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Ανώνυμο, έργο της Άντζελα Πόντα, μαθήτριας της  Γ΄Λυκείου

Περιλαμβάνει δραστηριότητες και γραπτές εργασίες των μαθητών/τριών του Γυμνασίου και
Λυκείου Πανόρμου  τη σχολική χρονιά 2019-2020



Με  αφορμή  το  μάθημα  της  Νεοελληνικής  Γλώσσας  Α΄  Γυμνασίου  και  την
ενότητα  «Κειμενικό είδος: επιχειρηματολογία» τα παιδιά επιχειρηματολόγησαν
πάνω  σε  διάφορα  θέματα  που  τους  ενδιέφεραν.   Ένα  από  αυτά  ήταν  και  η
ισότητα των δύο φύλων:
Τους δόθηκε η εργασία:  « Στις σελίδες για διάλογο ανάμεσα στους νέους, που
άνοιξε γνωστό περιοδικό, εμφανίστηκε μεταξύ άλλων και η παρακάτω άποψη: “Ο
άντρας  έχει  από  τη  φύση  του  ηγετικές  ικανότητες,  τις  οποίες  δεν  διαθέτει  η
γυναίκα, όπως φαίνεται από αναρίθμητα ιστορικά παραδείγματα. Δικαιολογημένα,
επομένως, και στην εποχή μας οι άντρες πρέπει να κατέχουν ηγετικές θέσεις σε
διάφορους τομείς, όπως πχ. στην πολιτική, την επιστήμη, την εργασία κ.τ.λ.”
Αποφασίζετε να ασκήσετε κριτική σ’ αυτή την άποψη στέλνοντας ένα κείμενό
σας 150 – 200 λέξεων στο συγκεκριμένο περιοδικό.  
Οι μαθητές έγραψαν:

Από τα παλιά χρόνια ο άνδρας ήθελε να είναι ο αρχηγός στην οικογένεια.
Η θέση του ήταν πάντα πιο πάνω από τη γυναίκα. Η γυναίκα ήταν μόνο για το
σπίτι και το μεγάλωμα των παιδιών.  

Με τα χρόνια η θέση της γυναίκας άλλαξε.  Βγήκε από το σπίτι, έμαθε
γράμματα  και  άρχισε  να  δουλεύει.   Παρόλα  αυτά,  ο  άνδρας  είχε  πάντα
καλύτερες θέσεις και μισθό.  Αυτό δεν το βρίσκω ούτε σωστό, ούτε  δίκαιο για τις
γυναίκες, οι οποίες είναι ικανές να δουλέψουν όπως οι άνδρες ή και καλύτερα σε
κάποια πράματα.  Μια γυναίκα μπορεί, όπως κι ένας άνδρας, να ασχοληθεί με
την  πολιτική και  με άλλα πολλά.   Η γυναίκα μόνο δύναμη δεν  έχει  και  δεν
μπορεί να κάνει τις ίδιες βαριές δουλειές με έναν άνδρα.  Σε όλα τα άλλα όμως
είναι το ίδιο ικανές!

Γιώργος Αρχοντάκης, Α2  Γυμνασίου

Τα παλιά τα χρόνια οι άνδρες, επειδή είχαν ηγετικές ικανότητες, είχαν και
πιο  πολλά  δικαιώματα.   Με  το  πέρασμα  του  χρόνου,  όμως,  και  η  γυναίκα
απέκτησε περισσότερα δικαιώματα και τώρα είναι ίση με τον άνδρα.  

Όμως,   και  παλιότερα  οι  γυναίκες  είχαν  δικαιώματα.   Κάποιες  ήταν
βασίλισσες.  Επίσης ήταν μεγάλες πολεμίστριες και είχαν μεγάλη δύναμη. Σε
ορισμένες  χώρες,  ακόμα  και  σήμερα,   οι  γυναίκες   είναι  κατώτερες  από  τον
άνδρα.   Αυτό δεν είναι δίκαιο και πρέπει να αλλάξει.

Κωστής Ψαροκόλυβος, Α2  Γυμνασίου

Δεν  έχει  αποδειχθεί  από  το  DNA ότι  ο  άνδρας  έχει  από  τη  φύση  του
περισσότερες ηγετικές ικανότητες.  Πολλά ιστορικά παραδείγματα μας δείχνουν
ότι και οι γυναίκες μπορούν να έχουν τέτοιο ρόλο.  Για παράδειγμα, οι Μινωίτες
πίστευαν σε ένα σύμπλεγμα γυναικείων θεοτήτων και αυτές λάτρευαν.  Άλλο
ιστορικό  παράδειγμα  που  έχουμε  είναι  η  περίπτωση  της  Κλεοπάτρας,
βασίλισσας  της  Αιγύπτου.   Επίσης,  όλοι  γνωρίζουμε  τις  Αμαζόνες,  γυναίκες
πολεμίστριες της αρχαιότητας και άλλα πολλά παραδείγματα.  

Στην εποχή μας, ως γνωστό, οι γυναίκες δεν κατέχουν σε αρκετό βαθμό
ηγετικές  θέσεις  γιατί  υποχρεώνονται να μένουν σπίτι  για να μεγαλώνουν τα
παιδιά τους και να ασχολούνται με τις δουλειές του σπιτιού.

Κώστας Παρασύρης,  Α2   Γυμνασίου

Κάνετε λάθος,  αν πιστεύετε ότι  ο άνδρας είναι περισσότερο ικανός για
ηγέτης.  Κανείς δεν είπε ποτέ, ούτε οι επιστήμονες, ότι ο άνδρας έχει από τη
φύση του περισσότερες ηγετικές  ικανότητες και  ότι  η  γυναίκα δεν μπορεί  να
ηγηθεί  σε  διάφορους  τομείς  όπως  ο  άνδρας.  Όπως  υπάρχουν  αναρίθμητα
ιστορικά παραδείγματα όπου ο άνδρας ηγείται, έτσι υπάρχουν και άλλα πολλά
όπου η γυναίκα είναι αρχηγός, όπως για παράδειγμα οι Αμαζόνες.  

Επίσης, υπήρξαν πολλές γυναίκες που πέτυχαν φοβερά επιτεύγματα, για
παράδειγμα  η  Μαρία  Κιουρί  που  ανακάλυψε  τη  ραδιενέργεια.   Άλλες  πάλι
ασχολήθηκαν με την πολιτική με μεγάλη επιτυχία και κατέλαβαν πολύ υψηλές
ηγετικές  θέσεις.   Ένα  τέτοιο  παράδειγμα  είναι  η  βασίλισσα  της  Αγγλίας
Ελισάβετ.  Δεν είναι, λοιπόν, μόνο οι άνδρες ικανοί σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και
οι γυναίκες.  

Νίκος Πελεκός, Α2  Γυμνασίου

Με αφορφή το μάθημα την Νεοελληνικής Γλώσσας, οι μαθητές κλήθηκαν να
γράψουν την άποψή τους για τον ρατσισμό.                                             (υπεύθυνη
καθηγήτρια: Τ. Καβέτσου)

Και τι που είναι διαφορετικός;
Πολλοί άνθρωποι έχουν πεθάνει για του χρώμα του δέρματος που έχουν.



Δεν είναι σωστό να κάνεις κακό σε έναν άνθρωπο.  Δεν σου έχει κάνει απολύτως
τίποτα.  Στο μόνο που διαφέρετε είναι το χρώμα του δέρματος και σε τίποτα
άλλο. 

Εσύ με αυτό το άτομο κάνετε τις ίδιες σκέψεις, έχετε τους ίδιους φόβους
και τα ίδια δικαιώματα.  Αν του κάνεις κακό δεν θα «διορθώσεις» το «λάθος» που
έκανε.   Δεν  θα  αλλάξει  κάτι.   Του  στερείς  την  ευκαιρία  να  ζήσει.   Στην
τηλεόραση,  στα   μέσα  μαζικής  ενημέρωσης,  βλέπουμε  μόνο  τα  άσχημα  που
έχουν προκαλέσει τα άτομα που είναι «διαφορετικά» από εμάς. 

Όλοι φοβόμαστε το διαφορετικό.  Φοβόμαστε τους μαύρους και οι μαύροι
εμάς.  Γι αυτό δώστε τους την ευκαιρία να αποδείξουν ότι είναι ισάξιοι και ίσοι με
όλους!

Κάλλια Τζιρίτα, Β2  Γυμνασίου

Με αφορφή το μάθημα της Νεοελληνική Λογοτεχνίας και το μυθιστόρημα του Λουί
Σεπούλδεβα, Ο γάτος που έμαθε σε ένα γλάρο να πετάει, τα παιδιά κλήθηκαν να
γράψουν συνθήματα για την προστασία του περιβάλλοντος.                       
                                                                                  (υπεύθυνη καθηγήτρια:Α. Μυστακίδου)

«Πετρέλαιο μόνο στο αμάξι στη θάλασσα μόνο κολύμπι»

                                                             Φωτεινή Τσαγλιώτη Α2  Γυμνασίου

«Αν πετάς αποτσίγαρα χάνουμε ένα δάσος

γι’ αυτό αν είσαι άνθρωπος μην έχεις τόσο θράσος”

“Αν κάνεις ανακύκλωση σώζεις έναν πλανήτη

μα όχι οποιονδήποτε μα το δικό σου σπίτι»

                                                         Νίκος Πελεκός Α2  Γυμνασίου

«Δώσε στα σκουπίδια μια δεύτερη ευκαιρία»

                                                  Κώστας Παρασύρης    Α2  Γυμνασίου

Στα πλαίσια του μαθήματος Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ΄ Γυμνασίου, ζητήθηκε
από  τα  παιδιά  να  αναζητήσουν  παραδοσιακά  τραγούδια  στο  οικογενειακό
περιβάλλον τους.                                                    (υπεύθυνη καθηγήτρια: Α. Λυρώνη)

                                 Νανούρισμα

Ύπνε που παίρνεις τα μωρά έλα πάρε κι ετούτο

μικρό μικρό στο έδωσα μεγάλο φέρε μου το.

Μεγάλο σαν ψηλό βουνό ίσιο σαν κυπαρίσσι

οι κλώνοι του να απλωθούν σε ανατολή και δύση.

Έλα ύπνε πάρε το και άμε το στα περβόλια

και γέμισε τα στήθια του τριαντάφυλλα και ρόδα.

Τα ρόδα δώστα στη μάνα σου τα άνθη στον μπαμπά σου

και άσπρα τριαντάφυλλα να δώσεις στη νονά σου.

Κοιμήσου αστρί, κοιμήσου αυγή, κοιμήσου νιο φεγγάρι,

κοιμήσου που να σε χαρεί ο νιός/νια που θα σε πάρει.

Κοιμήσου και παρήγγειλε παπούτσια στον τσαγκάρη

να σου τα κάνει κόκκινα σαν το μαργαριτάρι.

Κοιμήσου και παρήγγειλε ένα πάπλωμα στην πόλη

και στο τελειώνουν εξήντα δυο μαστόροι.

Κοιμήσου και παρήγγειλε στην πόλη τα προικιά σου



στη Βενετιά τα ρούχα σου και τα χρυσαφικά σου.

Έλα ύπνε και πάρε το και ήρεμα να ξυπνήσεις

και στη σανίδα το ψωμί μπουκιά να μην αφήσεις.

Βλέπε το Παναγία μου Χριστέ ξεμίστεβγέ το

Άγιε μου Κωνσταντίνε μου και περγεφύλαξέ το.

Η Παναγία, ο Χριστός, μωρό μου και ο Άγιος Γιάννης

να σου την δένουν την υγειά και όπου πονείς να γιάνεις.

(Το δημοτικό τραγούδι της γιαγιάς μου Δήμητρας Λιανέρη)

                                                   Δαμιανός Τσικαλάς, Γ Γυμνασίου

Με αφορμή το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, οι μαθητές κλήθηκαν να
γράψουν ένα δικό τους διήγημα.                    (υπεύθυνη καθηγήτρια: Τ. Καβέτσου)

Παραμύθι
Σ΄ ένα μικρό χωριό της Κρήτης ζούσε ο Μανωλάκης.  Ο Μανωλάκης πήγαινε
στην 5η Δημοτικού και του άρεσε πολύ να παίζει μπάσκετ όταν είχε ελεύθερο
χρόνο.  
Μια μέρα καθώς πήγαινε να πάρει τους φίλους του για να πάνε για μπάσκετ,
άκουσε νιαουρίσματα που ερχόταν από κάτω από ένα αυτοκίνητο. Έσκυψε και
είδε  τέσσερα  πολύ  μικρά  γατάκια,  σχεδόν  νεογέννητα.   Προσπάθησε  να  τα
βγάλει  αλλά  αυτά  φοβόνταν  και  δεν  έβγαιναν.   Σκέφτηκε  να  φωνάξει  τους
φίλους του για να τον βοηθήσουν.  Πήγαν λοιπόν όλοι μαζί, μπήκαν κάτω από
το αυτοκίνητο και τα έβγαλαν. 
Το πρόβλημα τώρα ήταν τι να τα κάνουν και ποιος θα τα φροντίσει.  Δεν μιλούσε
κανένας.  Ξαφνικά πετάχτηκε ο Νίκος, ένας από τους φίλους του Μανωλάκη, και
είπε ότι ίσως αυτός  θα μπορούσε  να τα φιλοξενήσει για λίγο σε μια αποθήκη
που είχαν κάτω από το σπίτι τους, αν φυσικά ήθελαν και οι γονείς του.  
Έτρεξαν όλοι μαζί και το είπαν στη μαμά του Νίκου.  Με τα πολλά παρακάλια
την έπεισαν αλλά τους είπε μόνο μέχρι να μεγαλώσουν λίγο και μετά να ψάξουν
να βρουν κάποιους για να τα υιοθετήσουν.  Τα παιδιά δέχτηκαν και χωρίστηκαν
σε βάρδιες για να πηγαίνουν να τα ταΐζουν.  
Το έκαναν, λοιπόν, για αρκετό καιρό μέχρι που έφτασε η ώρα που έπρεπε τα
γατάκια να φύγουν πια από την αποθήκη. Τα παιδιά όλον αυτό το  καιρό είχαν
κάνει προσπάθειες και είχαν βρει σπίτια που ήθελαν τα γατάκια, αλλά μόνο τα
τρία. Ήταν όμως τέσσερα… 
Ένα πρωί λοιπόν πήραν τα τρία γατάκια εκείνοι που τα υιοθέτησαν και έμεινε
μόνο του το τέταρτο, το οποίο ήταν και το πιο ζωηρό.  
Το  βράδυ  που  πήγε  ο  Μανωλάκης  στην  αποθήκη  να  το  ταΐσει  δεν  το  βρήκε
πουθενά.  Το φώναζε αλλά αυτό δεν εμφανιζόταν.  Ξαφνικά άκουσε κάποιον να
του μιλάει: «Έι, εσύ, εδώ είμαι».  Γυρίζει και βλέπει το γατάκι, κατάλαβε ότι αυτό
του μίλησε και μένει έκπληκτος.  Δεν μπορούσε να το πιστέψει! Το γατάκι το
παρακάλεσε να το πάρει αυτός στο σπίτι του.  Ο Μανωλάκης του εξήγησε ότι
αυτό δεν γίνεται γιατί η μητέρα του έχει αλλεργία στο τρίχωμα των ζώων.  Αυτός
ήταν και ο λόγος που δεν είχαν άλλα ζώα στο σπίτι τους.  Αυτό θα δημιουργούσε
πρόβλημα στην μητέρα του.
«Ίσως όμως θα μπορούσε να σε φιλοξενήσει η θεία μου» είπε ο Μανωλάκης, «κι
εγώ να έρχομαι να σε φροντίζω.».  Έτσι κι έγινε.  Ζήτησε όμως από το γατάκι να
του υποσχεθεί ότι δεν θα μιλήσει ποτέ σε κανένα άλλο παρά μόνο σε αυτόν.  
Στο καινούργιο σπίτι περνούσε πολύ ωραία αλλά ήταν πολύ ζωηρό και περίεργο.
Εξερευνούσε  τα  πάντα  και  μερικές  φορές  έφευγε  και  χανόταν  για  ώρες… Ο
Μανωλάκης του έλεγε να μην το κάνει αυτό γιατί ίσως χαθεί.  
Η Νεφέλη, γιατί έτσι την ονόμασε η θεία του Μανωλάκη επειδή ήταν κορίτσι και
της άρεσε το όνομα, πηγαίνοντας μια μέρα βόλτα, πήδηξε πάνω σε μια καρότσα.
Ο  οδηγός,  όταν  έφτασε  στο  σπίτι  και  κατέβηκε  από  το  αυτοκίνητο,  είδε  τη
Νεφέλη.   Ευτυχώς  την  αναγνώρισε  γιατί  τύχαινε  να  είναι  συγγενής  του
Μανωλάκη κι έτσι την επέστρεψε πίσω.  
Η Νεφέλη φοβήθηκε πολύ κι έτσι κατάλαβε ότι ότι δεν πρέπει να το κάνει αυτό
και υποσχέθηκε στον Μανωλάκη ότι δεν θα ξανασυμβεί.  
Έτσι, έζησε παρά πολλά χρόνια ευτυχισμένη στο σπίτι της θείας του Μανωλάκη
και κανείς δεν έμαθε ποτέ ότι μπορούσε να μιλήσει.  

Γιάννης Πανταγιάς, Β1 Γυμνασίου



Στα  πλαίσια  του  μαθήματος  Ελένη του  Ευριπίδη  οι  μαθητές  κλήθηκαν  να
γράψουν μια σελίδα  ημερολογίου της Ελένης αφορμώμενοι από τον πρόλογο
του έργου.

(Υπεύθυνη καθηγήτρια: Α. Μυστακίδου

Αίγυπτος 413 π. Χ.
Ημερολόγιό μου

Έχει  περάσει  αρκετός  καιρός  από τότε  που ο  Ερμής  με  έφερε  στην
Αίγυπτο.  Είμαι  πολύ  δυστυχισμένη.  Βρίσκομαι  πλέον  σε  τραγική  κατάσταση.
Νιώθω απελπισμένη.  Είμαι  μόνη αφότου  πέθανε  ο  Πρωτέας,  όμως,  μαζί  του
ακόμα είμαι και με προστατεύει από τον πεισματάρη γιο του που μου προκαλεί
αφάνταστους μπελάδες.  Καμιά ψυχή εδώ γύρω, σκοτάδι, κρύο το βράδυ, ζέστη
τη  μέρα.   Δεν  μου  απέμεινε  και  πολύς  χρόνος   από  τον  γάμο  που  μου
επιφυλάσσει η μαύρη μου η μοίρα.  Ο Θεοκλύμενος δεν αλλάζει γνώμη για τον
γάμο. Επιμένει. 
Η  ομορφιά  μου  φταίει!!!  Η  καταραμένη!!!  Αν  δεν  ήταν  αυτή,  δεν  θα  είχα
αποχωριστεί τον άνδρα μου, δεν θα τυραννιόμουν εδώ στην Αίγυπτο, δεν θα είχα
αυτή την απαίσια φήμη στην πατρίδα μου.  Το μόνο που μου δίνει ακόμα δύναμη
να ζω είναι τα λόγια και η υπόσχεση του Ερμή ότι ο άνδρας μου θα έρθει να
πάρει από δω.  Αν δεν ήταν αυτό, θα είχα συναντήσει τώρα τον Πρωτέα και θα
αναπαυόταν η ψυχή μου.   Δεν  μπορώ να λύσω το  πρόβλημά μου μόνη μου.
Μόνο ο  Μενέλαός μου μπορεί.   Πρέπει  να κάνω υπομονή και  να παραμείνω
πιστή μέχρι το τέλος.  

Αχ!  Κύπριδα,  όμορφη θεά!   Γιατί  να με τάξεις  βραβείο  στο γιο  του
Πριάμου! Για ένα χρυσό μήλο! Μα ευτυχώς η Ήρα, η παντοδύναμη, απέτρεψε
τον γάμο μου με τον Πάρη κι έβαλε στη θέση μου ένα είδωλο, μια νεφέλη.  Πεινώ
και διψώ, το μόνο που έχω στο στομάχι μου είναι η θλίψη, η απογοήτευση και η
μοναξιά.  

Αχ Πρωτέα!  Ακόμα και νεκρός μου δίνεις κουράγιο και είσαι στο πλάι
μου.  Πόσο λαχταρώ να βουτήξω στα καταγάλανα νερά του Νείλου, να δροσίσω
το κορμί μου!  Να τος! τον βλέπω! Πάλι προ τα δω έχει στρέψει το βλέμμα του!
Δεν μ΄ αφήνει ήσυχη ούτε στιγμή.  Ευκαιρία ψάχνει να με μαντρώσει στο παλάτι
του  ο ανήθικος.  Φόβος με κυριεύει, τρέμω και μόνο στη σκέψη ότι σε λίγο καιρό
θα του παραδοθώ. 

 Αχ πατρίδα! Πόσο μου έλειψες! Πόσο θέλω να δω ξανά τη Σπάρτη, να
ταξιδέψω πάνω στο Αιγαίο!  Δεν λέω, ωραία η ομορφιά, ωραίος και ο θαυμασμός,
αλλά μέχρι ένα σημείο.  Όταν ξεπεραστεί αυτό το σημείο, προτιμώ να γίνω ένα
μαύρο κοράκι, να ανοίξω τις φτερούγες μου και να πετάξω μακριά.   Η χαρά δεν
λάμπει  πια  στα  μάτια  μου,  δεν  περπατώ  πια  ανέμελη  και  λεύτερη  στους
διαδρόμους του παλατιού, μονάχα κακές σκέψεις κάνω για το μέλλον. Δύσκολα
θα περάσω σε τούτη τη δοξασμένη χώρα.  Νιώθω κουρασμένη κι εδώ δίπλα στο
μνήμα θα πλαγιάσω το ταλαιπωρημένο μου κορμί, να ανακτήσω λίγη δύναμη κι
ελπίδα, όσο μπορώ ακόμα.  Μια τελευταία σκέψη κάνω: 

άραγε λέγεται όμορφο κάτι που σου φέρνει δυστυχία;
Νίκος Ρασούλης,  Γ Γυμνασίου

Με αφορμή την άποψη της Ελένης για την εξωτερική ομορφιά στο ομώνυμο έργο
του Ευριπίδη: “αν όμορφο λογιέται ό, τι σου φέρνει δυστυχία” να αναφερθείτε στη
σχέση των νέων σήμερα με την εξωτερική εμφάνιση κι ομορφιά.           

(υπεύθυνη καθηγήτρια: Α. Μυστακίδου)

Στην  περίπτωση  της  Ελένης του  Ευριπίδη,  η  ομορφιά  της  αποδείχθηκε
καταστροφική.  Αυτό διαφέρει από την άποψη ότι η ομορφιά φέρνει επιτυχία,
ευτυχία και αποδοχή από τους άλλους.  Στην περίπτωση της Ελένης έφερε το
ακριβώς αντίθετο.

Πιστεύω ότι οι σημερινοί νέοι δίνουν μεγάλη σημασία στην ομορφιά και
την  εξωτερική  εμφάνιση  γενικά.   Τα  σημερινά  πρότυπα  που  προβάλλονται
ασταμάτητα μέσω των κοινωνικών δικτύων, της τηλεόρασης κτλ. έχουν ως κύριο
χαρακτηριστικό  και  στόχο  τους  την  ομορφιά  χωρίς  ψεγάδια.   Οι  τηλεοπτικοί
αστέρες είναι πάντα τέλειοι και αυτό επηρεάζει τη σημερινή γενιά.  

Έτσι,  οι  νέοι  προσπαθούμε  να  τελειοποιήσουμε   την  εμφάνισή  μας  με
βάση  τα  όσα  βλέπουμε  στα  μέσα  μαζικής  ενημέρωσης.   Ακόμα  και  τις
φωτογραφίες  μας  με  το  photoshop.   Κι  αυτό  γιατί  γινόμαστε  έρμαια  των
διαφημίσεων και της εμπορευματοποίησης της ομορφιάς.  Μακιγιάζ, μοντέρνο
ντύσιμο και γυμνασμένο σώμα κάνουν τους νέους να νιώθουν ότι θα γίνουν πιο
εύκολα  αποδεκτοί  από  τους  συνομήλικούς  τους.   Ξεχνάμε  όμως  ότι  όλοι  οι
άνθρωποι είμαστε όμορφοι με τον δικό μας τρόπο ο καθένας και η ομορφιά αυτή
υπάρχει μέσα μας, και όχι σε αυτό που δείχνουμε εξωτερικά.



Δαμιανός Τσικαλάς, Γ΄ Γυμνασίου

Ολοκληρώνοντας το μάθημα Ελένη του Ευριπίδη, ζητήθηκε από τους μαθητές να
γράψουν  μια  τελική  εργασία  βασιζόμενοι  στην  άποψη  των  Σοφιστών  ότι  “η
αλήθεια  δεν  είναι  μόνο  μία”  που  διατρέχει  όλο  το  κείμενο  του  Ευριπίδη  σε
συνδυασμό με τον εγκλεισμό μας κατά την πρώτη καραντίνα το Μάρτιο – Μάιο
του 2020.  (τα κείμενα γράφτηκαν στη διάρκεια της 1ης καραντίνας)
Θέμα Εργασίας:  Ο κορωνοϊός είναι βέβαια επικίνδυνος και καταστρεπτικός για
τον άνθρωπο.
Όμως υπάρχει και η άλλη άποψη που παρουσιάζεται στο κείμενο «Πράσινος ιός»
και το βίντεο  “Αscolta”. Το βίντεο μάς υπενθυμίζει πως ο μεγάλος ένοχος δεν
είναι  ο  κορωνοϊός,  αλλά  οι  αστόχαστες  πράξεις  των  ανθρώπων  που
καταστρέφουν τα πάντα στο πέρασμά τους...
Γράψτε ένα κείμενο απαντώντας στο παρακάτω ερώτημα και παρουσιάστε τη
δική σας άποψη.   
 Τελικά η αλήθεια είναι ίδια για όλους μας;
 Για όλα τα πλάσματα του πλανήτη μας;
Σκεφτείτε έχοντας στο μυαλό σας:

 το σχήμα "είναι και φαίνεσθαι" στην Ελένη του Ευριπίδη
 το απόσπασμα από το σχολικό βιβλίο στη σελίδα 5 που αναφέρει τα
παρακάτω:

"Οι Σοφιστές έθεταν ερωτήματα όπως:
Υπάρχει μία και μόνη αλήθεια;
Μπορεί να υπάρξει ένας ηθικός κώδικας αποδεκτός από όλους;"

Τα παιδιά έγραψαν: 
Στο θεατρικό έργο του Ευριπίδη Ελένη, το σχήμα του «φαίνεσθαι» και του

«είναι»  παίζει  μεγάλο  και  σημαντικό  ρόλο  στην  εξέλιξη  του  έργου.   Το
«φαίνεσθαι» είναι το είδωλο της Ελένης που βρίσκεται στην Τροία και το «είναι»
η  πραγματική  Ελένη  που  βρίσκεται  προστατευμένη  στην  Αίγυπτο.   Αυτό  το
σχήμα βασίζεται  σε  θεωρίες  των Σοφιστών που γεννήθηκαν από τις  σκέψεις
τους και τα ερωτήματά τους εάν η αλήθεια είναι μία και μοναδική.  Σύμφωνα με
το  έργο,  το  είδωλο  φαίνεται  να  είναι  η  αληθινή  Ελένη,  όμως  στην
πραγματικότητα η αληθινή Ελένη βρίσκεται στην Αίγυπτο και όχι στην Τροία.  

Το σχήμα του «φαίνεσθαι» και του «είναι» και το ερώτημα αν η αλήθεια
είναι μία και μοναδική μας φέρνει στο σήμερα.  Άραγε υπάρχει μία και μόνη
αλήθεια για τον κορωνοϊό ή στην πραγματικότητα η αλήθεια για αυτόν τον ιό
είναι διαφορετική για κάποιους άλλους; 

Ο κορωνοϊός επιδρά αρνητικά στο ανθρώπινο είδος μιας και προκαλεί τον
θάνατο,  μας αναγκάζει να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας και δημιουργεί
μια  κατάσταση  πανικού.    Όμως   αυτό  δεν  ισχύει  για  τα  υπόλοιπα  ζώντα
πλάσματα  και τον πλανήτη τον ίδιο.  Για τα ζώα ο κορωνοϊός είναι μια ευκαιρία
να ζήσουν ελεύθερα, χωρίς τις παρεμβάσεις του ανθρώπου, σε ένα ήσυχο και πιο
υγιές περιβάλλον.  Για τη Γη μπορεί να είναι μια ανάσα ζωής.  Ο κορωνοϊός τη
βοήθησε να ανακτήσει δυνάμεις.   Οι θάλασσες είναι πιο καθαρές,  ο ουρανός
επίσης.  Η φύση ανακάμπτει, τα καυσαέρια λιγοστεύουν.  Η ρύπανση μειώθηκε
σε σημαντικό βαθμό.
Εν  τέλει,  συμπεραίνουμε  ότι  μπορεί  και  να  είμαστε  λίγο….άχρηστοι  για  τον
πλανήτη μας.   Χωρίς  εμάς  δεν θα σταματήσει  η  ζωή.   Γι  αυτό πρέπει  να το
βάλουμε καλά στο μυαλό μας.  Πρέπει να σταματήσουμε να προκαλούμε την
καταστροφή όσων υπάρχουν γύρω μας και να προσπαθήσουμε να ζήσουμε με
τους ρυθμούς  της φύσης.  Δεν υπάρχει μία και μόνη αλήθεια, ούτε μόνο ένας
ηθικός κώδικας.  Η κάθε πλευρά, ο καθένας από εμάς έχει τη δική του αλήθεια,
το δικό του ηθικό κώδικα.                                           Νίκος Ρασούλης, Γ΄ Γυμνασίου

Καθένας  βλέπει την αλήθεια  με άλλα μάτια, τα δικά του.  Η πραγματική
Ελένη βρίσκεται στην Αίγυπτο, πιστή στο γάμο της και περιμένει τον Μενέλαο,
ενώ όλοι,  βλέποντας  το  είδωλό της  στην  Τροία  και  όχι  την  ίδια,  τη  θεωρούν
ανήθικη επειδή προκάλεσε τον Τρωϊκό πόλεμο και τόσο πόνο.  

Το παραπάνω βιντεάκι  μας βάζει  να σκεφτούμε την άλλη πλευρά των
πραγμάτων, την καλή πλευρά του κορωνοϊού που είναι τόσο καταστροφικός για
τον άνθρωπο.   Λόγω του κορωνοϊού έχει  μειωθεί  η κίνηση στους δρόμους,  οι
πτήσεις των αεροπλάνων και γενικά η κυκλοφορία των ανθρώπων.  Έτσι, κυρίως
στις μεγαλουπόλεις, έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα.  Χάρη σε αυτό, οι άνθρωποι
ανακάλυψαν  ότι  μπορούν   να  ζήσουν  και  με  πιο  ήρεμους  ρυθμούς.   Αυτό
αποδεικνύει  ότι  κάθε  πράγμα  έχει  δύο  όψεις  κι  ότι  η  αλήθεια  δεν  είναι  μία



μοναδική.  
Η  αλήθεια  και  η  ηθική,  λένε  οι  Σοφιστές,  είναι  κάτι  υποκειμενικό.

Διαφέρει  ανάλογα  την  εποχή,  το  τόπο,  την  κουλτούρα  και  γενικά  τον  τρόπο
σκέψης των ανθρώπων.  

                                                                   Πηνελόπη Τζιρίτα, Γ΄ Γυμνασίου

Στον πλανήτη μας υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν μπορούμε να τα
δούμε και  να τα κατανοήσουμε.   Καταστρέφουμε τον κόσμο μας χωρίς να το
καταλάβουμε.   Όσο  προσπαθούμε  να  φτάσουμε  ψηλά  με  εύκολους  τρόπους,
τόσο πέφτουμε πιο χαμηλά. 

Σήμερα, ο κορωνοϊός φαίνεται ότι είναι η μεγαλύτερη «απειλή» για τον
πλανήτη μας.  Όμως, δεν είναι ακριβώς έτσι.  Η μεγαλύτερη απειλή γι αυτόν τον
κόσμο  είμαστε  εμείς  που  μολύνουμε  το  περιβάλλον,  που  καταστρέφουμε  τη
φύση  φτιάχνοντας  ανούσια  πράγματα,  που  πειραματιζόμαστε  χωρίς  να
νοιαζόμαστε για τις συνέπειες και που κρίνουμε τους ανθρώπους μόνο επειδή
είναι διαφορετικοί από εμάς.  

Πιστεύω  κανείς  δεν  μπορεί  να  ξέρει  τι  είναι  αλήθεια  και  τι  ψέμα.   Ο
καθένας λέει ό, τι πιστεύει.  Αλλά ποια είναι η πραγματικότητα;   

Άννα Σωπασή, Γ΄ Γυμνασίου

Δημιουργίες των μαθητών της Ά΄  Λυκείου στο μάθημα της Βιολογίας
(υπεύθυνος καθηγητής: Σ. Σημαιάκης)





Ο  Αρντίτ  Φατάι,  μαθητής  της  Α΄  Λυκείου,  κέρδισε  το  2ο  βραβείο  στον
λογοτεχνικό  διαγωνισμό  των  εκδόσεων  Πατάκη  στην  κατηγορία  Φανταστικό
Διήγημα. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το διήγημά του. Μπράβο Αρντίτ!

(υπεύθυνη καθηγήτρια: Μ. Τζεδάκη)

Το χρονικό ενός μάγου
Το όνομά μου είναι Αλεξάντερ Τζόουνς και η ιστορία που θα σας διηγηθώ

συνέβη όχι πριν από πολύ καιρό αλλά είναι ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού μου
και με βοήθησε να γίνω αυτός που είμαι σήμερα. Κατ’ αρχάς να σας πω λίγα
πράγματα για μένα. Είμαι 19 χρονών και κατάγομαι από τις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής, από το Ντιτρόιτ. Έχω μια μικρότερη αδερφή που τη λένε Έμμα,
είναι 17 χρονών και έχει ως χόμπι να παίζει κιθάρα και να μου σπάει τα νεύρα. Ο
πατέρας μας ήταν Αμερικανός,  και  αυτός από το Ντιτρόιτ ενώ η μητέρα μας
ήταν  από  την  Σκωτία.  Και  οι  δύο  πέθαναν  πολεμώντας  τον  πιο  σκοτεινό,
βάρβαρο και μοχθηρό μάγο που αυτός ο κόσμος έχει γνωρίσει.  Το όνομά του
ήταν τόσο άθλιο όσο και ο χαρακτήρας του. Τον έλεγαν Σάλαζαρ. Κανείς δεν
ήξερε τίποτα γι’ αυτόν παρά μόνο το όνομά του και ότι του άρεσε να σκοτώνει.
Σκότωνε όποιον στεκόταν εμπόδιο στο δρόμο του και όποιον τολμούσε να του
αντισταθεί. Όποιον ήθελε ο Σάλαζαρ νεκρός δεν υπήρχε περίπτωση να ζήσει για
πολύ ακόμα. Κάπως έτσι πέθαναν και οι γονείς μου. Όταν έμαθαν ότι ο Σάλαζαρ
τους  είχε  βάλει  στόχο,  δεν  φοβήθηκαν  και  πήγαν  να  τον  πολεμήσουν.  Πριν
φύγουν μου είπαν πως αν δεν ξαναγυρίσουν να προσέχω την Έμμα και να πάμε
να μείνουμε με τον παππού και την γιαγιά μας. Ήμουν μόλις έξι χρονών όταν
έγινε αυτό. Εκείνη ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής μου και ορκίστηκα ότι μια
μέρα θα βρω τον Σάλαζαρ και  θα τον κάνω να πληρώσει  για όλα αυτά που
έκανε.  Τέλος  πάντων  για  να  μην  τα  πολυλογώ  εγώ  και  η  αδερφή  μου
μεγαλώσαμε  με  τους  παππούδες  μας  και  εκείνοι  μας  έμαθαν  ό,τι  ξέρουμε
σήμερα. Α, σε περίπτωση που δεν το ανέφερα, εγώ και η Έμμα είμαστε μάγοι!



Δεν είναι καταπληκτικό; Το κληρονομήσαμε από τους γονείς μας και εκείνοι από
τους δικούς τους. Στην αρχή τρόμαξα με την ιδέα ότι ήμουν μάγος και ότι ήμουν
διαφορετικός  από  τους  άλλους  αλλά  μετά  διαπίστωσα  ότι  αν  μάθω  να
χρησιμοποιώ την μαγεία μου σωστά θα μπορούσα να πάρω εκδίκηση για τους
γονείς μου. Παρακάλεσα τη γιαγιά και τον παππού να μου μάθουν ό,τι μαγικά
ήξεραν. Αυτοί συμφώνησαν μετά χαράς αλλά όταν ήρθε η πολυαναμενόμενη
μέρα ο παππούς μου έπαθε καρδιακή προσβολή και πέθανε. Μετά από αυτό η
γιαγιά μου δεν ήταν πια πρόθυμη να με μάθει και μου είπε πως έπρεπε να βρω
κάποιον άλλο να το κάνει. Έτσι αποφάσισα μια μέρα να φύγω από το σπίτι με
την αδερφή μου και να πάμε να ζήσουμε στη Νέα Υόρκη. Διάβασα σε ένα από τα
παλιά γράμματα του μπαμπά ότι εκεί έμενε ένας φίλος του ο οποίος ήταν και
αυτός μάγος και σκέφτηκα πως αν του έλεγα ποιοι ήμασταν θα ήταν πρόθυμος
να  μας  διδάξει.  Έτσι  εγώ  και  η  Έμμα  αποχαιρετήσαμε  τη  γιαγιά  μας  και
ξεκινήσαμε για μια νέα αρχή στη Νέα Υόρκη.   
 ΝΕΑ ΑΡΧΗ
Όταν φτάσαμε στη Νέα Υόρκη…. 

(σε λίγο καιρό στα βιβλιοπωλεία...)

                                                    Επιμέλεια έκδοσης: Αλεξάνδρα Μυστακίδου ΠΕ02
Με την πολύτιμη βοήθεια από τις συναδέλφους: Ταξιαρχούλα Καβέτσου ΠΕ02
                                                                                                          Αθηνά Λυρώνη ΠΕ02




