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1. Αρβανιτάκη Κατερίνα,
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Γειά σας φίλοι αναγνώστες της «Πλήρους Άγνοι-
ας». Μοιάζει ωραίο που φτιάξαµε αυτό το χάρτινο 
«σκαρί». Για να ταξιδέψουµε µαζί στα άγνωστα νερά 
της ζωής µε τη σκέψη, µε τη δράση, τη φαντασία, µε 
το χιούµορ και το παιχνίδι.

Και γιατί «Πλήρης Άγνοια»; Ο τίτλος αυτός ήταν 
ένας από τους πολλούς τίτλους που έπεσαν στο 
τραπέζι από τους µαθητές που δηµιούργησαν αυτό 
το περιοδικό.

Εµένα µου άρεσε πάρα πολύ. Ησυχάστε! Δεν εί-
µαι υπέρ της άγνοιας. Κάτι ερέθισε βαθειά µέσα µου 
αυτή η φράση. Άγγιξε µια µεγάλη αλήθεια: Ότι η γνώ-
ση ξεκινάει από την παραδοχή της άγνοιάς µας. Ό,τι 
και να πεις πάνω σ’αυτό, τελικά νιώθεις ότι δεν είναι 
αρκετό. Γι’αυτό επιτρέψτε µου να σας πω µια ιστορία. 
Ένας αρχιµανδρίτης, λοιπόν, επέστρεφε µια µέρα 
στο σπίτι του µε τα πόδια. Οι άνθρωποι θεωρούν 
πως ένας αρχιµανδρίτης είναι περίπου ένας σοφός 
άνθρωπος. Έχει πολλές γνώσεις, κηρύσσει το λόγο 
του Θεού, δίνει σε όλους συµβουλές. Επέστρεφε, λοι-
πόν, στο σπίτι του,  και στο δρόµο είδε έναν άνθρωπο 
που πουλούσε ένα µεγαλούτσικο όµορφο πουλί. Ο 
αρχιµανδρίτης το αγόρασε και άρχισε να κάνει σκέ-
ψεις για την ωραία σούπα που θα απολαύσει σε λίγο. 
«Μην κάνεις τέτοιες σκέψεις», άκουσε έκπληκτος να 
του λέει το πουλί. Τον έπιασε φόβος. «Άκουσα καλά; 
Μιλάει το πουλί;»

«Ναι µιλώ. Δεν είµαι συνηθισµένο πουλί. Κι εγώ 
είµαι ένας αρχιµανδρίτης των πουλιών, και µπορώ 
να σου δώσω τρεις συµβουλές αν υποσχεθείς να µε 
αφήσεις ελεύθερο».

Σκέφτηκε πονηρά ο αρχιµανδρίτης, «Πουλί που 
µιλάει, θα πρέπει να είναι ένα σοφό πλάσµα, κάποιος 
που γνωρίζει». Η γνώση που είχε συσσωρεύσει τόσα 
χρόνια αυτό του έλεγε. «Εντάξει, συµφωνώ», είπε. 
«Δώσε µου τις τρεις συµβουλές». «Η πρώτη συµβου-
λή», είπε το πουλί, «είναι να µην πιστεύεις ποτέ σε 
κάποιον παραλογισµό, όποιος και αν τον λέει, όσο 
σπουδαίος και αν είναι. Η δεύτερη συµβουλή: Ποτέ 
µη δοκιµάσεις το αδύνατο, επειδή είναι βέβαιο ότι θα 
αποτύχεις. Να ξέρεις τα όρια σου, µάθε τα δικά σου 
όρια. Αυτό είναι σοφία και γνώση».

«Σωστά», είπε ο αρχιµανδρίτης.
«Να και η τρίτη µου συµβουλή», είπε το πουλί. 

«Αν έκανες κάτι καλό, ποτέ µην µετανιώνεις. Μόνο για 
κάτι κακό να µετανιώνεις».

Οι συµβουλές ήταν εξαιρετικές και το πουλί 
κέρδισε την ελευθερία του. Ο αρχιµανδρίτης βάδιζε 
όλος χαρά προς το σπίτι του και σκεφτόταν, «Ωραίες 
ιδέες για ένα εντυπωσιακό κήρυγµα την Κυριακή 
στην εκκλησία. Αυτές οι τρεις συµβουλές θα κάνουν 
σπουδαία εντύπωση στο εκκλησίασµα».

Αλλά να που βλέπει το πουλί ξανά µπροστά του 
καθισµένο σε ένα δέντρο. Το πουλί άρχισε να γελά, 
και ο αρχιµανδρίτης ξαφνιάστηκε και το ρώτησε τι 
συµβαίνει και γελάει. «Σε ξεγέλασα, είσαι αφελής. 
Μέσα στην κοιλιά µου έχω ένα σπάνιο µαργαριτάρι. 
Αν µε έσφαζες, θα γινόσουν ο πιο πλούσιος άνθρω-
πος».

Ο αρχιµανδρίτης έµεινε άναυδος. Μετάνιωσε 
που απελευθέρωσε το πουλί, άφησε κάτω τα βιβλία 
που κουβαλούσε µαζί του και άρχισε να σκαρφαλώ-
νει στο δέντρο. Ήταν µεγάλος άνθρωπος και δεν ήταν 
µαθηµένος να σκαρφαλώνει στα δέντρα. Τα κατάφε-
ρε, ωστόσο, και ανέβηκε στο δέντρο, αλλά το πουλί 
πέταξε στο ψηλότερο κλαδί. Προσπάθησε ν’ανέβει κι 
αυτός λίγο πιο πάνω, αλλά είναι αδύνατον να πιάσεις 
ένα ελεύθερο πουλί. Ο αρχιµανδρίτης γκρεµοτσακί-
στηκε τελικά, έπαθε παντού κατάγµατα.

Το πουλί ξαναγύρισε στο χαµηλό κλαδί και του 
είπε: «Καλά, πίστεψες πως ένα πουλί µπορεί να έχει 
ένα σπάνιο µαργαριτάρι στην κοιλιά του; Άκουσες 
ποτέ πιο µεγάλο παραλογισµό; Κατόπιν, βέβαια, δο-
κίµασες το αδύνατο, σκαρφάλωσες στο δέντρο. Ποτέ 
σου δεν είχες ξανασκαρφαλώσει σε δέντρο και το 
έκανες στα γεράµατά σου. Και µάλιστα για να πιάσεις 
ένα ελεύθερο πουλί. Και είσαι και κακοµοίρης, µετά-
νιωσες που έκανες µια καλή πράξη. Ένα πουλάκι απε-
λευθέρωσες, καηµένε. Πώς γίνεται να το µετανιώσεις; 
Αλλά τώρα έχεις µια θαυµάσια ευκαιρία. Μόλις γίνεις 
καλά, θα µπορέσεις να πας και να κηρύξεις σωστά τις 
τρεις συµβουλές που σου έδωσα».

Αυτό κάνουν οι πιο πολλοί που είναι βέβαιοι 
ότι εκείνοι ξέρουν. Δάσκαλε που δίδασκες. Αυτό 
συµβαίνει όχι γιατί δεν έχουν γνώσεις, αλλά επειδή 
τους λείπει η κατανόηση. Βασίζονται µόνο στις ξερές 
γνώσεις που µάζεψαν. Όταν κάποιος δεν έχει φτάσει 
στην κατανόηση, αυτές οι γνώσεις δεν ωφελούν κα-
νέναν, ούτε και τον ίδιον. Είναι γνώσεις νεκρές. Όµως 
η κατανόηση είναι δύσκολη, χρειάζεται υποµονή, 
θάρρος και αγάπη.

Γι’αυτό καλωσορίζουµε την «Πλήρη Άγνοια». Το 
περιοδικό των µαθητών της Σύρου και της Τήνου, 
που δούλεψαν µαζί µε µας στο «ΘΗΣΕΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» 
πάνω στο ζήτηµα της πρόληψης της χρήσης ουσιών. 
Το τόσο ζωντανό και χαρούµενο περιοδικό τους είναι 
η οµορφιά της δικής τους αλήθειας. Που την έψαχναν 
και την ψάχνουν µέσα από δηµιουργικούς δρόµους. 
Τους ευχόµαστε καλή τύχη στο δύσκολο αλλά και 
υπέροχο συνάµα ταξίδι της ζωής. Τώρα που ανοίγουν 
για τα καλά τα φτερά τους. Η αγωνία τους αν θα τα 
καταφέρουν, είναι ένα στοίχηµα που µας συγκινεί 
όλους. Είµαστε µαζί τους.

Νικόλας Τσιλιχρήστος
Επιστηµονικός Υπεύθυνος του ΘΗΣΕΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ



Η ιδέα για τη δηµιουργία αυτού του περιοδικού 
γεννήθηκε απ’ τη συµµετοχή µας σ’ένα πρόγραµ-

µα για εφήβους του Κέντρου Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ». Έτσι θεωρούµε σηµαντικό στο ξεκίνηµά 
µας να κάνουµε µια µικρή αναφορά σε αυτό το πρό-
γραµµα και στο τι αποκοµίσαµε από αυτό. Επίσης θα 
θέλαµε να προτρέψουµε κι άλλα παιδιά να πάρουν 
µέρος και να κερδίσουν όσα κερδίσαµε κι εµείς.
Το πρόγραµµα ονοµάζεται «Στηρίζοµαι στα πόδια 
µου», µε άλλα λόγια, δεν αεροβατώ, είµαι προσγειω-
µένος και αντικρίζω κατάµατα την πραγµατικότητα. 
Τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες των 10-15 ατόµων, 
κάθονται σε κύκλο και µε την καθοδήγηση κάποιου 
υπεύθυνου καθηγητή αρχίζουν το..........παιχνίδι. Ένα 
παιχνίδι επικοινωνίας, διασκέδασης αλλά και προβλη-
µατισµού, συζήτησης ανησυχιών, ελεύθερης έκφρα-
σης. Σε κάθε συνάντηση διαπραγµατευόµασταν και 
ένα διαφορετικό θέµα όπως είναι η λήψη αποφάσεων, 
η επικοινωνία µε τους γονείς, οι παρέες, το πώς θα 
µάθουµε να ακούµε τους άλλους, τους τρεις τύπους 
ανθρώπου (παθητικός, επιθετικός, αποφασιστικός).

Σίγουρα µέσα από αυτές τις συναντήσεις, το διάλογο 
και τη συνεργασία αποκοµίσαµε πολλά πράγµατα. 
Μάθαµε να ακούµε τον άλλο, να ελέγχουµε τον εαυτό 
µας και τις αντιδράσεις του, χωρίς όµως να διστάζουµε 
να πούµε την γνώµη µας. Επίσης συνειδητοποιήσαµε 
ότι αυτά που µας απασχολούν είναι κοινά για τους 
περισσότερους νέους της ηλικίας µας και ξεπεράσαµε 
ορισµένους φόβους και δισταγµούς µας.
Τελικά, για εµάς τους νέους, είναι σηµαντικό να επικοι-
νωνούµε και να δραστηριοποιούµαστε για τα θέµατα 
που µας απασχολούν. Έχουµε µέσα µας κρυµµένη µε-
γάλη όρεξη και ενεργητικότητα και είναι καλό να την 
αξιοποιούµε δηµιουργικά. Το πρόγραµµα ήταν ένα 
από τα µέσα που µας έκαναν να το καταλάβουµε.

«Θησέα»
Σ’ευχαριστούµε !!
Οι δηµιουργοί της “Πλήρους Άγνοιας”

»  ÂÈÛ·ÁˆÁ‹
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Η συµµετοχή µας στο Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας 
«Στηρίζοµαι στα πόδια µου» ως συντονίστριες 
αρχικά ξεκίνησε µε τη διάθεση να βοηθήσει τους 
µαθητές µας να αντιµετωπίσουν όσο το δυνατόν 
πιο ανώδυνα τα προβλήµατα της εφηβείας, που 
το άγχος των απαιτήσεων και των εξετάσεων του 
Λυκείου τα επιτείνει, αλλά στην πορεία αποδεί-
χθηκε βοηθητικό για µας και ως καθηγήτριες και 
ως άνθρωποι.
Μέσα από την επαφή µε τα παιδιά, την καταγραφή 
των αγωνιών και των προβληµατισµών τους, των 
ανασφαλειών και των φόβων τους, τα γνωρίσαµε 
ουσιαστικά και αυτή η γνώση µας βοήθησε στο να 
πετύχει περισσότερο η επαφή µας στη διδακτική 
διαδικασία την ώρα του µαθήµατος. Επιπλέον, τα 
γνωστικά αντικείµενα των µαθηµάτων µας που 
άπτονται των θεµάτων µε τα οποία ασχολούµα-

σταν στις συναντήσεις, απέκτησαν νέες διαστά-
σεις για ουσιαστικότερες προσεγγίσεις, µε κέντρο 
βάρους –κυρίως- τις ανησυχίες των παιδιών.
Από την άλλη, καθώς οι σκέψεις τους, τα προβλή-
µατα και οι προβληµατισµοί τους µας θυµίζουν τα 
βιώµατα της δικής µας εφηβείας, έγιναν οι αφορ-
µές για αναδροµές στα δικά µας εφηβικά χρόνια, 
γεγονός πολύ ουσιαστικό, γιατί επαναπροσδιορί-
ζοντας  πρόσωπα και καταστάσεις οδηγηθήκαµε  
αβίαστα σε σφαιρικότερες αξιολογήσεις της 
πορείας µας µέχρι σήµερα και σε επανεκτιµήσεις 
στόχων και φιλοδοξιών.

Ματσούκα Χρυσάνθη & Ευρυπιώτου Μαργαρίτα
Φιλόλογοι, Συντονίστριες του προγράµµατος 
Αγωγής Υγείας των µαθητών του Ενιαίου Λυκείου 
Τήνου
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Φίλοι αναγνώστες,

Πώς µπορεί να αποτυπώσει κάποιος σ’ ένα φύλλο 
χαρτί αυτό που είναι βαθιά τυπωµένο στην ψυχή του; 
Το ν’ ασχοληθεί ένας εκπαιδευτικός µε τα προγράµµα-
τα Αγωγής Υγείας και ειδικότερα µε όσα απ’ αυτά οδη-
γούν και τους µαθητές και τον ίδιο σ’ ένα ταξίδι αυτο-
γνωσίας, όπως το δικό µας που είχε ως θέµα την πρό-
ληψη της χρήσης ουσιών, είναι ένα έργο µε τεράστι-
ες ευθύνες, γιατί αυτό που καλείται να αντιµετωπίσει 
σωστά και υπεύθυνα είναι ο ψυχικός κόσµος εφήβων 
µε τον οποίο δεν χωρούν παιχνίδια και πειραµατι-
σµοί.

Η «περιπέτεια ψυχής», όπως την ονοµάζω, ξεκί-
νησε για µένα πριν τρία χρόνια, όταν πρωτοήρθα στη 
Σύρο και συµµετείχα αρχικά σε βιωµατικά σεµινάρια 
πρόληψης των εξαρτήσεων από εθιστικές ουσίες και 
στη συνέχεια σε επιµορφωτικό σεµινάριο εκπαιδευ-
τικών µε θέµα «σχολείο και οικογένεια» του ‘’ΘΗΣΕΑ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ’’. Όταν ένιωσα και εγώ να «στηρίζοµαι 
στα πόδια µου» (για να δανειστώ τον τίτλο του εκπαι-
δευτικού υλικού) αποφάσισα να οργανώσω µια οµάδα 
µικρών µαθητών του 2ου Γυµνασίου Σύρου που λει-
τούργησαν όµως µέσα σ’ αυτήν µε ωριµότητα και 
υπευθυνότητα που σπάνια συναντά κανείς ακόµη και 
σε ενήλικες και γι’ αυτό τους ευχαριστώ δηµόσια έστω 
και µετά από δυο χρόνια.

Η καλή πορεία εκείνου του εγχειρήµατος µε οδή-
γησε να αναλάβω ένα ακόµη πιο τολµηρό φέτος µε 
οµάδα µαθητών από το 1ο Εν. Λύκειο Σύρου, και µαζί 
τους να ζήσω την ουσία του παιδαγωγικού έργου πέρα 
και έξω από σχολικά εγχειρίδια και εξετάσεις.

Ποια είναι αυτή; Δεν ξέρω, αλλά κρατώντας τους 
µαθητές µου από το χέρι της καρδιάς, µαζί ψάξαµε τον 
αληθινό δρόµο της ζωής εµψυχώνοντάς τους να τον 
περπατήσουν οπλισµένοι µε ανθρώπινα ιδανικά, αξίες 
και όνειρα που έδιωξαν µακριά κάθε φόβο και έκλει-
σαν το στόµα σε κάθε ‘’σειρήνα’’. Τα παιδιά που συνερ-
γάστηκαν έδωσαν πραγµατικά την ψυχή τους και η 
στάση τους βοήθησε να ολοκληρωθεί το πρόγραµµα 
παρά τον εξαιρετικά περιορισµένο χρόνο τους λόγω 
σχολικών υποχρεώσεων αλλά και να µεταδώσουν κάτι 
από τη συγκίνηση του και προς τους τρίτους µέσα από 

το περιοδικό που τώρα κρατάτε. Όσο για µένα, τι να 
πω; Δεν σταµατώ ούτε στιγµή να µαθαίνω από τα 
«παιδιά µου» είτε µέσα στην τάξη είτε έξω απ’ αυτήν.

Ευχαριστώ το γραφείο  Αγωγής Υγείας της Δ.Δ.Ε. 
Κυκλάδων για την έγκριση και στήριξη του προγράµ-
µατος, µέσα από την ψυχή µου ευχαριστώ τον «Θησέα 
Κυκλάδων» για την καθοδήγησή του και για την υλο-
ποίηση του περιοδικού και πάνω απ’ όλα ευχαριστώ 
τους µαθητές µου, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα είχαµε 
κάνει αυτό το εξαιρετικό ταξίδι µ’ αυτό το υπέροχο 
τέλος που είναι ταυτόχρονα και µια καινούρια αρχή.

Κατερίνα Αρβανιτάκη – Φιλόλογος
Συντονίστρια του προγράµµατος Αγωγής Υγείας 
των µαθητών του 1ου Εν. Λυκείου Σύρου.

»  ÂÈÛ·ÁˆÁ‹
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»  ÂÈÛ·ÁˆÁ‹

Μετά από 5 χρόνια που ταξιδεύω στις Κυκλάδες 
µε το καράβι της γραµµής που συνδέει τα νησιά µας, 
έχοντας πάντα να «υλοποιήσω» προγράµµατα πρόλη-
ψης µε µαθητές, γονείς, καθηγητές, αναρωτιέµαι καµιά 
φορά τι άραγε παίρνω εγώ απ’ όλη αυτή τη γεµάτη 
ανθρώπους πορεία;

Σίγουρα είναι κάτι που αξίζει το κόπο. Γιατί µέσα 
απ’ όλους εσάς που γνώρισα, σχετίστηκα και δούλεψα 
µαζί σας, έγινα πιο ανθρώπινος, πιο ευαίσθητος. Κάτι 
που µε έφερε πιο κοντά στο αληθινό νόηµα της ζωής.

Μαζί σας έµαθα κι εγώ ότι για όλα τα προβλήµατα 
υπάρχει λύση, αρκεί να µάθουµε πως να την αναζητού-
µε. Έµαθα αληθινά να εµπιστεύοµαι τους ανθρώπους 
και ότι χρειάζεται θάρρος κι αγάπη γι αυτό.

Βλέποντας τη θαυµάσια προσπάθεια των νέων 
παιδιών της Σύρου και της Τήνου µέσα απ’ το δικό τους 
περιοδικό, µου βγήκε ένα αίσθηµα αισιοδοξίας ότι 
πάντα θα υπάρχουν φωνές αντίστασης, φωνές δηµι-

ουργίας και όχι καταστροφής. Και πως αν δεν µπορού-
µε ν’ αλλάξουµε το κόσµο, µπορούµε να σπείρουµε 
την ελπίδα στο µικρόκοσµο που ζούµε…

Θα ήθελα να ευχαριστήσω από την καρδιά µου 
όλα τα παιδιά της συντακτικής οµάδας για την υπέρο-
χη συνεργασία τους µε το “ΘΗΣΕΑ”. Για το µεράκι τους, 
τον αυθορµητισµό τους, τη φαντασία τους, για το 
ξόδεµα του ελεύθερου χρόνου τους που γέννησαν τη 
«Πλήρη Άγνοια». Τι να πω για τον εγκάρδιο συντονισµό 
και την εµψύχωση των καθηγητριών τους, Αρβανιτάκη 
Κατερίνας, Ευρυπιώτου Μαργαρίτας, Ματσούκα Χρυ-
σάνθης; Έχουν το θαυµασµό και την αγάπη µου, αυτές 

οι άξιες δασκάλες του δύσκολου καιρού µας…

Μίλτος Σακελλαρίου
Επιστ. Στελ. ΘΗΣΕΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
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Το πρόγραµµα “ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΙ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΟΥ”, 
είναι τµήµα ενός εξειδικευµένου εκπαιδευτικού 

υλικού για εφήβους, που έχει ως στόχο την πρόληψη 
της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών αλλά και γενικό-
τερα την προαγωγή της υγείας µέσα από την υιοθέ-
τηση θετικών στάσεων ζωής. Η υλοποίηση αυτών των 
προγραµµάτων στα σχολεία σχεδιάζεται κατ’ αρχήν 
από το επιστηµονικό προσωπικό του Κέντρου Πρό-
ληψης, και µε τη συνεργασία στη συνέχεια εκπαιδευ-
τικών που παρακολούθησαν ειδικά σεµινάρια ευαι-
σθητοποίησης πάνω στο ζήτηµα της χρήσης ουσιών, 
πραγµατοποιείται η εφαρµογή τους σε οµάδες 
µαθητών στο σχολείο. Στη συγκεκριµένη περίπτωση 
οι καθηγήτριες Ευριπιώτου Μαργαρίτα και Ματσούκα 
Χρυσάνθη του Ενιαίου Λυκείου Τήνου και  Αρβανιτάκη 
Κατερίνα του 1ου Λυκείου Σύρου, ανέλαβαν και πραγ-
µατοποίησαν την υλοποίηση του “ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΙ ΣΤΑ 
ΠΟΔΙΑ ΜΟΥ” σε οµάδες µαθητών τους στο σχολείο. 
Η όλη διεργασία κατέληξε στο τέλος στην ιδέα της 
δηµιουργίας ενός εντύπου, όπου θα καταγράφονταν 
οι εµπειρίες και οι προβληµατισµοί των µαθητών από 
τη συµµετοχή τους στο σεµινάριο. Η συνεργασία των 
µαθητών, των καθηγητριών τους και του “ΘΗΣΕΑ” 
πάνω σ’ αυτήν την ιδέα κατέληξε στην άποψη της 
δηµιουργίας ενός χώρου διάδρασης και διαλόγου, 
µέσα στον οποίο θα δινόταν στους νεαρούς µαθητές 
η ευκαιρία να διατυπώσουν και να µοιραστούν τις 
ιδέες και τους προβληµατισµούς τους, τόσο µέσα στις 
οµάδες τους όσο και µε τους συνοµήλικους τους στα 

άλλα νησιά των Κυκλάδων. Τελικά εξελίχθηκε σε µια 
ζωντανή και δηµιουργική διεργασία που γέµισε χαρά 
όλους εµάς που δουλεύουµε στην πρόληψη - επιστη-
µονικά στελέχη, καθηγητές, γονείς και µαθητές. Με 
την αυθόρµητη οµορφιά της δικής τους αλήθειας, οι 
νεαροί µαθητές της Σύρου και της Τήνου, µας χάρισαν 
αυτό το ζωντανό και χαρούµενο έντυπο που κρατάτε 
στα χέρια σας.

Η επιστηµονική οµάδα του “ΘΗΣΕΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ”

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “™ÙËÚ›˙ÔÌ·È ÛÙ· fi‰È· ÌÔ˘”

Άγγελος
1ο Τ.Ε.Ε. Σύρου
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• Θα βγώ απόψε... σας παρακαλώ µην µου βάλετε 
πάλι όρια...σας λέω δεν θα αργήσω..
• Μην ανησυχείτε θα πετύχω στην ζωή µου..το διά-
βασµα είναι πίεση...αλλά θα διαβάσω για να φτάσω 
στους στόχους µου..
• Θέλω να κάνω αυτό που νιώθω..
• Σας παρακαλώ µην µε συγκρίνετε µε άλλους..
• Θέλω να µε νιώσετε..µην δικαιολογείτε πάντα τους 
άλλους...υπάρχει λόγος που είµαστε έτσι...
• Θέλω να συζητάµε..
• Δεν θέλω να νιώθω µόνη πια.
• Θέλω να µου δείχνετε εµπιστοσύνη..! Δεν θα σας 
απογοητεύσω..
Βαγγελίτσα, Γεωργία, Μάρα, Σταυρούλα

Σχέσεις  ΓΟΝΙΩΝ – ΠΑΙΔΙΩΝ
Προ-βλήµατα • Προβληµατισµοί

• Οι γονείς δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά τους και 
ακόµα αρνούνται να συµβιβαστούν και να δεχτούν 
ότι οι εποχές αλλάζουν. Τσακωνόµαστε για το σχολείο 
(διάβασµα, βαθµοί). Τσακωνόµαστε για τις σχέσεις 
που δηµιουργούµε µε άλλα άτοµα («µετά το σχολείο 
αυτά, θα αφήσεις τα γράµµατα, είσαι µικρή»). Τσακω-
νόµαστε για τους λογαριασµούς τηλεφώνων, Δ.Ε.Η, 
βόλτες τα βράδια. Πού βρίσκεται το δίκιο και πού το 
άδικο;
• ΣΧΕΣΕΙΣ ΦΙΛΙΑΣ: 
Είναι δύσκολο να βρεις ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ φίλους, που 
να σε καταλαβαίνουν, να σε στηρίζουν, να µη σε µει-
ώνουν στις επιτυχίες σου και να χαίρονται µαζί σου. 
Να είναι αληθινοί απέναντί σου. Άλλοι από εµάς δεν 
έχουµε βρει ακόµα πραγµατικούς, άλλοι πάλι ναι.
• ΤΗΝΟΣ: 
Εδώ που ζούµε δεν έχουµε πολλές επιλογές για διασκέ-
δαση, για γνωριµίες, για τα ενδιαφέροντά µας. Έχουµε 
λιγότερη εµπειρία από άλλα συνοµήλικα παιδιά και 
συχνά πλήττουµε. Σε 2 χρόνια όµως....au revoir!!
• ΨΑΧΝΟΜΑΙ!
Αποφασίζουν για εµάς χωρίς τη συµφωνία µας. 
Όχι µόνο οι γονείς, γενικά η κοινωνία που σε θέλει 
κάπως συγκεκριµένα για να σε δεχτεί. Αναγκαζόµαστε 
να αλλάξουµε χαρακτήρα για να αρέσουµε στους 
άλλους και χάνουµε την αληθινή µας ταυτότητα.
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Νιώθω περίεργα ώρες-ώρες, λες και όλα είναι 
«βουνό» µπροστά µου. Νιώθω περίεργα. Ψάχνο-

µαι να βρω τον εαυτό µου. Δε ξέρω, µου είναι δύσκολο 
να το περιγράψω, τη µια στενοχωριέµαι και τη µια 
χαίροµαι. Θέλω να γίνω δυνατή και να µπορώ να 
σταθώ στα πόδια µου. Φοβάµαι τον πόνο. Πιστεύω 
ότι ο κόσµος είναι καλός και απογοητεύοµαι ή στε-
νοχωριέµαι,  όταν γίνεται το αντίθετο. Κάποιες φορές 
φοβάµαι να παραδεχτώ τα λάθη µου. Ονειρεύοµαι µια 
όµορφη ζωή χωρίς πολλά προβλήµατα, ίσως γιατί µου 
είναι δύσκολο να τα λύσω. Φοβάµαι να συνειδητοποι-
ήσω κάποια πράγµατα. Θέλω να έχω αυτοπεποίθηση, 
να αγαπάω τον εαυτό µου. Στη φάση που βρίσκοµαι 
όλα είναι µπερδεµένα, δεν ξέρω τι ακριβώς νιώθω και 
τι θέλω να κάνω. Θέλω όλοι να µε συµπαθούν ή να 
έχουν καλή γνώµη για µένα. Θέλω πλέον να ξέρω τι 
µου συµβαίνει. Δε µπορώ τα µπερδεµένα πράγµατα. 
Δε µ’αρέσει να µε απορρίπτουν. Θέλω να γίνω ΔΥΝΑΤΗ 
και όχι να είµαι υπερευαίσθητη. Βέβαια είναι καλό να 
υπάρχουν και µερικές στενοχώριες για να γινόµαστε 
πιο δυνατοί αλλά....

Άραγε τι θα γίνω στο µέλλον;;;

Υπάρχουν όµορφες στιγµές ανάλογα η φάση. Με 
δυσκολεύει λίγο η επικοινωνία µε τον πατέρα µου, 

γιατί νιώθω ότι δεν µε καταλαβαίνει γι’αυτό και πολλά 
πράγµατα δεν του τα λέω ή του λέω ψέµµατα.
Μ.Β Α Ενιαίου Λυκείου Τήνου

∂ÊË‚Â›·

Εφηβεία είναι µια δύσκολη περίοδος της ζωής για µένα 
και σ’αυτήν την περίοδο αναζητάς κάποια πράγµατα. 
Ονειρεύοµαι ένα κόσµο καλύτερο. 
Ολόκληρη και δυνατή νιώθω, όταν βρίσκοµαι κοντά 
σε συνοµήλικους µου . Φοβάµαι τις αλλαγές που θα 
φέρει η εφηβεία και το µέλλον που θα έρθει. Η αγωνία, 
ο φόβος, ο προβληµατισµός, η γρήγορη εναλλαγή 
χαράς-λύπης είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της εφη-
βείας.
Με δυσκολεύουν τις περισσότερες φορές κάποιες 
αποφάσεις των γονιών µου και µε ευχαριστεί, όταν 
νιώθω ότι µε καταλαβαίνουν και είναι ελαστικοί στις 
επιλογές τους. Θα ήθελα να υπάρχει µια ουσιαστικότε-
ρη επικοινωνία µεταξύ µας. Γι’αυτό, εγώ θα προσπαθή-
σω να υποχωρώ περισσότερο για να µην καταλήγουµε 
σε δυσάρεστες καταστάσεις και να καταλαβαίνω τους 
γονείς µου (γιατί σίγουρα θα έχουν και κάπου δίκιο). 
Γενικά θα προσπαθήσω να µπαίνω στη θέση τους. 
Ελπίζω όµως να κάνουν κι αυτοί το ίδιο.

Ενιαίο Λύκειο Τήνου

ÌËÓ ÌÂ È¤˙ÂÈ˜...



Ï‹ÚË˜ ¿ÁÓÔÈ·12

Με την οικογένεια µου περνάω πάρα πολύ καλά! 
Έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις µ’όλα τα µέλη 

εκτός από µερικούς µικροτσακωµούς. Ό,τι θέλω το 
έχω, οι γονείς µου πάντα προσπαθούν και µε ευχαρι-
στούν δίνοντας µου αυτά που ζητάω...!
ΠΕΡΝΑΩ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ!!!
Βαγγελίτσα

Πολλές φορές νιώθω ότι πρέπει κάτι να πω αντίθετο 
από την άποψη των γονέων. Πολλές φορές έρχοµαι 

σε αντιπαράθεση, πολλές φορές στενοχωριέµαι και 
στενοχωρώ τους γονείς µου, χωρίς να ξέρω το γιατί 
γίνονται όλα αυτά. Γιατί άραγε αντέδρασα έτσι; Τι θα 
γινόταν αν δεν διαφωνούσα; Θα ήταν καλύτερα ή 
απλώς θα ήταν µια λιγότερη αντιπαράθεση; Νιώθω 
πολλές φορές σαν ένα ηφαίστειο που, αν εκραγεί, θα 
εµφανιστεί ο πραγµατικός µου εαυτός και φοβάµαι 
την αντίδραση των άλλων. Ακόµα δεν ξέρω τι θέλω 
να κάνω, αλλά ό,τι κι αν κάνω θέλω αυτό να είναι ό,τι 
καλύτερο.
Άννα –Μαρία

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΟΣ;...
ΜΠΕΡΔΕΥΕΣΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ
ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ!!!

Η εφηβεία είναι µια φάση που κανείς δεν ξεφεύγει. 
Φάση µε πολλές εντάσεις, αστάθεια και ανάµεικτα 
συναισθήµατα, πολλές οι υποχρεώσεις και λίγος ο 
ελεύθερος χρόνος. Γίνεται αδιέξοδο αλλά η αισιο-
δοξία υπερισχύει. Μου αρέσει αυτή η φάση, διότι 
συνεχώς αντιµετωπίζεις το άγνωστο και ολοκληρώ-
νεσαι ως προσωπικότητα. Όταν τελειώσω το σχολείο, 
θέλω να µπώ στο Πολυτεχνείο και στη συνέχεια να 
έχω πολύ χρόνο για να ασχοληθώ µε τη µουσική, το 

√ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·... ª·Ì¿ Û’·Á·Ò,  
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πιάνο και την κιθάρα, πράγµα που τώρα στερούµαι. 
Θα µπορώ να σχολούµαι µε κατασκευές και µε όσα 
δεν µπορώ να κάνω τώρα. Γενικά πιστεύω πως αυτή 
την πιο όµορφη ηλικία που περνάµε δεν µπορούµε να 
τη ζήσουµε και να την χαρούµε όπως πρέπει. Η καθη-
µερινότητα, η ρουτίνα, το διάβασµα, στερεί τις µικρές 
χαρές της ζωής. Νιώθω δυνατή ως προσωπικότητα, 
δυναµική. Φοβάµαι τη «ζούγκλα» που θα κληθώ να 
σεβαστώ και να προσαρµοστώ σε λίγα χρόνια και ίσως 
τους ανθρώπους. Από την άλλη όµως πιστεύω ότι ο 
φόβος απέναντι στους ανθρώπους αντιµετωπίζεται 
µε πλήρη αδιαφορία.
Ενιαίο Λύκειο Τήνου

• Η εφηβεία για µένα αποτελεί ένα «µεγάλωµα», όχι µόνο 
στο σώµα-ανάπτυξη: αλλά και στο πνεύµα-διεύρυνση-
και στη ψυχή-άνθηση συναισθηµάτων.

• Σ’αυτό, λοιπόν, το «µεγάλωµα», νιώθω ότι απειλούµαι 
από άτοµα γνωστά αλλά και άγνωστα. Λόγω αυτής της 
απειλής, προσπαθώ να ξεπεράσω τα όριά µου-τον εαυτό 
µου-και έτσι να δείξω ποιος πραγµατικά είµαι, σ’αυτούς 
που νοιώθω ότι µε απειλούν.

• Φοβάµαι, γενικά, τον αποκλεισµό και την περιθωριοποί-
ηση, γιατί αν και δεν είµαι κοινωνικός-κατ’εµέ-φοβάµαι 
την µοναξιά από την απόρριψη των άλλων-σε οποιοδή-
ποτε τοµέα.

• Ονειρεύοµαι, να πετύχω στη ζωή µου, όχι όµως να πραγ-
µατοποιήσω την επιτυχία σύµφωνα µε τους άλλους-συγ-
γενείς, φίλους- αλλά να επιτύχω σύµφωνα µε τα κριτήρια 
και τις δυνατότητες τις δικές µου.

• Για µένα η εφηβεία σηµαίνει επανάσταση, αναζήτηση, 
εσωτερική σύγκρουση, εκνευρισµός, η καλύτερη φάση 
της ζωής µου, γνωριµία ίσως µιας πραγµατικής φιλίας, 
σκέψεις για το µέλλον, ριζική αλλαγή στη νοοτροπία, 
ανεξαρτησία.

• Αισθάνοµαι πολύ παράξενα και µυστηριώδης, αλλά 
µ’αρέσει πολύ.

• Νιώθω υπέροχα έτσι όπως είµαι.

• Ονειρεύοµαι µια ζωή ανεξάρτητη µε φιλική παρέα και 
µια καλή επαγγελµατική αποκατάσταση.

• Θέλω ένα µέλλον όπως το ονειρεύοµαι εγώ και όχι όπως 
το ονειρεύονται οι άλλοι.

• Νιώθω καλά στο να ακούω και να δίνω συµβουλές στους 
άλλους.

• Φοβάµαι πάρα πολύ τη µοναξιά.

Για µένα η εφηβεία είναι κάτι σαν επανάσταση, σαν 
αντίδραση και σαν ωρίµανση µαζί. Στην εφηβεία 
κάνουµε πράγµατα που δεν τα σκεφτόµαστε πολύ 
(της στιγµής)!. Αυτή τη στιγµή ονειρεύοµαι το καλο-
καίρι, µόλις τελειώσουν οι εξετάσεις, που θα είµαι 
πολύ flou και θέλω να περάσω ΤΕΛΕΙΑ. (Άλλο ένα 
χαρακτηριστικό της εφηβείας). 
Θέλουµε να περνάµε πάντα έτσι όπως τα φανταζό-
µαστε και, όταν κάτι πάει στραβά, απογοητευόµαστε. 
Αντίθετα, άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας, είναι προε-
τοιµασµένα για κάθε ενδεχόµενο. Πάντα ψάχνουµε 
µια ευκαιρία,  ώστε να συναντηθούµε µε άτοµα που 
κάποτε περάσαµε καλά µαζί τους και συνήθως αυτό 
γίνεται τους καλοκαιρινούς µήνες. Γενικά η εφηβεία 
είναι ένα µεγάλο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ! Όσον αφορά στο αν 
αισθάνοµαι έτοιµη και δυνατή, είναι σπάνιες αυτές οι 
περιπτώσεις κι αυτό συνήθως όταν νιώθω πως προ-
σφέρω κάτι σηµαντικό στον άλλο. Σε γενικές γραµµές 
όµως θεωρώ πως ακόµα δεν έχω γνωρίσει ΤΙΠΟΤΑ! Και 
έτσι είναι.
Οµάδα Ενιαίου Λυκείου Τήνου

ÌËÓ ÌÂ È¤˙ÂÈ˜...



Δυσκολευόµαστε σαν έφηβοι

• Όταν το σχολικό πρόγραµµα είναι επιβαρυµένο και 
απαιτητικό

• Όταν προβληµατιζόµαστε για τη µελλοντική αποκα-
τάσταση σε όλους τους τοµείς και δεν υπάρχει κανείς 
να µας ενηµερώσει κατάλληλα

• Όταν νιώθουµε πως έχουµε υπαρξιακά προβλήµατα 
(τουλάχιστον έτσι το αποκαλούν οι µεγαλύτεροι, to be 
or not to be)

• Όταν βρισκόµαστε σε φάσεις που ούτε και οι φίλοι 
µας δε µας καταλαβαίνουν

• Όταν όλα γύρω µας αλλάζουν και εµείς νιώθουµε να 
µένουµε οι ίδιοι

• Όταν νιώθουµε πολλές φορές κενότητα και δεν µπο-
ρούµε να προσδιορίσουµε τι θέλουµε

Φρατζέσκα, Μαρία, Διαµαντούλα, Θωµαή

Προβλήµατα Εφηβείας

1) αυστηρή αντιµετώπιση πολλές φορές
 από τους γονείς
2) τα ναρκωτικά
3) η εξάρτηση ορισµένων από την τηλεόραση
4) ο χουλιγκανισµός
5) οι σχέσεις µε το άλλο φύλο
6) η προετοιµασία για τις πανελλήνιες
7) αποµίµηση λανθασµένων προτύπων
8) τι θα γίνω, όταν µεγαλώσω;
9) Θα ψηλώσω άλλο; (κυρίως τα κορίτσια)
10) Τι να κάνω πάνω µου για να αρέσω στους άλλους;
11)  Shopping therapy (σπατάλη)
12) Μήπως τα παιδιά της Αθήνας
 ζουν κάτω από καλύτερες συνθήκες;
13) Θέλω να µε ξέρουν όλοι για να θετικά µου!
  (δηµοφιλής)
14) Ο µεταβολισµός µας
15) Η εξωτερική µας εµφάνιση
16) Τι θα κάνουµε το Σαββάτο το βράδυ;
17) Θα περάσει γρήγορα ο καιρός
 που θα φύγουµε από το νησί µας;
18) Το εκπαιδευτικό σύστηµα
19) έλλειψη κατανόησης από τον κοινωνικό περίγυρο

20) έλλειψη εµπιστοσύνης στις δυνατότητές µας
21) αυξηµένες απαιτήσεις από τους
 µεγαλύτερους ακόµα και από τους µικρότερους
22) έλλειψη ελεύθερου χρόνου
23) προκαταλήψεις και στερεότυπα
24) έλλειψη εξωτερίκευσης συναισθηµάτων 
 (εσωστρέφεια)
25) έντονοι προβληµατισµοί 
 για ο,τιδήποτε καινούργιο σε εµάς
26) οι αλλαγές στο σώµα µας
27) θρησκευτικές πεποιθήσεις

Γράµµα

Ίσως η απόσταση που µας χωρίζει να είναι 20 άντε το 
πολύ 21 χρόνια, όµως αυτό δεν πρέπει να εµποδίζει 

την επικοινωνία µας. Ξέρω ότι µε νιώθεις και καταλα-
βαίνεις τα προβλήµατά µου, όµως στην προσπάθειά 
σου να µε εµποδίσεις να κάνω τα λάθη σου, δεν µε 
αφήνεις να κάνω τα δικά µου. Δεν µε αφήνεις να µάθω 
κάνοντας λάθη, γιατί από τα λάθη µου µαθαίνω και 
όχι από τα λόγια σου. Θα σ’ευχαριστώ πάντα για όσα 
απλόχερα µου προσφέρεις και θα τα θυµάµαι πάντα 
όσο και αν δεν στο λέω.

ΥΓ: Μάθε όµως να ξεχωρίζεις το αλάτι από τη ζάχαρη

Ελένη-Βιβή
Βαγγελίτσα-Ιωάννα
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√ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·... ª·Ì¿ Û’·Á·Ò, 

Έφηβοι και Ενήλικες
Τι περιµένουν οι έφηβοι από τους ενήλικες;
• Κατανόηση
• Ενδιαφέρον
• Ανθρώπινο πρόσωπο
• Αγάπη
• Όχι κυνήγι χρήµατος
• Να έχουν ηθικές αξίες
• Να λειτουργούν ως θετικό πρότυπο µε τα λόγια και 
µε τις πράξεις τους

Τι περιµένουν οι ενήλικες από τους εφήβους;
• Καταξίωση µέσα από τα παιδιά τους
• Να µην εκδηλώνουν ακραίες συµπεριφορές και να 
είναι υπάκουα
• Να είναι οι έφηβοι “υπεραποδοτικοί” σε κάθε τοµέα
• Να µη συγκρούονται µέσα στην οικογένεια

Οι διαφορετικές ανάγκες οδηγούν σε διαφορετικές 
αντιδράσεις και αυτό οδηγεί σε απογοήτευση και σε 
σύγκρουση.

Οµάδα 1ου Εν. Λυκείου Σύρου
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ÌËÓ ÌÂ È¤˙ÂÈ˜...

Στην εφηβεία νιώθουµε την ανάγκη να γνωρίσουµε 
τον κόσµο γύρω µας, τη φιλία, τον έρωτα και τις 

σχέσεις προσωπικού επιπέδου. Γι’αυτό καθηµερινά 
παίρνουµε τον ρόλο κάποιου εξερευνητή και προ-
σπαθούµε να ερµηνεύσουµε τι σηµαίνουν αυτά µέσα 
από τη ζωή µας. Έτσι λοιπόν σε καθετί καινούριο που 
νιώθουµε δίνουµε και διαφορετική πνοή. 
Οι διαπροσωπικές σχέσεις µάς βοηθάνε στο να εντα-
χθούµε οµαλά στην κοινωνία µας κάνοντας µας έτσι 
δυνατούς. Βέβαια είµαστε πολύ µικρές ακόµη, για να 
πούµε ότι τα έχουµε γνωρίσει απόλυτα, αφού είµαστε 
στην αρχή του εξερευνητικού µας ταξιδιού.
Ράνια
Ελένη
Μαργαρίτα

Ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9:30
Αγαπητό µου ηµερολόγιο

Είµαι πολύ στενοχωρηµένη και κουρασµένη. 
Σήµερα στο σχολείο γράψαµε Αρχαία. Ξέρεις πόσο 

καλά τα πάω... Μα καλά κι αυτή τελευταίες µέρες πριν 
τις διακοπές τι τα θέλει τα τεστ; Δεν καταλαβαίνει ότι 
το σχολείο για µας έκλεισε; Λογικό είναι να µην έχουµε 
διαβάσει. Πήραµε και Άλγεβρα. Πάλι 12 πήρα, αφού 
δεν τα πάω καλά µε τα συστήµατα πώς να το κάνου-
µε; Κι αύριο γράφω και Ιστορία... (άλλο συµπαθητικό 
µάθηµα και η ιστορικού ακόµα καλύτερη). Τι µε νοιά-
ζει τι έκαναν οι Ρωµαίοι; Λες και θα τα θυµάµαι... Άσε 

που τσακώθηκα και µε την κολλητή µου. Ο λόγος; Λέει 
ότι την παραµελώ και κάνω παρέα πιο πολύ µε τα άλλα 
παιδιά που γνώρισα τώρα. Τόσο κακό είναι που έχω κι 
άλλες παρέε; Δε καταλαβαίνω. Έµαθα και ότι ο Γιώρ-
γος τα έχει µε άλλη. Γιατί όλα µαζί; Φαντάζεσαι πόσο 
χάλια είµαι και σαν να µην έφταναν όλα αυτά γυρίζω 
σπίτι και έχω και τους γονείς µου. Πάλι χάλια έγραψες; 
«Πότε θα κάτσεις να διαβάσεις», «Πώς θα µπεις στο 
Πανεπιστήµιο;» «Δεν θα ακούς µουσική, όταν διαβά-
ζεις πλέον», το βρήκαν πάλι «Είσαι πολύ αρπαγµένη 
τώρα τελευταία, δεν τρώς, όλο µε το κινητό ασχο-
λείσαι και που χρόνος για διάβασµα» «Θα διαβάσω, 
όταν θέλω» απαντάω. «Δε θα δώσω φέτος στο Πανε-
πιστήµιο». «Χρειάζεσαι βάσεις, στην 3η Λυκείου. «Να 
διαβάσεις!». «Ναι, να µην σας νοιάζει». «Πού πήγαν οι 
στόχοι σου; Έλεγες ότι θέλεις να µπεις στο Πανεπιστή-
µιο». «Άλλαξα γνώµη. Δε θέλω. Ο µπαµπάς δε λέει ότι 
καθαρίστρια θα καταλήξω; Ε να µην του χαλάσω το 
χατίρι». Αντίδραση στην αντίδραση.
Καταλαβαίνεις ηµερολογιάκι µου τι συµβαίνει. Πήρα 
την τσάντα µου, άνοιξα την πόρτα και έφυγα. Είχα 
µάθηµα 2:30-7:30. Ποιος αντέχει; Είχα και την Ιστορία 
µετά. Γύρισα πτώµα µετά. Δεν τους µίλησα. Κλείστηκα 
στο δωµάτιό µου, έβαλα µουσική, άρχισα να κλαί-
ω....Πάει και η Ιστορία. Πού όρεξη για διάβασµα; Πάλι 
χάλια θα γράψω, πάλι θα φωνάζουν, πάλι θα νευριάσω. 
Δε µε καταλαβαίνουν. Δε θέλω πιέσεις. Τελικά, ηµερο-
λογιάκι µου, µε αγαπάει κανείς εµένα; 

Βαγγελίτσα, Γεωργία, Μάρα, Σταυρούλα
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Τα στοιχεία 
που επιθυµούµε να έχουν οι φίλοι µας

• κοινά ενδιαφέροντα.
• Εχεµύθεια.
• Χιούµορ.
• χαβαλέ (=) σαµατάς!
• Να µην είναι κυκλοθυµικά άτοµα.
• Να µην ξεσπάνε πάνω στους φίλους τους.
• Να µην είναι εγωιστές.
• Να µοιράζονται τα πράγµατά τους.
• Να κάνουν το φίλο τους να νιώθει άνετα.
• Να µην κάνουν τους φίλους τους να νιώθουν υποτι-
µητικά.

Δηµήτρης-Σοφία-Ειρήνη

1) ευγενικοί
2) ειλικρινείς
3) αυθόρµητοι
4) αντικειµενικοί
5) αποφασιστικοί
6) αισιόδοξοι
7) αντιαγχωτικοί
8) χιούµορ
9) καλός ακροατής
10) σέβεται την προσωπικότητα του φίλου του
11) στοιχειώδη εξυπνάδα (να σκέφτεται πριν ενεργεί)

12) να είναι στοργικός και γεµάτος κατανόηση
13) υποµονετικός
14) να µην βρίζει
15) να µην είναι τσιφούτης αλλά ανοιχτοχέρης
16) τάφος (εχεµύθεια)
17) λίγο επιθετικός
18) σταθερότητα
19) να έχουν θάρρος
20) να µην κοκορεύονται και να µην ψωνίζονται

Κι εγώ θέλω ένα τέτοιο φίλο, παιδιά!!!

Αλέκα
Άννα-Μαρία
Ζωή

1) Να µας εµπιστεύονται*
2) Να είναι κοντά µας στις δύσκολες στιγµές να µας 
στηρίζουν
3) Να είναι διακριτικοί
4) Να µην  µας πληγώνουν
5) Να µας αγαπάνε µε τα ελαττώµατά µας
6) Να µας καταλαβαίνουν

Μαργαρίτα-Ιωάννα-Μάρα-Ράνια

™˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔÈ – º›ÏÔÈ - ºÈÏ›·



ΚΟΠΑΝΑ

Ξ- Βαριέµαι.
ΑΜ- Και εγώ, ρε µεγάλη!
- Τι λέτε ρε, πιο ωραία περνάµε στο σχολείο που 
γελάµε
Ξ- Καλά ρε φυτούκλα!!! Εσύ κάτσε και βγάλε ρίζα!!!
ΑΜ- Εµείς θα την κάνουµε µε ελαφριά πηδηµατάκια!
Ξ- Τι έχουµε πρώτη ώρα;
Α- Ιστοριογράφους
ΑΜ- Πωωωωω!!! Ρε........! Βαράω ενέσεις!
Ξ- Και µετά;
Α- Μετά έχουµε δυο ώρες έκθεση! Είναι τόσο ενδια-
φέροντα!
Ξ- Αδύνατον! Δε θα συνεννοηθούµε! Έλα ρε... άστα 
τώρα αυτά και έλα να την κοπανήσουµε. Χαλαρά!!
Α- Όχι! Μη µε πιέζετε!
ΑΜ- Λοιπόν, επειδή τα’χω πάρει στην κράνα ναι ή 
ου. Λέγε!
- Όχι οριστικά, γιατί η µάθηση είναι πολύτιµο αγα-
θό.
Α- Όχι ρε που δεν ξέρετε τι σας γίνεται και είστε και 
βλήτα!
-Είµαστε βλήτα-είµαστε φυτά-Η λύση: να γίνουµε 
απόφ(οι)υτα!!!

Ξένια
Αλέκα
Άννα-Μαρία
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Αγαπητοί συµµαθητές

Όπως ξέρετε συµµετέχουµε στο πρόγραµµα Αγωγής 
Υγείας «Στηρίζοµαι στα πόδια µου» και µέσα από αυτό 
το πρόγραµµα µάθαµε κάποια πραγµατάκια που µας 
έκαναν να νιώσουµε  καλύτερα, να µάθουµε να ακού-
µε τα προβλήµατα των άλλων, να καταλάβουµε ποιοι 
είναι οι φίλοι µας, µάθαµε πώς να φερόµαστε γενικά 

στους συνανθρώπους µας, όπως επίσης και να συνερ-
γαζόµαστε. Το πιάσατε; Αν θέλετε ελάτε! Δε σας λέµε 
άλλα, γιατί θέλουµε να σας αφήσουµε ένα µυστήριο.

Υ.Γ: δεν προλαβαίνουµε να γράψουµε άλλα!

¿ÓÔÈÍÂ Ë ÁË ...Î·È ÙÔÓ Î·Ù¿ÈÂ!



Υπάρχουν φορές που οι φίλοι σου προσπαθούν να 
σε πείσουν να κάνεις το ένα ή το άλλο πράγµα. Εσύ, 

πιθανόν, δε θέλεις να κάνεις αυτό που σου λένε, αλλά 
δυσκολεύεσαι να αντιµετωπίσεις την κατάσταση. Ίσως 
οι παρακάτω συµβουλές σού φανούν χρήσιµες.
Πριν εξετάσεις αυτές τις συµβουλές είναι σηµαντικό 
να καταλάβεις ότι για να αντισταθείς επιτυχώς στην 
πίεση θα πρέπει να θέλεις να αντισταθείς και να απο-
φασίσεις ο ίδιος για το τι θέλεις να κάνεις.

 Συµβουλή 1
Κράτησε τη θέση σου, κάνε υποµονή, περίµενε λιγάκι. 
Αυτοί που ασκούν την πίεση θα καταλάβουν και θα 
υποχωρήσουν. Ίσως και ν’αρχίσουν να παίρνουν στα 
σοβαρά τη θέση σου. Όλοι αναγνωρίζουµε το θάρρος 
όταν και όπου το συναντούµε.

 Συµβουλή 2
Μην κατεβάζεις το κεφάλι, να είσαι περήφανος για 
τη θέση σου. Είναι πολύ δύσκολο να υποµένει κανείς 
την πίεση, γι’αυτό να νιώθεις περήφανος που έχεις το 
θάρρος να διεκδικείς το δικαίωµά σου να αποφασίσεις 
ο ίδιος για το τι θα κάνεις.

 Συµβουλή 3
Προσπάθησε να σκεφτείς ό,τι ξέρεις και έχεις µάθει 
για την αντιµετώπιση βρισιάς, πειράγµατος, απόρρι-
ψης ή αποµόνωσης. Να θυµάσαι ότι δεν είσαι ούτε ο 
πρώτος ούτε ο τελευταίος που οι φίλοι τον φέρνουν 
σε δύσκολη θέση.

 Συµβουλή 4
Αν οι συγκεκριµένοι φίλοι που σε πιέζουν πραγµατικά 
δε σου αφήνουν περιθώρια ανεξάρτητης συµπερι-
φοράς, θα πρέπει να σκεφτείς σοβαρά να βρεις µια 
νέα παρέα που θα δείχνει περισσότερο σεβασµό στις 
αποφάσεις σου.

  Τί είναι η πίεση των συνοµηλίκων;

Είναι καταλυτικός παράγοντας σε µια σχέση. 
Επιτυγχάνεται µέσω κοροϊδίας, απειλών και υπο-
βίβασης του άλλου. Όταν αυτή ασκείται, νιώθουµε 
δυσφορία και µόνο αν είµαστε δυνατοί χαρακτήρες 
µπορούµε να την αποφύγουµε. Είναι ένας τρόπος 
αδύνατων ουσιαστικά χαρακτήρων που όµως έχουν 
ηγετικό ρόλο σε παρέες ευάλωτων παιδιών. 
Προέρχεται από την ανασφάλεια που νιώθουν ορι-
σµένα µέλη τέτοιων παρεών που προσπαθούν να 
επιβάλουν τη γνώµη τους για να νιώσουν ότι αυτό που 
κάνουν είναι κοινωνικά αποδεκτό.

∞¡∆π™∆∞™∏ ™∆∏¡ ¶π∂™∏ ∆ø¡ ™À¡√ª∏§π∫ø¡
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Κάτια, Μαρία, Γιάννης, Θωµαή



Τι είναι η πίεση των συνοµηλίκων; 
Πώς θα µπορούσαµε να αντισταθούµε,
όταν δε συµφωνούµε;

1.) Η ψυχολογική πίεση έχει σαν αποτέλεσµα νευρική 
αντίδραση!
Η πίεση είναι η επιβολή της άποψης του ενός στην 
άποψη του άλλου χωρίς να δέχεται κάποια αντίρρηση 
ή χωρίς να εξετάσει τους λόγους για τους οποίους 
προκύπτει η συγκεκριµένη στάση.
2.) Να εκφράσουµε τη διαφωνία και να γίνει σεβαστή 
σαν άποψη και όχι να απορριφθεί.
Αν είµαστε αποφασιστικοί και σίγουροι για τον εαυτό 
µας µπορούµε να αντισταθούµε, χωρίς ιδιαίτερη δυ-
σκολία. Αν είµαστε ευάλωτοι, τότε γινόµαστε εύκολα 
θύµατα.
3.) Όταν κάποια παιδιά θέλουν να επηρεάσουν κάποια 
άλλα, έτσι ώστε να τους ακολουθήσουν, συνήθως, 
τους κάνουν ψυχολογικό πόλεµο και προσπαθούν να 

Ï‹ÚË˜ ¿ÁÓÔÈ· 19

βρουν το αδύνατο σηµείο τους έτσι ώστε να τους κά-
νουν να ακολουθήσουν και να υποχωρήσουν.

4.) Με το να συµφωνούµε σε κάποια πράγµατα µε τους 
άλλους χωρίς πραγµατικά να το θέλουµε, είναι κοροϊδία 
για τον ίδιο µας τον εαυτό. Καλώς ή κακώς όµως αυτό 
συµβαίνει τις περισσότερες φορές στα παιδιά της 
ηλικίας µας κυρίως. Γι’αυτό το λόγο θα µπορούσαµε 
τις περισσότερες φορές που συµβαίνει αυτό, να επι-
βάλουµε τη γνώµη µας, όσο κι αν αυτό φαίνεται πολύ 
απόλυτο. Έτσι όµως αποκτώντας το θάρρος της γνώµης 
διαφοροποιούµαστε και έχουµε άποψη. Οι άλλοι µας 
υπολογίζουν και µας σέβονται.
Δηµήτρης, Σοφία, Ειρήνη.

ΤΣΙΓΑΡΟ?....Ευχαριστώ, δε θα πάρω..

ΑΝΤΡΕΑΣ: Θες ένα;
ΓΙΩΡΓΟΣ: Ναι ρε συ. Και ρωτάς; Τσιπηη...
ΑΝΤΡΕΑΣ: Παράτα µας....Άρχισες πάλι. Πάρε ένα και 
ηρέµησε.
ΓΙΩΡΓΟΣ: Εεεετσι, φίλε µου. Τώρα είσαι σωστός. 
Φχαριστώ ρε.
ΑΝΤΡΕΑΣ: Τι έγινε ρε Αντώνη; Εσύ δε θες, φοβάσαι τη 
µαµάκα µήπως το πάρει είδηση;
ΑΝΤΩΝΗΣ: Καλά, µιλάς και εσύ που πρίν πας σπίτι 
σου γίνεσαι µέσα στη κολώνια και τα αρώµατα.
ΑΝΤΡΕΑΣ: ‘Αστα αυτά τώρα. Θες ή όχι? Τι µιλάς κιό-
λας.
ΑΝΤΩΝΗΣ: Όχι ρε δε γουστάρω....Επειδή εσύ κάτι το 
παίζεις , όλοι πρέπει να ακολουθήσουµε;
ΑΝΤΡΕΑΣ: Καλά...άντε γειά. Είσαι εσύ! Μίλα και συ ρε 
Γιώργο. Τι είναι τούτος εδώ;
ΓΙΩΡΓΟΣ: Τι να δώσω σηµασία µωρέ; Άστον....Παιδί 
της µαµάκας κι αυτός.
ΑΝΤΩΝΗΣ: Έλεγα και εγώ....Δε θα µιλήσει και ο Γιώρ-
γος; Μην τυχόν και δε συµφωνήσει µε τον Αντρέα...
ΑΝΤΡΕΑΣ: Εντάξει σκάσε...Άσε µας ήσυχους να το 
φχαριστηθούµε...Ωχ ρε η Ελένη έρχεται!! Που πήγα 
το πακέτο να πιάσω άλλο ένα...
ΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι...πρόσεχε µην χάσεις την...

Σοφία, Μαρία, θωµαή

 ΠΟΤΑ?....ΟΧΙ, ευχαριστώ....

ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ - Θες ένα;
ΑΛΕΚΑ - Τι εννοείς;
ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ - Ένα ποτό ρε φίλε δε κατάλαβες;
ΑΛΕΚΑ - Όχι δεν πίνω ποτά.
ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ - Να σου φέρω κανένα φυσικό χυµό 
τουλάχιστον;
ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ - Ναι ρε µόνο µε αυτό στανιάρει. Δεν 
τον ξέρεις τώρα;
ΑΛΕΚΑ - Ρε παιδιά σας είπα δεν πίνω. Εσείς το βλέπετε 
τώρα. Μετά....πώς γυρνάνε σπίτι;;;;;;
ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ - Δεν πίνεις, γιατί σκέφτεσαι τη µαµά 
σου τι θα σου πεί, όταν γυρίσεις; Δε θέλουµε µπίχλες 
στην παρέα!
ΑΛΕΚΑ - Δε σκέφτοµαι µόνο τους γονείς µου, αλλά και 
τη ζωή µου. ΟΚ? παρατήστε µε ήσυχο, ΔΕΝ ΠΙΝΩ!! 
Δε γουστάρω!!! Ευχαριστώ δε θα πάρω!!!

Αλέκα, Βαγγελίτσα, Άννα - Μαρία«



• Η προσπάθεια µέσα από τα λόγια τους, να ανυψώσουν τον εαυτό τους.
• Το κήρυγµα.
• Η επανάληψη των ίδιων λεγοµένων.
• Το να είσαι κουφός(!).
• Ο εγωισµός.
• Η αδιαφορία για το πρόσωπο του οµιλητή αλλά και γενικότερα.
• Προσωπικά προβλήµατα.
• Χαρακτήρας: α) ατοµισµός•εγωισµός β) αδιαφορία για το θέµα.
• Κούραση
• Μονόλογος µεγάλης διάρκειας...!!!
• Όταν είµαστε ερωτευµένοι...!!!
• Συνεχείς επαναλήψεις της ίδιας συζήτησης σε τακτά χρονικά διαστήµατα...!!!

* Ακρόαση: Εννοεί την κατανόηση, το διάλογο.

∆π ∂ª¶√¢π∑∂π ∆∏¡ ∞∫ƒ√∞™∏; *
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Μαρία -Ειρήνη - Σοφία - Θωµαή
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•    Το ενδιαφέρον µας για τον οµιλητή.
• Όταν τα λεγόµενα του είναι άγνωστα και ενδιαφέροντα για 
εµάς.
• Τα ακουστικά για τους ηλικιωµένους (!)
• Κοινό πρόβληµα
• Να υπάρχει διάθεση για συνοµιλία
• Ειλικρίνεια του οµιλητή
• Προσοχή του ακροατή, κοιτώντας στα µάτια τον οµιλητή
• Διάλογος και όχι µονόλογος
• Οικειότητα και εµπιστοσύνη ανάµεσα στα δυο πρόσωπα.

Δηµήτρης
Βιβή
Φρατζέσκα
Γεωργία

∆π ¢π∂À∫√§À¡∂π ∆∏¡ ∞∫ƒ√∞™∏;



Μ’αρέσει να αντιµετωπίζω τα πράγµατα γύρω 
µου, αλλά και τους γύρω µου γνωρίζοντας ότι 

καθετί έχει κάτι µαγικό να προσφέρει...το φεγγάρι, 
τ’άστρα, η θάλασσα, ο αέρας που θροΐζει στα φύλλα 
των δέντρων. Ήχοι παντού. Ήχοι που κρύβουν κάτι 
διαφορετικό από πίσω τους. Ίσως όλα αυτά να ακού-
γονται όµορφα ίσως πολύ ροµαντικά, αλλά πλέον δεν 
ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Οι ανθρώπι-
νες σχέσεις, η φιλία, ο έρωτας είναι πλέον τυποποιη-
µένα και έχουν χάσει την µαγεία τους. Δεν υπάρχει πια 
η µοναδικότητα της κάθε στιγµής και όλα γίνονται για 
να γίνουν, γιατί πρέπει, γιατί, αν δεν γίνουν, βρίσκεσαι 
στο στόχο όλων και για να  αποφύγεις αυτό σίγουρα 
χρειάζεται πίστη και αυτοπεποίθηση στον εαυτό σου.
Σοφία
Θωµαή
Μαρία

Σκληρή   κοινωνία  -
παίρνω   πρωτοβουλίες

Άραγε οι σηµερινοί νέοι κοιµούνται και ονειροβατούν; 
Εκστασιάζονται και χαµηλώνουν τη φωνή και το ανά-
στηµά τους µπροστά στον εξοστρακισµό, το φόβο της 
απόρριψης απ’τους βολεµένους και τη µοναξιά; Όχι! 
Αγωνίζονται να βρουν το δικό τους στίγµα σε µια τόσο 
σκληρή κοινωνία που από µικρή ηλικία καλούνται 
να αντιµετωπίσουν. Απαιτούν τη δική τους αλήθεια. 
Αυτή που επιτάσσει ένα κόσµο ανθρώπινο, ειρηνικό 
και οικείο. Οραµατίζονται ένα πλανήτη που χωρά 
και σέβεται τη διαφορετικότητα. Διεκδικούν µια ζωή 
αξιοπρεπή.

Τέλος, ας ευχηθούµε  να γίνουν τόσο ελεύθεροι και ρι-
ζοσπάστες όσο εκείνοι θέλουν και όχι όσο απαιτούν οι 
αρτιοσκληρωτικές αντιλήψεις της κοινωνίας. Ας τους 
ευχηθούµε ευνοϊκό άνεµο στο ταξίδι της ζωής, ώσπου 
να φτάσουν επιτέλους στη δική τους Ιθάκη.
Ριψοκινδυνεύουν τη ζωή τους, γιατί συχνά οι ενήλικες 
τους κάνουν να νιώθουν ότι ήδη έχουν χάσει τη ζωή.
Έτσι είναι εκτεθειµένοι να ζουν κάτω απ’το άγχος ενός 
υπεροπτικού συστήµατος που χειρίζονται οι ενήλικες 
και γενικότερα οι βολεµένοι.

Βίκυ, Θωµαή, Μαρία, Ειρήνη

∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· - ÊÈÏ›· - Û¯¤ÛÂÈ˜
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Ο Δωδεκάλογος της επιτυχίας

1) Κάθησε-Μόνος-Ηρέµησε-Σκέψου. Ξεκαθάρισε και 
αποκρυστάλλωσε τη σκέψη σου.
2) Σταµάτα να ζεις στο παρελθόν και προσπάθησε να 
ξεχάσεις τα όνειρα που είναι απραγµατοποίητα.
3) Άφησε τη φαντασία σου ελεύθερη και οραµατίσου 
τους ρεαλιστικούς στόχους σου, και ας είναι µακρό-
χρονοι.
4) Ξύπνησε το µικρό γίγαντα και τη σιδερένια θέλη-
ση που κρύβεται µέσα σου, ανάπτυξε και συγκέντρω-
σε καθηµερινά θηριώδη αποφασιστικότητα πραγµα-
τοποίησης των στόχων σου.
5) Μοίρασε τους συγκεκριµένους στόχους σου σε 
εβδοµαδιαίες εργασίες και γράψε τον προγραµµατι-
σµό σου και ηµεροµηνίες εκπλήρωσης των εβδοµα-
διαίων στόχων σου. Δώσε προτεραιότητες.
6) Τοιχοκόλλησε και διάβαζε καθηµερινά, θετικά 
ρητά-µηνύµατα και επικαλέσου τη βοήθεια αγαπηµέ-
νων προσώπων για την αναπτέρωση του ηθικού σου.
7) Να αποφεύγεις τους αρνητικούς και γκρινιάρηδες 
ανθρώπους. Αυτοί προσπαθούν να δικαιολογήσουν 
τις αποτυχίες τους. Δεν είναι µόνο αντιπαραγωγικοί 
αλλά και επιζήµιοι.
8) Να θυµάσαι είναι πολύ πιο ωφέλιµο για το πνεύµα 
και την ψυχή σου να προσπαθείς να µάθεις από τους 
συνανθρώπους σου, ανώτερους και κατώτερους, 
παρά να σχολιάζεις τις αδυναµίες τους. Κανένας δεν 
είναι τέλειος και όλοι κάτι έχουν να προσφέρουν.
9) Μην επιτρέψεις σε κανένα εµπόδιο, κριτική ή πα-
ραστάσεις να σε παρεκκλίνουν από την πορεία σου. 
Ξέγραψε το τι θα πει ο κόσµος..Ο κόσµος «ούτως ή 
άλλως» δεν κάνει ποτέ θετικά σχόλια.
10) Τράβα µπρος µε κρίση πάντα το συµφέρον σου 
ως την εκπλήρωση των στόχων σου και ξεκίνησε την 
εφαρµογή του αριθµού 1 τώρα.. και όχι αύριο το πρωί: 
Ν’αξιολογείς την πορεία εφαρµογής του προγραµµατι-
σµού σου κάθε εβδοµάδα.
11) Μην εγκαταλείψεις τις προσπάθειες σου ΠΟΤΕ. 
Αν σκέφτεσαι και είσαι έτοιµος να υποχωρήσεις, µην 
φοβηθείς! Είναι πολύ φυσιολογικό... Η ανασφάλεια 
που φέρνει τις προσωρινές υποχωρήσεις είναι ο «α-
παραίτητος δρόµος» που πρέπει να περάσεις για να 
φθάσεις την επιτυχία. Την επόµενη µέρα το πρωί θα 
αισθανθείς πολύ καλύτερα. Να ξαναπροσπαθήσεις και 
να ξαναπροσπαθήσεις.
12) Να θυµάσαι: Καµία επιτυχία δεν πραγµατοποιείται 
µε τις πρώτες προσπάθειες. Μάθε πρώτα να χάνεις, 
µετά µάθε να επιµένεις σταθερά και µόνιµα στην 
εκπλήρωση των στόχων σου. Είναι αδύνατο να µην 
πετύχεις. Οι πετυχηµένοι συνάνθρωποι σου εγγυ-
ώνται την επιτυχία σου, γιατί πέρασαν από τον ίδιο 
δρόµο...άντεξαν και πέτυχαν.

Σταυρούλα, Μάρα, Γεωργία, Βαγγελίτσα

  Επανάσταση – ευαισθησίες
  πολλοί τρόποι µάθησης·

Μια θέση στα σύννεφα.....ζητάµε....
Βάρβαροι καθηγητές!!!

Ίσως να µπορούσαµε κάπως να σας πούµε το πως 
αισθανόµαστε. Το µάθηµα και γενικά η παιδεία 

ενδιαφέρεται µόνο για την αφοµοίωση και αρνείται 
να υποστηρίξει την προσπάθειά µας να γνωρίσουµε 
τόσο την κοινωνία την οποία σταδιακά εντασσόµαστε 
όσο και τον ίδιο µας τον εαυτό. Ευτυχώς, µέσω αυτού 
του προγράµµατος, µας δόθηκε η ευκαιρία να πραγ-
µατοποιήσουµε αυτά που δεν µπορέσαµε να κάνουµε 
µέσα στην αίθουσα του σχολείου. Όντας ένα µικρό 
δείγµα µιας κοινωνίας, χωρίς φραγµούς, µας έδινε το 
δικαίωµα και την ευκαιρία να γνωρίσουµε καλύτερα 
τον εαυτό µας και να εκφραστούµε ελεύθερα. Αν και 
το σχολείο είναι µια µικρή κοινωνία µας ωθεί να ανα-
πτύξουµε σχέσεις ανταγωνισµού, υποβαθµίζοντας τις 
πραγµατικές και ουσιώδεις σχέσεις. Θέλουµε βοήθεια 
στην προσπάθειά µας για να ανατρέψουµε αυτό.
Με ελπίδα
Εµείς.
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 Στους καθηγητές δε µας αρέσει

α) Να µας κρατάνε µέσα στα διαλείµµατα
β) Να µας ειρωνεύονται (γελώντας µε τα λάθη µας)
γ) Τα απροειδοποίητα tests
δ) Πολύ διάβασµα και πολλές ασκήσεις για το σπίτι
ε) Να µας βγάζουν από τις αίθουσες την ώρα του δια-
λείµµατος
στ) Να είναι πολύ αυστηροί
ζ) Να κάνουν µονότονο µάθηµα
η) Να µας βάζουν τιµωρίες
θ) Να µας βάζουν χαµηλούς βαθµούς
ι) Να λένε άσχηµα πράγµατα για µας στους γονείς
κ) Που δεν κάνουν απεργίες και δεν παίρνουν άδεια 
συχνότερα.

 Στους καθηγητές µας αρέσει

α) Να µιλούν για άσχετα θέµατα µέσα στο µάθηµα
β) Να µας πηγαίνουν συχνά εκδροµές
γ) Να είναι φιλικοί µε τα παιδιά και ενηµερωµένοι για 
τα θέµατα που τα απασχολούν
δ) Που δίνουν sos ύλη για τις εξετάσεις
ε)Όταν είναι κεφάτοι και ευδιάθετοι
στ) Όταν απεργούν
ζ) Όταν µας µαθαίνουν διάφορα χρήσιµα πράγµατα 
ανεξάρτητα απ’το σχολείο
η) Όταν λείπουν απ’το σχολείο
θ) Όταν συναινούν να πάµε εκδροµή (θα µας αρέσουν 
ειδικότερα αν συναινέσουν για 3µερη στο τέλος!)
ι) Όταν βαθµολογούν µε επιείκεια.

Γιάννης, Κάτια, Βίκυ, Ειρήνη

Δε µας αρέσει

1) Όταν µας πιέζουν να βγαίνουµε απ’τις τάξεις στο 
διάλειµµα (έξω! Όλοι! Ακόµα µέσα είστε; ΕΞΩΩΩΩ)
2)Όταν ειρωνεύονται µε τα “µαργαριτάρια” των µα-
θητών.
3) Όταν µας ξεγελούν µε σκοπό να µας “πιάσουν” 
αδιάβαστους.
4) Όταν δεν µας αφήνουν να έχουµε κινητά ενώ χτυ-
πούν τα δικά τους!
5) Όταν µας επικρίνουν για την external appearance
6) Όταν κάτι στην ζωή τους δεν πάει καλά ξεσπούν σε 
εµάς (σπάνια µεν….αλλά….).
7) Όταν µας επιβαρύνουν µε επιπρόσθετες ασκήσεις, 
επαναλήψεις.
8) Όταν µε το που µπούν στην τάξη ώσπου να βγούν 
µιλάνε για το µάθηµα αδιάκοπα.

Διαµαντούλα, Φρατζέσκα, Μαρία, Θωµαή

 Μ’αρέσει

• Συζήτηση για θέµατα εξωσχολικά
• Ευχάριστο µάθηµα µε διάλογο
• Ψυχολογική υποστήριξη
• Που οι καθηγητές κατανοούν καλύτερα την παιδική 
ψυχολογία αφού οι ίδοι νιώθουν πιο κοντά
• το χιούµορ των καθηγητών
• η µεταδοτικότητα

• η δυναµικότητα
• η ευχάριστη διάθεση
• η κατανόηση στο πρόσωπο του µαθητή
• όταν αγαπάµε το µάθηµα γίνεται ευχάριστο
• να υπάρχει ψυχολογική και ηθική υποστήριξη
• ηθικότητα

 Δεν µου αρέσει

• Υπερφορτωµένο πρόγραµµα
• Μονόλογος του καθηγητή
• Αδικίες και άνιση αντιµετώπιση λόγω συµπαθειών
• Ψυχολογική καταπίεση
• οι διάκρισεις
• η τυπικότητα
• η “ανάκριση”
• η µη αποδοχή λάθους του καθηγητή
• η ψυχρότητα
• που νοιάζονται µόνο για την ύλη που πρέπει να βγει 
και όχι αν κατανόησαν το µάθηµα οι µαθητές
• αυτά που λένε πρέπει να τα τηρούν και οι ίδιοι.

Παναγιώτα
Αλέκα
Σταυρούλα
Ράνια
Άννα Μαρία
Μαργαρίτα
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Καθείς τον κόσµο του ζητεί
άλλος τη θάλασσα και άλλος τη γη.

Άλλος ζητάει να ερωτευτεί 
κι άλλος ερωτεύεται κάθε στιγµή.

Η Άννα - Μαρία στο νησί
µε τους φίλους της ακούει µουσική
σ’ένα νησί απόµακρο
“νησί της ξεγνοιασιάς”

Η Γιάννα µοναχή 
στην παραλία ζητά ν’ αναπαυτεί.
Βλέπει τη θάλασσα που αναζητεί
τρόπο να προλάβει τη ζωή.

Και η Ζωή τη “Ζωή” ζητεί
σ’ ένα λιβάδι µοναχή
µια παπαρούνα σα θωρεί
χάνει το µπούσουλα και πέφτει ξερή.

Και όλοι αυτοί µαζί
κάνουν παρέα, πολύ τρελή
χορεύουν και γλεντούνε
και τη ζωή τους ζούνε.

Άννα - Μαρία
Ξένια - Ζωή 
Γιάννα
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Πως βλέπουµε τον έρωτα
• Ο έρωτας είναι ο δρόµος για την ευτυχία.
• Ο έρωτας πονάει  αν δεν έχει ανταπόκριση.
• Είναι το µεγαλύτερο συναίσθηµα. Έχει τη δύ-
ναµη να σε “κατεβάσει” ή να σε “ανυψώσει” ως 
άνθρωπο.
Μαρτίνα • Μανώλης • Χρυσάνθη

• Είναι απαραίτητο στοιχείο στην ηλικία µας και σε 
όλη τη ζωή...
• Χτυπάει σε ανύποπτο χρόνο, πονάει, γρατσου-
νιάζει, µελανιάζει...
• Στην αρχή νιώθουµε τέλεια και τα βλέπουµε όλα 
θετικά. Μετά όµως από λίγο καιρό διαπιστώνουµε 
ότι το άτοµο που ερωτευτήκαµε είναι τελείως δια-
φορετικό και αυτό µας πληγώνει...
Βιργινία • Ελένη • Τάνια

Ο έρωτας είναι:
• Ελεύθερος
• Κινητήρια δύναµη!
• Το µυστικό της µακροζωίας!
• Περίεργος
• Πολύπλοκος
• Καταθλιπτικός ή το αντίθετο
• Ενδιαφέρων
• Χρονοβόρος
• Ανατρεπτικός
Γιώργος • Ξένια • Κυριακή

Θάλασσα.... Φιλία.... Ηρεµία....Μελαγχολία.....Έρω-
τας.....Ευτυχία... Απόρριψη.....Σχολείο.....Πίεση...

Οικογένεια.....Μέλλον......Προδοσία....Πόνος...Μονα-
ξιά...Εφηβεία....

αλλά και
Γέλιο.... Αστεία...Ξεγνοιασιά.... Διασκέδαση...Ελευθερί-
α.... Ανεξαρτησία...Σχέδια για το µέλλον....
Όλα θα πάνε καλά;!!....
Βαγγελίτσα
Γεωργία
Μάρα
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ΠΕΡΠΑΤΩ

Περπατώ τη νύχτα
στους δρόµους
γιατί
η µέρα
έχει γίνει
πιο σκοτεινή
και απο τη νύχτα
το µόνο που µε παρηγορεί
είναι το φώς 
του φεγγαριού
που ακτινοβολεί
τα κατορθώµατα
του ήλιου
Βρίσκοµαι σαν
να περπατώ
στον Πλούτωνα
όπου δεν φτάνει
ο ήλιος
η νύχτα
κυριαρχεί
το µόνο που µε παρηγορεί
είναι
ο ερχοµός 
της.

Σέρα Μανώλης
1ο Εν. Λύκειο Σύρου

EMEIΣ

Ένα λουλούδι ανθίζει
στη γλάστρα της αυλής µου
µέρα µε τη µέρα µεγαλώνει
σαν το έµβρυο στη κοιλιά της 
µάνας
τα φύλλα του τρυφερά
σα φτερά αγγέλου
όταν φυσάει πηγαινοέρχεται
σαν τα κύµατα της θάλασσας.
Μ.Σ (1ο Λύκειο Σύρου)

ΟΙ  ΓΟΝΕΙΣ
Μέχρι να δείς το πέταγµα του

Δώσε φτερά στο παιδί σου να 
πετάξει.
Υποστήριξε το πέταγµα
Δώσε απλόχερα βοήθεια και κα-
τανόηση
µέχρι να δείς το πέταγµα του στα-
θερό και ελεύθερο
Απαλλάξου απ’ αυτά που σε εµπο-
δίζουν 
να “ενηλικιωθείς” και αντιµετώπισε
και το παιδί σου σαν ενήλικα

Οµάδα Γονέων 1ο Λυκείου Σύρου

Θέλω Friday’s, θέλω Pizza, 
θέλω Yahala, µε το φίλο 

µου που έχει αφάνα στην 
κεφάλα.
Στο Κεφαλάρι πήγαινα να τον 
βρώ και µου πέταξε γλυκά το 
σ’αγαπώ.
Πήγα στη Τήνο για µπάνιο 
το πρωί και ήταν όλοι έκει οι 
φίλοι µου οι τρελοί.
Ο ένας έκανε περµανάντ ο 
άλλος ήταν κουρεµένος και ο 
φίλος ο ξανθός µονίµως σκα-
τοκολληµένος.
Όµως ο καθένας µε την τρέλα 
του και εγώ µε την οµπρέ-
λα µου.
Κρατούσα την ασπίδα µου 
και έδιωξα τα βέλη του.
Τον µικρούλη χτύπησαν και 
τα’ φαγε στη µάπα
κι έτσι ερωτεύτηκαν οι ξάδελ-
φοι για πλάκα.

Ειρήνη - Βίκυ - Ειρήνη



Μαµά, µπαµπά
Βρισκόµαστε σε µια δύσκολη φάση της ζωής µας που 
το πιο µικρό και ασήµαντο πράγµα µας φαίνεται 
τεράστιο! Νιώθουµε µοναξιά, έχουµε πολλές ανα-
σφάλειες, φοβόµαστε µη χάσουµε τα άτοµα που 
έχουµε γύρω µας και µείνουµε µόνοι!! Γενικά τα πάντα 
µας πειράζουνε και έτσι προβληµατιζόµαστε για να 
βρούµε τον εαυτό µας.(Ονειρευόµαστε ένα καλύτερο 
µέλλον). Θέλουµε να νιώθουµε δυνατές, να πάρουµε 
τη ζωή στα χέρια µας και να µην εξαρτώµαστε από άλ-
λους. Η ζωή είναι δική µας. (Εσείς προσπαθείτε να µας 
δώσετε τις δικές σας αντιλήψεις χωρίς µερικές φορές 
να υπολογίζετε τα δικά σας “πιστεύω”!!)
Πάντως εµείς σας αγαπάµε.
Υ.Γ. Πολλές φορές προσπαθούµε να ξεφύγουµε απο
όλα αυτά που µας πιέζουν... αντιδρούµε περίεργα...θέ-
λουµε να µένουµε µόνες...θέλουµε ηρεµία...

Γεωργία, Μάρα, Σταυρούλα, Βαγγελίτσα

Αγαπηµένοι γονείς
Γράφω για να σας πω γι’ αυτά που νιώθω ως έφηβος 
και γενικότερα ως άνθρωπος*. Πλέον είµαι σε µια ηλι-
κία που µπορώ εύκολα να κάνω παρέα, να ερωτευτώ, 
να πορωθώ µε κάποιο πράγµα αλλά και να επανα-
στατώ. ‘Οµως µου ειναι δύσκολη η επικοινωνία µαζί 
σας και η κατανόηση των πράξεων σας. Ονειρεύοµαι 
ένα καλύτερο κόσµο και την απόλυτη ανεξαρτησία. 
Φοβάµαι  την απόρριψη, το άγνωστο,  το θάνατο 
αγαπηµένων προσώπων και τη µοναξιά. Παρ’όλα αυτά 
νιώθω δυνατή µε την αυτοπεποίθηση και στο να δίνω 
συµβουλές.

* και το παιδί σας.

Με αγάπη
Ιωάννα, Ελένη, Μαργαρίτα, Κάτια

Γ Ρ Α Μ Μ Α - Σ Τ Ο Υ Σ - Γ Ο Ν Ε Ι Σ

Η εικόνα της οικογένειας µου τώρα τελευταία έχει 
αλλάξει. Ίσως σε αυτό να φταίει ότι την βλέπω µε 

άλλα µάτια, µε τα µάτια ενος ατόµου στην εφηβεία  και 
όχι σαν ένα µικρό παιδί. Αυτό που νιώθω είναι ένα πε-
ριβάλλον συγκρούσεων που όσο πάει εντείνεται. 
Και αυτό είναι που µε δυσκολεύει.
Θέλοντας να µε προστατέψουν έρχονται σε σύγκρου-
ση µαζί µου, που θέλω να ζήσω τη ζωή µου µε τον δικό 
µου τρόπο. 

Δεν µπορώ να πώ ότι το µόνο που αντιµετωπίζω  εί’ναι 
συγκρούσεις. Δέχοµαι και πολλή αγάπη. Αυτό που 
θα’θελα ν’αλλάξει θα ήταν να δούν την κατάσταση µε 
τα δικά µου µάτια, µε τα µάτια ενός εφήβου. Πιστεύω 
πως θα βοηθούσε αν και εγώ είχα την δική τους εµπει-
ρία. Μα αυτό θα µπορούσα να πω ειναι αδύνατο. 

Ειρήνη
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Γράµµα

Ίσως η απόσταση που µας χωρίζει να είναι 20 
άντε το πολύ 21 χρόνια, όµως αυτό δεν πρέπει 

να εµποδίζει την επικοινωνία µας. Ξέρω ότι µε 
νιώθεις και καταλαβαίνεις τα προβλήµατά µου, 
όµως στην προσπάθειά σου να µε εµποδίσεις 
να κάνω τα λάθη σου, δεν µε αφήνεις να κάνω 
τα δικά µου. Δεν µε αφήνεις να µάθω κάνοντας 
λάθη, γιατί από τα λάθη µου µαθαίνω και όχι από 
τα λόγια σου. Θα σ’ευχαριστώ πάντα για όσα 
απλόχερα µου προσφέρεις και θα τα θυµάµαι 
πάντα όσο και αν δεν στο λέω.

ΥΓ: Μάθε όµως να ξεχωρίζεις το αλάτι από τη 
ζάχαρη

Ελένη-Βιβή
Βαγγελίτσα-Ιωάννα
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Οικογένεια, ό,τι έχει κάθε άνθρωπος µέσα του 
προέρχεται απο αυτό το θεσµό. ‘Οταν είµαι µαζί 

µε την οικογένεια µου θέλω να συζητήσω µαζί τους, 
να µάθω, να µου υποδείξουν  τι θα ήταν καλύτερο για 
µένα αν και µου αφήνουν περιθώρια επιλογής που 
αυτό είναι ό,τι καλύτερο, γιατί µέσα από αυτά µαθαίνω 
απο τα λάθη µου. 
Μ’αρέσει, όταν είµαι µαζί τους, όταν πηγαίνουµε 
βόλτες, όταν τα κρύα βράδια καθόµαστε στο σαλόνι, 
µ’αρέσει να κάνω πράγµατα µαζί τους.
Θα’ θελα ν’αλλάξει η συµπεριφορά της µητέρας µου, 
και να µη µε πιέζει ν’ αλλάξω συµπεριφορά γι’αυτά 
που πιστεύω ότι είναι σωστά.

3 αρχές σηµαντικές για την ζωή µας: 
(συνέπεια, αυτοπεποίθηση)

- προβληµατισµός για τα όσα συµβαίνουν γύρω µας
- συνειδητοποιήσαµε το πόσο δύσκολο είναι να παρα-
δέχεται κανείς τις ικανότητές του
-θέληση για πραγµατοποίηση των όσων ειπώθηκαν 
κατά την διάρκεια του προγράµµατος κ.λ.π

Μαµά και Μπαµπά
Απο το σεµινάριο (αγωγής υγείας) που παρακολου-
θήσαµε πήραµε πολλά πράγµατα που είναι σίγουρο 
ότι θα µας βοηθήσουν στην ζωή µας, στις µεταξύ µας 
σχέσεις καθώς και στις παρέες µας.
Μάθαµε να ακούµε, να προβληµατιζόµαστε και 
ορισµένες φορές να µπαίνουµε στις δικές σας θέσεις 
και να κατανοούµε τις αντιδράσεις και τους φόβους 
σας. Aλλά, δεν αρκεί µόνο αυτό. Πρέπει να µας κα-
ταλαβαίνετε κι εσείς καθώς ξέρετε ότι περνάµε µια 
αρκετά δύσκολη φάση της ζωής µας, καθώς είµαστε 
υποχρεωµένοι να πάρουµε σηµαντικές αποφάσεις 
που κρίνουν το µέλλον  µας.
Αυτό που πραγµατικά θα θέλαµε είναι να είστε συ-
νεχώς στο πλευρό µου, να µας υποστηρίζετε και να 
υπάρχει αλληλοκατανόηση.

Υ.Γ: Ξέρουµε ότι θέλετε το καλό µου αλλά ορισµένες 
φορές είστε λίγο υπερβολικοί.
Βαγγελίτσα, Βιβή, Μάρα, Βιργινία

GAMMA RAY
• Αυτοπεποίθηση.
• Καταλάβαµε εν µέρει τον εαυτό µας
• Μάθαµε να επικοινωνούµε

Αγαπητοί γονείς,
Μετά απο τη συµµετοχή µας στο πρόγραµµα Αγωγής 
Υγείας καταλάβαµε ότι δεν κάνουµε µόνο εµείς λάθος
στη συµπεριφορά µας και γενικά στη στάση µας απέ-
ναντί σας και στους γύρω µας, αλλά και εσείς.Δε θα 
υλοποιήσουµε τα όνειρα σας εις βάρος των δικών µας, 
θα λειτουργήσουµε κατά την δική µας βούληση. Παρ’ 
όλα αυτά, σας αγαπάµε!Γιατί σας φωνάζουµε; Μήπως 
για να µη κλαίµε, όταν µας φωνάζετε; Ελπίζω να µειω-
θούν κι άλλο οι διαφορές µας.
Φιλία
Epic Metal
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Σ’ αυτή την ηλικία υπάρχει η τάση να ζήσουµε όσο 
µπορούµε περισσότερα πράγµατα µε εντάσεις και 

απότοµες αλλαγές. Αποφάσεις στιγµιαίες, χωρίς σκέ-
ψη, µε βάση το συναίσθηµα και το ένστικτο οδηγούν 
συχνά σε καβγάδες µε τους γονείς.
Αυτοί ξεχνούν πως ήταν αυτοί στην ηλικία µας και 
βάζουν ίσως περισσότερα όρια και φραγµούς καταπι-
έζοντας τα παιδιά ακόµα περισσότερο.
Προσωπικά δεν αντιµετωπίζω κάποιο ιδιαίτερο πρό-
βληµµα µε τους γονείς µου, αλλα οι συγκρούσεις δεν 
απουσιάζουν. Θα ήθελα να ήταν πιο ανοιχτόµυαλοι, 
άνετοι και υποχωρητικοί σε κάποια θέµατα και επι-
πλέον να σέβονται τις απόψεις µου και τα πιστεύω µου 
που είναι αντίθετα απο τα δικά τους.

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΝΟΥ

“Τα παιδιά σου δεν είναι παιδιά σου. Είναι οι γιοίκαι 
οι κόρες της λαχτάρας της ζωής για τη ζωή!

Για τη ζωή τους είσαι το µέσο και όχι η αρχή, και ας 
µένουν κοντά σου, δεν ανήκουν σε σένα.
Μπορείς να τους δώσεις την αγάπη σου, όχι όµως και 
τις ιδέες, γιατί ιδέες έχουν δικές τους.
Μπορείς να δώσεις µια στέγη στο σώµα τους, όχι όµως 
και στην ψυχή τους, γιατί η ψυχή τους κατοικεί στο 
σπίτι του αύριο που εσύ δεν µπορείς να επισκεφτείς...
Μπορείς να προσπαθήσεις να τους µοιάσεις, µην προ-
σπαθείς όµως να τα κάνεις όµοια σου.
Γιατί η ζωή δεν πάει προς τα πίσω και δεν σταµατά 
στο χθές.
Είσαι το τόξο απ’το οποίο εκτοξεύονται τα παιδιά σου 
σαν ολοζώντανα βέλη.
Κάνε, τοξότη, η σαΐτα που στα χέρια κρατάς να σηµαί-
νει χαρά.
Βαγγελίτσα, Γεωργία, Μάρα, Σταυρούλα.

Τρίτη 4 Νοεµβρίου 2003
Αγαπητοί γονείς,
Εκτιµάµε ιδιαίτερα το γεγονός ότι µας συντηρείτε, 
µας φροντίζετε, µας καθοδηγείτε στο σωστό(κατά 
τη γνώµη σας) δρόµο, στις δύσκολες στιγµές µας 
είστε δίπλα µας µε κατανόηση( βέβαια όπως το πά-
ρει κανείς) και την κατάλληλη αυστηρότητα (όταν 
χρειάζεται).
Παρ’όλα αυτά οφείλουµε να οµολογήσουµε οτι η 
υπερπροστασία σας είναι µάλλον εκνευριστική και 
ανυπόφορη. Θα ήταν καλό αν αναλογιζόσασταν τις 
ενέργειές σας στην ηλικία µας. Ειναι άσχηµο,  όταν 
προσπαθείτε να επιβληθείτε µέσω της εξουσίας σας 
ως γονείς.
Να θυµάστε: Αφήστε µας έστω και µια φορά να 
επιλέξουµε και αν αυτό δεν είναι σωστό τότε θα ανα-
λάβουµε τις ευθύνες και, ας µην ξεχνάµε,  το πάθηµα 
έγινε µάθηµα!
Παρ ό́λα αυτά σας ευχαριστούµε και σας αγαπάµε 
παρ ό́λες τις δυσκολίες επικοινωνίας µεταξύ µας 
λόγω του χάσµατος γενεών.

Φιλιά!!!
Φρατζέσκα, Μαρία. Διαµαντούλα, Θωµαή

Δεν µπορώ να πάρω αποφά-
σεις ή τουλάχιστον αποφα-
σίζω µε δυσκολία, γιατί δεν 
ξέρω ποιο είναι το σωστό.
Πολλές φορές ξέρω ότι πρέπει  
να αποφασίζω µε βάση τη λο-
γική αλλά δεν το κάνω.Επιπλέ-
ον έρχοµαι σε αντιπαράθεση 
µε τους γύρω µου, ακόµα και 
µε τον ίδιο µου τον εαυτό. 
Ονειρεύοµαι πως κάποτε θα 
είµαι πιο σίγουρη για τον εαυ-
τό µου. Φοβάµαι για τις απο-
φάσεις που πρέπει να πάρω  
αργότερα.
Ξένια
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1) Προβληµατιστήκαµε και καταλάβαµε πως µπο-
ρούµε να δώσουµε λύσεις σε διάφορα προβλήµατα 
ανάµεσα στις σχέσεις µας µε τους γύρω µας.
2) Πως µπορούµε να βοηθήσουµε τους συνανθρώ-
πους που αντιµετωπίζουν κάποιο πρόβληµα.

3) Μας βοήθησε να γνωρίσουµε τον εαυτό µας και 
άλλα άτοµα που συµµετέχουν στις συνεδριάσεις.

Ελένη
Μαργαρίτα
Ράνια
Κατερίνα

∆È ¤¯Ô˘ÌÂ ¿ÚÂÈ ·fi ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ;

™ÙËÚ›˙ÔÌ·È ÛÙ· fi‰È· ÌÔ˘

• Μας βοήθησε στην επικοινωνία 
µας µε τα υπόλοιπα άτοµα, και πρώτα 
απ’ όλα τους φίλους µας.
• Μας βοήθησε στην αυτογνωσία 
µας.
• Να κατανοούµε τους συνανθρώ-
πους µας και µέσω αυτού να τους 
βοηθάµε στα προβλήµατά τους. Να 
είµαστε διαλλακτικοί.

Μαρτίνα
Κάτια
Γιάννα
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Είναι σηµαντικό:
• να προσπαθούµε να “ανοιγόµαστε”

• να εξωτερικεύουµε τα συναισθήµατά µας στους άλλους

• να διαλέγουµε τα άτοµα στα οποία θα τα λέµε

• να µάθουµε ν’ακούµε και µεις τους άλλους. Όχι µονόλογος!

Μαρτίνα • Ξένια • Μαρία • Γιώργος

Για πιο γόνιµες διαπροσωπικές σχέσεις πρέπει:
• να αναζητάµε τα καταλληλότερα άτοµα , για να µοιραστούµε τη λύπη ή/και τη χαρά µας

• να υπάρχει κατανόηση

• ο δέκτης να µπορεί να µας ακούει χωρίς να επεµβαίνει δίνοντας συµβουλές ή κρίνοντας καταστάσεις

• να εκφράζουµε τα συναισθήµατά µας χωρίς αίσθηµα κατωτερότητας και ντροπής γι’αυτά

Βιργινία • Τάνια • Μανώλης

Υπάρχει ανάγκη:
•ο φίλος ν’ακούει και όχι µόνο να συµβουλεύει και να επικρίνει

•να µην κρατάµε όλα όσα νιώθουµε µέσα µας

•να καταλάβουµε αυτό που νιώθει ο άλλος και να µπούµε στη θέση του

•να µην ντρεπόµαστε για τα συναισθήµατά µας

Κατερίνα • Κυριακή • Ελένη • Χρυσάνθη

∆È ÓÈÒıˆ Î·È ÛÂ ÔÈÔÓ Ó· ÙÔ ˆ;
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ΑΜΟΡΓΟΣ • ΑΝΑΦΗ
• Η Αµοργός ήταν το νησί, όπου µε δαπάνες του 
µοναστηρίου, ιδρύθηκε το 1829 (“21 Ιουνίου” λέει η 
πινακίδα που σώζεται εκεί) το πρώτο γυµνάσιο της 
ελεύθερης Ελλάδας.

∫À∫§∞¢∂™: π™∆√ƒπ∞ ñ OI “∞°¡ø™∆∂™” ¶∆ÀÃ∂™ ∆∏™

Γενικά:
• Τα 313π.Χ., αναπτύσσεται η συνεργασία 
µεταξύ των κυκλαδικών πόλεων • κρατών. 
Δηµιουργείται το Κοινό των Νησιωτών, ένα 
είδος οµοσπονδίας µε έδρα τη Δήλο και 
αργότερα την Τήνο!!!
• Στις 31 Μαρτίου 1821, ο Γεώργιος Παλαµά-
ρης απο τον Πύργο της Τήνου υψώνει τη ση-
µαία της εθνεγερσίας. Ένοπλα σώµατα από 
όλα τα νησιά σπεύδουν στην Πελοπόννησο.

• Εξέχουσα φυσιογνωµία της επανάστασης 
του ‘21 είναι η Μαντώ Μαυρογένους, που 
µεγάλωσε στην Τήνο στο σπίτι του θείου 
της παπα-Μαύρου ενώ καταγόταν απο τη 
Μύκονο.
• Στις 16 Φεβρουαρίου 1878, η πρώτη εργατι-
κή απεργία στον ελληνικό χώρο εκδηλώνε-
ται στη Σύρο.Παραλύουν τα ναυπηγεία και 
τα βυρσοδεψεία, που είναι οι κύριοι κλάδοι 
της συριανής βιοµηχανίας.

ΘΗΡΑ (Σαντορίνη)
• Αν ο χάρτης της µυθικής Ατλαντίδας τοποθετηθεί 
πάνω στο χάρτη της Θήρας, θα προκύψουν εκπλη-
κτικές οµοιότητες. Την υπόθεση αυτή υποστήριζε 
ο καθηγητής του Αθηναϊκού Σεισµολογικού Ινστι-
τούτου Άγγελος Γαλανόπουλος, την οποία όµως αρ-
νούνταν ο ακαδηµαϊκός και καθηγητής Αρχαιολογίας 
Σπύρος Μαρινάτος.
Ίσως η χαµένη Ατλαντίδα να µην υπήρξε ποτέ. 
Ίσως, όµως το πανέµορφο παραµύθι να ξεκίνησε 
απο την καταστροφή της Σαντορίνης κι απο στόµα 
σε στόµα, απο γενιά σε γενιά, να έφτασε ως τους 
Αιγύπτιους της εποχής του Σόλωνα παραφθαρµένο 
και εµπλουτισµένο.

ΝΑΞΟΣ
• Στην επανάσταση του ‘21 δεν µετείχε η Νάξος, 
καθώς οι Ελληνες εµποδίστηκαν απο το λατινικό  
στοιχείο που τότε ακόµα πλειοψηφούσε στο νησί. 
Στα 1820 έφτασαν να διώξουν τους αντιπροσώπους 
των Ελλήνων.
• Στα χρόνια των δικτατόρων (Μεταξά και Πάγκαλου) 
η Νάξος έγινε τόπος εξορίας των πολιτικών  τους 
αντιπάλων.

ΙΟΣ
• Ο µεγαλύτερος ποιητής όλων των εποχών, ο Όµη-
ρος, πέθανε και τάφηκε στην ‘Ιο, όπως υποστηρίζουν 
πολλοί αρχαίοι συγγραφείς.

ΑΝΔΡΟΣ
• Η φιλοσοφική Ακαδηµία της Άνδρου και οι περισ-
σότερες απο τις σπουδαίες εκκλησίες της κτίστηκαν 
στις αρχές της δεύτερης χιλιετίας, τότε που έδρασε 
και ο θεολόγος-φιλόσοφος Μιχαήλ Ψελλός (1018 • 
1078µ.χ) που τιµήθηκε ως υπέρτιµος και ύπατος των 
φιλοσόφων.

ΜΥΚΟΝΟΣ
• Απο τους πρώτους που επαναστάτησαν στα νησιά, 
πρόσφεραν στον Αγώνα 2 πολεµικά πλοία µε 130 
πυροβόλα. Εντάχθηκαν στη µοίρα του Υδραίου Για-
κουµάκη Τοµπάζη.
• Στα 1832, η Μαντώ  εξορίστηκε στη Μύκονο, ενώ την 
ίδια  χρονιά πέθανε και ο αγαπηµένος της Δηµήτρης 
Υψηλάντης.

Α2
Γιάννα Φιλιππούση
Λύκειο Τήνου
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ΤΗΝΟΣ
• Βορειοδυτικά της χώρας βρί-
σκεται ο ναός του Ποσειδώνα 
και της Αµφιτρίτης. Ειναι ο µό-
νος ναός που γνωρίζουµε να 
τιµούσαν και το σύζυγο του  
Ποσειδώνα, Αµφιτρίτη.

ΣΥΡΟΣ
•Στα 1845, ιδρύθηκε υποκατά-
στηµα της Εθνικής Τράπεζας.
• Στα 1856, η πρώτη ναυτιλιακή 
εταιρεία, η “Έλληνική Ατµο-
πλοϊα”, ήταν γεγονός. 
Η Ερµούπολη εξελίχθηκε σε 
πρώτο λιµάνι της χώρας, πριν 
αναπτυχθεί ο Πειραιάς
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§·ÔÁÚ·Ê›·
¶∞ƒ∞§√°∂™
∏ ∫∞∆∞ƒ∞ ∆∏™ ∫√ƒ∏™

Στην πάρα πάνω γειτονιά, στην παρακάτω χώρα,
Εκεί καθόταν µια γριά, καθόταν ένας γέρος.

Είχανε ένα κακό σκυλί κι’ ένα όµορφο κορίτσι,
Κορίτσι κρυφαγκάλιαστο και κρυφαγκαλιασµένο.
Στο παραθύρι κάθονταν τους µήνας λογαριάζει.
Ποιο µήνα επαντρεύτηκε, ποιο µήνα θα γεννήσει.
Σεπτέµβρη, Οκτώβρη δροσερό, Μάϊος και Γενάρης.
Μάγε µ’ και µάγεψέ τονα τον νέο που µ’ αγαπά.
Όπου µε φίλει κι’ έλεγε αγάπη δεν αρνιέται,
και τώρα µ’ απαρνήθηκε σαν καλαµία στον κάµπο.
Δίνεις φωτιά στην  καλαµιά, µαυρίζει ο κάµπος όλος,
έτσ’ είναι κι’ η καρδούλα µου µαύρη κι’ αραχνιασµένη.
Κάνω να τον καταρασθώ και πάλιν τον λυπούµαι.
Ήταν η πρώτη µου φιλία κι η  πρώτη µου αγάπη.

Φ Χ Τ Ο Ξ Ο Β Ο Λ I Α
Γ Ι Ε Φ Λ Ε Υ ∆ Ζ Κ Ψ
Θ Α Κ Η Φ Υ Ω Σ Χ Ζ Ξ
Λ Φ Π Ε Ν Τ Α Θ Λ Ο Φ
Χ Ψ Ξ Α Γ Ε Κ Χ Ν Ρ Ο
Τ Ι Θ Α Ξ Π Α Ν Ω Ν Λ
Χ Ο Σ Β Κ Α Σ Ο Φ Κ Υ
Υ Ω Κ Π Α Λ Α Μ Α Σ Μ
∆ Ζ Ο Λ Φ Η ∆ Ι Λ Ο Π
Θ Κ Π Ε Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Ι
Η Ζ Ο Ζ Ο Ρ Λ Ξ Φ Χ Α
Ν Α Β Ε Ξ Φ Ο Ι Β Ο Σ
Α Λ Ο Ζ Π Λ Ρ Α Φ Ι Ν
Ξ Ε Λ Ι Α Μ Ν Ν Ξ Ζ Ε
Λ Φ Η Ι Κ Ζ Λ Ζ Φ Ο Ν

10 Λέξεις σχετικές µε τους ολυµπιάκους αγώνες

Βαγγελίτσα Κουσουνάδη, Γεωργία Φόνσου, 
Μάρα Βιδάλη, Σταυρούλα Σανταµούρη

∫ƒÀ¶∆√§∂•√

Α. Γκράχαµ Μπέλ

Ρούντολφ Ντίζελ 

Αφοι Ράιτ 

Τόµας Έντισον 

Γ. Μαρκόνι

Αεροπλάνο

Ατµοµηχανή

Ραδιόφωνο

Τηλέφωνο

Πετρελαιοκινη-

τήρας

Φωτογράφος

Από ψηλά να γκρεµισθεί και χαµηλά να πέσει,
σαν  το γυαλί να ραϊσθεί, σαν το κερί να λιώσει.
Κι’ εγώ διαβάτρα να γενώ, να µπαίνω και να βγαίνω,
κι’ ‘γω έχ’ φάντινο πανί σαρανταπέντε πήχες,
τις δέκα βάζω για ξαντό, τις δέκα για µουχτάρια
κι οι άλλες οι αποδέλοιπες νάναι το σάβανό του
Καλώς να κάνετε  γιατροί, καλώς να πολεµάτε,
κι’ αν κόβουν τα ξυράφια σας, κρέατα µην λυπάσθε.
- µωρ’ σκύλα, µωρή άπιστη, µώρη κακιά γυναίκα,
σεν ήτο κρίσις να µε πάς, κρίτης για να µε κρίνει
µον’ µε ‘ριξες ες τον Θεό, που είναι δικαιοκρίτης.
- Έτσι το θέλετε οι νιοί το δέντρο να αγαπάτε,
κι’ όταν θα φάτε τον καρπό,  το δέντρο λησµονάτε.
- Λέγε το, κόρη µ’ , λέγε το, λέγε το κοπελίτσα µ’.

Σιώτος Γιάννης

∞¡∆π™∆√πÃπ™∏



To νέο cd των ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΡΙΝΩΝ κυκλοφόρησε 
στα ράφια των δισκοπωλείων αρχές Δεκεµβρίου µε 
τίτλο: “Ό,τι απέµεινε απο την ευτυχία” και περιέχει 12 
τραγούδια εκ των οποίων τα 10 είχαν ήδη παρουσια-
στεί σε  live.

1. µνήµες  του νερού 
2. διάφανα κρίνα. 
3. δις Τζούλια. 
4.el hombre solo. 
5. σκισµένος χαρταετός 
6. κάρµα 
7. ό,τι απόµεινε απ’ την  ευτυχία 
8. κάθε τι που ανασαίνει 
9.  τελευταίο ποτό µε τον διάβολο 
10. ένα µέρος που µπορείς να κρυφτείς 
11.παράδεισος 
12. το τραγούδι της Βάλιας και του λύκου

Η εταιρεία που εξέδωσε το cd ήταν η δική τους Τhis 
is my voice.
Σίγουρα δεν ειναι τόσο σκοτεινό όσο τα δύο πρώτα 
τους άλµπουµ, δεν είναι τόσο ερωτικό όσο το τρίτο 
και σίγουρα υπάρχει κάποιο ίχνος αισιοδοξίας.
Παρόλα αυτά το γενικό ύφος θεωρώ πως κινείται ξανά 
σε... υψηλά (και µελαγχολικά) επίπεδα έχοντας που και 
που κάποιες φωτεινές  πινελιές. Αλλωστε αυτό σηµαί-
νει Διάφανα Κρίνα...
Δεν πρόκειται να τα δούµε ποτέ να τραγουδούν το 
Shake it του Ρουβά, ούτε κάτι απο Μπουγά.
Όλα τα σχέδια που υπάρχουν στο βιβλιαράκι µε τους 
στίχους είναι του Θάνου Ανεστόπουλου  καθώς και το 
σκίτσο στο εξώφυλλο.
Βλέποντας τους τίτλους των κοµµατιών, τα σκίτσα του 
Θάνου, τα χρώµατα, και όλο το προφίλ του δίσκου,
αρχίζω και πιστεύω ότι αυτός ο δίσκος φωνάζει επίµο-
να “ είµαι ο τελευταίος!!!”... Οι στίχοι του τραγουδιού 
“διάφανα κρίνα” τα σκίτσα του Θάνου, ο σκύλος που 
απεικονίζεται στο εξώφυλλο της συσκευασίας νεκρός 
αλλά και το κίτρινο χρώµα...
Ο καθένας βέβαια έχει διαφορετική άποψη για  το τι 
µπορεί να συµβολίζουν ο σκύλος,  το ψαροκόκκαλο, 
η µαύρη  καρδιά...

Εξάλλου, όπως είχε πει  και ο Παντελής κάποτε 
“µερικές φορές είναι πολύ καλό να µένουν και κάποιες 
απορίες... 

Σοφία

µÈ‚Ï›Ô
°∂À™∏ ¶π∫ƒ∞ªÀ°¢∞§√À
Η Φαίδρα και ο Οδυσσέας είναι δύο νέοι 18 χρονών
Η Φαίδρα κάνει θεατρικές σπουδές, ενώ ο Οδυσσέας 
σπουδάζει µαθηµατικά και ασχολείται µε τη µουσική.
Η Φαίδρα αναρωτιέται αν µπορεί να κάνει τα όνειρα 
της πραγµατικότητα. 
Ο Οδυσσέας είναι πιο δραστήριος  αλλά µια σχέση τον 
έχει κάνει δύσπιστο στις σχέσεις του µε τους άλλους.

Η Φαίδρα και ο Οδυσσέας θα 
γνωριστούν αλλά η αγάπη τους 
θα καταλήξει σε µια τραγική  
ιστορία δύο θυµάτων του AIDS.
Συγγραφέας: Κοντολέων Μά-
νος, εκδόσεις: Πατάκη, 
τιµή: 8,80 €.

ª√À™π∫∏

LIVE

Ï‹ÚË˜ ¿ÁÓÔÈ·
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∆∞ °∂§√π∞

* Πώς λέγεται η γυναίκα που γεννάει τρία παιδιά;
• Γεννήτρια

* Πώς λέγεται αυτός που κοιτάει προς τον τοίχο;
• Πρόστυχος!!

* Τι κάνουν 10 ξανθιές στον Ατλαντικό Ωκεανό;
• Ψάχνουν τον Leonardo di Caprio...

* Tι κοινό έχουν µια τούρτα και τα αυτιά του γαϊ-
δάρου;

•  Και τα δύο είναι µε (γάλα)
* Ποια είναι η διαφορά ανάµεσα στο πεπόνι και 
στο παγώνι

• Το πεπόνι παγώνει ενώ το παγώνι δεν πεπόνει...
*Γιατί οι Πόντιοι αγοράζουν  δύο πλυντήρια;

• Για να βάζουν πάνω  τη σκάφη.
* Γιατί αγοράζουν και τρίτο;

•Για να µην κάνει κοιλιά η σκάφη...
* Πώς λένε οι ανθρωποφάγοι έναν άνθρωπο που 
τρέχει;

•Fast Food...
* Tι κοινό έχει µια τούρτα και µια πεθερά;

• Και τις δύο τις θες κρύες και µε κεριά...
*  Το άκρον άωτο της γκαντεµιάς είναι να έχεις πεθερά 
Ελπίδα και να ξέρεις ότι πεθαίνει πάντα τελευταία.

Ράνια, Ξένια, Ελένη, Διαµαντούλα, Αλέκα, Γιάννης

ª∞ƒ°∞ƒπ∆∞ƒπ∞

• ‘Εχω 36 πυρετό
• Αεροβόλα  µε µπαρούτι
• Ρε συ όχι πάλι αυτό το CD! To ακούσαµε πεντακόσι-
ες φορές!
• Δεν πειράζει! Να τις εκατοστήσουµε!
• Άκου µια άσχηµη µυρωδιά.
• Οµοφυλόφιλοι πόλεµοι( αντί για εµφύλιοι)
• Έγραψα 15 στα προφορικά
• Η Madonna  δεν είναι καλή τραγουδίστρια. Η φωνή 
της είναι χάλια και αντιγράφει την Βίσση.
• Αύριο έχει γενέθλια ο Κώστας. Γιατί, πώς τον λένε;
• Μόλις έρθω, θα γυρίσω.
• Είµαι εργασιοµανής. Δουλεύω ενστικτωδώς.
• Βλέποντας  τον αγώνα  Ελλάδα - Αγγλία και ενώ έχει  
ο Owen την µπάλα για τους Άγγλους  λέει: Ρε γιατί 
δεν παίρνουµε τον Owen να παίξει στην Εθνική µας;
• Το άκουσα µε τα ίδια µου τα µάτια.
• Τι γιορτάζουµε την 28η Οκτωβρίου; 
• Τον Δεκαπενταύγουστο!
• ‘Ηρθε το χαρτί µε το σφαξ( αντι για fax)
• Έχεις σύµπλεξ κατωτερότητας.
• Θέλω ένα κιλό σοκολατάκια τσόντα (αντί για τσο-
κόντα).
• Ωραία νύχτα σήµερα.

Ράνια, Ξένια
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™¶∞∑√∫∂º∞§π∂™

1. Τα αποτσίγαρα...
Μια γύφτισσα ψάχνει στο δρόµο για αποτσίγαρα.Κάθε 
εφτά αποτσίγαρα που µαζεύει τα κάνει ένα τσιγάρο.
Αν βρήκε 49 αποτσίγαρα, πόσα τσιγάρα θα καπνίσει;

 
2. Τα αδέλφια
Ο Γιώργος, ο αδελφός της Αννας, έχει έναν περισσότε-
ρο αδελφό  απ’ ότι έχει αδελφές. Πόσα περισσότερα 
αδέλφια απο αδελφές έχει η Αννα;

3. Η Γέφυρα
Ένας άνθρωπος πρέπει οπωσδήποτε να περάσει µια 
γέφυρα και χρειάζεται για αυτό ακριβώς 10 λεπτά.
Όµως  ακριβώς στη µέση της γέφυρας βρίσκεται  ένας 
φύλακας  που απαγορεύει την διέλευση. Αυτός κοιµά-
ται για 5 λεπτά και κοιµάται τα επόµενα 5 εναλλάξ.Πώς 
ο άνθρωπος θα περάσει απέναντι; (δεδοµένου ότι ,αν  
ξεκινήσει, ο φύλακας θα τον δεί και δεν  θα κοιµηθεί!)
Θα ξεκινήσει ακριβώς την ώρα που θα κοιµηθεί. 

4. Ο γρίφος του Einstein 

Yπάρχουν 5 σπίτια διαφορετικών χρωµάτων. Σε καθέ-
να από αυτά κατοικεί και ένας άντρας  διαφορετικής 
εθνικότητας. Ο καθένας από αυτούς έχει το δικό του 
ποτό, τη δικιά του µάρκα τσιγάρων και το δικό του 
κατοικίδιο. Το ερώτηµα είναι: Ποιος έχει το ψάρι;
1. ο Αγγλος µένει στο κόκκινο σπίτι
2. ο Σουηδός έχει σκύλο
3. ο Δανός πίνει τσάι

4. το πράσινο σπίτι είναι αριστερά από το άσπρο
5. ο ιδιοκτήτης του πράσινου σπιτιού πίνει καφέ
6. αυτός που καπνίζει Pall Mall εκτρέφει πουλιά
7. ο ιδιοκτήτης του πράσινου σπιτιού καπνίζει Dunhill
8. αυτός  που µένει στο µεσαίο σπίτι πίνει γάλα
9. ο Νορβηγός µένει στο πρώτο σπίτι
10. αυτός που καπνίζει Blends µένει δίπλα σε αυτόν 
που έχει γάτες
11. αυτός που έχει το άλογο µένει δίπλα σε αυτόν που 
καπνίζει Dunhill
12. ο ιδιοκτήτης  που καπνίζει Blues Master πίνει 
µπύρα
13. ο Γερµανός καπνίζει  Prince
14. o Νορβηγός µένει δίπλα στο µπλέ σπίτι
15. αυτός που καπνίζει Blends έχει έναν γείτονα που 
πίνει νερό.

5. Ποιο είναι το σύνθηµα
Βρίσκεσαι έξω από ένα κάστρο. Η πύλη του είναι κλει-
στή και εσύ θέλεις να µπείς µέσα. Έχεις κρυφτεί πίσω 
απο κάτι θάµνους  και παρακολουθείς τους στρατιώ-
τες που µπαίνουν µέσα. Την ώρα που πάει ο πρώτος να 
µπει του λέει ο φρουρός 12. Ο στρατιώτης απαντάει 6 
και τον αφήνει να περάσει. Πάει ο δεύτερος στρατιώ-
της  και ο φρουρός του λέει 8. Ο στρατιώτης απαντάει 
4 και µπαίνει µέσα. Πάει και ένας τρίτος στρατιώτης 
και αφού ο φρουρός  του είπε 6 εκείνος απάντησε 3 
και µπήκε και αυτός.
Τότε σηκώνεσαι και εσύ και πας προς την πύλη. Σε στα-
µατάει ο φρουρός και σου λέει 4 εσύ αµέσως απαντάς 
2  αλλά ο φρουρός δεν σε αφήνει να µπείς µέσα. Ποιο 
είναι το σύνθηµα που έπρεπε να του δώσεις;

Καλυβάς Γιώργος 1ο Ενιαίο Λύκειο Σύρου.

8. Διότι µε τα 49 αποτσίγαρα φτιάχνει 7 τσιγάρα, 
απο τα οποια περισσεύουν 7 αποτσίγαρα. 
Άρα άλλο ένα τσιγάρο.

3. Από αυτό που διαβάσαµε καταλάβαµε οτι υπάρ-
χουν ήδη 2 αδέλφια, ο Γιώργος και ο αδελφός της 
Αννας που έχει αδελφό τον Γιώργο. Προσθέτουµε 
και τον έναν ακόµα που λέει ο γρίφος και γίνονται  
3.

Θα προχωρήσει για 4 λεπτά και τότε θα γυρίσει πί-
σω.Στο  πέµπτο λεπτό ο φύλακας που θα ξυπνήσει 
θα θεωρήσει ότι ο άνθρωπος έρχεται απο απέναντι 
και τον γυρίζει πίσω.

Το έχει ο Γερµανός, που µένει στο πράσινο σπίτι, 
πίνει καφέ και καπνίζει Prince.

Το σύνθηµα που έπρεπε να του δώσεις είναι 7!!! 
Αν παρατηρήσεις καλά οι αριθµοί 12, 8, 6 αποτε-
λούνται απο 6 ,4 , 3 γράµµατα αντίστοιχα. Συνεπώς 
θα έπρεπε να του απαντήσεις 7 και όχι 2 αφού το 4 
αποτελείται  απο 7 γράµµατα. Ο φρουρός δηλαδή 
ζητούσε τον αριθµό των γραµµάτων του αριθµού 
που σου  έλεγε.
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Σίγουρα και τα δύο αφορούν στην εξωτερική έµφα-
ση του ατόµου, παρ’ όλα αυτά το πρώτο αποτελεί 

τάση για µίµηση που οδηγεί στην οµοιοµορφία ενώ το 
δεύτερο αντίθετα προβάλλει την διαφορετικότητα 
και ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα.
Η µόδα απο την πλευρά της µπαίνει ξαφνικά στην ζωή 
µας και φεύγει γρήγορα, τη µια στιγµή φτάνει στα ύψη 
ενώ αµέσως µετά γνωρίζει την αδιαφορία. Επιπλέον 
ως  οργανωµένος  µηχανισµός  έχει καταφέρει να προ-
ωθήσει συγκεκριµένα προϊόντα, συγκεκριµένες ιδέες, 
συγκεκριµένες αντιλήψεις  υπηρετώντας πάντα φυσι-
κά οικονοµικά και πολιτικά συµφέροντα. Πώς το κατα-
φέρνει  αυτό; Ποιος είναι αυτός που δεν κάθεται µε τις 
ώρες στον καναπέ χαζεύοντας τηλεόραση; Ποιος είναι 
αυτός που προβάλλει αντιστάσεις  σε αυτό το έξυπνο 
“κουτί”; Σίγουρα όχι η πλειοψηφία ... Έτσι λοιπόν  µέσω 
των διαφηµίσεων γίνεται µια προπαγάνδα θύµα της 
οποίας  είναι το καταναλωτικό κοινό.
“έλα που δεν µπορώ , πλέον ν’ αντισταθώ, σ’αυτό το 
Gucci φόρεµα που φοράς....”
Γιατί  δεν µπορεί να αντισταθεί δηλαδή ;
Ίσως, γιατί η µάρκα κάνει την διαφορά. Αυτό άλλωστε  
µας έχει επιβάλλει η µόδα. Αυτό έχουµε άκριτα δεχθεί. 
Μ’ ένα ρούχο µάρκας θα καταφέρουµε να γίνουµε “in” 
αλλά και ταυτόχρονα να µετατραπούµε  σε άλλο ένα 
ακόµα θύµα της µόδας.Βέβαια, στις µέρες µας, αυτό 
έχει πλέον λίγη σηµασία . Ο στόχος να γίνουµε αποδε-
κτοί στην κοινωνία και στον έξω κόσµο έχει επιτευχθεί! 
Τελικά για να γίνει κάποιο άτοµο αναγνωρίσιµο πρέπει 
να υιοθετεί µια συγκεκριµένη συµπεριφορά και εµφά-
νιση; Γιατί καθετί διαφοροποιηµένο αντιµετωπίζεται 
απο την κοινωνία µε κακή πρόθεση; Γιατί έχουν τεθεί 
“ταµπέλες” που πετάνε στο περιθώριο ο,τιδήποτε δεν 
υποτάσσεται στις επιταγές της µόδας; 
Τελικά έχουµε φτάσει στο σηµείο να αποδεχόµαστε 

την τυποποίηση και να περιφρονούµε την ιδιαιτερό-
τητα.
Καθένας µας όµως είναι διαφορετικός απο τους υπό-
λοιπους  και έχει ξεχωριστή φυσιογνωµία πράγµα που 
τον κάνει µοναδικό. Αυτή τη µοναδικότητα αναδει-
κνύει το στυλ το οποίο διαµορφώνεται προβάλλοντας 
αντιστάσεις στο παιχνίδι των πολυεθνικών εταιρειών 
και των υψηλών οίκων ραπτικής. Το στυλ εκφράζει 
τον ιδιαίτερο τρόπο ντυσίµατος σε συνδυασµό µε τις 
ιδέες  και γενικότερα τις απόψεις για την ζωή. Αντίθετα 
µε την µόδα, χαρακτηρίζεται απο φαντασία, σταθερό-
τητα, ελευθερία και δυναµισµό. Τα άτοµα µε στυλ δεν 
παρασύρονται απο τους πολλούς, δεν υιοθετούν ότι 
προωθείται στην αγορά αλλά οι επιλογές τους  γίνο-
νται µετά από προβληµατισµό.
Είναι φανερό ότι  µόδα και στυλ δε συµβαδίζουν. Το 
ένα καταργεί το άλλο. Η µόδα µαζοποιεί και φτιάχνει 
“καλούπια “ ενώ το στύλ αντιστέκεται σε αυτό.
Είναι λοιπόν δική µας επιλογή το αν θα ενταχθούµε 
στους ρυθµούς της µόδας ή  θα διαφοροποιηθούµε 
από αυτήν αναζητώντας αυτό που πραγµατικά µας 
ταιριάζει. Είναι πλέον δική µας επιλογή το αν θα φο-
ρέσουµε τη συγκέκριµένη µάρκα παντελονιού και 
θα διαµορφώσουµε το ανάλογο look µοιάζοντας µε  
όλους τους άλλους µόνο και µόνο για να ενταχτούµε  
στην παρέα τους µετατρεπόµενοι σε θύµατα  της 
µόδας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουµε επιτέλους 
ότι µόνο εµείς έχουµε δικαίωµα στον εαυτό µας. Να 
είµαστε αυτό που θέλουµε να είµαστε και όχι αυτό που 
θέλουν οι άλλοι.

Λεβαντή Βίκυ, Απέργη Θωµαή, Κοντοβουνήσιου
Μαρία, Σιώτη Ειρήνη, Περπινιά Σοφία
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Ολυµπιακή Εκεχειρία

Η οργανωτική Επιτροπή των αγώνων σε συνεργασία µε την 
ελληνική κυβέρνηση έκαναν έναν «αγώνα δρόµου» για να 
προωθήσουν διεθνώς την ιδέα της Ολυµπιακής εκεχειρίας. 
Πολλές χώρες έχουν υπογράψει ήδη το σύµφωνο της Ολυ-
µπιακής εκεχειρίας. Εντούτοις, πρέπει να εξηγήσουµε τι 
είναι Ολυµπιακή Εκεχειρία. Είναι λοιπόν, ο τερµατισµός κάθε 
πολεµικής συµπλοκής στον πλανήτη κατά την διάρκεια τέ-
λεσης των Ολυµπιακών αγώνων. Σε αυτό το σηµείο πρέπει 
να θυµήσουµε ότι η ιδέα αυτή προέρχεται από την αρχαία 
Ελλάδα. Δυο µήνες πριν την έναρξη των αγώνων όλες οι 
ελληνικές πόλεις-κράτη σταµατούσαν κάθε εχθροπραξία 
για να προετοιµαστούν για την συµµετοχή τους στους 
αγώνες. Οι αγώνες αυτοί αποτελούσαν για τους αρχαίους 
Έλληνες ιερή στιγµή, διότι κατά την διάρκεια των αγώνων 
ενώνονταν σαν µια γροθιά, αν και κάθε πόλη-κράτος είχε 
δικό της τρόπο διακυβέρνησης και στην ουσία αποτελούσε 
ξεχωριστό κράτος.
Η παγκόσµια ειρήνη απειλείται τον τελευταίο καιρό από 
τροµοκρατικές επιθέσεις, γι’αυτό είναι πολύ σηµαντικό η 
ιδέα της Ολυµπιακής εκεχειρίας να µην µείνει µόνο στα χαρ-
τιά αλλά να γίνει πραγµατικότητα. Ένας επιπλέον λόγος που 
πρέπει να γίνει πραγµατικότητα είναι ότι η Ολυµπιάδα της 
Αθήνας κινδυνεύει από τυχόν τροµοκρατική επίθεση.
Είναι πολύ θλιβερό και συνάµα υποτιµητικό για την ανθρω-
πότητα να βαδίζει στον δρόµο των πολέµων και να µην έχει 
διδαχτεί καθόλου ύστερα από δυο καταστροφικούς παγκό-
σµιους πολέµους. Να σηµειωθεί ότι δεν απέχουν (χρονικά) 
πολύ από το σήµερα. Έτσι η τελευταία ελπίδα της ανθρωπό-
τητας για ειρήνη συµβαδίζει µε τους Ολυµπιακούς αγώνες. 
Είναι η πρώτη φορά που έρχεται στο προσκήνιο η ιδέα 
της Ολυµπιακής εκεχειρίας και ελπίζουµε να καθιερωθεί 
από τους επόµενους Ολυµπιακούς αγώνες. Ας είναι στους 
αγώνες της Ελλάδας το πρώτο λιθαράκι για την παγκόσµια 
ειρήνη.
Ας γίνουν οι Ολυµπιακοί αγώνες µια παγκόσµια πολιτισµική 
και αθλητική γιορτή που θα ενώσει τη διαφορετική κουλ-
τούρα, γλώσσα, θρησκεία και πολιτισµική κληρονοµιά των 
λαών, για να συνθέσουν ένα παγκόσµιο πολιτισµό. Και να 
έχει ως επίκεντρο του τον άνθρωπο όπου θα σέβεται το 
διαφορετικό στοιχείο απ’όπου και αν προέρχεται. Γιατί οι 
Ολυµπιακοί αγώνες είναι πάνω απ’όλα ένας ύµνος στον ΑΝ-
ΘΡΩΠΟ, ένας ύµνος στη θέληση και στην αγωνιστικότητα. 
Τέλος, οι πέντε κύκλοι, το σύµβολο των αγώνων, ας γίνουν 
κύκλοι αγκαλιάς για όλους τους ανθρώπους αυτού του µι-
κρού πλανήτη που λέγεται Γη.
Σέρα  Μανώλης
1ο Ενιαίο Λύκειο Σύρου

√§Àª¶π∞∫√π ∞°ø¡∂™

Η σηµασία για την Ελλάδα

Οι Ολυµπιακοί αγώνες επιστρέφουν το κα-
λοκαίρι στη χώρα η οποία τους γέννησε, στη 
χώρα που αναβίωσαν και τελέστηκαν οι πρώτοι 
σύγχρονοι Ολυµπιακοί αγώνες χάρη στην ιδέα 
του Γάλλου κόµη Πιερ Ντεκουπέρ, το 1896. Και 
στη χώρα που θα προσπαθήσει να τους δώσει 
την χαµένη τους αίγλη και τη σηµασία, όχι µόνο 
για τον αθλητισµό αλλά και για τον παγκόσµιο 
πολιτισµό.
Σε λιγότερο από δύο µήνες θα πραγµατοποιηθεί 
η έναρξη των Ολυµπιακών αγώνων στην Αθήνα. 
Ο ελληνισµός είναι έτοιµος να ανάψει την φλό-
γα του πολιτισµού και του αθλητισµού; Και δεν 
εννοώ αν οι αθλητικές εγκαταστάσεις είναι έτοι-
µες, αλλά εννοώ κατά πόσον η Ελλάδα µπορεί 
να προβάλλει σ’αυτούς τους Ολυµπιακούς το 
αθλητικό ιδεώδες που υπήρχε στην αρχαιότη-
τα. Επίσης, πόσο έτοιµη είναι να προβάλλει τους 
αγώνες σαν πολιτιστικό γεγονός και όχι σαν 
αγώνα εκατό µέτρων ανάµεσα σε πολυεθνικές 
εταιρείες, όπως έγινε το 1996 στην Ατλάντα των 
Η.Π.Α από την coca cola, η οποία «καπέλωσε» 
τους αγώνες µε στόχο το κέρδος.
Για τους περισσότερους αθλητές η συµµετοχή 
τους στους Ολυµπιακούς αγώνες είναι η κο-
ρυφαία στιγµή της αθλητικής τους καριέρας. 
Αυτός θα πρέπει να είναι και ο στόχος της 
Επιτροπής των αγώνων, να αναδείξει τους 
Ολυµπιακούς σαν µια παγκόσµια γιορτή πολι-
τισµού, όπου θα συµµετέχουν όλοι οι λαοί για 
να εκπροσωπήσουν τον πολιτισµό τους και την 
αγωνιστικότητά τους.
Τέλος, είναι ιστορική στιγµή για την Ελλάδα που 
θα φιλοξενήσει ξανά τους Ολυµπιακούς αγώνες. 
Από την άλλη πλευρά παρουσιάζει πολιτικό και 
οικονοµικό ενδιαφέρον, γιατί η Ελλάδα έχει την 
ευκαιρία να δείξει στον πλανήτη τον πολιτισµό 
της και τον τουρισµό της. Μια άρτια διοργάνω-
ση τους θα ανεβάσει το κύρος της Ελλάδας στην 
παγκόσµια κοινή γνώµη.
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Την παρουσίαση του προγράµµατος, ξεκινήσαµε 
εµείς,  τα παιδιά της Σύρου, λέγοντας κάποια στοι-
χεία για τα ναυτικά επαγγέλµατα, τα παραδοσιακά 
παιχνίδια της Σύρου και τους  χορούς µας. Αξιοση-
µείωτο ήταν το γεγονός ότι κατά την διάρκεια της 
παρουσίασης των παραδοσιακών µας χορών, µερι-
κά παιδιά σηκώθηκαν και συνόδεψαν τα δικά µας 
παιδιά στο χορό, είτε χτυπώντας παλαµάκια, είτε 
χορεύοντας, είτε φωνάζοντας, χειροκροτώντας και 
σφυρίζοντας µε χαρά και πολύ καλή διάθεση. Μετά 
το τέλος της δικής µας παρουσίασης ακολούθησε 
ένα µικρό διάλειµµα όπου κατά την διάρκεια του 
µπορέσαµε να µιλήσουµε µε  τα παιδιά και γενικά 
να γνωριστούµε καλύτερα.
Τέλος του διαλείµµατος και ξανά στο αµφιθέατρο 
για την παρουσίαση των εργασιών των παιδιών 
απο την Κύπρο. Έγινε ανταλλαγή δώρων και κανο-
νίστηκε το επόµενο “ραντεβού” µε τα 17 παιδιά που 
συνεργαζόµαστε. Όλη η παρουσίαση στέφθηκε µε 
απόλυτη επιτυχία και αυτό δεν µπορούσε να κρυ-
φτεί. Η δουλειά και ο κόπος των 8 µηνών απέδωσε 
καρπούς !
Μετά από λίγες µέρες παραµονής στη Κύπρο, που 
είχαµε τη τύχη να τη ζήσουµε µέσα σε κρίσιµες 
ιστορικές στιγµές, ήρθε η ώρα της επιστροφής.  
Όµως έχουµε ευτυχώς τη δυνατότητα (χάρη στην 
τεχνολογία)να κρατήσουµε επαφή µέχρι την επό-
µενη µας συνάντηση που θα γίνει τον Σεπτέµβριο 
όταν έρθουν τα παιδιά από τη Κύπρο εδώ.Πρέπει να 
οµολογήσουµε ό τι περιµένουµε µε ανυποµονησία 
αυτή τη στιγµή  αλλά, υποµονή έρχεται καλοκαίρι 
και µετά ο...Σεπτέµβριος. Δυστυχώς όλα τα ωραία 
κάποτε τελειώνουν.

Μεραµβελιωτάκη Χρυσάνθη
Μαρτίνα  Ανδριανοπούλου.
Κατερίνα Σαγκινέτου.
Συλιβάνη Ελένη
Τάνια Πρίντεζη
1ο Ενιαίο Λύκειο Σύρου

Η εργασία που υλοποιήθηκε από την πρώτη τάξη του 
σχολείου µας, είχε τον τίτλο «από την νησιώτικη παρά-
δοση στους Ολυµπιακούς αγώνες». 
Αυτή, δηµιουργήθηκε στα πλαίσια του µαθήµατος της 
ολυµπιακής παιδείας που παρακολουθούµε µια ώρα 
την εβδοµάδα.
Αρχικά, πρέπει να σηµειωθεί ότι όλα τα παιδιά, ανεξαι-
ρέτως και των παιδιών που δε θα ακολουθούσαν την 
πλειοψηφία στην εκδροµή που θα πραγµατοποιούνταν 
στα πλαίσια της εργασίας, εργάστηκαν σκληρά χωρι-
σµένα σε τρεις οµάδες εργασίας.
Οι οµάδες εργασίας, ήταν οι εξής;
Ι) Παραδοσιακό παιχνίδι, ιι) Παραδοσιακοί χοροί και 
ιιι) Ναυτικά επαγγέλµατα. Κάθε οµάδα εργάστηκε 
ξεχωριστά µε την βοήθεια ενός καθηγητή. Η πρώτη 
οµάδα, το παραδοσιακό παιχνίδι δηλαδή, µε υπεύθυνη 
την κ. Δράκου συνέλεξε στοιχεία για τα παιχνίδια που 
έπαιζαν οι παππούδες και οι γονείς µας. Με ερωτηµα-
τολόγια χτύπησε πόρτες και έµαθε πως οι πρόγονοί µας 
διασκέδαζαν.
Η οµάδα των παραδοσιακών χορών µε την βοήθεια 
της κ. Παπανδρέου εργάστηκε εντατικά µαθαίνοντας 
ρεµπέτικους και παραδοσιακούς νησιώτικους χορούς, 
καθώς και την ιστορία του καθενός χορού όπως επίσης 
και των ερµηνευτών που τους συνόδευαν µε το τρα-
γούδι τους.
Τέλος, η τρίτη οµάδα των ναυτικών επαγγελµάτων, υπό 
την καθοδήγηση της κας Καπετάνιου, βιντεοσκοπώ-
ντας τις συνεντεύξεις που πήραν από διακεκριµένους 
αθλητές και ανθρώπους της θάλασσας έδωσαν το δικό 
τους στίγµα στη συνολική εργασία.
Φυσικά, δεν µπορούµε να ξεχάσουµε τις εκδηλώσεις 
και τις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα, τους 4 µήνες 
συνολικής δουλειάς, για τη συγκέντρωση χρηµάτων 
που ήταν απαραίτητα, λόγω του υψηλού κόστους της 
εκδροµής και των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για 
την παρουσίαση της εργασίας. Τελικά, χάριν της χορο-
εσπερίδας που κάναµε σε γνωστό εστιατόριο µε συνο-
δεία ζωντανής µουσικής και την λαχειοφόρο αγορά το 
ποσό που έπρεπε να δώσουµε εµείς τα παιδιά µειώθηκε 
αισθητά. Bέβαια το πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε από 
το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και το Ε.Ι.Ν. Επίσης, αξιοσηµείωτες είναι και 
δωρεές χρηµάτων που έγιναν από µεγάλους φορείς, 
όπως απ’το δήµο και τις µητρόπολεις της Σύρου.
Μέσα στα πλαίσια του προγράµµατος συνεργαστήκαµε 
µε µαθητές της Κύπρου από το σχολείο του Αποστόλου 
Βαρνάβα. Ήταν µεγάλη η χαρά µας, όταν βρεθήκαµε 
στη Κύπρο για να τους συναντήσουµε.
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Η διασκέδαση είχε διάφορες µορφές και τρόπους 
εκδήλωσης . Μέρος αυτής ξεκίνησε τη στιγµή που 

µπήκαµε στο πλοίο και εκεί ξεκίνησαν όλα...
Διασκέδαση και καλές στιγµές υπήρχαν στο ξενοδο-
χείο, στις βόλτες ακόµα και στις ξεναγήσεις. Η πραγµα-
τική διασκέδαση βέβαια ερχόνταν καθε βράδυ στην 
βραδινή έξοδο.
Οι µέρες που είχαµε στη διάθεση µας για να βγούµε 
να διασκεδάσουµε , δηλαδή  οι νύχτες, ήταν πέντε και 
µπορούσαµε να πάµε κάπου που, θέλαµε όλοι.Βέβαια 
αυτό δεν ήταν πάντα εφικτό, γιατί, όπως είναι φανερό, 
δεν γινόνταν να συµφωνούµε πάντα όλοι.Ευτυχώς βέ-
βαια δεν υπήρχαν προστριβές γι’αυτό το θέµα.
Τα τέσσερα απο τα πέντε βράδια η διασκέδαση πε-
ριλάµβανε µαγαζιά στα οποία ακούσαµε ελληνική 

και ξένη µουσική και, όπως είναι φυσικό, ο χορός δεν 
σταµατούσε µέχρι αργά το βράδυ. Ένα όµως απο τα 
βράδια της εκδροµής, το οποίο έµεινε αξέχαστο σε 
πολλούς, το περάσαµε σ’ένα ρεµπετάδικο  µέσα στην 
παλιά πόλη της Ρόδου.Το πρόγραµµα περιελάµβανε 
φυσικά ελληνική µουσική, τραγούδια  διαχρονικά 
αλλά και χορευτικά.Ήταν πραγµατικά πολύ ωραία!!! 
Το σηµαντικό ήταν πως ό,τι και να ακούγαµε, όπου και 

να ήµασταν , µας άρεσε δεν µας άρεσε, όλα τα παιδιά 
διασκεδάζαµε και γινόµασταν ένα, όλοι µια παρέα.Ο 
τοµέας της διασκέδασης, είναι ένα απ’τα κοµµάτια της 
εκδροµής τα οποία τα θυµόµαστε ιδιαίτερα...

Μαρία Πρίντεζη, Ξένια Δρόσου, Βιργινία  Θραψιάδου, 
Κυριακή Πλυτά
1ο Ενιαίο Λύκειο Σύρου
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Παράθυρο επικοινωνίας µε τους αναγνώστες.

Για όλα τα παιδιά της γης, το σχολείο είναι ένα µέρος 
όπου συµβαίνουν πολλά. Πολλοί µαθητές περνούν 
καλά, άλλοι λιγότερο καλά και άλλοι περνούν δύ-
σκολα. Συνήθως συµβαίνουν και τα µεν και τα δε. 
Όπως και στη ζωή.

Στο σχολείο κάποιοι θα γίνουν καλοί µαθητές, 
κάποιοι λιγότερο καλοί και κάποιοι κακοί µαθητές. 
Όπως και στη ζωή, άλλοι θα πετύχουν και κάποιοι 
θα αποτύχουν. Τι είναι επιτυχία και τι αποτυχία; Εµείς 
θέλουµε να θυµίσουµε στους αναγνώστες-µαθητές, 
πως εκτός από την υποµονή που χρειάζονται για 
να αντέξουν την πειθαρχία, τη βαρεµάρα και όλα 
όσα πρέπει να κάνουν υποχρεωτικά - έτσι είναι η 
ζωή! - χρειάζονται και κάτι ακόµα πολύ σηµαντικό. 
Χρειάζονται να έχουν κέφι, να έχουν αγάπη για το 
σχολείο τους, να έχουν διάθεση για να δώσουν και 
να πάρουν.
Αυτό, γιατί το σχολείο σε όλο το κόσµο είναι επίσης 
ένα µέρος επικοινωνίας µε τους άλλους, ένα µέρος 
όπου δηµιουργούνται φιλίες, δηµιουργούνται συ-
γκρούσεις και αντιπαλότητες, δηλαδή χαρές, πικρί-
ες και πολλές - πολλές παρεξηγήσεις. Όπως και στη 
ζωή. Γιατί η ζωή είναι µια καταπληκτική περιπέτεια 
που τα έχει όλα. Πόσο καλοί ταξιδευτές νιώθουµε;
Γράψτε, λοιπόν, κάτι για όλα αυτά και στείλτε το   για 
το “Παράθυρο Επικοινωνίας” στη διεύθυνση:
«Πλήρης ‘Αγνοια»
ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Καποδιστρίου 22, Ερµούπολη. 84 100 ΣΥΡΟΣ

email: pliris.agnia@thiseaskyklades.gr 

τηλ. 2281085149

xÔÚËÁÔ›



Ï‹ÚË˜ ¿ÁÓÔÈ· 47

τ.
ε.

ε.
 β

ρο
ντ

άδ
ου

 χ
ίο

υ

Από µαθητές του Τ.Ε.Ε. Βροντάδου Χίου. Μια πολύ όµορφη στιγµή των µαθητών της 
Χίου που συµµετείχαν στο πρόγραµµα “ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΙ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΟΥ”. Το πρόγραµ-
µα υλοποίησαν καθηγητές τους σε συνεργασία µε το Κέντρο Πρόληψης Χίου.
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στο διαδίκτυο...

e-m
ail: 

pliri
s.agnia@thiseaskyklades.gr 

στείλτε µας παρατηρήσεις ->

παρακολουθήστε το περιοδικό


