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ΕΡΤ: Μαύρες οθόνες 
 

Της Σύνταξης 

 

Το βράδυ της 11ης Ιουνίου, με συνοδεία 

των ΜΑΤ, έγινε το κλείσιμο των πομπών 

της ΕΡΤ. Με απόφαση της κυβέρνησης (που 

δεν ψηφίστηκε στη Βουλή και πάρθηκε με 

το "έτσι θέλω") ο οργανισμός της ΕΡΤ κα-

ταργήθηκε, οι οθόνες μαύρισαν μπροστά 

στα μάτια μας. Κι όχι μόνο η ΕΡΤ, αλλά και 

οποιοδήποτε κανάλι αναμετέδιδε στη συ-

νέχεια το πρόγραμμά της (π.χ. ο 902) το 

σήμα του έπεφτε. Στυγνή λογοκρισία. Μαζί 

με τις οθόνες, μαύρισε -στα φανερά πλέον- 

και η Δημοκρατία, καθώς η πράξη αυτή ή-

ταν τουλάχιστον φασιστική. 

Θα πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι 

η κρατική τηλεόραση αποτελεί ιδιοκτησία 

του λαού και η κατάργησή της με αυτόν 

τον τρόπο συνιστά μείζον πολιτικό θέμα 

καθώς αντιβαίνει σε πολλά άρθρα του Συ-

ντάγματος, κάτι το οποίο λίγοι έχουν κατα-

λάβει και λόγω αυτού δεν αποδίδεται στο 

γεγονός η σημασία και η προσοχή που θα 

έπρεπε. 

Για τους 2.656 ανθρώπους, που έμειναν 

χωρίς δουλειά, μάλλον είναι περιττό να μι-

λήσουμε καθώς η κυβέρνηση δεν δείχνει 

να ενδιαφέρεται. Ο κόσμος αντιθέτως έδει-

ξε να συμπαραστέκεται στους εργαζομέ-

νους της ΕΡΤ και ο αγώνας ακόμη συνε-

χίζεται δείχνοντας πως όταν οι άνθρωποι 

θέλουν, μπορούν να είναι ενωμένοι. Θα 

πρέπει πάντως να επισημάνουμε ότι, για το 

μέγεθος των γεγονότων που συμβαίνουν 

τον τελευταίο καιρό, συμπεριλαμβάνοντας 

και το κλείσιμο της ΕΡΤ σε αυτά, ο κόσμος 

που αντιδρά είναι πολύ λίγος. Να προσθέ-

σουμε παρ’ όλα αυτά ότι δεν πρόκειται για 

απλή διαμαρτυρία. Έχει και πολιτιστικό πε-

ριεχόμενο καθώς συνοδεύεται από συναυ-

λίες των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ, κοι-

νωνική κουζίνα κλπ. 

Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγο-

νός ότι έγινε και σε αυτόν τον οργανισμό 

όπως και σε πολλούς άλλους κακή διαχεί-

ριση των οικονομικών. Η λύση όμως σίγου-

ρα δεν ήταν η κατάργησή του, η κατάργηση 

ενός φορέα από τους λίγους που παράγουν 

πολιτισμό. Μετά την κατάργηση του ΕΚΕΒΙ, 

ακολούθησε η κατάργηση της ΕΡΤ και τώρα 

με φόβο περιμένουμε τι άλλο μέλλει να α-

κολουθήσει.  

Ζούμε στην χώρα που αν κάτι βρίσκεται 

σε τελευταία μοίρα, αυτό είναι σίγουρα ο 

πολιτισμός. Τι ειρωνεία, αν κοιτάξουμε πί-

σω στον παρελθόν. Πώς μπορεί κανείς να 

λησμονήσει την τεράστια συνεισφορά της 

ΕΡΤ στον πολιτισμό και στην κοινωνία; Πώς 

μπορεί κανείς να ξεχάσει την ανεκτίμητη 

αξία του οπτικοακουστικού αρχείου της, 

που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα πολε-

μικά ανακοινωθέντα του ’40; Τι θα ανα-

πληρώσει το 3ο πρόγραμμα, που ήταν ο 

μόνος ραδιοφωνικός σταθμός με κλασσική 

μουσική; Ίσως ήταν η μόνη τηλεόραση που 

μας παρείχε πρόσβαση στην ποιότητα. Τώ-

ρα τι θα απομείνει; 

Την 15η Ιουνίου 1994 έφυγε από τη 

ζωή ο Μάνος Χατζιδάκις, ο οποίος υπήρξε 

διευθυντής του τρίτου προγράμματος της 

ΕΡΤ. Δέκα χρόνια πριν τον θάνατό του είχε 

δηλώσει: «Η ΕΡΤ είναι ένα απαραίτητο 

φάρμακο, για να ζούμε με την ψευδαί-

σθηση της ελευθερίας». Τώρα δε θα έχου-

με ούτε καν την ψευδαίσθηση. 
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Τα άνθη του κακού … πολιτικού συστήματος 

 

Του Γιάννη Αθανασίου 

 

Γιατί ναζισμός στην Ελλάδα; Γιατί ναζισμός 

γενικότερα; Εύλογα ερωτήματα διατυπω-

μένα συχνά από τους πλέον ακατάλληλους 

ανθρώπους. Πραγματικά ελπίζω ότι δεν 

είμαι ο μόνος που νοιώθει το αίμα να ανε-

βαίνει στο κεφάλι του όταν βλέπει πολιτι-

κούς του χθες να διερωτώνται πώς μπό-

ρεσε ο ελληνικός λαός να ψηφίσει τέτοια 

ακραία, ολοκληρωτικά, βίαια κινήματα. 

Μπόρεσε, διότι εκείνοι οι προκλητικοί 

πολιτευτές που σκορπούν αερολογίες περί 

δημοκρατίας το επέτρεψαν. Μπόρεσε, επί-

σης, επειδή οδηγήθηκε στα άκρα και βίωσε, 

μετά από χρόνια (ψευδούς) ευημερίας, την 

ανέχεια. Και, όπως έχει αποδείξει η επιστή-

μη της ψυχολογίας και η πικρή πείρα του 

παρελθόντος (π.χ. στην δεκαετία του 1930) 

οι άνθρωποι όταν απελπίζονται και χάνουν 

την αίσθηση της ασφάλειας απευθύνονται 

σε ολοκληρωτικά κινήματα. Κρυμμένοι μέ-

σα στη βοή του όχλου και «προστατευ-

μένοι» από Μεσ-

σίες, που τους κα-

θησυχάζουν και 

τους βεβαιώνουν 

για το μέλλον τους. 

Βέβαια, συνή-

θως αυτοί οι αυ-

ταρχικοί ηγέτες 

διακρίνονται από 

κάποια οξυδέρκεια, 

ικανότητα να χειρίζονται, να «μαγεύουν» 

τα πλήθη. Στην Ελλάδα σήμερα ούτε αυτό 

δεν είναι αναγκαίο. Ακριβώς, διότι δεν 

υπάρχει αντίλογος, μια φωνή λογική ή 

έστω, για όνομα του Θεού, φαινομενικά 

λογική. Όχι οι σοβαροί πολιτικοί, ακόμα και 

οι ικανοί δημαγωγοί μοιάζουν να ελλεί-

πουν. Το πολιτικό σύστημα είναι τόσο διά-

τρητο, τόσο σαπισμένο που δεν χρειάζεται 

καν σοβαρή προσπάθεια για να νικηθεί 

από τον οποιονδήποτε. 

Επιπλέον μπόρεσε, γιατί δεν του δόθηκε 

η ευκαιρία να αποκτήσει παιδεία. Πραγμα-

τική Παιδεία. Όχι αυτό το ανάπηρο εκπαι-

δευτικό σύστημα που ούτε τεχνοκρατικό 

ούτε ανθρωπιστικό είναι. Δηλαδή, στην 

ουσία δεν είναι τίποτα. Αν κάποιος δεν 

προσπαθήσει μόνος του, δεν μπορεί να 

αποκτήσει τα απαραίτητα εφόδια για να 

βγει στην αγορά εργασίας ή να μάθει, για 

παράδειγμα, ΙΣΤΟΡΙΑ, ώστε να γνωρίζει τι 

πάει να πει φασισμός. Γιατί αμφισβητώ 

σοβαρά το γεγονός ότι τα εικοσάχρονα 

παιδιά που απευθύνονται στη «Χρυσή Αυ-

γή» ή σε άλλα ακραία κινήματα ξέρουν 

πραγματικά τι εκείνα εκπροσωπούν. Ίσως 

και να μην τους νοιάζει. Σιγά μωρέ…(!) 

Είμαι ο τελευταίος που θα ρίξει τις 

ευθύνες αλλού. Δεν δικαιολογώ κανέναν. 

Ξεχνάμε γρήγορα εμείς οι άνθρωποι, ει-

δικά εδώ. Ξεχνάμε τις εξορίες, το αίμα που 

χύθηκε για την ελευθερία από τον αυταρ-

χισμό τόσες πολλές φορές. Από την Χούντα 

μόνο 40 χρόνια πέρασαν. Ακόμα και η οργή, 

η πενία και η απελπισία δεν δικαιολογούν 

τη στροφή στον ολοκληρωτισμό. Και η Παι-

δεία μπορεί να δίνεται με το σταγονόμετρο, 

μα, ευτυχώς, ακόμα 

όποιος θέλει έχει τη 

δυνατότητα να αδρά-

ξει την ευκαιρία που 

του δίνουν οι εκπαι-

δευτικοί φορείς. Εν 

τέλει όλα είναι θέμα 

επιλογής. Όσοι άναν-

δρα, όπως είχε πει ο 

Νίτσε, βουλιάζουν 

στις πλάνες τους, οφείλουν να έχουν επί-

γνωση, όταν θα ψάχνουν για τέρατα, ότι 

μόνο στον καθρέφτη δικαιούνται να κοι-

τάξουν. 

Ωστόσο, εκείνοι που έσπειραν τα άνθη 

του κακού να μην επαγγέλλονται δημο-

κρατικές αρχές και ήθη και άλλα παρόμοια, 

που τόσο δεν τους ταιριάζουν. Ούτε να 

μένουν ενεοί για «τις αποφάσεις του 

ελληνικού λαού». Οι φωνές τους θυμίζουν 

άναρθρες κραυγές και έπειτα είναι γελοίο 

να κατηγορείς ένα λαό για έλλειψη λογικής 

και κριτικής σκέψης, αφού τον έχεις πα-

γιδεύσει σε έναν λήθαργο καταναλωτισμού 

και προπαγάνδας. 

Η αλήθεια είναι πως ο πολιτικός κόσμος 

στην Ελλάδα χρειάζεται ανανέωση τώρα 

περισσότερο από ποτέ. Όχι, όμως, λαϊκι-

σμούς και δημαγωγικούς λόγους που χαϊ-

δεύουν αυτιά. Ρεαλιστική πολιτική σκέψη, 

δίχως πανάκειες στα χέρια που γίνονται 

σύντομα σκόνη. Δεν θα τολμήσω να διε-

ρευνήσω πόσα χρόνια, ή μάλλον δεκαετίες 

έχει να συμβεί κάτι τέτοιο. Πάντως θαρρώ 

πως σήμερα, που την έχουμε ανάγκη πιό-

τερο από ποτέ, δεν υπάρχει. Και όσο δεν 

εμφανίζεται, τα «άνθη του κακού» θα πολ-

λαπλασιάζονται, μέχρι να μας δηλητηριά-

σουν ως το μεδούλι…. 

«Εκείνοι που έσπειραν τα 
άνθη του κακού να μην 

επαγγέλλονται 
δημοκρατικές αρχές και ήθη 

και άλλα παρόμοια, που 
τόσο δεν τους ταιριάζουν» 

mailto:mail@2lyk-peir-athin.att.sch.gr
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Το Human trafficking: Εμπορία ανθρώπων 

 

Της Αθηνάς-Γεωργίας Κουμελά 

 

Αυτός είναι ο τίτλος ενός προγράμματος 

που υλοποιήθηκε φέτος στο σχολείο μας. 

Αν και προέρχεται από την αμερικάνικη 

πρεσβεία είναι εξαιρετικά ανθρώπινο, 

σημαντικό και ενδιαφέρον. Ο τίτλος εί-

ναι αντιπροσωπευτικότατος: αφορά τα 

σύγχρονα σκλαβοπάζαρα, τα οποία αν-

θούν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του 

πλανήτη.  

Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η δου-

λεία, η εμπορία ανθρώπων και η εκμε-

τάλλευση είχε σταματήσει να υπάρχει, ή 

τουλάχιστον διεξάγεται πλέον με διαφο-

ρετικούς όρους και πιο κεκαλυμένα. Κι 

όμως, οι αριθμοί των θυμάτων τής εκ-

μετάλλευσης είναι υψηλότεροι από κάθε 

άλλη φορά (27 εκατομμύρια σκλάβοι 

στον πλανήτη σήμερα). Ο μηχανισμός 

αυτός είναι πολύ κερδοφόρος για τους 

εκμεταλλευτές, αφού υπολογίζεται ότι 

αποφέρει γύρω στα 32 δισεκατομμύρια 

δολάρια το χρόνο. Άλλωστε αυτό είναι 

το κίνητρο: το χρήμα.  

Η εμπορία ανθρώπων αφορά πολλούς 

τομείς: επαιτεία, εμπόριο οργάνων σώ-

ματος, εμπορική σεξουαλική εκμετάλλευ-

ση (ανηλίκων ή ενηλίκων), παιδική εργα-

σία (μεγάλα ποσοστά στην παραγωγή 

κακάο, βαμβακιού και ηλεκτρονικών ει-

δών), δουλεία κ.ά. Αφορά όλες τις ηλι-

κίες και όλες τις εθνικότητες. Τα θύματα 

συνήθως βιώνουν δύσκολες καταστάσεις 

και πριν την απαγωγή τους (π.χ. φτώχεια, 

έλλειψη παιδείας, πόλεμος, πολιτική αστά-

θεια, φυσικές καταστροφές, μη ασφαλές 

οικογενειακό περιβάλλον, ενδοοικογενεια-

κή βία, εξάρτηση από ψυχοδραστικές ου-

σίες, ανεργία). Γενικότερα πάντως δεν 

υπάρχει κάποιο τυπικό προφίλ θύματος. 

Όλοι θα μπορούσαμε να είμαστε στη θέση 

τους. Οι εκμεταλλευτές δελεάζουν τα θύ-

ματα, είτε με υποσχέσεις μιας καλύτερης 

δουλειάς, ενός καλύτερου μέλλοντος κλπ. 

προκειμένου να τα αποκόψουν από το σπί-

τι τους, την πόλη τους, τη χώρα τους, την 

οικογένεια, τους φίλους και τους γνωστούς. 

Αυτό που ακολουθεί είναι η απόσπαση των 

εγγράφων (διαβατήριο, ταυτότητα κλπ). 

Από κει και πέρα το θύμα είναι έρμαιο του 

εκμεταλλευτή, είναι υποχρεωμένο να 

υπακούει, ενώ δέχεται απειλές και το 

μεταχειρίζονται βάναυσα. Η απομόνωση, 

η έκθεση ή η χρήση όπλων, η ψυχολογική 

και σωματική βία, η ενίσχυση του αισθή-

ματος ντροπής και ανοχής και η τρομο-

κρατία το αναγκάζουν να ζει σε μία κα-

τάσταση διαρκούς φόβου που το κάνουν 

αδρανές και ανίκανο να αντιδράσει, ακό-

μα και αν έχει κάποια ελάχιστα μέσα.  

Κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό 

και πρέπει να ξεκαθαριστεί, είναι ότι η 

εμπορία ανθρώπων συμβαίνει παντού. 

Σε σπίτια,στα «ακριβά και ωραία» προά-

στια, στο κέντρο των μεγάλων πόλεων, 

σε νυχτερινά κέντρα, σε ξενοδοχεία, σε 

εστιατόρια,σε χωράφια (κακάο, βαμβάκι 

κ.ά.), σε ψαροκάικα, σε εργοστάσια, σε 

εργοτάξια κ.λ.π. Είναι κάτι που με έναν 

περίπατο στην πόλη μπορούμε να το 

υποψιαστούμε και μόνοι μας.  

Όμως, χωρίς τη ζήτηση δεν υπάρχει 

προσφορά, αφού μιλάμε για εμπόριο. 

Συνεπώς, ένοχοι είναι και αυτοί που ανα-

ζητούν τα προϊόντα της εμπορίας ανθρώ-

πων. Είναι σημαντικό λοιπόν να αναζη-

τούμε προϊόντα με το σήμα fair trade 

που πιστοποιεί ότι δεν υπάρχει παρά-

νομη εργασία στην κατασκευή τους και 

να μην ενθαρρύνουμε την εμπορική σε-

ξουαλική εκμετάλλευση, την επαιτεία,το 

εμπόριο οργάνων σώματος, την παιδική 

εργασία κ.λ.π. 

Μαθητές και Τύπος 

Ομάδας μαθητών 

 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, κα-

θώς και οι γνωστές σε όλους μας επιπτώ-

σεις της οικονομικής κρίσης έχουν πλήξει 

αδιαμφισβήτητα την ισχύ του έντυπου Τύ-

που. Όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας, 

και ιδίως οι νέοι επιλέγουν, πλέον, την ενη-

μέρωση μέσω του διαδικτύου μιας και αυ-

τό καλύπτει σε πολύ ευρύτερο φάσμα τις 

ανάγκες τους. Παρόλα αυτά διαφαίνεται 

μια προσπάθεια προσέλκυσης του νεανι-

κού κοινού από συντακτικές ομάδες εφη-

μερίδων, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, 

καθώς οι ενδεχόμενες παρατηρήσεις τους 

μπορούν να συνδράμουν στη εδραίωση 

μιας καλύτερης σχέσης μεταξύ εφημερίδας 

και αναγνωστικού κοινού. 

Για την πραγμάτωση αυτού του σκοπού 

θεωρούνται απαραίτητα ορισμένα χαρα-

κτηριστικά, ανάμεσα στα οποία δεσπόζουν 

η αντικειμενικότητα και η πολύπλευρη πα-

ρουσίαση των γεγονότων, με σκοπό την 

εξάλειψη της παραπληροφόρησης και την 

ανάπτυξη του πλουραλισμού. Συνεπώς, η 

συγγραφή της εφημερίδας θα πρέπει να 

στηρίζεται σε μια ομάδα έμπειρων και ικα-

νών δημοσιογράφων που θα ασκούν το 

επάγγελμα τους με γνώμονα τη σωστή και 

αντικειμενική πληροφόρηση των πολιτών 

και όχι την ικανοποίηση πολιτικών ή 

οικονομικών συμφερόντων. 

Επιπροσθέτως, κατά τη συγγραφή της, η 

εφημερίδα θα πρέπει να είναι κοινωνικο-

ποιημένη, αλλά όχι στείρα πολιτικοποιη-

μένη. Κύριος στόχο της, δηλαδή, θα πρέπει 

να είναι η κάλυψη της επικαιρότητας σε 

όλους της τους τομείς (κοινωνικός, οικονο-

μικός, πολιτικός, πολιτιστικός, κ.ο.κ. ) χωρίς 

όμως να υπάρχει επιρροή από την πολιτική 

γραμμή που, ίσως, ακολουθεί η εφημερίδα. 

Ακόμα, θα ήταν θεμιτό να δίδεται η δυ-

νατότητα στους απλούς πολίτες να συμμε-

τέχουν ενεργά στη συγγραφή της μέσω της 

δημοσίευσης άρθρων τους σε αυτήν. Με 

αυτό τον τρόπο θα εκφράζονται απόψεις 

και θα γνωστοποιούνται τα προβλήματα 

σχεδόν όλων των κοινωνικών ομάδων. 

Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να 

αποδίδεται στη σχέση ποιότητας – τιμής, 

δεδομένων των προαναφερθέντων, ενώ 

σημαντική θέση στην ελκυστικότητα της 

εφημερίδας κατέχουν οι εικόνες, οι τίτλοι 

και η διατήρηση της ποιότητας των προ-

σφορών και των ενθέτων. 

Επιμέλεια κειμένου: Μαριάννα Πρωτο-

παπά, Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου. 

 

Πρώτη δημοσίευση: Εφημερίδα των Συντα-

κτών, αρ. φύλλου 137/25.4.2013, σ. 49. 
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Είμαστε άνθρωποι 

 

Της Ιωάννας Αλεξοπούλου 

 

Το τελευταίο διάστημα τα ρατσιστικά φαι-

νόμενα εντείνονται και αν κάτι με προ-

βληματίζει αυτό είναι το γιατί. Ο Έλληνας 

που έχει φτάσει στο έσχατο σημείο της 

εξαθλίωσης προσπαθεί να βρει κάπου να 

σταθεί, να αναζητήσει μία αιτία στο γιατί 

συμβαίνουν όλα αυτά γύρω του. Μία 

απάντηση στο γιατί να του μειώνουν τον 

μισθό ή τη σύνταξη, στο γιατί να πρέπει να 

πληρώσει αυτός για τα λάθη των άλλων, 

στο γιατί να πρέπει να χάσει τη δουλειά 

του. Μέσα στην απόγνωσή του πολλές 

φορές τα βάζει με τους μετανάστες θεω-

ρώντας ότι ευθύνονται και αυτοί εν μέρει 

για τη σημερινὴ κρίση. Ο αγώνας της επι-

βίωσης έχει κάνει πολλούς Έλληνες να 

χάσουν την ανθρωπιά τους και να γίνουν 

φορείς ολοκληρωτικών αντιλήψεων τρέφο-

ντας μίσος προς τους ξένους. 

Και εγώ αναρωτιέμαι γιατί τα βάζουμε 

με αυτούς που δεν ευθύνονται ούτε στο 

ελάχιστο, με τους δεινοπαθούντες και τους 

κατατρεγμένους, με τους ανθρώπους που 

έχουν βιώσει τον πόλεμο ή την πείνα; Γιατί 

με αυτούς; Γιατί δεν αναζητούμε τούς 

πραγματικά υπεύθυνους ; 

Ή μήπως φταίνε εκείνοι που γεννήθη-

καν σε μία χώρα με χαμηλό βιοτικό επί-

πεδο και θέλησαν να αναζητήσουν μία κα-

λύτερη ζωή; Η Ελλάδα είναι σαν τον Πα-

ράδεισο γι’ αυτούς. Σε τί μπορεί να φταίει 

το κιτρινωπό παιδί με τα σχιστά μάτια ή ο 

άνδρας με το καστανό δέρμα, τα λευκά 

δόντια και τα δύο μάτια που λάμπουν σαν 

ήλιος; Σε τί μπορεί να φταίει η μάνα με το 

πολύχρωμο μανδήλι στα μαλλιά που θα 

έδινε τη ζωή της για το παιδί της όπως και 

κάθε μάνα του κόσμου; Μακάρι να βλέ-

παμε ότι αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ 

περισσότερα από όσα μας χωρίζουν. Γιατί 

πάνω απ’ όλα δεν είμαστε οὐτε μαύροι, 

ούτε κίτρινοι, ούτε λευκοί, ούτε πορφυροί , 

ούτε Έλληνες, μα άνθρωποι. 

«Πώς να κρυφτείς απ’ τα παιδιά»; 

 
Της Μαριάννας Πρωτοπαπά 
 

«Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά….; Έτσι κι 

αλλιώς τα ξέρουν όλα». Αυτό τουλάχιστον 

πιστεύει σε γνωστό τραγούδι ο Σαββό-

πουλος. Όταν ξανάκουσα το τραγούδι πριν 

αρκετά χρόνια, ομολογώ πως μου φάνηκε 

τελείως εξωπραγματικό και παραμυθένιο. 

Μέχρι που άρχισα πριν 6 χρόνια να έρχο-

μαι σε καθημερινή επαφή με μικρά παιδιά 

και άρχισα να το ξανασκέφτομαι.  

Είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορεί 

να σε ξαφνιάσει και να σ’ εντυπωσιάσει, 

ταυτόχρονα, ένα μικρό παιδί με αυτά που 

εκείνο ξέρει, ενώ εσύ τα αγνοείς ή προ-

σπαθείς να του τα αποκρύψεις. 

Εμείς οι κάπως μεγαλύτεροι είναι σύνη-

θες να υποβαθμίζουμε την αντιληπτικό-

τητα των μικρών παιδιών, σκεπτόμενοι πως 

με το ζόρι έχουν καταλάβει τι συμβαίνει 

γύρω τους κι έχουν ανακαλύψει το «δικό» 

τους, ατομικό κόσμο. Πιστεύουμε πως 

επειδή δεν κατέχουν τις γνώσεις και τις 

εμπειρίες που κατέχουμε εμείς, έχουν και 

χαμηλότερη αντιληπτική ικανότητα. 

Κατά τη γνώμη μου είναι λάθος αυτή η 

αντίληψη. Κι η απόδειξη στο παραπάνω 

είναι η εξής: οι έφηβοι, οι ενήλικες κ.ο.κ. 

έχουμε γίνει σχετικά κοντόφθαλμοι κι επι-

φανειακοί λόγω του γρήγορου και αγχω-

τικού τρόπου ζωής και της ρουτίνας. Επι-

θυμούμε να αποκτήσουμε όλο και περισ-

σότερα προσόντα, να αναδειχτούμε κοινω-

νικά και να είμαστε αγαπητοί επενδύοντας  

νοητικά και οικονομικά. 

Αντίθετα, τα παιδιά, μη γνωρίζοντας 

πλήρως όλα όσα συμβαίνουν γύρω τους και 

μη επιθυμώντας να αποκτήσουν τη «δύνα-

μη της έδρας» ή υψηλό οικονομικό status, 

επενδύουν συναισθηματικά σε όσα συνθέ-

τουν την καθημερινότητά τους και προσπα-

θούν να δημιουργούν πραγματικές φιλίες 

που θα τα συμπληρώνουν και δεν θα είναι 

το «σκαλοπάτι» για να ανέλθουν οικονο-

μικά, κοινωνικά ή επαγγελματικά, όπως 

συμβαίνει αρκετές φορές με τους ενήλικες. 

Πρέπει, λοιπόν, να κατανοήσουμε δύο 

πράγματα: πως τα πολλά πτυχία δεν μας 

κάνουν απαραιτήτως πιο έξυπνους, μιας κι 

ο σημερινός τρόπος ζωής μάς έχει οδη-

γήσει να δρούμε μηχανικά και τυποποιημέ-

να, σχεδόν σαν άψυχα αντικείμενα, και 

πως ακόμα κι αν προσπαθήσουμε να κρύ-

ψουμε κάτι από τα παιδιά αυτά θα το 

αντιληφθούν, λόγω της υψηλής συναισθη-

ματικής τους νοημοσύνης. Γι’ αυτό άλλω-

στε το λόγο θα ήταν καλό να τα εμπιστευό-

μαστε που και που μιας και μπορούν να 

είναι ειλικρινή και πραγματικά ζωντανά. 

Δεν θα πρέπει οι απόψεις τους να θεω-

ρούνται «παιδιάστικα βίτσια», προκειμέ-

νου να κερδίσουν την προσοχή. Αντιθέτως, 

ίσως, να ’ναι κάποιες φορές οι καλύτεροι 

οδηγοί στο να γίνουμε καλύτεροι…. Ας το 

σκεφτούμε…… Γιατί όχι;. 
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Ανησυχίες της εφηβείας

 

Της Μαριάννας Παπακωνσταντίνου  

 

Με αφορμή άρθρο που δημοσιεύτηκε σε 

κυριακάτικη εφημερίδα και αναφερόταν 

στην εφηβεία, επικοινώνησα με την κυρία 

Έφη Κούτση, Ψυχολόγο (B.Sc. M.A.), η ο-

ποία εργάζεται στο Παιδοψυχιατρικό τμή-

μα του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Περιστε-

ρίου, και της ζήτησα να παραχωρήσει για 

την εφημερίδα μας μια συνέντευξη με θέ-

μα τις ανησυχίες των νέων, τη στάση των 

γονέων και τέλος την παροχή ψυχολογικής 

βοήθειας στους εφήβους. Ευχαριστώ θερ-

μά την κυρία Κούτση, για την αποδοχή του 

αιτήματός μου, για τον χρόνο που διέθεσε 

και για τις απαντήσεις της σε ένα θέμα που 

πιστεύω ότι απασχολεί όλους τους νέους 

της ηλικίας μας. 

ΕΡ. Τι είναι η εφηβεία; 

ΑΠ. Η εφηβεία είναι η περίοδος μετάβασης 

από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση, 

και σηματοδοτείται από την «ήβη». Τα ό-

ριά της είναι ασαφή, καθώς διαφοροποι-

ούνται κατά περίπτωση και φύλο. Είναι μία 

μεταβατική περίοδος στην οποία συντε-

λούνται μεγάλες σωματικές, ορμονικές, 

νοητικές και ψυχικές αλλαγές. Με εκκίνηση 

τις σωματικές αλλαγές, ο έφηβος βρίσκεται 

αντιμέτωπος με μία συνακόλουθη ψυχική 

αναστάτωση, στην πορεία του να βρει ένα 

νέο τρόπο οργάνωσης. Η εξέλιξη αυτή μπο-

ρεί να επιφέρει άγχος. Πρώτα αλλάζει η 

σχέση με το σώμα. Καλείται να πενθήσει το 

«απολεσθέν» σώμα της παιδικής ηλικίας 

και ό,τι σήμαινε αυτό. Αλλάζει όμως και η 

σχέση με τους γονείς. Από τη μια έχει ανά-

γκη να νιώσει το ενδιαφέρον του περιβάλ-

λοντος, από την άλλη συχνά νιώθει ότι πα-

ραβιάζεται η ελευθερία του. Την ίδια στιγ-

μή που χρειάζεται τους μεγάλους, χρειάζε-

ται και την απόσταση, και για αυτό δεν 

είναι εύκολο να βρεθεί η «χρυσή τομή». 

ΕΡ. Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντι-

μετωπίζει ο έφηβος και πώς συνδέονται οι 

δυσκολίες αυτές με τους γονείς; 

ΑΠ. Κεντρικό θέμα αναστάτωσης είναι η 

ταυτότητα. Καθώς αναζητά την ταυτότητά 

του, ο έφηβος ψάχνει για υποστήριξη. Στο 

«βλέμμα των άλλων», γονέων, φίλων και 

ξένων, «καθρεφτίζει την εικόνα του σώμα-

τος του», αναζητά την αποδοχή, και βρί-

σκει ή δεν βρίσκει στηρίγματα. 

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο έφη-

βος στις σχέσεις του με τον εαυτό του, 

συνδέονται συνήθως με τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει στις σχέσεις του με τους άλ-

λους, κυρίως με τους γονείς. Η στάση και η 

συμπεριφορά της οικογένειας εμπλέκονται 

στο πως βιώνει κανείς αυτό το στάδιο.  
Συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις με τους 

γονείς, προκύπτουν στην προσπάθεια του 

εφήβου να ανεξαρτητοποιηθεί. Στην παιδι-

κή ηλικία οι γονείς έχουν τον πλήρη θαυ-

μασμό του παιδιού. Στην εφηβεία οι γονείς 

ως ταυτιστικά πρότυπα ενυπάρχουν σε 

όλες τις ψυχικές διεργασίες του εφήβου, 

αλλά η εικόνα που έχει για αυτούς αλλάζει. 

Ο έφηβος αρχίζει και αντιλαμβάνεται ότι 

οι γονείς μπορεί να σφάλλουν, και αυτό 

φέρει μια απογοήτευση. Καλείται να αφή-

σει τα γονικά πρότυπα και να αναζητήσει 

νέες ταυτίσεις. Έχει ανάγκη να αποστασιο-

ποιηθεί από το παρελθόν και να επιβε-

βαιώσει ότι δεν είναι το παιδί που ήταν. Οι 

μεταβολές που συντελούνται σε νοητικό 

επίπεδο εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή. 

Ο έφηβος έχει τη δυνατότητα να σκέφτεται 

αφηρημένα, να επεξεργάζεται, να ενδοσκο-

πεί και να διερωτάται για τις αντιφάσεις 

που χαρακτηρίζουν τις συμπεριφορές. 

ΕΡ. Ποια η σημασία της σεξουαλικότητας 

στην εφηβεία; 

ΑΠ. Καθοριστικής σημασίας είναι οι μετα-

βολές της σεξουαλικότητας κατά το πέρα-

σμα από την παιδική ηλικία στην εφηβεία. 

Η σεξουαλική ενόρμηση του εφήβου, που 

ως τότε βρισκόταν σε λανθάνον στάδιο, 

αποκτά εξωτερικό αντικείμενο. Ο έφηβος 

καλείται να αναζητήσει τον άλλον κατανι-

κώντας την ατολμία του. Υπάρχουν οικογέ-

νειες που οτιδήποτε αγγίζει τη σεξουαλι-

κότητα δεν κουβεντιάζεται γιατί θεωρείται 

βρώμικο ή απαγορευμένο. Έτσι ο έφηβος 

συχνά ενοχοποιείται και φαντάζεται τους 

γονείς ότι ζουν μέσα στο ψέμα και την 

υποκρισία. Άλλοτε πάλι συναντά κανείς 

οικογένειες που οι γονείς καταργούν τη 

γονική τους λειτουργία και προσπαθούν να 

λειτουργούν σαν φίλοι. Αυτοί οι «γονείς-

φίλοι» συχνά είναι πιο επικίνδυνοι καθώς 

καταργούν το ασύμμετρο που πρέπει να 

χαρακτηρίζει τη σχέση γονέα-παιδιού. Οι 

έφηβοι έχουν ανάγκη τους γονείς ως γονείς. 

Μπορούν να τους συμβουλευθούν κάποιες 

στιγμές αλλά χρειάζεται να μάθουν να αγα-

πούν τους γονείς, χωρίς να τους τα λένε 

όλα, και χωρίς να αισθάνονται ένοχοι για 

αυτό. Οι γονείς μπορούν να υποστηρίζουν 

τον έφηβο σε αυτή την περίοδο σωματικής 

και ψυχικής μεταλλαγής, χωρίς να απαι-

τούν να μάθουν όλα τα μυστικά του. 

Είναι δύσκολο και για τους γονείς και 

για τους εφήβους. Συχνά οι γονείς αγκι-

στρώνονται στο παιδί τους και οι έφηβοι 

αισθάνονται ένοχοι που απορρίπτουν τους 

γονείς. Η ενοχοποίηση εμποδίζει τον έφη-

βο στην εξέλιξή του. «Είναι δυσβάσταχτο 

για κάποιον να αισθάνεται το κέντρο της 

συναισθηματικής ζωής του ζεύγους των γο-

νέων ή ακόμα περισσότερο ενός μοναχικού 

γονέα». Στην πραγματικότητα τιμά τους γο-

νείς το γεγονός ότι τα παιδιά βγαίνουν 

στον κόσμο, και οδεύουν προς τη ζωή. «Ο 

έφηβος βγαίνει..». Γι’ αυτό και η λέξη 

«βγαίνω!» είναι τόσο σημαντική στην εφη-

βεία. Ο έφηβος βγαίνει στη ζωή! 

ΕΡ. Πότε χρειάζεται να απευθύνεται 

κάποιος σε ειδικό ψυχικής υγείας; 

ΑΠ. Οι περισσότεροι έφηβοι κατορθώνουν 

να ξεπεράσουν τις μεταβολές της εφηβείας 

χωρίς ψυχολογική βοήθεια. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό επιτυγχάνει ομαλή ανάπτυξη. 

Χρειάζεται ωστόσο να διακρίνει κανείς τις 

περιπτώσεις όπου η αγωνία που χαρακτη-

ρίζει αυτή την περίοδο της ζωής είναι ιδι-

αίτερα οξυμένη και ο έφηβος στερείται υπο-

στήριξης από το περιβάλλον του. Συναι-

σθηματικές διαταραχές, δυσκολίες προσαρ-

μογής στο σχολείο, προβλήματα διατροφής, 

ψυχοσωματικές εκδηλώσεις, φυγές, βίαιες 

συμπεριφορές, τάσεις αυτοκτονίας, χρήση 

ουσιών, υπέρμετρη σεξουαλικότητα, ανά-

γκη για επικίνδυνη δράση και έλξη προσο-

χής είναι θέματα για τα οποία χρειάζεται 

να απευθυνόμαστε σε ειδικό ψυχικής 

υγείας. Οι θεραπευτικές συναντήσεις στό-

χο έχουν να κατανοηθεί το άγχος του εφή-

βου. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσει 

ο ίδιος ο έφηβος τις διαστάσεις, τη σημα-

σία και το νόημα των συμπτωμάτων του. 

Απαραίτητο είναι επίσης να ενισχυθούν οι 

ικανότητες των γονέων να «εμπεριέξουν», 

«να κρατήσουν» και «να διαχειριστούν» τα 

άγχη και την αγωνία του εφήβου, «συντο-

νίζοντας τις ανάγκες» που προκύπτουν από 

το συγκεκριμένο αναπτυξιακό στάδιο. 

Δεν υπάρχει εφηβεία χωρίς προβλήματα. 

Οι σχέσεις μεταξύ γονέων και εφήβων είναι 

ισότιμες μεν, ασύμμετρες δε και αυτό έχει 

ένα τίμημα και για τις δύο πλευρές. Οι γο-

νείς χρειάζεται να υπενθυμίζουν στον εαυ-

τό τους ότι οφείλουν να αντέξουν το θυμό 

του εφήβου και «να επιζήσουν ως γονείς» 

από την επίθεσή του, ώστε να μην εμπο-

δίσουν την εξέλιξή του. Για τον έφηβο έχει 

σημασία να κατανοήσει ότι πορεία προς 

την ενηλικίωση σημαίνει ανάληψη ευθύνης. 
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Comenius στο σχολείο μας. Φιλοξενία μαθητών από 7 χώρες

 

Της Ιωάννας Αλεξοπούλου 

 

Το Comenius εἰναι ἐνα πρόγραμμα που δί-

νει την ευκαιρία στα σχολεία που συμμετέ-

χουν να διευρύνουν τους εκπαιδευτικούς 

ορίζοντες προς την ευρωπαϊκή διάσταση. 

Δημιουργεί την ευκαιρία για συνεργασία 

μεταξύ μαθητών από διαφορετικές χώρες, 

καταργεί τα σύνορα και χτίζει γέφυρες με-

ταξύ των μαθητών της Ευρώπης. Εἰναι 

πραγματικά ένα πανηγύρι χαράς και συμ-

φιλίωσης. 

Το σχολείο μας συμμετείχε στο πρό-

γραμμα Comenius με τίτλο «INTERCULTU-

RAL TRAVELLING EUROPEAN ROAD-CROS-

SING» με διάρκεια δύο ετών, από το 2011 

έως το 2013. Τα σχολεία εταίροι που συμ-

μετείχαν στο πρόγραμμα ήταν τα εξής: 1) 

Liceo Classico «Carducci», Cassino, Italia 

(coordinator). 2) Scoala nr. 114 «Principesa 

Margareta», Bucharest, Romania. 3) 2ο 

Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθήνας, Αθήνα, 

Ελλάδα. 4) Colegio Nuestra Seňora del 

Carmen, Villafranca delos Varros (Badajoz), 

Espaňa. 5) Lycée Vincent d΄Indy, Privas, 

France. 6) Zespół Szkół Samorządowych 

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawla II, 

Rejowiec Fabryczny, Poland. 7) BON 

Nürnberg Beruflische Oberschule der Stadt, 

Nürnberg, Deutschland. 8) Vali Muammer 

Guler Anadolu Ogretmen Lisesi, Instanbul, 

Turkey. 

Οι συναντήσεις της ομάδας γίνονταν κά-

θε Δευτέρα την πρώτη χρονιά και κάθε 

Πέμπτη τη δεύτερη. Ταξίδεψαν 20 παιδιά 

από το σχολείο μας σε ομάδες των 5 στο 

Βουκουρέστι στη Ρουμανία, τη Βιλλα-

φράνκα ντέλος Βάρρος στην Ισπανία, στο 

Πριβά στη Γαλλία και στο Ρεγιόβιετς στην 

Πολωνία. 

Τη φετινή χρονιά ήταν η σειρά μας να 

φιλοξενήσουμε τους φίλους μας. Τους υπο-

δεχθήκαμε στις 29 Ιανουαρίου. Το απόγευ-

μα της ίδιας μέρας συγκεντρωθήκαμε στο 

σχολείο μας όπου έλαβαν χώρα διάφορες 

δραστηριότητες ώστε να γνωρίσουμε καλύ-

τερα ο ένας τον άλλον. 

Το επόμενο πρωί έγινε η τελετή έναρξης 

του προγράμματος. Παρακολουθήσαμε πα-

ρουσιάσεις των φιλοξενούμενων μαθητών 

για τις χώρες τους και επισκεφθήκαμε στη 

συνέχεια το Δημαρχείο της Αθήνας όπου 

συζητήσαμε με τον αντιδήμαρχο. 

Την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου πήγαμε εκ-

δρομή στις Μυκήνες. Την Παρασκευή επι-

σκεφθήκαμε την Ακρόπολη, την Αρχαία Α-

γορά και τον Κεραμεικό. Το βράδυ της 

ίδιας μέρας συγκεντρωθήκαμε στον χώρο 

του σχολείου όπου έγινε το αποχαιρετι-

στήριο δείπνο.  

Όλες αυτές τις μέρες νοιώσαμε ότι ανα-

πτύξαμε δυνατές φιλίες που ίσως κρατή-

σουν για μια ζωή. Ήταν σίγουρα μία από 

τις ομορφότερες εμπειρίες που μας έδωσε 

την ευκαιρία το σχολείο να ζήσουμε και θα 

μας μείνει αξέχαστη. Εκτός όμως από τις 

φιλίες, το σημαντικότερο που μας πρόσφε-

ρε το Comenius ήταν ένα ηχηρό μήνυμα 

αγάπης και αρμονικής συμβίωσης μεταξύ 

των λαών. 

 

Ο κινηματογραφικός όμιλος στη Λάρισα.  
Ειδική διάκριση στην ταινία μας «Μαθητικά Στερεότυπα» 

 

 

Του Δημήτρη Γιώτη 

 

Στις 16 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η 

3ήμερη εκδρομή στη Λάρισα του κινηματο-

γραφικού ομίλου με συνοδό τον υπεύθυνο 

καθηγητή Βασίλη Καρκάνη και τη συμμε-

τοχή 9 μαθητών. Προορισμός της ομάδας 

ήταν το Artfools video festival (φεστιβάλ 

ταινιών μικρού μήκους) όπου προβλήθηκε 

η ταινία του σχολείου μας «ΜΑΘΗΤΙΚΑ 

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ».  

Η ταινία, που πήρε μέρος στο Ελληνικό 

Διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ και συ-

ναγωνίστηκε με τους νέους έλληνες κινη-

ματογραφιστές, πολλοί από αυτούς ήδη ε-

παγγελματίες του χώρου (και όχι στο μαθη-

τικό λόγω της μεγάλης της διάρκειας), κατ-

άφερε να αποσπάσει ειδική διάκριση για 

τη σκηνοθετική της προσέγγιση καθώς και 

για τη φωτογραφία της.  
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Αδελφοποίηση του σχολείου μας με το Λύκειο Κύκκου Πάφου 

 

Της Ιωάννας Αλεξοπούλου 

 

ΣτΙς 2 Απριλίου 2013 πραγματοποιήθηκε η 

αδελφοποίηση του σχολείου μας με το 

Λύκειο Κύκκου Πάφου. Για τον σκοπό αυτό 

ομάδα καθηγητών και μαθητών του Λυ-

κείου Πάφου ήλθε στη χώρα μας στις 31 

Μαρτίου και παρέμεινε έως και την Τε-

τάρτη 3 Απριλίου. 

Τη Δευτέρα 1η Απριλίου είχαμε τη χαρά 

να εορτάσουμε, μαζί με τους φιλοξενού-

μενους μαθητὲς, την εθνική επέτειο της 

απελευθέρωσης της Κύπρου. 

Με αφορμή την προτομή του Κύπριου 

ήρωα Ευαγόρα Παλληκαρίδη, που βρί-

σκεται στην είσοδο του σχολείου μας, έγινε 

αφιέρωμα από ομάδα μαθητών στην 

επέτειο της απελευθέρωσης με τίτλο «Ο 

Ευαγόρας Παλληκαρίδης και ο αγώνας της 

Κύπρου για την απελευθέρωση», δόθηκαν 

σύγχρονες προεκτάσεις στο ζήτημα και στη 

συνέχεια προβλήθηκαν φωτογραφίες από 

αξιοθέατα των δύο χωρών που έδεναν 

αρμονικά μεταξύ τους.  

Ακολούθησε αφιέρωμα στην επέτειο 

της απελευθέρωσης από τους Κύπριους 

μαθητές και η προβολή βίντεο με θέμα «Η 

αδιάλειπτη σχέση Κύπρου-Ελλάδας με 

αφορμή ένα στίχο του Σεφέρη».  

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία 

του ο πρέσβης της Κύπρου κ. Ιωσήφ Ιωσήφ. 

Την Τρίτη 2 Απριλίου έγινε η αδελφο-

ποίηση των δύο Λυκείων στο αμφιθέατρο 

του σχολείου μας. Εκφωνήθηκε λόγος από 

την υποδιευθύντριά μας κυρία Έλενα 

Τσίκιζα-Νικολακάκη, με αφόρμηση το ποίη-

μα «Σαλαμίνα της Κύπρος» του Γεωργίου 

Σεφέρη, ενώ από την πλευρά του αδελφού 

σχολείου μίλησε ο βοηθός διευθυντὴς κ. 

Χρυσόστομος Χρυσοστόμου. Κατόπιν, υπε-

γράφη η πράξη αδελφοποίησης από τη 

διευθύντρια του σχολείου μας κυρία 

Μαρία Νέζη και από τον κ. Χρυσόστομο 

Χρυσοστόμου, βοηθό διευθυντή του Λυ-

κείου Κύκκου Πάφου.  

Στη συνέχεια μαζευτήκαμε στο γυμνα-

στήριο του σχολείου μας όπου παρουσιά-

στηκαν παραδοσιακοί ελληνικοί και κυ-

πριακοί χοροί από την ομάδα χορού του 

σχολείου μας και από ομάδα Κυπρίων μα-

θητριών.  

 

 

 

 

 

Της Ιωάννας Αλεξοπούλου 

 

Το σχολείο μας συμμετείχε εφέτος, για μία 

ακόμη χρονιά, στο 16o τριήμερο μαθητικό 

συνέδριο-προσομείωση του ΟΗΕ, Athens 

Model of United Nations. Στόχοι του προ-

γράμματος αυτού είναι οι μαθητές να εξα-

σκηθούν στη χρήση της αγγλικής γλώσσας, 

να ευαισθητοποιηθούν πάνω σε παγκό-

σμια προβλήματα, να αποκτήσουν γνώσεις, 

μέσα από την έρευνα διαφόρων θεμάτων, 

που αφορούν στα προβλήματα και στην 

πολιτική της χώρας που αναλαμβάνουν να 

αντιπροσωπεύσουν, και να βελτιώσουν τις 

ρητορικές τους ικανότητες. 

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε από τις 

29 έως τις 31 Μαρτίου στο Ευγενίδειο 

Ίδρυμα. Το σχολείο μας εκπροσώπησε τη 

Ρωσία και την Κολομβία.  

Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε στην 

υπεύθυνη καθηγήτρια κυρία Ελένη Τσίκιζα 

Νικολακάκη και στους συνεργαζόμενους 

καθηγητές κυρία Μαρία Μαστρογιαννο-

πούλου και κύριο Αλέξανδρο Καραφωτιἀ 

καθώς και στον συμμαθητή μας, μαθητή 

της Γ΄Λυκείου Δημήτρη Στογιάννο, ο οποίος, 

έχοντας συμμετάσχει άλλες δύο φορές στο 

πρόγραμμα, θυσίασε πολύτιμες ώρες από 

το σχολικό του ωράριο ώστε να μας προε-

τοιμάσει κατάλληλα και να μας καθοδη-

γήσει. 

Athens Model of United Nations 
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Β΄ Ενδοσχολικός διαγωνισμός δημιουργικής γραφής 
 

 

Της Αθηνάς-Γεωργίας Κουμελά 

 

Την Πέμπτη 25 Απριλίου βραβεύτηκαν οι 

μαθητές που συμμετείχαν στον Β΄ ενδοσχο-

λικό διαγωνισμό δημιουργικής γραφής. Ο 

διαγωνισμός είχε ελεύθερο θέμα και οι μα-

θητές διαγωνίστηκαν σε 7 κατηγορίες: διή-

γημα, ποίημα, στίχους τραγουδιού, θεατρι-

κό, σενάριο, δοκίμιο. Τον συντονισμό, κα-

θώς και την παρουσίαση της εκδήλωσης, 

ανέλαβαν οι καθηγητές- μέλη του Ομίλου 

Λογοτεχνίας Δημήτρης Αρμάος, Ελένη Γε-

ωργίου, Γιώργος Δουλφής και Μαργαρίτα 

Στεφάνου. Η κριτική επιτροπή που αξιολό-

γησε τα έργα απαρτίστηκε από καθηγητές 

διαφόρων ειδικοτήτων του σχολείου. 

Κατά την εκδήλωση οι συμμετέχοντες 

μαθητές έλαβαν προσωπική τιμητική διά-

κριση καθώς και ένα βιβλίο, προσφορά της 

σχολικής επιτροπής. Βραβεία δόθηκαν στα 

τρία καλύτερα έργα ανά κατηγορία. Επίσης, 

οι διαγωνιζόμενοι που συμμετείχαν για δεύ-

τερη χρονιά στο διαγωνισμό, είχαν τη χαρά 

να δουν τα περσινά τους έργα τυπωμένα 

σε μια συλλεκτική έκδοση και να λάβουν 

από ένα αντίτυπο, χάρη σε χορηγία της σχο-

λικής επιτροπής και αρκετών καθηγητών. 

Δόθηκαν τα βραβεία: 

Δοκίμιο: Α΄: Ανδριάνα Σούμποντιτς (Β΄6), 

«“Κενές Γωνιές του Ουρανού”». Β΄: Γιάννης 

Πουλόπουλος (Α΄5), «Ο Κόσμος». 

Ποίηση: Α΄: Όλγα Μαρινάκη (Γ΄3), «Ψυ-

χή σε Σπιρτόκουτο». Β΄: Αθηνά-Γεωργία 

Κουμελά (Α΄3), «Φοίβος ο Φόβος». Γ΄: 

Άρτεμις Κολτσίδα (Β΄3), «Παρομοιώσεις». 

Σενάριο: Α΄: Αλέξανδρος Ματτέι (Γ΄6), 

«The Big Sleep». Β΄: Βαγγέλης Δόσης (Α΄2) / 

Κωνσταντίνα Τρεπεκλή (Γ΄5), «Το Ημερο-

λόγιο». Γ΄: Έλενα Μάνου (Α΄3) / Κλειώ Μα-

ρούλη (Α΄3), «Μια μέρα στο σπίτι». 

Διήγημα: Α΄: Θάνος Παπαχάμος (Β΄5), 

«Η Ντίβα». Β΄: Γιάννης Αθανασίου (Γ΄1), 

«Το Δηλητήριο». Γ΄: Δήμος Λαζαρόγκωνας 

(Γ΄3), «Η Ανταλλαγή» 

Στίχοι τραγουδιού: Α΄: Ηλίας Δημόπου-

λος (Γ΄1), «Αιώρηση». Β΄: Έλενα Μάνου 

(Α΄3), «Εγκλωβισμένη σε μια Πόλη Εχθρι-

κή». Γ΄: Γιάννης Κούκιος (Γ΄2) / Κρίστα 

Γιαννοπούλου (Β΄1), «Μείνε». 

Χρονικό: Σωτήρης Ρούμπος (Α΄5) / 

Διονύσης Σπηλιόπουλος (Α΄5), «Όλοι οι Ρε-

μπέτες του Ντουνιά». Το έργο είχε υποβλη-

θεί στην κατηγορία του διηγήματος, ωστό-

σο λόγω της έκτασης και του περιεχομένου 

του αποτέλεσε ξεχωριστή κατηγορία. Αξίζει 

να αναφέρουμε ότι συγκέντρωσε τη μεγα-

λύτερη βαθμολογία από όλα τα κείμενα. 

Απολογισμός του Ομίλου «Μαθηματικά και Λογοτεχνία 

 

Της Ιωάννας Αλεξοπούλου 

 

Το απόγευμα της 14ης Μαΐου, έλαβε χώρα, 

στον χώρο του σχολείου ο απολογισμός του 

ομίλου «Μαθηματικά και Λογοτεχνία» και 

έτσι έκλεισε μία πολύ ενδιαφέρουσα δια-

δρομή που κράτησε 8 ολόκληρους μήνες. 

Τον λόγο πήρε αρχικά η διευθύντρια του 

σχολείου μας κυρία Μαρία Νέζη, η οποία 

απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό. Στη συνέ-

χεια, όπως κάθε χρονιά, μας μίλησε για τον 

όμιλο ο υπεύθυνος καθηγητής μαθημα-

τικός κ. Ηλίας Ανδριανός. Φέτος οι συμμε-

τέχοντες εργάστηκαν πάνω στο βιβλίο Logi-

comix, ένα βιβλίο εκλαϊκευμένης επιστή-

μης που μιλάει για τη ζωή και το έργο του 

διάσημου μαθηματικού και ακτιβιστή Ber-

trand Russel. Με το ίδιο βιβλίο είχαν ασχο-

ληθεί οι μαθητές του προγράμματος «Μα-

θηματικά και Λογοτεχνία» το σχολικό έτος 

2009-2010 όμως με έναν εντελώς διαφο-

ρετικό τρόπο.  

Λίγο αργότερα, οι μαθητές έκαναν σύ-

ντομες παρουσιάσεις των εργασιών τους. Η 

παρουσίαση ήταν χωρισμένη σε διάφορες 

ενότητες. Αυτές ήταν η «Τέχνη» που περι-

λάμβανε τη μουσική, τον κινηματογράφο 

και τη λογοτεχνία, «Τα θεμέλια των μαθη-

ματικών» και η «Φυσική».  

Από την εκδήλωση δεν έλειψαν και οι 

βραβεύσεις. Ο κ. Μιχάλης Πατσαλιάς βρά-

βευσε τον μαθητή της Γ΄ Λυκείου Φαίδωνα 

Ανδριόπουλο που ήρθε 10ος στην τελική 

κατάταξη του διαγωνισμού της Ελληνικής 

Μαθηματικής Εταιρείας και ο κ. Αλέξαν-

δρος Κατέρης τον μαθητή της Γ’Λυκείου  

Παΐσιο Χρυσανθόπουλο, για το επίτευγμά 

του να έρθει 11ος  στην τελική κατάταξη του 

Πανελληνίου Διαγωνισμού Φυσικής της 

Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Στη συνέχεια 

ακολούθησε θεατρικό βασισμένο στο Logi-

comix, γραμμένο από τη Νεφέλη Κούβελα 

και τη Μαργαρίτα Ἀναστοπούλου.   
Κάπως έτσι έληξε μία χρονιά γεμάτη 

όμορφες στιγμές, πολύ τέχνη, φυσική και 
φυσικά μαθηματικά. 


