωνική Λειτουργός) - Λαΐνα Παναγιώτα ( Ψυχολόγος)
Σβώλη Χιονία (Ψυχολόγος)

Σε συνεργασία µε τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)

«Ευριπίδη Ελένη»
Για την Ελένη του Ευριπίδη

Η Α’ τάξη του 1ου ΓΕΛ παρακολούθησε
στις 14/11/08 την Ελένη του Ευριπίδη σε
σκηνοθεσία Γιάννη Παπασκευόπουλου στο
θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Προορισµός
της τραγωδίας ήταν η διδασκαλία και αυτός
ήταν και ο στόχος της συγκεκριµένης σχολι-
κής δραστηριότητας, αφού οι µαθητές ήταν
ήδη εξοικειωµένοι µε το περιεχόµενο της
τραγωδίας που διδάσκεται στη Γ’ Γυµνασίου.
Ο Ευριπίδης υπερέβη την αρνητική εικόνα της
Ελένης υιοθετώντας την εκδοχή του µύθου
που θέλει την Ελένη να µην φτάνει ποτέ στην
Τροία, καθώς και τα όρια του είδους στήνον-
τας ένα παραµυθένιο φανταστικό παιχνίδι.
Κατά τον ίδιο τρόπο οι συντελεστές της πα-
ράστασης υπερβαίνουν την αντίληψη του σύγ-
χρονου νεαρού θεατή ότι η τραγωδία είναι
δυσνόητη και βαρετή. Η υιοθέτηση εικόνων
και συµπεριφορών της σύγχρονης πραγµατι-
κότητας, η µετακίνηση των υποκριτών από τη
σκηνή µέχρι τον εξώστη, η παρακίνηση των
µαθητών να συµµετέχουν µε τις απαντήσεις τους ή έστω µε την εκδήλωση των συ-
ναισθηµάτων τους, ο τονισµός των συµπτώσεων και των κωµικών στοιχείων απέ-
δειξε ότι µια θεατρική παράσταση ολοκληρώνεται µόνο όταν ο θεατής δεν είναι πα-
θητικός δέκτης και ακόµα και αν η σuγκεκριµένη παράσταση δεν κατάφερε να γί-
νει «διδασκαλία» ήταν σίγουρα αισθητική απόλαυση (Ε. Σελτσιώτη -φιλόλογος.)

Σχόλια: Πιστεύω ότι η τέχνη είναι παιδεία και µάθηση και είναι,κατά την γνώ-
µη µου, αυτό που λείπει από τα σχολεία.(Α. Λούκα Α1)

Θεατρική παράσταση που θα δοθεί στις 19-20 Μαρτίου

∆ρόµοι προς το δράµα
Μια οµάδα είκοσι παιδιών (13-18 ετών) επί 6

µήνες περπάτησαν σε µονοπάτια γνωστά και άγνω-
στα. Οι δρόµοι προς το αρχαίο δράµα είναι οι δρό-
µοι του θεάτρου: δρόµοι συµπεριφορών, δράσεων
και αντιδράσεων που είναι άρρηκτα συνδεδεµένες
µε τη φύση και τον άνθρωπο ως µέρος της. Ασκή-
θηκαν στο «είναι» και όχι στο «φαίνεσθαι».

Η σηµερινή σύνθεση «Ιφιγένεια η εν Ταύροις»-Ευριπίδη, «Η επιστροφή της
Ιφιγένειας» και «Όταν έρχεται ο ξένος»-Γιάννη Ρίτσου έχει κοινό θέµα τον ξένο:

Αν θυµηθούµε, αν γυρίσουµε πίσω στην φύση, θα δούµε ότι έχουµε πολλά.
Όπως εκείνη µας προσφέρει απλόχερα τα δώρα της, αν τη σεβαστούµε, έτσι και
εµείς θα έχουµε να δώσουµε. Τότε έρχεται η λύτρωση. Ο ξένος, που µπορεί να
είναι ο διπλανός µας ίσως και ο ίδιος µας ο εαυτός, γίνεται οικείος, αποδεκτός.
Μπορούµε λοιπόν να ανιχνεύσουµε πίσω από τις αρχαίες µάσκες τα πρόσωπα του
σύγχρονου δράµατος.

Γ. Γκουτζιαµάνη - φιλόλογος

Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ – ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΞΗ

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των συµµετε-
χόντων µαθητών στα θέµατα της παραγωγής και διαχείρισης της ενέργειας. Επιχει-
ρείται η αποτύπωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας µας από µη εγχώριες
πηγές ενέργειας (Πετρέλαιο, Φυσικό αέριο, Λιθάνθρακας), η αντιπαραβολή µε το
ηλιακό δυναµικό της χώρας µας και η παράθεση υπαρχόντων και µελλοντικών τε-
χνολογιών παραγωγής ενέργειας που µπορούν να προσφέρουν αφενός απεξάρτη-
ση από τις µη εγχώριες πηγές, αλλά και πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη µιας και
πρόκειται για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Παράλληλα παρουσιάζονται τεχνικές
βέλτιστης χρήσης της θερµικής ενέργειας που παράγεται από τους πύργους ψύ-
ξης των θερµικών µονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος στις οποίες περιλαµ-
βάνεται και η γνωστή για την περιοχή µας Τηλεθέρµανση.

Τέλος επιχειρείται η σύνδεση και ο ερευνητικός προσανατολισµός και προ-
βληµατισµός µε µελλοντικές τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως η
πυρηνική σύντηξη.

Το πρόγραµµα είναι σύµπραξη µε το 4ο ΓΕΛ Κοζάνης και το 6ο Γυµνάσιο Κοζά-
νης. Υπεύθυνος καθηγητής για το 1ο ΓΕΛ είναι ο κος Παπαβασιλείου.

Συµµετέχουν 44 µαθητές.
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EUROSCOLA

23-26 Οκτωβρίου. Τρεις µέρες στο Στρασβούργο, µια µικρή Γαλλική
πόλη στα σύνορα Γαλλίας- Γερµανίας. Η έκθεση που γράψαµε έγινε το ει-
σιτήριο για να βιώσουµε εµπειρίες µοναδικές. 25 παιδιά από το Νοµό Κο-
ζάνης και οι συνοδοί µας, αβέβαιοι για το τι µας περίµενε στην αρχή, µα
γεµάτοι ενθουσιασµό και περιέργεια, ξεκινήσαµε το ταξίδι. Πρώτος σταθ-
µός η Στουτγκάρδη, µια πανέµορφη πόλη της Γερµανίας, στην οποία πε-
ριηγηθήκαµε για µερικές ώρες. Έπειτα µέσα από µια συναρπαστική δια-
δροµή µε το λεωφορείο, φτάσαµε στο ξενοδοχείο στο Στρασβούργο. Η
επόµενη ηµέρα, που ήταν και ο κύριος σκοπός της επίσκεψής µας στο
Στρασβούργο ήταν αφιερωµένη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκφράζον-
τας τις απόψεις µας για θέµατα της Ευρώπης και συζητώντας µε µαθητές
από άλλες χώρες, ψηφίζοντας όπως οι Ευρωβουλευτές και κάνοντας γνω-
ριµίες, καταλάβαµε αναµφίβολα όλοι µας τη σηµασία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Νιώσαµε όµοιοι µε αυτά τα παιδιά και δεν µας χώριζαν ούτε σύ-
νορα, ούτε γλώσσα. Τελευταία µέρα του ταξιδιού και καθώς αντιλαµβα-
νόµασταν ότι η ώρα του γυρισµού ήταν κοντά, ξεχυθήκαµε στο κέντρο
του Στρασβούργου για να γνωρίσουµε την πόλη. Οι σχέσεις που δηµι-
ουργήσαµε όλοι µεταξύ µας έκαναν τον αποχαιρετισµό δύσκολο. Ένα τέ-
τοιο ταξίδι δεν αφήνει παρά µόνο αξέχαστες αναµνήσεις, που δε σβή-
νουν. Είµαστε όλοι ευγνώµονες της ευκαιρίας που µας δόθηκε να µαζέ-
ψουµε αυτές τις εµπειρίες ζωής…

Ελευθερία Παπαδήµου - Β4
Χρυσή Κυρατσού - Γ4

Αφιέρωµα στο Νίκο Εγγονόπουλο

Στο πλαίσιο του εορτασµού των 102 χρόνων από τη γέννηση του κορυφαίου Έλληνα
ποιητή και ζωγράφου Νίκου Εγγονόπουλου, το 1ο ΓΕΛ Κοζάνης ανέλαβε την πρωτοβουλία
να παρουσιάσει τη ζωή και το έργο του καλλιτέχνη µε στόχο την επιµόρφωση και την καλ-
λιτεχνική ευαισθητοποίηση µαθητών και πολιτών.

Συγκεκριµένα, από 12 µέχρι 23 Ιανουαρίου
στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του Λυκείου λει-
τούργησε έκθεση µε εικόνες από τους πίνακες
του Εγγονόπουλου. Την έκθεση είχαν τη δυνα-
τότητα να επισκεφθούν τόσο οι µαθητές όλων
των τµηµάτων του Λυκείου όσο και οι µαθητές
του τµήµατος εικαστικών του 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης.
Η υπεύθυνη καθηγήτρια κα Ελπίδα Ματιάκη ενη-
µέρωσε κατά τµήµατα τους µαθητές για τη ζωή
και το έργο του Εγγονόπουλου. Επιπρόσθετα, οι
µαθητές είχαν τη δυνατότητα να ακούσουν µα-
γνητοσκοπηµένο τον ίδιο τον καλλιτέχνη να
απαγγέλλει ποιήµατα του και να παρακολουθή-
σουν µέσα από DVD στοιχεία του έργου του. Τον
χώρο της βιβλιοθήκης επισκέφτηκαν και η κα
Βασιλική Βόντσα, υπεύθυνη Επιστηµονικής και
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Β/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής
Μακεδονίας καθώς και ο σχολικός σύµβουλος Φυσικών κ. Λάζαρος Χατζηλαζαρίδης.

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης
στο αρχοντικό Λασσάνη της Κοζάνης
από 24 έως 28 Ιανουαρίου έγινε σε
ευρύ κοινό ενηµέρωση για τη ζωή
και το έργου του Εγγονόπουλου από
την κα Ελπίδα Ματιάκη, υπεύθυνη
της βιβλιοθήκης του 1ου ΓΕΛ Κοζά-
νης. Στη διάρκεια της κεντρικής εκ-
δήλωσης εκφωνήθηκε εισήγηση µε
θέµα «Υπερρεαλισµός και η ζωγρα-

φική του Νίκου Εγγονόπουλου» από την κα Άννα Τανή-Καραχάλιου, ∆ιευθύντρια του 1ου ΓΕΛ
Κοζάνης και απαγγέλθηκαν ποιήµατα από τη φιλόλογο κα Θεοδώρα Γκουρτζιούµη, που τη
συνόδευσε µε την κιθάρα του ο καθηγητής κ. Ευάγγελος Τζηµόπουλος.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους: ο δήµαρχος Κο-
ζάνης, κ. Πάρις Κουκουλόπουλος, ο αντιδήµαρχος Κοζάνης και πρόεδρος της Σχολικής
Επιτροπής του 1ου ΓΕΛ Κοζάνης, κ. Ιωάννης Παπαγεωργίου, ο αντιδήµαρχος Κοζάνης, κ. Θε-
όδωρος Βασδάρης και η σχολική σύµβουλος καθηγητών Αγγλικής, κα Βασιλική Τσιτούρα.

Το 1ο ΓΕΛ Κοζάνης, για την επίτευξη αυτού του στόχου, συνεργάστηκε µε τη ∆ηµοτική
Βιβλιοθήκη Κοζάνης και µε το Εικαστικό Εργαστήρι Κοζάνης. Επίσης, έδωσε συνεντεύξεις
στα τοπικά ΜΜΕ: WEST, TOP, EΡΑ Κοζάνης, Γραµµή και Πρωινός Λόγος.

Η εκδήλωση στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία τόσο λόγω της ανταπόκρισης µαθητών και
πολιτών όσο και λόγω της επιδοκιµασίας της και των θετικών τους σχολίων.

Ραφαέλλα-Μαργαρίτα Κονταξή - Β’5

ΠΑΡΙΣΙ, ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ
ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ

Την 1η Νοεµβρίου 2008,60 µαθητές από ολόκλη-
ρη την Ελλάδα συναντηθήκαµε στο αεροδρόµιο
«Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας. Ανάµεσα σ’ αυ-
τούς δύο κορίτσια του Λυκείου µας, η Βάρκα Κατερί-
να και η Αθανασιάδου Ανδροµάχη. Ένα µαγικό ταξίδι
µε προορισµό το Παρίσι µόλις ξεκινούσε.

Μετά από µία σχετικά ήρεµη αλλά κουραστική
πτήση φτάσαµε στην Πόλη του Φωτός, όπου µας πε-
ρίµενε µια απρόσµενη έκπληξη: ένα υπερπολυτελές
ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης. Η πρώτη µέρα ολο-
κληρώθηκε µ’ένα γεύµα µε παραδοσιακές γεύσεις της
Γαλλίας.

Τις δύο επόµενες µέρες, κάνοντας περιήγηση στην
ηλιόλουστη πόλη του Παρισιού, αναπτύξαµε στενές
φιλικές σχέσεις µε τους συνταξιδιώτες µας, µαθητές

όλοι της Γ’ Λυκείου. Ο επιβλητικός Πύργος του Άι-

φελ, ο Σηκουάνας, ο Καθεδρικός Ναός της Παναγίας
των Παρισίων, τα µουσεία Λούβρο, Ορσέ και Μαντάµ
Ποµπιντούρ, η πλατεία της Μονµάρτης, το Μαυσω-
λείο, η Εκκλησία της Μαρίας Μαγδαληνής, η Αψίδα
του Θριάµβου, τα Ηλύσια Πεδία, η Σορβόννη και ο
Βοτανικός Κήπος ήταν µερικά από τα αξιοθέατα που
επισκεφτήκαµε.

Για τους περισσότερους από εµάς η τελευταία
µέρα που περιελάµβανε εκδροµή στη Euro Disney,
ήταν το καλύτερο τµήµα του ταξιδιού. Σ’ένα πραγµα-
τικά µαγικό περιβάλλον συναντήσαµε όλους τους
αγαπηµένους µας παιδικούς ήρωες, βγήκαµε φωτο-
γραφίες και συνοµιλήσαµε µαζί τους, µια εµπειρία
που µας έκανε να νιώσουµε ξανά παιδιά.

Το ταξίδι αυτό πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του
προγράµµατος «Οι νέοι γνωρίζουν την Ευρώπη» µε
διοργανωτή τη Γραµµατεία Νέας Γενιάς του Υπουρ-
γείου Παιδείας. Στόχος του προγράµµατος ήταν η επι-
βράβευση των αριστούχων µαθητών της Β’ Λυκείου
για τις µακροχρόνιες και επίπονες προσπάθειές τους!

Σίγουρα επρόκειτο για µια ξεχωριστή και ανεπα-
νάληπτη εµπειρία, µια εµπειρία ζωής που θα µείνει
για πάντα χαραγµένη στη µνήµη µας!

Μακάρι να είσαι ο επόµενος µαθητής του σχολεί-
ου µας που θα συµµετάσχει στο επόµενο πρόγραµµα
ΓΝΝ σε µια από τις πρωτεύουσες της Ευρώπης.

Ανδροµάχη Αθανασιάδου - Γ1
Κατερίνα Βάρκα - Γ1

• Τι πηγαίνει χωρίς να µετακινείται;
- Ο δρόµος

• Ποιό είναι αυτό που µόλις ενώνεται χωρίζει τα άλλα;
- Το ψαλίδι

• Όταν το ηλεκτρικό τραίνο προχώρα προς τα εµπρός, σε ποια κα-
τεύθυνση πηγαίνει ο καπνός;
- Το ηλεκτρικό τραίνο δε βγάζει καπνό

• Το καλό που γίνεται δυο φορές
- το καλώδιο



Χτυποκάρδια…
Ερωτεύοµαι σηµαίνει:

� Το να κυκλοφορείς µ’ένα χαµόγελο στα χείλη, το
να ακούς µπαλάντες τις οποίες δεν φανταζόσουν
ποτέ ότι θα ακούς το να ζωγραφίζεις καρδούλες
στα θρανία … το να αισθάνεσαι υπέροχα όταν βρί-
σκεσαι µαζί της/του…

� Πονώ τις 260 µέρες του χρόνου και χαίροµαι τις
άλλες 100, αλλά καµία φορά αξίζει.

� Ο έρωτας είναι συναίσθηµα της αγάπης, της πίστης
κλπ. Όλοι το νιώθουν αλλά κάνεις δεν το καταλα-
βαίνει απόλυτα.

� Απλά χάνεσαι…

� Έρωτας: πάθηση του ανθρώπινου σώµατος και
µυαλού όπου δεν µπορείς να σκεφτείς ή να πρά-
ξεις λογικά, γενικά δε λειτουργείς normal!

� Παντού να βλέπεις τον άλλο, µε κάθε ευκαιρία να

σκέφτεσαι αυτόν συνεχώς να θέλεις να’ σαι µαζί
του. Να θέλεις να ακούς τη φωνή του, να βλέπεις
τα µάτια του. Παράλληλα όµως και το να κάνεις
πράγµατα που δε φανταζόσουν ποτέ, να σε ενδια-
φέρει µονό τι έχει να πει ο άλλος χωρίς να σε
νοιάζει η γνώµη όλων των υπολοίπων.

� Ερωτεύοµαι σηµαίνει … ένα χαµόγελο.

� Να γεννιέµαι απ` την αρχή, και αν ο έρωτας τελει-
ώσει η αγάπη θα χαθεί. Χρειαζόµουν εσένα να φω-
τίσεις την ζωή. Χρειαζόµουν εσένα γιατί σε έχω
ερωτευτεί, όλα τα ξεχνώ µ’ ένα σου φιλί.

� Ότι νοιώθω την αγάπη του αλλού, ότι βρίσκω στον
άλλο ένα κοµµάτι του εαυτού µου.

� Να θες να είσαι µε αυτό το πρόσωπο κάθε στιγµή
της ζωής σου. Να νιώθεις αµήχανα όταν την βλέ-
πεις και να νοιάζεσαι για αυτήν όσο και για την
ζωή σου.

� Ότι βρίσκω το άλλο µου µισό. Ότι ο άνθρωπος αυ-
τός µε ολοκληρώνει συναισθηµατικά και µε στέλ-
νει στον παράδεισο. Ότι δεν µπορώ να σκεφτώ τί-

ποτα άλλο παρά µονό αυτόν! Ότι ζω και αναπνέω
µόνο για κείνον!

� Αφοσιώνοµαι απόλυτα, χάνοµαι σε σκέψεις και
σκέφτοµαι συνέχεια αυτήν.

� Πληγώνοµαι!

� Έρωτας είναι πάθος, Έρωτας είναι πληγή!

� Ο έρωτας είναι ένα πρωτόγνωρο συναίσθηµα που
όταν πραγµατικά το νιώσεις, θα αισθάνεσαι ο πιο
χαρούµενος άνθρωπος στον κόσµο!

� Έρωτας σηµαίνει να κοιτάς τον άλλο, να χαµογε-
λάς & να χάνεσαι στο βλέµµα του παντοτινά…

� Ερωτεύοµαι σηµαίνει αρχίζω να νιώθω ζωντανή…

� Ερωτεύοµαι σηµαίνει ζω πραγµατικά…

� Έρωτας είναι ένα παιχνίδι τύχης… Αν νικήσεις, θα
νιώσεις την απόλυτη ευτυχία! Αν χάσεις, θα πλη-
γωθείς, αλλά θα παίζεις συνέχεια µέχρι να νική-
σεις! Αν δεν παίξεις όµως, θα έχεις ένα κενό στην
καρδιά σου για πάντα…

Ερωτεύοµαι…

Τα µάτια σου δύο σταγόνες
που γεµίζουν το ποτήρι της ζωής µου.

Τα µαλλιά σου, ασηµένια φτερά,
τα οποία µε βοηθούν να πετάξω,

να φτάσω εκεί όπου θα γευτώ το φιλί σου.
Να βυθιστώ µέσα στο κορµί σου,
να δω τα µάτια της ψυχής σου,

να ακούσω τη µουσική της ύπαρξης σου,
να µυρίσω το άρωµα της αγάπης σου!
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Η ΑΠΟΚΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ
…Αν κι έχει τελειώσει, είναι εµφανείς οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον. Σε

όλη τη διάρκειά της γίνεται αλόγιστη χρήση χηµικών ουσιών όπως για παράδειγ-
µα σπρέι, αφροί και πυροτεχνήµατα, τα οποία κάθε άλλο παρά φιλικά είναι προς
το περιβάλλον. Βέβαια αυτό που δε λείπει κάθε χρόνο από τα ξέφρενα γλέντια των
αποκριών είναι η χρήση των κοµφετί και των σερπαντίνων τα οποία, αν και είναι
ανακυκλώσιµα κανένας δεν µπαίνει στον κόπο να τα συγκεντρώσει µε αποτέλεσµα
εκτός από την ρύπανση να καταστρέφουν και την αισθητική εικόνα της πόλης µας.
Επιπροσθέτως οι σωροί των σκουπιδιών που συγκεντρώνονται καθηµερινά, κατα-
λήγουν σε σκουπιδότοπους αντί να συγκεντρωθούν στους αντίστοιχους κάδους
ανακύκλωσης.

Εποµένως κρίνετε σωστή τη διασκέδαση σε βάρος του περιβάλλοντος;

Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΕΗ

Ξέρετε ότι µεγάλο
ποσοστό θανάτων
εµφανίζεται στην ∆.
Μακεδονία από
καρκίνο επειδή είναι
περικυκλωµένη από
τις ρυπογόνες δρα-
στηριότητες
της ∆ΕΗ;

Ξέρετε ότι ακριβο-
πληρώνουµε την

αγορά ρύπων, επει-
δή δεν εφαρµόζουµε

τα όρια ρύπανσης που έθεσε η συνθήκη του Κιότο;
Τι µέτρα µπορούµε να πάρουµε για τη µείωση της µόλυνσης του περιβάλλοντος;
1. Συνεχής επαγρύπνηση της τοπικής κοινωνίας όσον αφορά την τήρηση των κα-

νόνων περιβαλλοντικής προστασίας σύµφωνα µε τις διεθνείς συνθήκες.
2. Κλείσιµο προβληµατικών εργοστασίων και εγκατάσταση νέων και σύγχρονων σε

µη κατοικηµένες περιοχές.

3. Χρήση φίλτρων επί24ωρου βάσεως
4. Αντικατάσταση ρυπογόνων µορφών ενέργειας µε άλλες µορφές φιλικότερες

προς το περιβάλλον.
5. Γρηγορότεροι ρυθµοί αποκατάστασης εξορυγµένων εδαφών και άµεση απόδο-

ση των νέων εδαφών σε νέους αγρότες για πρωτοποριακές βιολογικές καλ-
λιέργειες.

6. ΟΧΙ ΣΤΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΗΜΙΜΕΤΡΑ - ΝΑΙ ΣΤΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕ-
ΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ.

Τελευταία δυσάρεστα νέα από τη ∆.Ε.Η.

ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΘΕΜΑ ΣΤΟ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΤΙΣ 6/3/2009, 200 ΠΕΡΊΠΟΥ ΤΟΝΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ∆ΙΕΡΡΕΥΣΑΝ ΣΤΙΣ ΕΓ-

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ Υ∆ΡΟΦΟΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΠΑPAMENOYN ΑΚΟΜΗ ΑΓΝΩΣΤΕΣ!

ΡΩΤΟΥΜΕ: ΠΟΙΟΣ/ΤΙ ΦΤΑΙΕΙ; ΘΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ;

∆εν χρειάζεται να οδηγείς,
στο περίπτερο

για να πεταχτείς

άσε τώρα τον εγωισµό, για
το περιβάλλον σεβασµό,

σεβασµό και για το µέλλον,
των παιδιών µας
των αγγέλων.

Όσο πιο πολύ το γκάζι σου
πατάς, πολύτιµη ενέργεια

σκορπάς

βγες στο δρόµο µε
καινούρια λογική,

µε οδήγηση οικολογική.

ΑΡΓΥΡΩ ΝΟΥΛΙΑ Β6

ΑΓΑΠΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Ψυχαγωγία

ΜΟΥΣΙΚΗ, ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
∆εν νοµίζω να υπάρχει άνθρωπος που να µπορεί να φανταστεί τη ζωή του

χωρίς µουσική! Αυτή είναι που µας συνοδεύει σε κάθε στιγµή της ζωής µας. Με
τη µουσική µπορούµε να εκφράσουµε τα συναισθήµατά µας είτε σαν ακροατές,
είτε σαν οργανοπαίχτες. Μας βοηθάει να χαλαρώνουµε, να εκτονωνόµαστε, να
διασκεδάζουµε, να ζούµε… Θέλουµε από την αρχή να σας ξεκαθαρίσουµε ότι η
στήλη αυτή θα απευθύνεται σε ΟΛΟΥΣ σας, από σκυλάδες… µέχρι
deathµεταλάδες, γιατί στη µουσική δεν υπάρχουν στερεότυπα. Ο καθένας ακούει
αυτό που τον εκφράζει και τον αντιπροσωπεύει. Εµείς θέλουµε από την πλευ-
ρά µας να σας καλωσορίσουµε σ’ αυτό το πρώτο φύλλο και στον απέραντο κό-
σµο της µουσικής…

Η Μουσική είναι τόσο παλιά όσο και η Γλώσσα. Ουσιαστικά εξελίχθηκε πα-
ράλληλα µε τον άνθρωπο. Όµως, η γλώσσα, ποτέ δεν µπόρεσε να αποδώσει
όλες τις αποχρώσεις των ανθρώπινων σκέψεων και συναισθηµάτων. Γι’ αυτό και
ο άνθρωπος ανέπτυξε ένα άλλο ηχητικό µέσο για να εκδηλώνεται και να εκ-
φράζεται: το Μουσικό Λόγο. Όπως η Γλώσσα χρησιµεύει για την έκφραση των
παραστάσεων, των εννοιών, για την ονοµασία των πραγµάτων, έτσι, και η Μου-
σική, αποδεικνύεται µία απαραίτητη ανάγκη της ζωής, διερµηνεύοντας την αν-
θρώπινη ύπαρξη µε όλα τα πολύπλοκα χαρακτηριστικά της.

ΜΟΥΣΙΚΑ HAPPENINGS
• JAMES BLUNT: 7 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο TAE KWON DO ΣΤΙΣ ΟΛΥ-

ΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
• THE SUBWAYS: 20 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ PRINCIPAL CLUB THEATER ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟ-

ΝΙΚΗΣ
• THE SISTERS OF MERCY: 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΜΥΛΟ
• OPETH: 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΜΥΛΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΑΞΕΧΑΣΤΗ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ
• AC/DC: 28 ΜΑΪΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΟ ΟΑΚΑ ΑΛΛΑ ∆ΥΣΤΥΧΩΣ ΕΙΝΑΙ SOLD OUT
• DEEP PURPLE: 23 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ!!!

• Radiohead – Street Spirit
• Kings Of Leon – Sex On Fire
• Coldplay – Violet Hill
• Pink – So What
• Matisse – She Bop (GK Dark Invasion Mix)
• Μπλε – Φοβάµαι
• Λαυρέντης Μαχαιρίτσας – ∆ιδυµότειχο Blues
• Έλενα Παπαρίζου – Πυροτεχνήµατα
• Ανδριάνα Μπάµπαλη ft. Stereo Mike – ∆ες Καθαρά
• Ραψωδός Φιλόλογος – Σε Μια Τόση ∆α Στιγµή

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Α-5
ΝΙΚΟΣ ΣΚΟ∆ΡΑΣ Α-6
ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΥ Α-7
ΚΥΒΕΛΗ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Α-6
ΣΤΥΛΙΑΝΑ ΧΑΤΖΗΦΩΤΗ Α-7
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΥΣΑΦΗ Α-7

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ

κα. ΚΑΡΑΦΟΥΣΙΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

- Τι σηµαίνει για εσάς η
µουσική;

- Για µένα η µουσική είναι
έκφραση συναισθηµάτων.

- Πόσα χρόνια ασχολείστε
µε την µουσική, και πιο συ-
γκεκριµένα µε το πιάνο;

- Ξεκίνησα να µαθαίνω πιά-
νο από την ηλικία των πέντε
και ασχολούµαι γενικά µε την
µουσική περισσότερο από είκο-
σι χρόνια!

- Πιστεύετε πως είναι δυ-
νατό να εξισορροπήσει κανείς
σχολείο και µουσική και τι προτείνετε ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στό-
χος;

- Είναι σίγουρα πολύ δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Μπορεί δηλαδή
κάποιος να αφιερώσει χρόνο στην εξάσκηση για το αγαπηµένο του όργανο
αντί να κάνει κάτι άλλο λιγότερο εποικοδοµητικό. Επιπλέον, ο συνδυασµός
σχολείου-µουσικής είναι εφικτός εφόσον αγαπάει κάποιος τη µουσική ή ακό-
µη θέλει να σπουδάσει κάτι σχετικό µε τη µουσική γιατί αποτελεί και µέσο ξε-
κούρασης από τη ρουτίνα των µαθηµάτων του σχολείου.

- Ποια είναι η σχέση σας µε το πιάνο;
- Θεωρώ το πιάνο συνέχεια του εαυτού µου! Παίζοντας πιάνο εκφράζω συ-

ναισθήµατα που πολλές φορές είναι δύσκολο να εκφράσω µε το λόγο.

- Ποιο είδος µουσικής προτιµάτε;
Λόγω σπουδών έχω ασχοληθεί πολύ µε την κλασική µουσική. Γενικότε-

ρα επιλέγω να ακούσω ποιοτική µουσική δείχνοντας όµως περισσότερο εν-
διαφέρον στη rock (ελληνική και ξένη), στο έντεχνο ελληνικό τραγούδι αλ-
λά και στην παραδοσιακή µουσική.

- Πώς θεωρείτε ότι αντιλαµβάνονται οι νέοι τη µουσική;
- Οι σηµερινοί νέοι, επηρεάζονται από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και

τους φίλους, γίνονται παθητικοί δέκτες και δεν είναι επιλεκτικοί στη µουσι-
κή που ακούνε. Θεωρώ εξαιρετικά σηµαντική τη συνειδητή ακρόαση, κάτι που
δυστυχώς εκλείπει στις µέρες µας!

ΡΑ∆ΙΟ Ο∆ΟΣ
Μια µουσική ανάσα στη µονοτονία της καθηµερινότητας

Το Ράδιο Οδός αποτελεί µια προσπάθεια µαθητών του Λυκείου µας µε σκο-
πό την ψυχαγωγία, την ενηµέρωση και τη διασκέδαση µέσω του ψηφιακού ρα-
διοφώνου. Τώρα όλοι µπορείτε να µας ακούτε ζωντανά κάθε µέρα µέσω της
επίσηµης ιστοσελίδας µας που είναι www.radioodoslive.webs.com. Στο συγκε-
κριµένο site µπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά µε το ραδιόφωνο αλλά και
να κάνετε εγγραφή για περισσότερα προνόµια. Επίσης, στο site µπορείτε να
βρείτε το αναλυτικό πρόγραµµα των εκποµπών.

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ! ΑΞΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ…!
RADIO ODOS LIVE TEAM

Ο γρίφος των καθηγητών!
Λύνοντας το γρίφο, τα γράµµατα σε κύκλο φανερώνουν το όνοµα, ενώ αυτά σε

τετράγωνο το επίθετο ενός σηµαντικού προσώπου του σχολείου.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ!!!

ΜΟΥΣΙΚΑ HAPPENINGS

ΡΑ∆ΙΟ Ο∆ΟΣ

1) Κάθε ρούχο και γυαλί. Ποια είναι;
2) Είναι νέα και διδάσκει νέα…
3) Είναι λουλούδι αλλά και καθηγήτρια…
4) Το µικρό του όνοµα είναι ίδιο µε αυτό του

Γλυκούλη…
5) Το όνοµά της µας θυµίζει το Bob το…
6) ∆ιδάσκει Αγγλικά µε εξαίρετη προφορά…
7) Έχει ίδιο όνοµα µε το ∆όγκανο…
8) ∆εν είναι απ' τα Άγραφα, αλλά τα θυµίζει…
9) (Νοµίζεις πως) έχει µαγαζί µε κρέατα και

είναι αστέρι (άσος) στην οικονοµία.
10) Το όνοµά του µοιάζει µε το νόµισµα που

είχε η Γαλλία πριν το ευρώ…
11) Είναι παλιά… και διδάσκει Σ.Ε.Π.
12) Το όνοµα του θυµίζει (πολυ)κατάστηµα…
13) Υποκρίνεται στο θέατρο (στη σκηνή), µα

ποτέ στους µαθητές.
14) Αν πάρεις το µάθηµα του µπορεί να πας

στη NASA…
15) Είναι η φωνή του σχολείου, (απ' τα µεγά-

φωνα)…
16) Μοιάζει... µε διάσηµο ποδοσφαιριστή…
17) Η κυρία ζει…κάνοντας γυµναστική.
18) Είναι αστέρι στη Χηµεία. Το λέει και τ'

όνοµα του…
19) Αν αλλάξεις γράµµα και τόνο, γίνεται ∆ούκας…

Κ. Μαµάτσιου - Χ. Λεπίδα - ∆. Σπαχίδης - Β6
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Αξιοπρεπής Πορεία
Η ποδοσφαιρική οµάδα του σχολείου πραγµατοποίησε µια αξιοπρεπή πορεία

συµµετέχοντας σε δύο αγώνες και σηµειώνοντας. Μετά την πρόκριση µε 2-1 σε βά-
ρους του 3ου ΓΕΛ έχασε δύσκολα στον επόµενο αγώνα µε 1-5 από το 1ο ΕΠΑΛ. Το
σκορ δεν πρέπει να µας ξεγελά γιατί χαρακτηρίστηκε από τους µαθητές πλασµατι-
κό. Τα παιδιά πάλεψαν, αλλά λύγισαν. Απογοητεύθηκαν από την ήττα αλλά θα συ-
νεχίσουν γιατί ως σωστοί αθλητές παίζουν µεν για να νικούν, αλλά ξέρουν και να
χάνουν. «Θα προσπαθήσουµε του χρόνου» ήταν µεταξύ άλλων δηλώσεις των παι-
διών που αποχαιρέτησαν τη διοργάνωση. Οι µαθητές που έλαβαν µέρος αγωνιζό-
µενοι για το πρώτο Λύκειο ήταν οι εξής: Μιχαηλίδης Π., Παρχαρίδης Χ., Μποζα-
τζής Β., Αντωνόπουλος Γ., Τσινίδης Κ., Λιάκος, Παναγιώτου Π, Παναγιωτίδης, Τσα-
βδαρίδης Κ., Παρίδης, Μόσχος, Τζέλος Κ., Κουϊµτζίδης, Καζδαρίδης Γ. και Συµε-
λίδης Ν.

Προσπάθησαν, αλλά έχασαν
Η οµάδα Handball αποχώρησε νωρίς από τη διοργάνωση χάνοντας µόλις στον

πρώτο αγώνα από το 3ο ΓΕΛ µε σκόρ 18-15. Αν και διεκδίκησε επί ίσοις όροις την
πρόκριση σε βάρος µιας καλύτερης, κακά τα ψέµατα, οµάδας σχεδόν σε όλη τη
διάρκεια του αγώνα, έµεινε στα όνειρα. «Ήταν καλύτεροι. Παρότι παλέψαµε µε όλες
µας τις δυνάµεις χάσαµε. Τους περιµένουµε και πάλι του χρόνου» ήταν η δήλωση
ενός εκ των αγωνιζοµένων. Η οµάδα αποτελούνταν από τους: Κουτσώνη Γ., Ιωαν-
νίδη Θ. , Μαρωνίδη Α., Κεσίδη Σ., Κωστή Σ., Ματιάκη Ζ., Μαγγιρίδη Μ., Χαρίση Ν.,
Θεοδωρίδη Η., Μυρωνίδη Α., Χαλβατζή Γ., Ζαχόπουλο Χ. και Πούχια Γ.

Με τα κεφάλια και το ηθικό ψηλά
Με τα κεφάλια ψηλά και το ηθικό ανεβασµένο αποχαιρέτησε η οµάδα Βόλεϊ τη

διοργάνωση γνωρίζοντας την ήττα από τα Σέρβια. Έπειτα από ένα νικηφόρο σερί
τριών αγώνων τα παιδιά λύγισαν και αποκλείστηκαν από το τουρνουά. Συγκεκρι-
µένα αφού απέκλεισαν µε κόπο το 2ο ΤΕΕ µε 3-0 Σετ, αλλά και το 4ο ΓΕΛ µε 3-2 Σετ
ήρθε η σειρά τους να αποχωρήσουν χάνοντας από τα Σέρβια µε 1-3 Σετ. Προσπά-
θησαν όσο µπορούσαν αλλά άχασαν. Ωστόσο όλα τα παιδιά αξίζουν συγχαρητήρια
για την προσπάθειά τους. Η οµάδα αποτελούνταν από τους: Κουκουλόπουλο Τ.,
Τάτσινα Θ., Λιάκο Η., Τσαµουρίδη ∆., Μεντεσίδη Χ., Βούρκα Α., Πατία Π., Σπαχί-
δη ∆.

Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε και η γυναικεία οµάδα πραγµατοποιώντας

αξιοζήλευτη πορεία. Επικρατώντας επί του 2ου ΕΠΑΛ µε 2-0 Σετ, αλλά και του 2ου

Λυκείου µε 2-1 Σετ ανέβηκε σταθερά τα σκαλοπάτια προς την επιτυχία, αλλά ο δρό-
µος ήταν δύσκολος και έτσι σκόνταψε στο εµπόδιο του 4ου Λυκείου από το οποίο
γνώρισε την ήττα µε 2-0 Σετ. Οι Παπαδήµου Ε., Μιµίκου Μ., Σταµάτη Ε., Πατσάκα
Σ., ∆ουζένη Χ., Τρυγάζη Ε., Αµανατίδου Ε. και Ρούση ∆. ήταν οι µαθήριες που εκ-
προσώπησαν επάξια το Λύκειό µας.

Παράδοση
Μια παράδοση, που καλά κρατεί, έχουν δηµιουργήσει εδώ και µερικά χρόνια

οι µαθητές του 1ου Λυκείου κερδίζοντας διακρίσεις στα περισσότερα αθλήµατα.
Εκτός από τα οµαδικά αθλήµατα αξιοσηµείωτη ήταν η πορεία των αθλητών µας στα
ατοµικά αθλήµατα. Τόσο στην Κολύµβηση όσο και στην επιτραπέζια αντισφαίριση
(Ping Pong) είχαµε θριάµβους µαθητών του σχολείου µας. Αναλυτικότερα είχαµε
την κατάκτηση µεταλλίων από πληθώρα µαθητών στα προαναφερθέντα αθλήµατα.
Στην επιτραπέζια αντισφαίριση είχαµε εκπροσώπηση του σχολείου µας στο τουρ-
νουά που διοργανώνεται κάθε χρόνο, µια εκπροσώπηση που χαρακτηρίζεται επι-
τυχηµένη από τους αρµόδιους γυµναστές. Ονόµατα µαθητών που έλαβαν µέρος στα
ατοµικά αθλήµατα είναι τα εξής: Μιµίκου Μ., Μπέµπη Σ., Σπάτας Θ., Σπαχίδης ∆.,
Σγουροπούλου Κ., Λιάνα Ε., Λεπίδα Χ., Τσινίδης Κ., και Νατσιός Λ.

Κακοποίηση του αθλητισµού
Ποιος θα το πίστευε ότι ο αθλητισµός ένας τοµέας της ζωής µας µε τόσες προ-

οπτικές θα έφτανε σε τέτοιο σηµείο; Σήµερα γίνεται λόγος για εκφυλισµό του αθλη-
τικού ιδεώδους. Μπορούµε ξεκάθαρα να µιλάµε για σκοπιµότητες και εµπορευµα-
τοποίηση του αθλητικού περιβάλλοντος. Το ντόπινγκ, η βία εντός και εκτός των γη-
πέδων και η αναζήτηση του εύκολου χρήµατος συντελούν στο φαινόµενο αυτό. Οι
απαγορευµένες ουσίες έχουν κατακλύσει την καθηµερινότητά µας, πόσο µάλλον το
χώρο του πρωταθλητισµού. Αθλητές πολλές φορές παρασυρόµενοι από τους προ-
πονητές τους θυσιάζουν στο βωµό της διάκρισης και του κέρδους την ίδια τους τη
ζωή. Όντας ενθουσιώδεις αλλά και εν αγνοία τους αυτοκαταστρέφονται για να πε-
τύχουν το όνειρο. Ένα όνειρο που σταδιακά µετατρέπεται σε εφιάλτη δίχως γυρι-
σµό. ∆ε χρειάζεται φυσικά να αναφερθούµε στο «ευ αγωνίζεσθαι» µια ρήση τόσο
σηµαντική και σπουδαία που καταπατήθηκε από τους ίδιους τους αγωνιζόµενους και
µετατράπηκε σε µια τυπική φράση ανάµεσα σε τόσες άλλες. Επιπροσθέτως έχουµε
το φαινόµενο του χουλιγκανισµού που βρίσκεται σε έξαρση στην εποχή και καθι-
στά την µοίρα του αθλητισµού αβέβαιη αλλά και απροσδιόριστη. Η βία στα γήπε-
δα είναι χρόνιο πρόβληµα, στο οποίο δόθηκαν κατά καιρούς λύσεις σε διάφορα µέ-
ρη του κόσµου, ωστόσο η νοοτροπία του Έλληνα φιλάθλου, αν µπορούµε να τον
αποκαλέσουµε φίλαθλο, δύσκολα αλλάζει. Οι βιαιοπραγίες συνεχίζονται έχοντας
κοινωνικό και αθλητικό αντίκτυπο. Βέβαια αναφερόµαστε σε µια ισχυρή µειοψηφία
Ελλήνων οπαδών και όχι στο σύνολό τους, µια µειοψηφία που προκαλεί προβλή-
µατα τα αίτια τον οποίων είναι βαθύτερα και πηγάζουν από διάφορους τοµείς της
καθηµερινής ζωής των πολιτών. Αν θέλουµε λοιπόν να συνεχίσουµε να ωθούµε τα
παιδιά µας στην άθληση, πρέπει να καταπολεµήσουµε µε σοβαρότητα και υπευθυ-
νότητα τέτοιου είδους καταστάσεις και να ξεφύγουµε επιτέλους από τα φαινόµενα
αυτά που τόσο µας ταλαιπωρούν.

Συντάκτες: Θεόδωρος Ιωαννίδης, Ευθύµης Καραδήµος,
Γεώργιος Ιωανννίδης, Παναγιώτης Φράγκος, Τάξη Α

Αθλητικό

Πανόραµα

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ
ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ

Ο ΣΓΚ ΤΟΥ 1ου ΓΕ.Λ. Κοζάνης διοργάνωσε εκ-
δήλωση στις 31 Ιανουαρίου 2009 στην «Κοσµοκί-
νηση» µε σκοπό τη συγκέντρωση χρηµάτων για την
ενίσχυση των εκδροµών της Β’ και Γ’τάξης, καθώς
και άλλων εκδηλώσεων του Σχολείου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε βρά-
βευση των µαθητών και των µαθητριών που δια-
κρίθηκαν πέρα από τα µαθήµατά τους στον αθλη-
τισµό,τις τέχνες και τον πολιτισµό.

Την εκδήλωση πλαισίωσε µε ήχους χάλκινων
πνευστών η ορχήστρα «Κοζανίτικη Φανφάρα».

Ευχαριστούµε θερµά όσους τίµησαν µε την πα-
ρουσία τους την εκδήλωσή µας.

Ο πρόεδρος
Π. Φραγκιάδης

Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ

Έχετε στα αλήθεια σκεφτεί ποτέ να σηκωθείτε
από την αναπαυτική πολυθρόνα του υπολογιστή
σας, να βάλετε τις φόρµες σας και να βγείτε για παι-
χνίδι; Μάλλον οι περισσότεροι από εµάς έχουµε
σχεδόν ξεχάσει «τι εστί αθλητισµός», αφού δεν
µπαίνουµε ούτε στον κόπο να σκεφτούµε να βγού-
µε στο γήπεδο της γειτονιάς µας για να αθληθούµε.

Πρέπει λοιπόν να καταλάβουµε ότι στη ζωή µας
υπάρχουν και άλλες ενδιαφέρουσες ασχολίες εκτός
από το “σερφάρισµα” στο Internet και τις ατέλει-
ωτες ώρες συνοµιλίας στο msn διότι έχουµε φτάσει
στο σηµείο να µην ψυχαγωγούµαστε µε τις εν λόγω
δραστηριότητες, αλλά να καταντάµε εθισµένοι σε
αυτές δίχως να µπορούµε να το συνειδητοποιήσου-
µε.

Σίγουρα ο ελεύθερος χρόνος µας είναι εξαιρετι-
κά περιορισµένος σ’ αυτήν την καταπιεστική φάση
της ζωής µας. Ωστόσο, όλοι µας µπορούµε να ξε-
κλέψουµε τουλάχιστον δύο ώρες µέσα στην εβδο-
µάδα για να αθληθούµε, πράγµα που όχι µόνο θα
βελτιώσει τη φυσική µας κατάσταση, αλλά θα µας
βοηθήσει να ξεπεράσουµε το στρες και το άγχος των
µαθηµάτων πιο αποτελεσµατικά.

Συνοψίζοντας λοιπόν, τώρα είναι η µεγαλύτερη
ευκαιρία να βάλουµε τον αθλητισµό στην ζωή µας
πριν είναι πολύ αργά, διότι βρισκόµαστε στο κρισι-
µότερο στάδιο της ανάπτυξης µας. Να είστε σίγου-
ροι ότι τα αποτελέσµατα βελτίωσης της σωµατικής
και ψυχικής σας υγείας θα είναι εκπληκτικά και θα
νιώσετε όλοι σας πιο δυνατοί και αναζωογονηµέ-
νοι.

Γι’ αυτό σηκωθείτε και γνωρίστε τον αθλητισµό!

Κοσµάς Σδούκος
Α6
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Η συµµετοχή του 1ου Λυκείου στα αθλητικά δρώµενα είναι δεδοµένη. Το σχο-
λείο µας έλαβε µέρος σ’ ένα σύνολο αθλητικών δραστηριοτήτων όπου γεύτηκε δια-
κρίσεις αλλά και πικρές ήττες. Συνοπτικά είχαµε συµµετοχές σε οµαδικά αθλήµατα
όπως Μπάσκετ, Βόλεϊ, Ποδόσφαιρο και Handball αλλά και σε άλλα όπως στίβο, κο-
λύµβηση και επιτραπέζια αντισφαίριση.

ΘΡΙΑΜΒΟΣ

Αξιοσηµείωτος είναι ο θρίαµβος της οµάδας µπάσκετ που µετά από ένα σερί
αγώνων κατέκτησε το κύπελλο στο Νοµό Κοζάνης, αλλά είχε και µια πολύ καλή πο-

ρεία στη Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο,
φτάνοντας στην πηγή λύγισε και
δεν «ήπιε νερό». Έχασε στο ση-
µαντικό αγώνα που οδηγούσε στα
τελικά στην Αθήνα από µια οµάδα
µε παράδοση στο Μπάσκετ. Ποτέ
όµως δεν έπαψε να παλεύει. Ανα-
λυτικότερα, τα παιδιά δώσανε εν-
νέα αγώνες χάνοντας µόλις έναν.
Οι νικηφόρες αναµετρήσεις ήταν
µε το 4ο Λύκειο Κοζάνης, το 3ο

Λύκειο Κοζάνης, τη Νεάπολη, την

Πτολεµαΐδα στον τελικό Νοµού
Κοζάνης, την Καστοριά, τις Σέρ-
ρες και τα Γρεβενά. Ο τελευταί-
ος αγώνας ήταν µε το κολλέγιο
του Μαντουλίδη όπου το σχο-
λείο µας γνώρισε την ήττα.

Οι παίκτες έκαναν λόγο για
µια αξιόλογη πορεία µένοντας
παρόλα αυτά µε µια πικρή γεύ-
ση. Στάθηκαν κυρίως στην συµ-
παράσταση από τους συµµαθη-

τές τους που τους ακολούθησαν σχεδόν σε κάθε αγώνα και στο υπέροχο κλίµα που
δηµιούργησαν. Αναφέρθηκαν επίσης στη χηµεία της οµάδας και στους δεσµούς φι-
λίας που τους δένουν. «Κάθε χρόνο και καλύτερα» τόνισαν.

Η αποστολή της οµάδας αποτελούνταν από τους εξής µαθητές: Σκορδάρης Μ.,
Γρηγοριάδης Α., Ντίνας Θ., Ρεπανάς Θ., Ντοµόπουλος Β., Ντοµόπουλος Λ., Σαββί-
δης Π., Μετόκης Σ., Γκουτζιοµήτρος Α. και Γρηγοριάδης Γ.

Αξιοµνηµόνευτη θα µείνει και η παρουσία της οµάδας των κοριτσιών στους
αγώνες του µπάσκετ. Τα κορίτσια µετά από νικηφόρα αποτελέσµατα έκαναν σηµαν-
τικά βήµατα προχωρώντας αρκετά στο τουρνουά. Συγκεκριµένα απέκλεισαν το 3ο

ΕΠΑΛ που δεν κατέβασε οµάδα έτσι καταχωρήθηκε το ροζ φύλλο αγώνα στο 1ο ΓΕΛ.
Σειρά είχε το 3ο ΓΕΛ αλλά και το Τσοτύλι, όπου τα κορίτσια πραγµατοποιώντας φαν-
ταστικές εµφανίσεις διέσυραν τις αντιπάλους τους. Στον τελικό του νοµού προσπά-
θησαν αλλά έχασαν από το Βελβεντο µένοντας µε το ασηµένιο µετάλλιο. Η δεύτε-
ρη θέση στο Νοµό Κοζάνης είναι γεγονός. Η αποστολή αποτελούνταν από τις: Σι-
δέρη-Λαµπρέτσα Β., Τιάλιου Α., Μουρατίδου Γ., Παπαβασιλείου Ε., ∆ιάφα Ε., Λί-
τσιου Κ., Σαµαρά ∆., Σβώλη Α., Πακαλίδου Α. και Τοξιοπούλου Α.

Αθλητικό

Πανόραµα

ΕΚΤΡΟΠΑ ............
Παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για σχολικό αγώνα τα έκτροπα δεν

έλλειψαν. Κατά τη διάρκεια του αγώνα µαθητές που πήγαν να υπο-

στηρίξουν την οµάδα τους, όπως µόνο αυτοί ξέρουν, άρχισαν να φω-

νάζουν υβριστικά συνθήµατα και έκαναν χρήση κροτίδων αλλά και

καπνογόνων πυρσών. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη διακο-

πή του παιχνιδιού αφού δεν ήταν κατάλληλες οι συνθήκες για να τη

συνέχισή του. Οι φίλαθλοι έπειτα από εντολή της γραµµατείας και µε

τη σύµφωνη γνώµη των συνοδών καθηγητών αποµακρύνθηκαν από

τις κερκίδες του σταδίου. Το παιχνίδι δεν τελείωσε ποτέ, αφού οι Σερ-

ραίοι αθλητές δε δέχτηκαν να αγωνιστούν και έτσι το ροζ φύλλο αγώ-

να καταχωρήθηκε στο 1ο Λύκειο. Το όλο συµβάν λύπησε το σχολείο

µας. Ωστόσο οι µαθητές που έλαβαν µέρος στα γεγονότα, παρασυρό-

µενοι από τον αυθορµητισµό της στιγµής, θέλουν και µέσω της εφη-

µερίδας να ζητήσουν συγγνώµη. Μάλιστα, ως πράξη καλής θέλησης,

µερίδα µαθητών προθυµοποιήθηκε να βάψει εξωτερικούς τοίχους του

σχολείου που είναι σε κακή κατάσταση.

ΤΙΜΩΡΙΑ ............
Μετά τα έκτροπα που έλαβαν χώρα στο σχολικό αγώνα αναµενό-

µενο ήταν να επιβληθούν κυρώσεις στο σχολείο. Συγκεκριµένα απα-

γορεύθηκε η είσοδος φιλάθλων του 1ου Γενικού Λυκείου σε σχολι-

κές διοργανώσεις για τα επόµενα δύο χρόνια. Ποινή που θεωρήθηκε

αυστηρή από τους µαθητές.


