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ΔΑΚΚΓΖΜ – ΚΜΖSE…
O ζυνοβμξ ημο Δακκείμο…
Μ ζυνοβμξ απυ ημ Δάκκεημ…
Ια, γηα ηη είδμοξ ζυνοβμ πνυθεηηαη;
Ννυθεηηαη γηα ημ ζυνοβμ πμο πνμένπεηαη απυ παηδηά δςενά, δςκηακά, αθοπκηζμέκα, δεμημονγηθά·
γηα έκα ζυνοβμ γυκημμ θαη ογηή, πμο επηπεηνεί κα ηανάλεη εοενγεηηθά ηα ιημκάδμκηα κενά. Ιηα
«ζμνοβχδεξ» εθπαηδεοηηθή θμηκυηεηα, υπςξ ε δηθή μαξ, απμθαιφπηεη ηεκ ακηίζηαζή ηεξ ζηεκ
παζεηηθμπμίεζε θαη ηεκ αδνάκεηα πςνίξ ζμβανμθάκεηα αιιά με ζεηηθή θαη αηζηυδμλε δηάζεζε. Ιε
αγάπε, ιμηπυκ, γηα ημ ζπμιείμ, γηα ημοξ μαζεηέξ θαη γηα ηε γυκημε εθπαηδεοηηθή δνάζε λεθηκήζαμε
αοηήκ ηεκ εθεμενίδα ημο Θοθείμο. Ιε μμκαδηθμφξ πνςηαγςκηζηέξ ηα παηδηά, πνμζπαζήζαμε κα
απμηοπχζμομε ηηξ ζθέρεηξ, ηηξ ακεζοπίεξ, ηα εκδηαθένμκηα ημοξ. Γίκαη ε πνχηε μαξ απυπεηνα θαη
γη’ αοηυ ημ απμηέιεζμα ηεξ ίζςξ κα μεκ είκαη ημ ακαμεκυμεκμ. μςξ απμννέεη απυ ηεκ αιήζεηα, ηε
ζοιιμγηθυηεηα θαη ημ υναμα· ζημηπεία πμο ζα έπνεπε κα οπάνπμοκ μιμέκα θαη πενηζζυηενμ ζηε
ζφγπνμκε εθπαηδεοηηθή πναγμαηηθυηεηα θαη ηα μπμία αλίδεη κα ακαδεηήζμομε…
Ηιείκμκηαξ ζα ζέιαμε κα εοπανηζηήζμομε ημ Δηεοζοκηή ημο ζπμιείμο μαξ, θ. Ιειηανάθε, γηα ηεκ
αμένηζηε ζομπανάζηαζε, ζοκενγαζία θαη πνςηυβμοιε ζθέρε ημο θαζχξ θαη ημοξ ζοκάδειθμοξ
εθπαηδεοηηθμφξ γηα ηε ζηήνηλε ημοξ.
Μη θαζεγήηνηεξ
Αγγειηθή Ιακδμπμφιμο
Ηαηενίκα Ηςζηάθε
Γρςαοιζηξύμε ηξρπ παοακάηω μαθηηέπ για ηη βξήθεια
και ηη ζρμμεηξςή ηξρπ
ΑΘΓΛΖΜΡ ΓΡΑ - Α1
ΑΘΓΛΖΜΡ ΑΞΑΘΑΙΝΜΟ - Α1
ΒΜΘΕΟ ΚΖΗΜΟ - Α1
ΔΑΚΜΓΘΖΔΜΡ ΖΩΑΚΚΑ - Α2
ΔΓΞΔΖΩΠΕ ΜΘΓΑ - Α2
ΔΕΙΕΠΞΖΜΡ ΘΓΜΔΩΞΑ - Α2
ΔΜΡΞΑ ΓΖΞΕΚΕ - Α2
ΗΑΚΓΘΕΟ ΒΑΟΖΘΕΟ - Α2
ΗΑΞΑΑΘΖΜΡ ΗΑΠΓΞΖΚΑ - Α2
ΗΑΞΞΑΟ ΙΝΑΙΝΕΟ - Α2
ΗΑΠΟΖΗΩΟΠΑ ΔΕΙΕΠΞΑ - Α2
ΗΑΠΟΖΙΖΑ ΙΑΞΖΑ - Α2
ΗΜΠΟΖΞΑ ΓΘΓΚΕ - Α2
ΗΜΡΞΓΚΠΔΕ ΑΚΑΟΠΑΟΖΑ - Α2
ΘΑΔΑΞΖΔΜΡ ΑΘΗΙΕΚΕ - Α2
ΙΓΚΓΛΓΟ ΓΖΩΞΓΜΟ - Α3
ΙΡΠΖΘΖΚΑΖΜΟ ΗΩΟΠΑΟ - Α3
ΚΖΗΑ ΙΑΞΖΑ - Α3
ΙΑΗΑΚΠΑΟΕΟ ΚΖΗΜΟ - Α3

ΚΜΙΖΗΜΡ ΒΑΞΒΑΞΑ - Α3
ΘΜΪΟΖΜΟ ΓΖΑΚΚΕΟ - Α3
ΝΜΘΖΠΕ – Α4
ΑΚΠΩΚΑΗΜΟ ΆΓΓΓΘΜΟ - Β1
ΑΝΜΟΠΜΘΕ ΙΑΞΖΚΑ - Β1
ΒΑΟΖΘΓΖΜΡ ΗΓΘΘΡ - Β1
ΓΘΡΗΕ ΞΡΟΑ - Β2
ΓΞΡΘΘΕ ΓΘΖΟΟΑΒΓΠ - Β2
ΔΑΒΑΗΕΟ ΟΝΡΞΜΟ - Β2
ΓΞΙΖΔΕΟ ΓΞΕΓΜΞΕΟ - Β2
ΗΑΚΜΚΑΗΕΟ ΓΖΑΚΚΕΟ - Β2
ΗΑΞΑΙΝΓΗΜΡ ΓΡΑΓΓΓΘΖΑ - Β2
ΗΑΞΓΗΘΑ ΗΩΚΟΠΑΚΠΖΚΑ- Β3
ΗΑΟΔΑΘΕΟ ΟΝΡΞΜΟ - Β3
ΗΜΕΟ ΟΝΡΞΜΟ - Β3
ΙΩΞΑΗΕ ΙΑΞΖΑ - Β4
ΙΩΞΖΑΠΕΟ ΘΑΚΑΟΕΟ - Β4
ΓΖΘΑ ΟΖΟΟΡ - Β5
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Ορμέμηερνη με ηξ Διερθρμηή μαπ

Δεμεηνίμο Θεμδχνα, Α2, Δακμγιίδμο Ζςάκκα, Α2, Ηαηζημίπα Ιανία Α2, Θαδανίδμο Αιθμήκε,A2


Ηαηανπάξ, κα ζαξ εοπανηζηήζμομε πμο δεπηήθαηε κα μαξ δχζεηε αοηή ηε ζοκέκηεολε θαη
γεκηθά γηα υιε ηεκ οπμζηήνηλή ζαξ πνμξ ηεκ εθεμενίδα.

Θεςνχ υηη είκαη οπμπνέςζή μμο θαη είκαη γηα ημ θαιυ ημο ζπμιείμο ֺγη’ αοηυ πήνα ηεκ
πνςημβμοιία κα λεθηκήζεη ε εθεμενίδα ζημ Θφθεημ, αθμφ δεκ οπήνπε θάπμημ ακάιμγμ έκηοπμ.


Νυζα πνυκηα ενγάδεζηε ζηεκ εθπαίδεοζε; Γίκαη ε πνχηε ζαξ θμνά ςξ Δηεοζοκηήξ Θοθείμο;

Οηε δεμυζηα εθπαίδεοζε ενγάδμμαη 28 πνυκηα. ια ηα πνυκηα εθηυξ απυ 2 είμαη ζε Θφθεημ.
Ννχηε θμνά οπενεηχ ςξ Θοθεηάνπεξ, εκχ ήμμοκ Γομκαζηάνπεξ 2 πνυκηα θαη 6-6,5 πνυκηα απμζπαζμέκμξ ζε έκα υνγακμ ηεξ μμμζπμκδίαξ ηςκ θαζεγεηχκ πμο ιέγεηαη Ηέκηνμ Ιειεηχκ Ηαη
Πεθμενίςζεξ (ΗΓΙΓΠΓ). Πμ υνγακμ αοηυ αζπμιείηαη με ηεκ εθπαηδεοηηθή ένεοκα, με ηε δημνγάκςζε ζοκεδνίςκ θαη ηεκ έθδμζε εθεμενίδςκ. Γγχ είπα ακαιάβεη ημ θμμμάηη ηεξ επημυνθςζεξ
ηςκ θαζεγεηχκ, ημ θμμμάηη πμο αθμνά ηεκ πενηβαιιμκηηθή εθπαίδεοζε θαη ηεκ αγςγή ογείαξ.
Γπίζεξ, ζε αοηυ ημ υνγακμ δμοιεφμοκ μμάδεξ εθπαηδεοηηθχκ πςνίξ αμμηβή, πμο δημνγακχκμοκ
εμενίδεξ, βγάδμοκ βηβιία θαη αζπμιμφκηαη με ζέμαηα, υπςξ ημ ζοκηαλημδμηηθυ θαζεζηχξ ηςκ
εθπαηδεοηηθχκ, ε αγςγή θαηακαιςηή θαη ηα πναθηηθά ζοκεδνίςκ θαζεγεηχκ.


Ωξ Δηεοζοκηήξ ημο Δακκείμο Θοθείμο ηη έπεηε κα μαξ πείηε υζμ ακαθμνά ηηξ εοζφκεξ θαη
ηα θαζήθμκηά ζαξ;

Απυ ηεκ πνχηε ζηηγμή πμο ήνζα, δεδμμέκμο υηη ζημ Δάκκεημ ήμμοκ άιια δομ πνυκηα ςξ απμζπαζμέκμξ απυ ημ ‘96 μέπνη ημ ‘98, είδα υηη οπάνπεη ζεμακηηθυ θηηνηαθυ πνυβιεμα. Ννμζπάζεζα,
ιμηπυκ, κα βνς ιφζε ζε αοηυ ημ πνυβιεμα.
Δοζηοπχξ, δε βνήθα ιφζε πμο κα με ηθακμπμηεί απυιοηα. Θα ζαξ ελεγήζς ηη εκκμχ. Έθακα μηα
πνμζπάζεηα θαη ηειηθά βνήθα θάπμηα πνήμαηα, αθμφ μφηε μ δήμμξ, μφηε ε κμμανπία είπακ πνήμαηα γηα κα γίκεη αοηυ πμο ζέις. Βνήθα, ιμηπυκ, ημ πμζυ ηςκ 200.000 εονχ μέζς ημο Μ.Ο.Η. Πα
πνάγμαηα πμο ζα γίκμοκ μέζς αοηχκ ηςκ πνεμάηςκ είκαη: ηνεηξ θαηκμφνηεξ αίζμοζεξ πίζς απυ
ημ θοιηθείμ, υπμο ζα αιιαπημφκ ηα πανάζονα, ζα βάιμομε πιαθάθηα, ζα ακμηπηεί μ πχνμξ, χζηε
κα ιοζεί ημ πνυβιεμα ηςκ αηζμοζχκ. Έκα δεφηενμ κα μπμνέζεη κα ιεηημονγήζεη. Έκα ηνίημ είκαη
ημ αζακζέν-θέημξ βάιαμε θαηκμφνημ-ημ μπμίμ είκαη απαναίηεημ ηυζμ ζε θάπμημοξ ζοκαδέιθμοξ
υζμ θαη ζε μνηζμέκμοξ μαζεηέξ πμο ίζςξ ακηημεηςπίδμοκ θάπμημ πνυβιεμα. Έκα άιιμ πνυβιεμα
είκαη ε μανμάνηκε ζθάια, ε μπμία έπεη 6-7 ζθαιηά ζπαζμέκα, πμο πνέπεη κα ακηηθαηαζηαζμφκ. Γπίζεξ, ακηημεηςπίδμομε πνυβιεμα με ηεκ αοιή, ε μπμία γεμίδεη κενυ. Ιέζς ηςκ πνεμάηςκ αοηχκ, ιμηπυκ, ε αοιή ζα αζθαιημζηνςζεί. Γπίζεξ, ζα βαθηεί ημ θηίνημ θαη ζα μπμοκ ηδάμηα αιμομηκίμο, υπμο πνεηάδεηαη. Γμέκα ημ υκεηνυ μμο ήηακ κα κμηθηάζμομε ηηξ απμζήθεξ πμο βνίζθμκηαη
γφνς απυ ημ ίδνομα, κα ηηξ δηαμμνθχζμομε θαηάιιεια, κα θηηάλμομε έκα θιεηζηυ γομκαζηήνημ,
μηα βηβιημζήθε θαη κα μεηαθενζεί εθεί ημ θοιηθείμ, γηα κα είκαη πημ ιεηημονγηθυ. Οηε ζέζε ημο
θοιηθείμο με μηα είζμδμ απυ πίζς ζα ήζεια κα θηηαπηεί μηα νάμπα γηα κα έπμοκ πνυζβαζε ηα
άημμα με εηδηθέξ ακάγθεξ.


Νμηα ζεηηθά δηαθνίκεηε ζημ ζπμιείμ μαξ;

Πμ ζπμοδαηυηενμ είκαη μ ζφιιμγμξ ηςκ ζοκαδένθςκ. Θεςνχ υηη μη ζοκάδενθμη είκαη αληυιμγμη,
ζοκενγάζημμη, ενγαηηθμί, πνυζομμη θαη αοηυ είκαη έκα ζεμακηηθυ ζημηπείμ ηεξ επηηοπίαξ ηςκ μαζεηχκ μαξ.
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Πχνα αξ θφγμομε απ’ ημ πιαίζημ ημο δηθμφ μαξ ζπμιείμο θαη αξ μηιήζμομε γεκηθυηενα. Γίζηε
ηθακμπμηεμέκμξ απυ ημ εθπαηδεοηηθυ ζφζηεμα ηεξ Γιιάδαξ;

Ε απάκηεζε ζημ ζογθεθνημέκμ ενχηεμα απαηηεί πμιφ μεγάιε ζοδήηεζε. Έπεη κα θάκεη θαη με ηα
γεκηθά ζπμιεία αιιά θαη με ηα ηεπκηθά, ηα μπμία ηειηθά ηα έπμομε ζα ζθμοπηδμηεκεθέδεξ ηεξ παηδείαξ θαη δεκ πνέπεη κα είκαη έηζη. Ακ δειαδή ημ ηεπκηθυ ζπμιείμ δεκ είκαη έκα ζπμιείμ ειθοζηηθυ, δεκ μπμνεί κα πνμπςνήζεη ημ εθπαηδεοηηθυ ζφζηεμα. Νηζηεφς, υηη ζηα ηεπκηθά ζπμιεία δεκ
πνέπεη κα «ζηέικμομε» ημοξ πεηνυηενμοξ μαζεηέξ, γηαηί δε ιεηημονγμφκ. Γπμμέκςξ, ημ εθπαηδεοηηθυ ζφζηεμα έπεη κα θάκεη θαη με ηα δφμ είδε Θοθείμο πμο οπάνπμοκ αοηή ηε ζηηγμή: ημ γεκηθυ
Θφθεημ, ημ επαγγειμαηηθυ-ΓΝΑΘ θαη ηεκ ηεπκηθή ζπμιή-ΓΝΑΟ. Ρπάνπμοκ πνμβιήμαηα πμο
έπμοκ κα θάκμοκ με υιμ αοηυ ημ ζφζηεμα. Μη αιιαγέξ είκαη ζοκεπείξ. Ηάζε θμνά πμο αιιάδεη ε
θοβένκεζε αιιάδεη θαη ημ ζφζηεμα, λακαβαθηίδεη ηα ζπμιεία θαη αοηά βέβαηα βνίζθμοκ αθμνμή κα
παίνκμοκ πνήμαηα απυ ηεκ Γ.Γ. Γγχ πνμζςπηθά πνχημ ζεμακηηθυ πνυβιεμα ζεςνχ υηη ημ Θφθεημ δεκ είκαη ακελάνηεημ απυ ηηξ πακειιήκηεξ ελεηάζεηξ. Θα έπνεπε ιμηπυκ ημ Θφθεημ κα είκαη
ακελάνηεημ.ֺμ μαζεηήξ πμο ηειεηχκεη, κα έπεη έκακ ηίηιμ αληυπηζημ ζηεκ αγμνά ενγαζίαξ θαη ζηε
ζοκέπεηα κα δίκεη πακειιήκηεξ ελεηάζεηξ γηα μπμηαδήπμηε ζπμιή. Θα έπνεπε κα είκαη ημ ιφθεημ
αοημηειέξ θαη μ ηνυπμξ πνυζβαζεξ ζηεκ ηνηημβάζμηα εθπαίδεοζε κα με ζπεηίδεηαη με αοηυ.


Γεκηθά πηζηεφεηε υηη μη θαζεγεηέξ ζήμενα έπμοκ ηεκ θαηάιιειε παηδαγςγηθή θαη γκςζηηθή θαηάνηηζε, χζηε κα ακηαπελέιζμοκ ζηηξ απαηηήζεηξ ημο ζφγπνμκμο ζπμιείμο;

Δοζηοπχξ, μέζα απυ ηεκ θαηάζηαζε ηεξ αδημνηζηίαξ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ μη θαζεγεηέξ
«μαζαίκμοκ» δηδάζθμκηαξ ζηα θνμκηηζηήνηα, μηα δηαδηθαζία δηαθμνεηηθή απυ ηε ζπμιηθή. Ηαηά ηε
γκχμε μμο υμςξ, αοηυ πμο γίκεηαη ζημ ζπμιείμ δεκ μπμνεί κα ακηηθαηαζηαζεί απυ ημ θαιφηενμ
θνμκηηζηήνημ θαη ημ λένς, γηαηί έπς εμπεηνία πμιιχκ εηχκ. Γίπα θαη δηθυ μμο θνμκηηζηήνημ πνηκ
δημνηζηχ, γηαηί ήμμοκ θάπμηα πνυκηα αδηυνηζημξ. Δοζηοπχξ, μη θαζεγεηέξ μαζαίκμοκ ζημ θεθάιη
ηςκ μαζεηχκ. Ρπάνπεη, δειαδή, μηα ζεηνά απυ εηδηθυηεηεξ θαζεγεηχκ, μη μπμίμη ζα έπνεπε κα
πάνμοκ θάπμηα επημυνθςζε, πμο αθμνά ηεκ γεκηθή δηδαθηηθή, παηδαγςγηθά ζημηπεία, ζημηπεία
ροπμιμγίαξ ημο εθήβμο, ηα μπμία δεκ έπμοκ δηδαπζεί. Αοηυ ζα έπνεπε θαηά ηεκ γκχμε μμο κα
γίκεηαη, γηαηί είκαη απαναίηεημ γηα κα μπμνεί θάπμημξ κα έπεη πνυζβαζε ζηεκ δεοηενμβάζμηα εθπαίδεοζε. Νηζηεφς δειαδή υηη υηακ δημνίδεη ημ θνάημξ θάπμημοξ, ζα πνέπεη πνχηα κα πενάζμοκ
μηα επημυνθςζε 7 μεκχκ θαη κα παναθμιμοζήζμοκ δηδαθηηθέξ δηδαζθαιίεξ ζηα πεηναμαηηθά ζπμιεία. Γηα μέκα πεηναμαηηθυ ζπμιείμ ζα πεη: βγάδς αοηυ ημ βηβιίμ άιγεβναξ, αιιάδς επμμέκςξ
ηεκ φιε ζηα μαζεμαηηθά θαη ημ δμθημάδς γηα δομ πνυκηα ζε έκα πεηναμαηηθυ, βγάδς απμηέιεζμα
αοηήξ ηεξ δναζηενηυηεηαξ θαη βιέπς ακ αοηυ είκαη θαιφηενμ θαη ημ γεκηθεφς. Δειαδή, δεκ είκαη
επανθέξ πμο ηα πεηναμαηηθά ζπμιεία δέπμκηαη θμηηεηέξ ή κεμδηυνηζημοξ θαζεγεηέξ γηα κα παναθμιμοζήζμοκ μία ή δφμ δηδαθηηθέξ χνεξ.


Ιαξ μηιήζαηε γηα θάπμηεξ ηδέεξ ζαξ, μη μπμίεξ υμςξ δεκ έπμοκ οιμπμηεζεί. Νμφ πηζηεφεηε
υηη μθείιεηαη αοηή ε θαηάζηαζε ακαμμκήξ;

Ε θαηάζηαζε αοηή μθείιεηαη ζε πμιιμφξ πανάγμκηεξ. Μ πνχημξ είκαη υηη ημ θηίνημ είκαη εκμηθηαδυμεκμ. Πα θηίνηα πμο δεκ ακήθμοκ ζημ δεμυζημ δεκ μπμνμφκ κα πάνμοκ πνήμαηα γηα επηζθεοέξ.
Δειαδή, θαηά ηε γκχμε μμο γηα κα είκαη ημ θηίνημ θαηάιιειμ γηα ζπμιείμ, πνέπεη κα γθνεμηζηεί
θαη κα πηηζηεί απυ ηεκ ανπή, υπςξ θαη πμιιά άιια ζπμιεία ζημκ Νεηναηά. Δεκ μπμνεί δειαδή κα
μεκ έπεη έκα αμθηζέαηνμ. Ακαγθαδυμαζηε ιυγς ημο μεγάιμο ανηζμμφ μαζεηχκ κα πνεζημμπμημφμε θαη ηηξ αίζμοζεξ πεμείαξ θαη θοζηθήξ.
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Αξ πενάζμομε ζημ ζέμα ηςκ θαηαιήρεςκ. Απυ υζμ λένμομε ανθεημί ιοθεηάνπεξ είκαη θαηά
ηςκ θαηαιήρεςκ. Γζείξ ηη ζηάζε έπεηε θναηήζεη απέκακηη ζηα παηδηά; Νηζηεφεηε υηη ακ θάπμημξ είκαη ακηίζεημξ ζα πνέπεη κα είκαη δίπια ζηα παηδηά θαη κα αθμφεη ηηξ απυρεηξ ημοξ;

Ηαηανπήκ, είμαη ακηίζεημξ ζηηξ θαηαιήρεηξ. Νηζηεφς υηη πενηζζυηενμ βιάπημοκ πανά ςθειμφκ .
Απ’ ηεκ άιιε πιεονά, υμςξ, δέπμμαη ηηξ απμθάζεηξ πμο παίνκεηε ςξ μαζεηέξ. Έπεηε επηιέλεη
έκακ ηνυπμ κα αγςκηζηείηε, πμο ημκ ζέβμμαη θαη πηζηεφς υηη ημ ‘πς δείλεη έμπναθηα. Θα μπμνμφζαηε κα επηιέλεηε άιιμκ ηνυπμ κα αγςκηζηείηε. Δε ζέις κα ζαξ θάκς οπμδείλεηξ θαη υπςξ θαη
εμείξ έπμομε απενγία αφνημ, δεκ ζέις κα μμο οπμδείλεηε εζείξ πχξ ζα αγςκηζηχ ςξ εθπαηδεοηηθυξ θαη γηα αοηυκ ημ ιυγμ απιχξ επεηδή θάκμομε ηεκ θμοβέκηα ζέις κα ζαξ πς: έγηκε ημ ζομβάκ με ημκ μαζεηή μ μπμίμξ δμιμθμκήζεθε, δεκ είκαη ιφζε ε θαηάιερε. Θα μπμνμφζαηε κα
ένζεηε εδχ υιμη, κα ζοδεηήζεηε με ημκ ζφιιμγμ ηςκ θαζεγεηχκ, κα θάκμομε μηα θμηκή ζοκεδνίαζε, κα δηαηοπχζμομε αμθυηενμη ηηξ απυρεηξ μαξ θαη κα επηιέλμομε ημκ ηνυπμ με ημκ μπμίμ ζα
αγςκηζημφμε. Ιηα πνυηαζή μμο ζα ήηακ κα ένζμομε ηεκ άιιε μένα ζημ ζπμιείμ υιμη κηομέκμη
ζηα μαφνα θαη κα βγάιμομε θςημγναθίεξ ηηξ μπμίεξ ζα ζηείιμομε ζημκ ηφπμ. Αοηυ ζα είπε μεγαιφηενμ ακηίθηοπμ απυ μηα θαηάιερε.


Οε ζπέζε με ηηξ πμηκέξ μη μπμίεξ επηβάιιμκηαη ζημοξ μαζεηέξ γηα κα δηαηενείηαη ε ηάλε είζηε οπέν ή θαηά; Θεςνείηε υηη απμηειμφκ έκα μνζυ μέζμ ζςθνμκηζμμφ;

Γίκαη έκα ακαγθαίμ θαθυ. Κα ζαξ πς ηεκ πνμζςπηθή μμο γκχμε γηα ηηξ πμηκέξ; Γγχ είμαη θαηά
ηςκ απμβμιχκ. Δε ζέις δειαδή ημκ μαζεηή κα ημκ βγάις έλς απυ ηε μαζεηηθή θμηκυηεηα θαη
κα μείκεη ζημ πάνθμ, υπμο ζα ημκ πιεζηάζεη μ μπμημζδήπμηε επηηήδεημξ θαη ζα ημο δχζεη θάηη κα
θαπκίζεη, θάηη κα πηεη, γεγμκυξ πμο είκαη πάνα πμιφ επηθίκδοκμ. Γίμαη ακηίζεημξ με αοηή ηε δηαδηθαζία. Θα μπμνμφζαμε κα έπμομε έκα ζφζηεμα ζςθνμκηζμμφ πμο κα ιέεη «Πνεηξ μένεξ απμβμιή; Καη. Πη ζεμαίκεη αοηυ; Ναξ ζηεκ βηβιημζήθε, παίνκεηξ ηα «Άπακηα» ημο Ηανοςηάθε, θάκεηξ
μηα ενγαζία θαηά ηε δηάνθεηα ηςκ εμενχκ αοηχκ θαη ηεκ πανμοζηάδεηξ. Δεκ ζα
είζαη έλς απυ ημ ζπμιηθυ θηίνημ. Θα είζαη μέζα. Καη μεκ έλς απυ ηεκ ηάλε αιιά
ζα έπεηξ ακαιάβεη θαη μία ενγαζία επηπιέμκ απυ ηα μαζήμαηα πμο ακαγθαζηηθά
ζα πάνεηξ απυ ημοξ ζομμαζεηέξ ζμο. Θα
είκαη μηα ενγαζία ζημ πχνμ ηεξ βηβιημζήθεξ. Γγχ πηζηεφς υηη έηζη ζα έπνεπε
κα είκαη μη πμηκέξ θαη υπη κα ζαξ βγάδμοκ
έλς απυ ημ ζπμιηθυ πχνμ. Γίκαη μηα
πνμζςπηθή άπμρε αιιά οπάνπεη έκα
ζφζηεμα ημ μπμίμ αθμιμοζχ.»

Ηάηη ηέημημ πηζηεφεηε πςξ ζα μπμνμφζε κα πενάζεη, ακ ήηακ θμηκχξ απμδεθηυ απυ υιμοξ;


Αοηή ήηακ ε πνυηαζή μμο, κα πάνς ηα
1000ημ. υπμο ζηεγάδμκηαη μη απμζήθεξ
θαη κα θάκς μηα βηβιημζήθε. Θα οπάνπεη
επμμέκςξ οπεφζοκμξ βηβιημζήθεξ με
οπμιμγηζηή, με θανηέιεξ, ζα μπμνμφκ μη
μαζεηέξ κα δακεηζημφκ βηβιία θαη ζα ιεηημονγεί αίζμοζα πνμβμιχκ. Έηζη ζα οπάνπεη ε δοκαηυηεηα κα ζοκδεζμφκ μη πμηκέξ με μηα μμνθή δεμημονγηθήξ ενγαζίαξ μέζα ζημ ζπμιείμ.
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ζμκ αθμνά ημοξ ενγαδμμέκμοξ, πηζηεφεηε υηη ε εθπαίδεοζε είκαη έκαξ πχνμξ πμο ημοξ
αθήκεη ηθακμπμηεμέκμοξ ζε ζπέζε με ηηξ απμδμπέξ θαη ηα δηθαηχμαηά ημοξ;

Νηζηεφς υηη μη ενγαδυμεκμη δεκ είκαη ηθακμπμηεμέκμη με ηηξ αμμηβέξ ημοξ θαη ζογθεθνημέκα μη
εθπαηδεοηηθμί, δεδμμέκμο υηη ακαθενυμαζηε ζημ πχνμ ηεξ παηδείαξ. Ακ ζογθνίκεηε ημοξ μηζζμφξ
ζηα οπυιμηπα θνάηε ηεξ Γ.Γ , ζα δείηε: Ηφπνμξ 3.000 εονχ αμμηβή μ εθπαηδεοηηθυξ, Γενμακία
4.500 εονχ, θιπ. Ηαη με κμμίδεηε υηη ε δςή είκαη αθνηβυηενε εθεί. Οε πμιιέξ πενηπηχζεηξ είκαη
θζεκυηενε, ακ θνίκμομε ημ ζοκμιηθυ επίπεδμ δςήξ θαη υπη ηηξ ηημέξ μεμμκςμέκςκ εηδχκ.


Ωξ εθπαηδεοηηθυξ θαη ζοκδηθαιηζηήξ ηαοηυπνμκα ηη έπεηε απμθμμίζεη απυ ηεκ μέπνη ηχνα
εκαζπυιεζή ζαξ με ηα θμηκά;

Μη θίιμη μμο με παναθηενίδμοκ νμμακηηθυ, γηαηί αζπμιμφμαη με αοηά θαη δεκ έπς ςξ ζηυπμ κα
απμθμμίζς θάηη. Γίκαη υμςξ ζέμα παναθηήνα. υζα πνυκηα είμαη ζηεκ εθπαίδεοζε ςξ ζοκδηθαιηζηήξ πνμζπαζχ γηα ημ θαιφηενμ, πμιιέξ θμνέξ υμςξ πςνίξ απμηέιεζμα. Ανθεηέξ θμνέξ έπεη οπάνλεη ζεηηθυ απμηέιεζμα, οπήνλακ αγχκεξ πμο είπακ θένδμξ ,ακ θαη πηζηεφς υηη θακέκαξ αγχκαξ δεκ πάεη παμέκμξ.


Έπεη ηφπεη πμηέ κα έπεηε θάπμηεξ οπμπνεχζεηξ ςξ Θοθεηάνπεξ πμο κα ένπμκηαη ζε νήλε
με ηεκ πνμζςπηθή ζαξ γκχμε; Ακ καη, πχξ ακηηδνάζαηε; Ηάκαηε αοηυ πμο ζα έπνεπε κα θάκεηε ή αοηυ πμο πηζηεφεηε υηη είκαη ημ ζςζηυ;

Νάκημηε θάκς αοηυ πμο πηζηεφς υηη είκαη ζςζηυ θαη πμιιέξ θμνέξ ένπμμαη ζε ακηίζεζε με ημ
κυμμ. Δειαδή, αοηή ηε ζηηγμή οπάνπεη έκαξ κυμμξ, μ μπμίμξ ιέγεηαη «Ηαζεθμκημιυγημ» θαη επηβάιιεη ζημ Θοθεηάνπε κα θάκεη θάπμηα πνάγμαηα. Γγχ επεηδή ζοκεηδεζηαθά, ηδεμιμγηθά, ακ ζέιεηε, δεκ ημ πηζηεφς θαη ςξ ζοκδηθάημ ημ έπμομε απμννίρεη, πανυιμ πμο είκαη κυμμξ ημο θνάημοξ,
δεκ ημ εθανμυδς. Αξ πμφμε, ημ Ηαζεθμκημιυγημ ιέεη κα θαιέζμομε Γηζαγγειέα υηακ θάκεηε θαηάιερε. Γγχ δεκ μπμνχ κα ημ θάκς αοηυ θαη μφηε ζα ημ θάκς.


Νχξ ζα παναθηενίδαηε ημοξ κέμοξ ηεξ επμπήξ μαξ; Ρπάνπεη θάπμηα ζομβμοιή πμο ζα ζέιαηε κα ημοξ δχζεηε;

Νηζηεφς υηη μη έθεβμη ηεξ επμπήξ μαξ είκαη ε θαιφηενε γεκηά θαη ημ πημ ειπηδμθυνμ μήκομα ημ
μπμίμ βιέπς εγχ ςξ εθπαηδεοηηθυξ. Γζείξ είζηε ημ αφνημ θαη απυ εζάξ πενημέκμομε πμιιά.
Έπεηε ηεκ οπμδμμή γηα κα πάηε μπνμζηά, κα με μείκμομε δειαδή ζ αοηυ πμο έπεη πεη θάπμημξ «Ε
Γιιάδα είκαη μηα πχνα ηςκ μεηνίςκ»


Πη ζα ιέγαηε ζ αοημφξ πμο παναθηενίδμοκ ημοξ κέμοξ ακεφζοκμοξ θαη ακχνημμοξ;

Μη κέμη είκαη οπεφζοκμη θαη λένμοκ κα εθηημμφκ. Γθηημμφκ ημκ θαζεγεηή, ημ δάζθαιμ, ημκ μπμημκδήπμηε πμο δμοιεφεη μέζα ζηεκ ηάλε. Πμκ εθηημμφκ θαη ημκ αλημιμγμφκ θαιφηενα απυ υιμοξ.


Νηζηεφεηε υηη ζα έπνεπε κα δμζεί μεγαιφηενε ελμοζία ζηα μαζεηηθά ζομβμφιηα;

Δοζηοπχξ, θαη αοηά πμο ζαξ δίκμοκ ηα μαζεηηθά ζομβμφιηα δεκ ηα αλημπμηείηε. Δειαδή ηα μαζεηηθά ζομβμφιηα ηα έπεηε θαηακηήζεη… θαη εμείξ έπμομε εοζφκε ζε αοηυ, δε ιές υηη δεκ είμαζηε
θαη εμείξ οπεφζοκμη γη’ αοηυ αιιά θαη εζείξ βμιεοηήθαηε ζ’ αοηά. Οαξ δίκεηαη έκα υνγακμ ημ μπμίμ μπμνεί κα ιεηημονγήζεη θαη κα δχζεη ιφζεηξ ζε θάπμηα πνάγμαηα. Γζείξ υμςξ δεκ ημ αλημπμηείηε, αιιά ημ πνεζημμπμηείηε θονίςξ γηα ηηξ εθδνμμέξ θαη ημοξ πενηπάημοξ. Αοηή είκαη ε βαζηθή
ζαξ εκαζπυιεζε ζηα 5μειή θαη ζηα 15μειή. Γγχ δεκ είδα κα ένζεη έκα 5μειέξ εδχ κα μμο ζέζεη
έκα πνυβιεμα, πμο αθμνά γηα πανάδεηγμα ηε δηδαζθαιία ημο ηάδε μαζήμαημξ. Ήνζε θακέκαξ κα
με βνεη γηα κα ημο πς ηη ζα θάκεη θαη πχξ ζα ιεηημονγήζεη;.


ηακ ιέηε δηδαζθαιία ημο « π » μαζήμαημξ, εκκμείηε υζμκ αθμνά ημκ θαζεγεηή ή ημ μάζεμα;

Πμκ θαζεγεηή, υπη ημ μάζεμα. Πμκ θαζεγεηή πμο ημ δηδάζθεη, ημκ ηνυπμ. «Έπς έκα πνυβιεμα
θφνηε,
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ζέις κα ζαξ πς γηα θείκμ, γηα ημ άιιμ». Αιιά δεκ ήνζε θάπμημ 5μειέξ κα μμο δεηήζεη κα πνμζπαζήζμομε κα βνμφμε ιφζε. Γγχ λένς υηη οπάνπμοκ πνμβιήμαηα, υπςξ θαη ζε θάζε ζπμιείμ. Ιε
άιια ιυγηα δειαδή, έπεηε απμπμηεζεί ανθεηά απυ ηα δηθαηχμαηα πμο ζαξ πανέπμοκ ηα μαζεηηθά
ζομβμφιηα. Γίμαη οπέν υμςξ ημο κα πάνεηε πενηζζυηενε ελμοζία, αθμφ ζαξ ζεςνχ χνημμοξ.


Ννηκ απυ 2 πνυκηα είπε δμζεί ε εοθαηνία κα ηδνοζμφκ ηα ημπηθά ζομβμφιηα κέςκ. Ήηακ θάηη
ζηα πιαίζηα ηεξ μαζεηηθήξ θμηκυηεηαξ, απιά ήηακ θάηη εκςμέκμ….

Ηαη θέημξ οπάνπμοκ ηα μαζεηηθά ζομβμφιηα κέςκ. Δεκ λένς πυζμη πήγακ θαη πυζμη ζομμεηείπακ…


Ηη εγχ είπα πάεη υηακ ήμμοκ ζημ παιηυ μμο ζπμιείμ, πςνίξ κα ζομμεηάζπς, θαη είπακ μηιήζεη δηάθμνμη μαζεηέξ θαη θάπμημη είπακ πνμηείκεη κα μπμσθμηάνμομε αοηήκ ηεκ εκένγεηα γηαηί είκαη θμμμαηηθμπμηεμέκε.

Δοζηοπχξ ε θμμμαηηθμπμίεζε είκαη μηα γάγγναηκα μέζα ζημ μαζεηηθυ θίκεμα. Ακ έπεηξ πμιηηηθμπμηεζεί ζα έπεηξ άπμρε, αιιά δεκ είκαη ζςζηυ κα είζαη άβμοιμ υνγακμ εκυξ θυμμαημξ. Ηη αοηή
είκαη μηα δηαδηθαζία με ηεκ μπμία έπς ένζεη ζε ακηίζεζε πμιιέξ θμνέξ….. Γίπα θη έπς δναζηενηυηεηα. Νάκηα βάδς πνχημ ημκ θιάδμ μμο θαη μεηά ημ θυμμα θη αοηυ πηζηεφς πςξ πνέπεη κα θάκεηε θη εζείξ. Ννχηα ημ ζπμιείμ, ημοξ ζομμαζεηέξ ζαξ θαη μεηά ημ θυμμα.


Νμιιέξ θμνέξ αθμφμε υηη μη θαηαιήρεηξ οπμθηκμφκηαη απυ ηα θυμμαηα.

Ρπάνπεη αοηυ… θη έπμοκ μνγακςζεί πμιιέξ θαηαιήρεηξ απυ θυμμαηα. Ηαθχξ.


Οοπκά, αθυμα θαη ζηηξ πμνείεξ πμο θαηεβαίκμομε αηζζακυμαζηε υηη «θαπειςκυμαζηε» απυ
θυμμαηα. Πη ζα μπμνμφζαμε κα θάκμομε γηα κα αιιάλεη αοηυ;

Γζείξ ζα ημ ιφζεηε αοηυ. Ιέζα απυ ημκ ηνυπμ δνάζεξ ζαξ. Γγχ δεκ μπμνχ κα ζαξ δχζς ζομβμοιέξ πάκς ζε αοηυ. Γγχ είπα, πνμζςπηθά, βάδς πνχηα ημκ θιάδμ, ζημκ μπμίμ ακήθς. Ηη εζείξ
πνέπεη κα βάδεηε πνχηα ημ ζομθένμκ ηςκ ζομμαζεηχκ ζαξ θαη μεηά ημ θυμμα ζαξ.


Νμηα ε ζομβμοιή ζαξ γηα ημοξ κέμοξ ηεξ επμπήξ, ηα παηδηά πμο δίκμοκ πακειιήκηεξ, μπαίκμοκ ζημ πακεπηζηήμημ θαη μεηά μέκμοκ άκενγμη;

Ε ζομβμοιή μμο είκαη κα θάκεηε αοηυ πμο ζαξ γεμίδεη. Αοηυ πμο ζαξ θάκεη πανμφμεκμοξ. Έηζη θη
αιιηχξ υ,ηη θη ακ θάκεηε ε θαηάζηαζε ζηεκ αγμνά ενγαζίαξ ζα παναμείκεη άζπεμε. Πμοιάπηζημκ
κα αηζζάκεζηε ςναία. Αοηυ ιές θαη ζηα παηδηά μμο.


Ρπάνπμοκ θάπμηεξ θμνέξ πμο ακ αθμιμοζήζμομε αοηυ πμο μαξ ανέζεη, επαγγειμαηηθά εκκμχ, δε ζα μπμνέζμομε κα ακελανηεημπμηεζμφμε μηθμκμμηθά. Δειαδή ζα πνέπεη κα ελανηεζμφμε απυ θάπμημκ άιιμ.

Γδχ είκαη μ ζεμακηηθυξ νυιμξ ημο ΟΓΝ. Ρπάνπεη μηα πανάδμζε, οπάνπμοκ άκζνςπμη, έπμοκ
ένζεη εδχ ζημ ζπμιείμ, έπμομε θένεη θαη ηεκ θ. Νμιάημο απυ ηεκ ΗΓΟΓΝ ημο Νεηναηά, ε μπμία
έπεη εκεμενχζεη θάπμηα ημήμαηα. Ρπάνπμοκ πνμβιήμαηα, κμμίδς, με θάπμηα ημήμαηα πμο δεκ
έπμοκ εκεμενςζεί θαη αοηυ γηαηί; Γηαηί έπεη ακαιάβεη μία οπμπνέςζε ζημ Θφθεημ Ξέκηε θαη δεκ
μπμνεί κα ένζεη. Γίπα ζημκ θ. Ιπνάπμ κα μεηαθενζεί, ζε ζοκεκκυεζε με δφμ άιιμοξ θαζεγεηέξ,
άιιε μένα ε ζοκάκηεζε, χζηε κα εκεμενςζείηε γηα ημ ηη είκαη μη θαηεοζφκζεηξ, ζε πμηεξ ζπμιέξ
μδεγμφκ θηι. Πμ ΗΓΟΓΝ έπεη ηε δοκαηυηεηα κα ζαξ εκεμενχκεη θαη απυγεομα θαη βνάδο αιιά
θαη ημ Οάββαημ. Ιπμνείηε κα πάηε θαη δφμ παηδηά μαδί, ακ ζέιεηε.


Βιέπμομε πμιιμφξ κα επηιέγμοκ ηε δμοιεηά πμο ζα θάκμοκ ακάιμγα με ηα έζμδα πμο ζα
έπμοκ θαη δεκ αγαπμφκ αοηυ πμο θάκμοκ. Αοηυ ζομβαίκεη θαη ζημοξ θαζεγεηέξ θαη ζε
άιιμοξ θιάδμοξ.
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Γγχ πηζηεφς υηη υπμημ επάγγειμα θη ακ αθμιμοζήζεηξ, υηακ είζαη θαιυξ δε πάκεζαη. Δμοιεηά ζα
βνεηξ. Ηαη πηζηεφς υηη δεκ είκαη θακέκαξ ηειεηςμέκμξ. πμηε ζέιεηξ, μπμνείξ κα απμθαζίζεηξ
θαη έπεηξ δοκαηυηεηα κα ζπμοδάζεηξ, κα θάκεηξ μηηδήπμηε. Έπς πμιιά παναδείγμαηα θαη απυ ημ
μηθμγεκεηαθυ αιιά θαη απυ ημ εονφηενμ πενηβάιιμκ. Γμείξ είμαζηε 3 αδέιθηα, ε μάκα μμο έμεηκε
πήνα 34 πνμκχκ, έπαηλε υιμοξ ημοξ νυιμοξ. Ηαηάθενε κα μαξ ζπμοδάζεη θαη δεκ ζπμοδάζαμε
εφθμια. Έπς θάκεη υια ηα επαγγέιμαηα-θαη ζε ηαβένκα έπς δμοιέρεη θαη ζε μηθμδμμή θαη ζε απμζήθεξ. Δεκ είκαη κηνμπή ε δμοιεηά.


Οηα πιαίζηα ηεξ μηθμκμμηθήξ θνίζεξ θάπμημη ηα έπμοκ υια, εκχ θάπμημη άιιμη έπμοκ πμιφ
μηθνά εηζμδήμαηα θαη οπάνπμοκ παηδηά πμο δμοιεφμοκ γηα κα ζπμοδάζμοκ. Δεκ οπάνπεη
πιέμκ ε μεζαία ηάλε.

Πμ λένς. Ρπάνπμοκ πνμβιήμαηα. Ηαη ημ πημ δοζβάζηαπημ πνυβιεμα είκαη ηα θνμκηηζηήνηα, ηα
πνήμαηα πμο δίκμομε γηα ηα θνμκηηζηήνηα. Δίκεη ηε δοκαηυηεηα ημ θνάημξ κα παναθμιμοζήζεηε
ηεκ πνυζζεηε δηδαθηηθή ζηήνηλε, δεκ ένπεζηε υμςξ.


Νηζηεφεηε πςξ ακ θάπμημ παηδί π.π. ζηεκ Γ΄ Θοθείμο παναθμιμοζήζεη μυκμ ηα μαζήμαηα
ημο ζπμιείμο θαη ηεκ πνυζζεηε δηδαθηηθή ζηήνηλε, ζα έπεη επηηοπία ζημ πακεπηζηήμημ;

Ιπμνεί κα πάεη ζε έκα μμαδηθυ θνμκηηζηήνημ. Γγχ δεκ ιές κα μεκ πάεη. Θα μμο πεηξ: «Γζφ ηη
έθακεξ;» Γμέκα γηα πανάδεηγμα ημ έκα μμο παηδί είκαη ζηεκ Α΄ Θοθείμο. Πα άιια δφμ παηδηά
έπμοκ ηειεηχζεη. Ε μεγάιε πμο είκαη ζοκάδειθμξ, θηιυιμγμξ θαη έπεη δημνηζηεί μέζς ΑΟΓΝ, πήγε μμαδηθυ θνμκηηζηήνημ ζηε Γ΄ Θοθείμο. Ε δεφηενε θυνε μμο πμο έδςζε πιενμθμνηθή θαη αοηή
μυκμ ζηεκ Γ΄ Θοθείμο πήγε θνμκηηζηήνημ. Νηζηεφς υηη υια ηα παηδηά μπμνμφκ θαη πςνίξ θνμκηηζηήνημ. Βαζηθά ημ θνμκηηζηήνημ γίκεηαη γηα ιυγμοξ ροπμιμγηθμφξ. Πμ ζπμιείμ θηάκεη.


Ναναηενείηαη θη έκα άιιμ θαηκυμεκμ. Ρπάνπεη γεκηθά ζηεκ ειιεκηθή θμηκςκία ε άπμρε υηη
υια ηα παηδηά πνέπεη κα μπμοκ ζημ Νακεπηζηήμημ, εκχ μη ηεπκηθέξ ζπμιέξ θαη μη απυθμηημί
ημοξ ζεςνμφκηαη θαηχηενμη. Αοηυ δεκ ζα έπνεπε κα ζομβαίκεη.

Αοηυ είκαη θάηη ημ μπμίμ οπάνπεη ζηεκ ειιεκηθή θμηκςκία επεηδή
δεκ είκαη αληυπηζηε ε ηεπκηθή εθπαίδεοζε. Γκχ, μεκ γειηέζηε, έκαξ
οδναοιηθυξ ζήμενα βγάδεη ηνεηξ θμνέξ πενηζζυηενα πνήμαηα απυ
έκα δηθεγυνμ. Άιιςζηε, γηα κα θηηάλεη θάηη πνέπεη κα ημο θιείζεηξ
νακηεβμφ θαη ζα ένζεη μεηά απυ μία εβδμμάδα, ημ ίδημ θάκεηξ με
ημκ ειεθηνμιυγμ θ.η.ι. Άνα, ημ ζέμα δεκ είκαη ημ επάγγειμα, απιχξ
εμείξ ζεςνμφμε υηη είκαη θαηχηενε ε ηεπκηθή εθπαίδεοζε, εκχ δεκ
είκαη. Έπνεπε κα πεγαίκμοκ θαη θαιμί μαζεηέξ ζηα ηεπκηθά.


Ηαη βγαίκμοκ ηυζμη πμιιμί πηοπημφπμη θαη πμιιμί μέκμοκ άκενγμη.

Γηα ηεκ ακενγία εοζφκμκηαη πμιιμί πανάγμκηεξ. Κα ζμο πς θαη μηα ηδέα δηθή μμο: εγχ πηζηεφς
υηη έπνεπε κα οπάνπεη έκα ζοκημκηζηηθυ υνγακμ, ημ μπμίμ ζα θαζμνίδεη πμηεξ ζα είκαη μη εηδηθυηεηεξ ζηεκ ηεπκηθή εθπαίδεοζε. Ηαη αοηυ, μ θαζμνηζμυξ ηςκ εηδηθμηήηςκ, κα έπεη κα θάκεη με
ένεοκα αγμνάξ ενγαζίαξ. Δειαδή δεκ μπμνεί κα βγάιεηξ απυ ηεπκηθέξ ζπμιέξ 140.000 ιμγηζηέξ
μεπακμγναθηθμφ ιμγηζηενίμο. Νμφ ζα ημοξ βάιεηξ; Μη 130.000 είκαη άκενγμη. Γηαηί; Γηαηί βγάδεηξ
ζοκέπεηα ηεκ ίδηα εηδηθυηεηα. Ννέπεη κα θάκεηξ ένεοκα αγμνάξ, κα δεηξ ηη οπάνπεη θη αοηυ κα ημ
θάκεη έκα ζοκημκηζηηθυ υνγακμ, χζηε κα θαζμνίζεη ηηξ εηδηθυηεηεξ πμο ζα δηδάζθμκηαη ζηα ηεπκηθά ζπμιεία, πμο ζα είκαη ακηίζημηπεξ με ηε δήηεζε πμο οπάνπεη ζηεκ αγμνά ενγαζίαξ θαη υπη κα
ακαπανάγμκηαη μη ίδηεξ εηδηθυηεηεξ θαη μη πενηζζυηενμη κα μέκμοκ άκενγμη. Ηαη μεηά ηη θάκμοκ;
Ιεηά ένπμκηαη ηα ΖΓΗ θαη πνμζπαζμφκ κα αιιάλμοκ ηεκ εηδηθυηεηα ηςκ ενγαδμμέκςκ, κα ημοξ
επημμνθχζμοκ, κα ημοξ «λακαθαηανηίζμοκ» ζε θάπμημ ακηηθείμεκμ, ημ μπμίμ έπεη δήηεζε, γηα κα
μπμνέζμοκ κα βνμοκ δμοιεηά. Αοηυ έπνεπε κα γίκεη ζηα ηεπκηθά, κα είπε αμβιοκζεί ημ ζέμα. Βέβαηα, ε ακενγία δεκ μθείιεηαη μυκμ ζε αοηυ, έπεη πμιιέξ αηηίεξ.
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ΓΝΖΟΗΓΣΕ ΟΠΕ ΒΜΡΘΕ ΗΑΖ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ ΙΓ ΠΜΚ ΝΞΜΓΔΞΜ ΠΜΡ ΗΜΖΚΜΒΜΡΘΖΜΡ
Οηηξ 18 Ιανηίμο 2009 πναγμαημπμηήζεθε, με πνςημβμοιία ηςκ οπεφζοκςκ θαζεγεηχκ
θαη ημο δηεοζοκηή, ε επίζθερε μαξ ζηε Βμοιή. Γθεί θάκαμε μηα πενηήγεζε ζημ θηίνημ, εκεμενςζήθαμε γηα ηεκ ηζημνία ημο αιιά θαη ηε ιεηημονγία ημο. Νανάιιεια, υζμ πενημέκαμε κα μαξ δεπηεί μ
πνυεδνμξ ηεξ Βμοιήξ Ηφνημξ Οημφθαξ, παναθμιμοζήζαμε έκα μένμξ ζοδήηεζεξ πμο δηελαγυηακ
εθείκε ηεκ χνα ζηεκ αίζμοζα ημο Ημηκμβμοιίμο.
Ανγυηενα μδεγεζήθαμε ζημ γναθείμ ημο Ννμέδνμο ηεξ Βμοιήξ. Γθεί βγάιαμε θάπμηεξ
ακαμκεζηηθέξ θςημγναθίεξ θη έπεηηα θαζίζαμε ζημ ζαιυκη ημο γναθείμο ημο, υπμο ανπίζαμε κα
ζοδεηάμε. Μ θφνημξ πνυεδνμξ ήηακ απιυξ, ιηηυξ θαη θαηακμεηυξ. Ξχηεζε γηα ημ ζπμιείμ μαξ αιιά
ιυγς ημο πηεζμέκμο πνμγνάμμαημξ ημο, ημ πνμκηθυ δηάζηεμα μαδί ημο ήηακ ζφκημμμ. Πμ μήκομά
ημο πνμξ ημοξ μαζεηέξ ημο ζπμιείμο μαξ ήηακ κα παναμέκμομε πνμζειςμέκμη ζημοξ ζηυπμοξ
μαξ θαη κα δείπκμομε ηδηαίηενε πνμζμπή ζημοξ θαζεγεηέξ μαξ θαη ζηα μαζήμαηά μαξ. Ε ζοκάκηεζε αοηή ήηακ μηα αλέπαζηε εμπεηνία γηα υια ηα μέιε ηεξ εθεμενίδαξ.
Βαζηιείμο Ηέιιο, Β1
Βυιεξ Κίθμξ, Α1
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ΠΟΙΗΣΙΚΕ ΑΠΟΠΕΙΡΕ
Φόβξι

Πμ πεηνυηενμ είκαη πςξ δεκ λένς.
Ακ μηιάξ γηα μέκα
Ή ακ πάιη έπς ρεοδαηζζήζεηξ.
Μφηε θαη εζφ λένεηξ.
Ακ μηιάς γηα ζέκα……..
Ηαη πάιη.
Ηαη κα ήλενα.
Νμηα ε ζεμαζία ηχνα;
ια ηέιεηςζακ.
Ηαη θάπμο μέζα μμο βυζθεη ε πνμδμζία.
Ιηα ηεκ πκίγς.
Ιηα με πκίγεη.
ια ηέιεηςζακ.
Ηαη είμαζηε αθυμα εδχ.
Ιαθάνη κα μεκ ήμμοκ.
Ιαθάνη κα ήλενα.
Κςνίηενα.
Ννηκ ζπάζς ηα δεζμά μμο.

ΩΞΖΟ ΠΖΠΘΜ
ιμη ηεξ ιέκε: « Ννμπχνα, θάκε έκα βήμα μπνμζηά».
Ια πχξ; Πμ είκαη ηεξ ζμο ακήθεη μιμθιενςηηθά θαη αηχκηα.
Ε θανδηά ηεξ ζπάεη ζε πίιηα θμθηενά θαη μηθνμζθμπηθά
θμμμάηηα
ηνέμεη, μηα θαηαζιηπηηθή μα θαη ζοκάμα οπένηαηα πανμφμεκε
πιεονά ηεξ ακαδφεηαη
θάζε ζηηγμή πμο ηα βμονθςμέκα θαη θιμγενά μάηηα ηεξ ζοκακημφκ ημ βιέμμα ζμο.
Ηαη ηχνα πηα λένεηξ μηα εληζηυνεζε βαζφηαηςκ θαη απμπκηθηηθχκ ζοκαηζζεμάηςκ.
Οε αθήκεη ςζηυζμ παγενά αδηάθμνμ. Έπεηξ ημ θυμμα, ηεκ επηζηήμε.
Ια εθείκε γκςνίδεη θαιά μέζα ηεξ
δεκ είκαη αοηά πμο ζε απμθνίκμοκ θάζε θμνά πμο ημ θμνμί, ημ
μοαιυ, ε ροπή ηεξ ζθηνημφκ ζακ έκα μςνυ πμο έπεη αθεζεί ζηε
μμκαληά.

Κα μεκ έπακα μαδί με ζέκα θαη μέκα.
Πμοιάπηζημκ αοηυ.
Κα με θμβυμμοκ.
Κα με θμβάμαη.
Γζέκα.
Πα ιυγηα ζμο.
Πηξ ζθέρεηξ ζμο.
Γμέκα.
Απυ πμημ ιοπκάνη κα λεπνμβάις
πάιη;
Ηαη ζε πμημ ζα μπς.
Γιέκε Ηυηζηνα, Α2

Φηαίεη ε απάζεηα.
Καη, ε απάζεηα πμο ζε δηαπενκά υηακ ζε θμηηά θαη ζε πνεηάδεηαη πημ πμιφ απυ πμηέ.
Ναναδυλςξ, αδοκαηεί κα αηζζακζεί ίπκμξ ζομμφ ή
απμζηνέθεηαξ.
Φαίκεηαη πςξ ε μμνθή ζμο, ηα θυθθηκα παπμφηζηα, ημ υκμμα
πμο ζακ πάδη θηάκεη ζηα αοηηά ηεξ, ηεξ δίκμοκ ηε δφκαμε κα
ζοκεπίδεη κα δεη
Κα δεη ζε αοηυκ ημ μηθνυ θαη άκμζημ θυζμμ, υπμο υια είκαη δακεηθά θαη οπενεημφκ ηεκ μαηαημδμλία θαη ηεκ θηιανέζθεηα ηςκ
«μεγάιςκ».
Ια δεκ ηεξ θάκεη αίζζεζε.
Πίπμηα δεκ ηεκ θιμκίδεη γηαηί οπάνπεηξ εζφ.

Δεμεηνίμο Θεμδχνα A2
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Ε ΙΓΓΑΘΕ ΝΞΜΟΙΜΚΕ

Γίμαη εγχ
πμο ζ' αγάπεζα ,
εγχ πμο έθιαρα γηα
ζέκα , εγχ πμο γέιαζα με ημκ εαοηυ
μμο, καη είμαη εγχ
πμο μκεηνεφηεθα ημ
αδφκαημ θαη έθηαζα
ηυζμ θμκηά γηα κα
βνεζχ ζηεκ αγθαιηά ζμο, αιιά μ αέναξ
ζε πήνε μαθνηά μμο
ζακ κα ήζμοκ είδςιμ θαη εγχ ζε
έραπκα, ζε έραπκα
ζημοξ δνυμμοξ, ζε
έραπκα ζηα μάηηα
μμο, ζηεκ θανδηά
μμο αιιά μάηαηα,
ΓΖΓΟ ΑΘΓΖ.
ΚΑΖ είμαη εγχ πμο
έκηςζα ηεκ αγάπε
μμο γηα εζέκα ΚΑ
ΙΓ ΟΗΜΠΩΚΓΖ, καη είμαη εγχ πμο ζοζηάζηεθα θαη θάεθα ζηε ιάβα θαη ε αγάπε μμο γηα εζέκα
είκαη αθυμα εθεί θαη ζε πενημέκεη ΙΑΠΑΖΑ.
Οε πενίμεκα, ζε πενίμεκα, αηχκεξ, πνυκηα, χνεξ, ιεπηά, δεοηενυιεπηα, ΔΓ θάκεθεξ. Ιυκμ
υηακ ηα μαιιηά μμο μάθνοκακ θαη έγηκακ άζπνα θαη ηα δάθνοά μμο ζηένερακ, υηακ ηα μάηηα μμο
θμονάζηεθακ κα βιέπμοκ ηεκ πυνηα θαη ηηξ δςέξ ηςκ άιιςκ μέζα απυ αοηυ ημ παναζονάθη.
Πυηε θάκεθε ε ηέιεηα μμνθή ζμο, υπςξ ηεκ έβιεπακ ηα δηθά μμο θμοναζμέκα μάηηα, ηυηε λακάθμοζα ηε ζεσθή ιαιηά ζμο ζακ κα ήηακ ηναγμφδη κίθεξ μεηά απυ πυιεμμ. Ήνζεξ ηχνα μεηά απυ
ηυζα πνυκηα θαη ζε ακηίθνηζα ζε ακηίθνηζα μαδί με ημ θεγγάνη θαη ημ αενάθη με θμίμηδε Ζ
Ζ δε ζα θιείζς ηα μάηηα, δε ζα ζε λακαπάζς. Οε ζέις, ζε ζέις γηα ηεκ οπυιμηπε δςή
μμο. Ιε θφγεηξ, με παζείξ απυ ηεκ αγθαιηά μμο. Ιεκ θφγεηξ γηα άιιε μηα θμνά. Ημονάζηεθα
θαη ε ακαπκμή μμο δεκ αθμφγεηαη πηα, ε θανδηά μμο ζηγά ζηγά ζηαμαηά.
ΑΚΑΟΠΑΟΖΑ ΗΜΡΞΓΚΠΔΕ Α2
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ΞΑΠΟΖΟΙΜΟ

Ηαζεμενηκά θαηαθιοδυμαζηε απυ ζπυιηα, υπςξ «είκαη μαφνμξ», «πχξ μηιάεη έηζη ειιεκηθά;», «ηη θμνάεη αοηή ε θμπέια;», «θμίηα πχξ έπεη βάρεη ηα μαιιηά ηεξ αοηή», «θμοηζαίκεη»,
«απυ πμηα πχνα ιεξ κα είκαη;».
Νμιιμί άκζνςπμη ζεςνμφκ ημκ εαοηυ ημοξ ακχηενμ απ ’ υιμοξ, ζεςνχκηαξ πςξ έπμοκ ημ
δηθαίςμα κα θνίκμοκ ημοξ οπυιμηπμοξ, ζε πενίπηςζε πμο έπμοκ θάηη δηαθμνεηηθυ ή πανάλεκμ.
Γηαηί υμςξ κα ζομβαίκεη αοηυ; ιμη κηχζμοκ οπενήθακμη πμο πιέμκ ακήθμομε ζηεκ Γονςπασθή
Έκςζε, πηζηεφμκηαξ υηη αοηυ μαξ δίκεη αοημμάηςξ ηεκ «εηηθέηα» ημο πμιηηηζμέκμο. Έπεη ζθεθηεί πμηέ θακείξ υηη μ πμιηηηζμέκμξ ζέβεηαη ημοξ άιιμοξ
υπςξ είκαη, πςνίξ κα ημκ θμηηά επίμμκα θαη κα ημκ ιμγμθνίκεη; Αοηά, πάζεθακ πιέμκ, μέζα ζημ θυζμμ πμο δμφμε·
έκα θυζμμ ημο ζομθένμκημξ, ηεξ ακαζθάιεηαξ, υπμο υιμη
πνμζπαζμφκ κα θακμφκ θαιφηενμη, γηα κα κηχζμοκ
«οπανθημί» μέζα ζημ πιήζμξ.
Ννηκ θνίκμομε, ιμηπυκ, αξ ζθεθημφμε πςξ υιμη είμαζηε άκζνςπμη με ηηξ ίδηεξ ακάγθεξ θαη ηα ίδηα δηθαηχμαηα, πμο θαζεμενηκά πνμζπαζμφμε κα επηβηχζμομε ζε αοηυκ ημκ θυζμμ αοηυ ηεξ απμλέκςζεξ θαη δηαθζμνάξ.
Δακμγιίδμο Ζςάκκα, Α2

Ηάπξηε ήμαζηε παιδιά………
Γίκαη αιήζεηα. Γίκαη ε ροπή μαξ πμο μαξ λένεη θαιφηενα απυ μπμημκδήπμηε. Γίκαη ε ροπή
μαξ πμο μαξ ιέεη ηηξ μεγαιφηενεξ αιήζεηεξ. Γίκαη αοηή ε θνομμέκε θςκή θαη ε θνοθή μαξ ειπίδα.
Γίκαη ε ροπή μαξ πμο λαθκηθά πμφ θαη πμφ νςηάεη «Νμφ είκαη ημ παηδί;». Ηαη είκαη ηυηε ε ζεηνά
μαξ. Ιπμνεί κα ζηαζμφμε έκα δεφηενμ, αιιά ηειηθά ζα οπμθνηζμφμε υηη δεκ έπμομε αθμφζεη. Αιιά ε ενχηεζε επακαιαμβάκεηαη. «Νμφ είκαη ημ παηδί;»
Λένεηξ, αοηυ ημ μηθνυ, πανμφμεκμ αγγειάθη· γεμάημ αγάπε, ζέιεζε θαη αζςυηεηα. Καη αζςυηεηα. Πη ιέλε κα επηηνέρεηξ ζηα πείιηα ζμο κα ζπεμαηίζμοκ! Έπεη μείκεη θαζυιμο; Γηαηί μμο
θαίκεηαη υηη υζμ μεγαιχκμομε, ηυζμ ιηγυηενμ ηεκ έπμομε. Μη εμπεηνίεξ μαξ, μη ζηυπμη μαξ ηεκ
παίνκμοκ μαθνηά. μαδί με αοηή θαη ημ παηδί.
Γηιηθνηκά πυζε απυ ηεκ αιεζηκή μαξ φπανλε, πυζα θμμμάηηα
μαξ έπμομε ζοζηάζεη; Νυζμ πμιφ έπμομε αιιάλεη ζηεκ πνμζπάζεηα
κα μεγαιχζμομε; Κα πνμζηαηεφζμομε ημοξ εαοημφξ μαξ; Κα μαξ
ακηημεηςπίδμοκ ζακ εκήιηθεξ; Κα ηα απμθηήζμομε υια; Πνέλαμε
ηυζμ γνήγμνα πμο λεπάζαμε κα πάνμομε ημοξ εαοημφξ μαξ απυ ημ
πένη. Ανκεζήθαμε ηυζεξ απυ ηηξ ηδέεξ μαξ, ηηξ ανπέξ μαξ πμο ημ
θμίηαγμά μαξ ζημκ θαζνέθηε δεκ είκαη πιέμκ εοπάνηζημ.
Ηαη εδχ είμαζηε. Έθεβμη, αθυμα ζηεκ ανπή ηεξ δςήξ μαξ, ρεφηεξ θαη αγκμμφμεκμη. Θα ζοκεπίζεη κα νςηάεη θαη ζα ζοκεπίζμομε κα ημκ απμθεφγμομε μέπνη ηεκ θαηάννεοζή μαξ ζηα 40 μαξ
ή αθυμα κςνίηενα. Γθεί ζα είμαζηε. Ιυκμη, μέζα ζε πιήζε, θαη δοζηοπηζμέκμη, με υιε ηεκ εοηοπία
ημο θυζμμο ζηα πυδηα μαξ. Γηαηί, υιμη ημ λένμομε, ζα ένζεη μηα μένα πμο ζα νςηήζμομε «Νμφ
είκαη ημ παηδί;» θαη δε ζα ιάβμομε ηίπμηα πενηζζυηενμ απυ δάθνοα.
Ηυηζηνα Γιέκε, Α2
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ΜΖ ΙΑΘΕΠΓΟ ΠΕΟ ΓΝΜΕΟ ΙΑΟ: ΑΔΖΑΦΜΞΜΖ Ε ΑΝΘΑ ΑΝΞΜΟΑΚΑΠΜΘΖΟΠΜΖ;
Γίκαη αδηαμθηζβήηεημ ημ γεγμκυξ υηη μη μαζεηέξ ζηηξ μένεξ μαξ δειχκμοκ μπενδεμέκμη
θαη έπμοκ μεγάιε ακεζοπία γηα ημ μέιιμκ ημοξ. Ε ζοκηνηπηηθή πιεημρεθία ηςκ κέςκ θαηεγμνείηαη
απυ ημοξ μεγαιφηενμοξ πςξ ακηημεηςπίδεη με απάζεηα ηα ζέμαηα ζε ζπέζε με ηεκ παηδεία θαη
πςξ αζπμιείηαη μυκμ με ημ πχξ ζα πενάζεη θαιά ημκ ειεφζενμ ηεξ πνυκμ.
μςξ αοηυ δεκ ηζπφεη, εθυζμκ μη κέμη γκςνίδμοκ θαιφηενα απυ υιμοξ ηηξ δοζθμιίεξ θαη
ηα πνμβιήμαηα πμο οπάνπμοκ ζηε πχνα μαξ ζε υιμοξ ημοξ ημμείξ. Γη’ αοηυ ημ ιυγμ πνμζπαζμφκ
μέζς δηαθυνςκ θηκεημπμηήζεςκ (π.π. πμνείεξ, ζοιιαιεηήνηα θιπ) κα παιέρμοκ γηα μηα θαιφηενε
παηδεία θαη ζοκεπχξ γηα έκα θαιφηενμ μέιιμκ, πμο ζα ημοξ πανέπεη ηεκ αζθάιεηα πμο απμδεημφκ εδχ θαη θαηνυ. Νχξ υμςξ κα ζομβεί αοηυ, υηακ δεκ οπάνπεη μηα χνημε ακηημεηχπηζε απυ ηεκ
θμηκςκία γηα ηα πνμβιήμαηα πμο ακηημεηςπίδμοκ μη μαζεηέξ θαη αθμνμφκ ηηξ θηηνηαθέξ οπμδμμέξ
ηςκ ζπμιείςκ ημοξ ή ηεκ έιιεηρε δηδαθηηθμφ πνμζςπηθμφ.
Γίκαη γεγμκυξ υηη μη μαζεηέξ ακηημεηςπίδμοκ πμιιά πνμβιήμαηα ζημ ζπμιηθυ ημοξ πενηβάιιμκ. Ακ μπμνμφζαμε κα θαηεγμνημπμηήζμομε αοηά ηα πνμβιήμαηα ζα ιέγαμε πςξ οπάνπμοκ:
οιηθά, πκεομαηηθά θαη εζηθά. Οηυπμξ μαξ υμςξ δεκ είκαη ε επηδενμηθή ακηημεηχπηζε ηςκ πνμβιεμάηςκ ηεξ παηδείαξ αιιά ε ακαγκχνηζε αοηχκ θαη ε πνμζπάζεηα γηα ηεκ επίιοζε ημοξ.
Άιιςζηε, υηακ ημ πμιηηηζμηθυ θαη βημηηθυ επίπεδμ είκαη παμειυ ηυηε θαη ε εθπαίδεοζε δοζιεηημονγεί, πςιαίκεη θαη ζηαδηαθά πεηνμηενεφεη.
Ννέπεη υιμη κα παναδεπημφμε υηη ηα
ζεμενηκά ζπμιηθά θηίνηα έπμοκ ειιείρεηξ
οιηθμηεπκηθήξ οπμδμμήξ. Γπίζεξ παναηενείηαη ζ΄αοηά απμοζία ενγαζηενίςκ· γη’αοηυ
θαη δεκ οπάνπεη πναθηηθή αλημπμίεζε ηεξ
ζεςνίαξ απυ ημοξ μαζεηέξ. Γπίζεξ ανθεημί
πχνμη μάζεζεξ είκαη αθαηάιιειμη γηα εθπαηδεοηηθέξ δναζηενηυηεηεξ, εθυζμκ μη πανμπέξ πνεμάηςκ είκαη πεκηπνέξ.
Δεκ είκαη υμςξ μυκμ οιηθά ηα πνμβιήμαηα
πμο ακηημεηςπίδμοκ μη μαζεηέξ. Μη κέμη
έπμοκ βανεζεί ηε μεπακηζηηθή μάζεζε-απμζηήζηζε ηςκ μαζεμάηςκ θαη ζέιμοκ κα δηδάζθμκηαη με
κέεξ μεζυδμοξ πημ πνςημπμνηαθέξ θαη «ειθοζηηθέξ» ςξ πνμξ αοημφξ. Mέζς ηςκ ηςνηκχκ μεζυδςκ δηδαζθαιίαξ, ζοπκά δεκ ακαπηφζζμοκ ηεκ θνηηηθή ημοξ ζθέρε υπςξ θαη ηε θακηαζία ημοξ·
γη’αοηυ θαη ιείπεη θάπμηεξ θμνέξ μ πνμβιεμαηηζμυξ θαη ε εοαηζζεημπμίεζε ζε μείδμκα ζέμαηα
απυ ηε κεμιαία. Έπεηηα, μη έθεβμη έπμοκ ζοκδέζεη ημ ζπμιείμ ανπηθά με ηεκ πίεζε, εθυζμκ ημ ςνάνημ ημοξ είκαη πμιφ θμνηηθυ αιιά θαη με ημ άγπμξ ημ μπμίμ μθείιεηαη ζημ βαζμμιμγηθυ ζφζηεμα
αλημιυγεζεξ. Οοκάμα, ζα απμηειμφζε πανάιεηρε κα μεκ εζηηάζμομε ζηεκ ηοπηθή ζπέζε δηδάζθμκημξ-μαζεηή ε μπμία ζα ιέγαμε πςξ ανθεηέξ θμνέξ είκαη πνμθαζμνηζμέκε θαζχξ δεκ οπάνπεη
μοζηαζηηθή επαθή θαη επηθμηκςκία μεηαλφ ημοξ.
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Μθείιμομε κα βμεζήζμομε πνμθεημέκμο κα βειηηςζεί ημ εθπαηδεοηηθυ ζφζηεμα λεθηκχκηαξ απυ
ηηξ ζπέζεηξ μεηαλφ ηςκ μαζεηχκ θαη ηςκ δαζθάιςκ, πνμθεημέκμο κα μεκ οπάνπεη άγπμξ θαη ζε
θάπμηεξ πενηπηχζεηξ θυβμξ πνμξ ημ πνυζςπμ ημο εθπαηδεοηηθμφ. Έπεηηα πνέπεη κα οπάνπεη
έκαξ μνζυξ επαγγειμαηηθυξ πνμζακαημιηζμυξ απυ ηα ζπμιεία, γηαηί υπςξ είπε θαη μ Albert Einstein:«ΠΜ ΟΜΘΓΖΜ ΝΞΓΝΓΖ ΚΑ ΓΛΡΝΕΞΓΠΓΖ ΠΕ ΔΩΕ». Ε πηζακή επίηεολε αοημφ ημο
πανάγμκηα ζα ήηακ ζςηήνηα γηα ημοξ μαζεηέξ ηεξ Γιιάδαξ, εθυζμκ μη έθεβμη ζα μπμνμφκ κα
έπμοκ μηα έγθονε εκεμένςζε θαη έηζη ζα μπμνμφκ πημ εφθμια κα απμθαζίζμοκ γηα ηε μεηέπεηηα
επαγγειμαηηθή ημοξ πμνεία. Πέιμξ, πνέπεη κα βειηηςζμφκ μη πχνμη υπμο γίκμκηαη ηα μαζήμαηα,
κα εμπιμοηηζηεί ε οπάνπμοζα οιηθμηεπκηθή οπμδμμή με ηα απαναίηεηα επηζηεμμκηθά μέζα, πνμθεημέκμο ηα «ζεηηθά» μαζήμαηα κα ζοκμδεφμκηαη απυ ενγαζηενηαθέξ εθανμμγέξ θαη έηζη κα επηηεοπζεί ε θαιφηενε θαη εοθμιυηενε αθμμμίςζε ηςκ πανενπυμεκςκ γκχζεςκ.
Μη ζεμενηκμί έθεβμη είκαη ημ αφνημ αοηήξ ηεξ πχναξ. Μθείιμομε κα ημ θαηαιάβμομε αοηυ
θαη κα ημοξ βμεζήζμομε κα επηηφπμοκ ημοξ ζθμπμφξ θαη ηα «ζέις» ημοξ. Ακ πηζηέρμομε εμείξ μη
ίδημη ζε αοημφξ θαη πάρμομε κα ημοξ θαηεγμνμφμε γηα ημ μηηδήπμηε ηυηε θη εθείκμη ζα πηζηέρμοκ
ζε εμάξ... Απμηειεί, μεγάιε ακάγθε κα επηδηχθμομε ηεκ μοζηαζηηθή παηδεία θαη ηε ζφκδεζε ημο
ζπμιείμο με ηηξ ζφγπνμκεξ απαηηήζεηξ θαη ακάγθεξ. Ιυκμ έηζη ζα θαημνζχζμομε εμείξ μη κέμη κα
αηεκίδμομε ημ μέιιμκ με αηζημδμλία...
Kέιιο Βαζηιείμο, Β1

Μνγακςζείηε ζηεκ πανάηαλε ηςκ αγχκςκ! Μνγακςζείηε ζημ θυμμα πμο μαξ έιαπε! Γ,
θηάκεη πηα! Δε πνεηαδυμαζηε θαμηά θμμμαηηθή κεμιαία γηα κα αιιάλμομε ημκ θυζμμ! Γμείξ είμαζηε
ε δφκαμή μαξ, μ θαζέκαξ αοζυνμεηα, γηα κα θηηάλεη έκα θαιφηενμ πενηβάιιμκ γηα κα δήζεη. Γηαηί
ηειηθά δεκ είκαη θαη ηυζμ δηαθμνεηηθέξ μη απυρεηξ ηςκ κέςκ. ιμη δεημφκ αιιαγή, μ ηνυπμξ ζα
ένζεη μυκμξ ημο. Γηζπςνχκηαξ υμςξ ζε κεμιαίεξ, μ αοζμνμεηηζμυξ, πμο είκαη ημ θονηυηενμ πιεμκέθηεμα ημο κέμο, πάκεηαη. Θνομμαηίδεηαη θαη ζάβεηαη θάης απυ ηα ζομθένμκηα ηςκ
«μεγάιςκ». Έπς δήζεη ηεκ εμπεηνία ηεξ κεμιαίαξ απυ πνχημ πένη θαη ζαξ δηαβεβαηχκς πςξ ηα
πνάγμαηα είκαη έηζη. Δε πνεηαδυμαζηε θακέκακ μδεγυ ή θαζμδεγεηή (ή υπςξ αιιηχξ ζέιμοκ κα
ημοξ ιέμε) γηα κα δνάζμομε. Πμ θάκαμε μυκμη μαξ μηα θμνά ημκ
Δεθέμβνε, ζα ημ λακαθάκμομε θαη θακέκα θυμμα δεκ ζα εθμεηαιιεοηεί ημοξ θανπμφξ ημο αγχκα μαξ. Γκεμενςζείηε μυκμη
ζαξ, ραπηείηε μυκμη ζαξ θαη ζα ακαθαιφρεηε ημ πναγμαηηθυ
πνυζςπμ ηςκ μνγακςμέκςκ. Ηάπμημξ ζογγναθέαξ* είπε γνάρεη
υηη μη ακυεημη εκηάζζμκηαη ζε μμάδεξ γηα κα θνφρμοκ ηεκ ακηθακυηεηά ημοξ, κα ακαδεηπζμφκ μέζα απυ ηεκ μμάδα, επεηδή δεκ
μπμνμφκ μυκμη ημοξ! Γθείκμξ ημ είπε, υπη εγχ! Δνάζηε μυκμη ζαξ
ιμηπυκ, πςνίξ ηεκ θαζμδήγεζε θακεκυξ θαη ζαξ θαιχ μέζα απυ αοηυ ημ θείμεκμ κα ζαμπμηάνεηε
θαη με ηεκ ρήθμ ζαξ ζημ δεθαπεκηαμειέξ ημο πνυκμο αιιά θαη με ηε ζηάζε ζαξ ζηηξ επενπυμεκεξ, επεηεηαθέξ θαηαιήρεηξ θάζε θμμμαηηθή ρεοημτπμζηήνηλε. Γδχ ζα είμαη θαη εδχ ζα είζηε,
μυκμη μαξ ειπίδς, ζημ δνυμμ γηα μηα θαιφηενε θμηκςκία.
*Ε θνάζε απμδίδεηαη θαηά πνμζέγγηζε θαη πνμένπεηαη απυ ημ βηβιίμ ημο Δημκφζημο ανηηυπμοιμο, Γγπεηνίδημ Βιαθείαξ, εθδυζεηξ Πυπμξ
Ακχκομμξ γηα εοκυεημοξ ιυγμοξ
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ΓΞΙΕΚΓΖΑ ΙΑΘΕΠΖΗΩΚ ΓΛΓΞΓΓΟΓΩΚ
Ννυζθαηα πανμοζηάζηεθε έκα θφμα ελεγένζεςκ, πνςηυγκςνμ γηα ηα ειιεκηθά δεδμμέκα. Έκα θφμα ελεγένζεςκ
πμο ζίγμονα δεκ ήηακ ακαμεκυμεκμ απυ ηεκ ελμοζία αιιά θαη
απυ ημκ ίδημ ημκ Έιιεκα πμιίηε. Ωζηυζμ μηα ζεηνά δηαδειχζεςκ έιαβακ πχνα ζε θάζε γςκηά ηεξ Γιιάδαξ με αθεηενία
έκα γεγμκυξ πμο έγηκε ζε μηα ζοκμηθία ηεξ Αζήκαξ.
Νάκηα απυ ηεκ ανπηθή δεμημονγία ημο θνάημοξ θαη ημο
θναηηθμφ μεπακηζμμφ γεκηθυηενα, μη άκζνςπμη είπακ ηεκ ακάγθε κα δηαδειχζμοκ, κα δείλμοκ
ζηεκ ελμοζία ηα πνμβιήμαηα ημοξ. Ίζςξ αοηυξ κα είκαη θαη μ μμκαδηθυξ ηνυπμξ ημο ιαμφ κα δείλεη ηεκ εκακηίςζε ημο ζε απμθάζεηξ πμο παίνκμκηακ γη’ αοηυκ θαη δεκ ηηξ εκέθνηκε ςξ ζςζηέξ.
Αοηέξ μη δηαδειχζεηξ λεθηκμφκ απυ ζοκδηθαιηζηηθά υνγακα θαη θονίςξ επηθεκηνχκμκηαη ζε επαγγειμαηηθά ζέμαηα, υπςξ γηα πανάδεηγμα μη πενηθμπέξ μηζζχκ θαη ζοκηάλεςκ. Νανυιμ πμο ε μαζεηηθή θμηκυηεηα έπεη ζοκημκηζηηθά υνγακα δεκ ήηακ ζφκεζεξ κα δηαδειχκμοκ ηυζμ έκημκα μη μαζεηέξ. Ιηα ακαίηηα εθηέιεζε εκυξ δεθαπεκηάπνμκμο απυ εηδηθυ θνμονυ ήηακ ε αθμνμή πμο πνμθάιεζε έκηαζε θαη λεζεθςμυ μαζεηχκ. Μη μαζεηέξ θαη μη θαζεγεηέξ με θαζηζηηθέξ δηαμανηονίεξ,
θιείζημμ θεκηνηθχκ δνυμςκ, πμνείεξ, δηαδειχζεηξ θαη θαηαιήρεηξ δεμυζηςκ θηενίςκ έδηκακ θαζεμενηκά ημ μήκομα ημοξ πνμξ ημοξ θοβενκεηηθμφξ πανάγμκηεξ. Βέβαημ είκαη υηη μ ακαίηημξ ζάκαημξ ημο ακήιηθμο αγμνημφ ήηακ απιά «ε ζηαγυκα πμο λεπείιηζε ημ πμηήνη»
Μη γεκεζημονγέξ αηηίεξ είκαη πμιιέξ. Ανπηθά ε βαζηθή αηηία είκαη ε έιιεηρε δηαγεκκεαθήξ δηθαημζφκεξ θαη ημ αβέβαημ μέιιμκ πμο πνμδηαγνάθεηαη γηα ημοξ κέμοξ, δειαδή μη πνμεγμφμεκεξ
γεκηέξ έπμοκ θαιφηενμ βημηηθυ επίπεδμ απυ ηηξ επυμεκεξ. ζμ γηα ηεκ παηδεία μη κέμη βιέπμοκ
υηη ε θοβένκεζε δεκ μπμνεί κα αολήζεη ηηξ δαπάκεξ γηα ηεκ παηδεία δηυηη δεκ πνμβιέπμκηαη ζημ
πνμτπμιμγηζμυ, δεκ μπμνεί κα αιιάλεη ημκ ηνυπμ εηζαγςγήξ ζε ΑΓΖ θαη ΠΓΖ, μφηε κα ζοκδέζεη
ηεκ ακχηενε θαη ακχηαηε εθπαίδεοζε με ηεκ αγμνά ενγαζίαξ ςξ δέζμηα ζοκηεπκηαθχκ ζομθενυκηςκ. Ακήμπμνε ε θοβένκεζε κα πάνεη μέηνα γηα ημ Ρπμονγείμ Νενηβάιιμκημξ θμβμφμεκε με δοζανεζηήζεη ενγμιαβηθά ζομθένμκηα θαη ακήμπμνε κα θαηανγήζεη ηεκ άπνεζηε απυ αμοκηηθήξ
πιεονάξ ζηναηηςηηθή ζεηεία. Πέιμξ έπμομε έκα δεμμζημκμμηθυ έιιεημμα ηεξ ηάλεςξ 24.000 εονχ ακά Έιιεκα, ενγαζηαθυ έιιεημμα με μηα μεζαηςκηθή ηδηςηηθή αγμνά ενγαζίαξ, έκα αζθαιηζηηθυ
ζφζηεμα ζηα πνυζονα θαηάννεοζεξ, πειαηεηαθά θαη θμμμαηηθά ζοζηήμαηα θαη μηα γεκηθεομέκε
δηαθζμνά με ημ έκα ζθάκδαιμ κα δηαδέπεηαη ημ άιιμ.
Ωζηυζμ πςξ είκαη δοκαηυκ κα απμθαιμφκ αοηή ηεκ θμηκςκηθή έθνελε απιά ςξ μηα ηοθιή
έθνελε μνγήξ, πςνίξ ζηυπμ, πςνίξ ζοκαίζζεμα· πανυια αοηά οπήνλακ άημμα πμο αμαφνςζακ
υιεξ αοηέξ ηηξ ελενγέζεηξ παίδμκηαξ ημκ ζοκήζε πεηνμπυιεμμ με ηεκ αζηοκμμία, πνμθαιχκηαξ
έκα «κηυμηκμ θαηαζηνμθχκ» ζε δεμυζηεξ αιιά θαη ηδηςηηθέξ πενημοζίεξ θάκμκηαξ πιηάηζηθμ με
απμηέιεζμα κα έπμομε θαπειεία ηςκ δηαμανηονηχκ.
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Νανάιιεια ηα μέζα μαδηθήξ εκεμένςζεξ εκηάζζμοκ ηηξ θηιήζοπεξ θαηά πιεημρεθία ηςκ
δηαδειχζεςκ, ηεκ ςμή βία ηςκ ακανπηθχκ ζημηπείςκ δοζπεναίκμκηαξ έηζη ηεκ θμηκή γκχμε κα
απμθηήζεη θαζανή εηθυκα γηα ηηξ θμηκμπμηήζεηξ. Πέιμξ, ημ ζομπέναζμα πμο ζοκάγεηαη είκαη υηη ε
μηθμκμμηθή, πμιηηηθή θαη εζηθή πνεμθμπία είκαη ε αηηία αοηήξ ηεξ θμηκςκηθήξ έθνελεξ. Πμ ενχηεμα πμο ηίζεηαη θάπμημοξ μήκεξ μεηά είκαη ημ πμο ζα μδεγήζμοκ αοηέξ μη ελεγένζεηξ· ζα ζηαμαηήζμοκ ιυγς ακαπμηειεζμαηηθυηεηαξ ή ζα ζοκεπηζημφκ μέπνη κα οπάνλμοκ αηζηυδμλεξ νηδμζπαζηηθέξ αιιαγέξ γηα ημ μέιιμκ ηεξ πχναξ μαξ;
Ιςνηάηεξ Θακάζεξ, Β4

Γκπαιδερηικό Αμέκδξηξ
Άνπηζακ πάιη μη ζοδεηήζεηξ γηα αιιαγέξ ζηεκ εθπαίδεοζε. Φοζηθυ είκαη αθμφ άιιαλε μ Ρπμονγυξ Ναηδείαξ. Ηάζε θμνά πμο έπμομε αιιαγέξ Ρπμονγχκ λεθηκμφκ ηέημημο είδμοξ θμοβέκηεξ
με ζηυπμ ηη;
Ακηί κα πνμζπαζμφκ κα θαηαιάβμοκ ηα πναγμαηηθά μαξ πνμβιήμαηα, ζογθνμημφκ επηηνμπέξ θαη αιιάδμοκ βηβιία. Αοηυ εκκμμφκ αοημί αιιαγή. Γγχ λένς υηη ηα πνμβιήμαηά μαξ ςξ μαζεηέξ δεκ είκαη μυκμ ηα βηβιία· είκαη θαη άιια πμιφ ζεμακηηθυηενα.
Έκα γηα πανάδεηγμα είκαη ημ γεγμκυξ υηη έπς ηεκ εκηφπςζε υηη πεγαίκς ζ’ έκα ζπμιείμ πμο
δεκ μμο δίκεη γκχζεηξ αιιά πιενμθμνίεξ. ηη με έπμοκ
θμνηχζεη μ’ έκα ζςνυ ενγαζίεξ, μ’ έκα ζςνυ μαζήμαηα κα
δηαβάδς, απυ ηα μπμία μφηε ηα μηζά δε μ’ εκδηαθένμοκ.
Πμ απμηέιεζμα είκαη υηη μυιηξ θηάζς ζημ ζπίηη, ζα
θάς ζημ πυδη θαη ζα θφγς ηνέπμκηαξ γηα ημ θνμκηηζηήνημ
λέκςκ γιςζζχκ, έπεηηα γηα ημ γήπεδμ γηα πνμπυκεζε θαη
ζα θαηαιήλς ζημ ζπίηη ζηηξ 22:00, πηχμα, κα πνέπεη κα
δηαβάζς γηα ημ ζπμιείμ. Απμηέιεζμα; Ηαζυιμο ειεφζενμξ
πνυκμξ. Μη θαζεγεηέξ δεκ έπμοκ αθμφζεη θαζυιμο γηα ηηξ
ελςζπμιηθέξ δναζηενηυηεηεξ;
Γίπα θαζεγεηέξ; Καη, οπάνπμοκ θαη αοημί, άιιμη ηοπηθμί, άιιμη θηιηθμί, με θάπμημοξ μπμνείξ κα ζοδεηήζεηξ, με
άιιμοξ υπη. Νάκηςξ υιμη θαθμπιενχκμκηαη, με απμηέιεζμα μη πενηζζυηενμη απυ αοημφξ κα με βιέπμοκ ηε δμοιεηά
ημοξ ςξ ιεηημφνγεμα αιιά μυκμ ςξ επάγγειμα. Ίζςξ επεηδή είκαη απμγμεηεομέκμη μαξ ζομβμοιεφμοκ κα αθμιμοζήζμομε ζπμιέξ πμο ελαζθαιίδμοκ ζέζεηξ ενγαζίαξ. Γγχ υμςξ πηζηεφς υηη ακ δεκ θάκμομε αοηυ πμο ζέιμομε, υηακ μεγαιχζμομε, ζα ημ μεηακηχζμομε.
Μη θαζεγεηέξ μμο επίζεξ μαξ μηιάκε γηα ηηξ μεηέπεηηα δοζθμιίεξ πμο ζα ακηημεηςπίζμομε.
Γη’ αοηυ άναγε μαξ θάκμοκ ηε δςή δφζθμιε; Γηα κα μαξ πνμεημημάζμοκ γηα ημ μέιιμκ; Γοπανηζηχ
δεκ ζα πάνς!!!
Α, θαη κα μεκ λεπάζς, θφνημη Ρπμονγμί ηεξ «Ναηδείαξ», μφηε ηα νμφπα ζαξ μφηε ε ειηθία ζαξ
δεκ ζα ζαξ θάκμοκ κα θαηαιάβεηε ηα πνμβιήμαηά μαξ θαη ηηξ ακάγθεξ μαξ. Ίζςξ κα ζοδεημφζαηε
μαδί μαξ;
Θαδανίδμο Αιθμήκε Α2
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Γπιςείοηζη: «Οςξλικέπ Γκδοξμέπ»
Γίκαη ζιηβενυ-ακ θαη θακμκηθά ζα έπνεπε κα ζεςνείηαη απυ υιμοξ μαξ απανάδεθημ- ημ
γεγμκυξ υηη ηα ζομθένμκηα (θονίςξ μηθμκμμηθήξ θφζεξ), έπμοκ θαηαθένεη κα «ηνοπχζμοκ» ζε
θάζε πηοπή ηεξ θμηκςκίαξ μαξ. Ηαη δε θηάκεη μυκμ αοηυ… Γηαηί μεηά απυ θάζε ηέημηα
«δηείζδοζε», αθμιμοζεί μηα ζογθάιορε, έκα θαμμοθιάνηζμα πμο ηα πανμοζηάδεη ζακ θάηη ημ απμδεθηυ, μέπνη πμο παγηχκμκηαη ςξ ημήμα ηεξ θοζηθήξ «ηάλεξ» ηςκ πναγμάηςκ.
πςξ ακέθενα παναπάκς, δεκ οπάνπεη μφηε μηα πηοπή ηεξ θμηκςκίαξ ζηεκ μπμία δεκ
έπμοκ δηεηζδφζεη ηα ζομθένμκηα. Γπμμέκςξ, αθυμα θαη μ πμιφ μηθείμξ ζπμιηθυξ μαξ μηθνυθμζμμξ
δεκ ζα μπμνμφζε κα απμηειεί ελαίνεζε:
Θίγεξ μυκμ μένεξ πνηκ ηεκ ηνηήμενε εθδνμμή ηεξ ηάλεξ μμο, έμαζα-εοηοπχξ- ηοπαία, απυ
έκα μαζεηή ηεξ Β’ Θοθείμο πμο είπε μυιηξ επηζηνέρεη απυ ηεκ ακηίζημηπε εθδνμμή ηεξ δηθήξ ημο
ηάλεξ, υηη ημ πνυγναμμα ηεξ εθδνμμήξ πενηιαμβάκεη δομ βναδηκέξ ελυδμοξ ζε θέκηνα δηαζθέδαζεξ θαη μάιηζηα οπμπνεςηηθέξ, εκχ ε ηημή εηζυδμο δε ζομπενηιαμβακυηακ ζηε ζοκμιηθή ηημή ηεξ
εθδνμμήξ! Ανγυηενα βέβαηα έμαζα υηη μη έλμδμη αοημί είκαη ακαπυζπαζημ θμμμάηη ηςκ ηνηήμενςκ
θαη πεκζήμενςκ εθδνμμχκ ημο Θοθείμο, εκχ ημ ζέμα ηεξ επηπιέμκ πιενςμήξ γηα ηεκ είζμδμ είκαη θάηη εονέςξ γκςζηυ θαη –θοζηθά- απμδεθηυ ςξ θάηη θοζημιμγηθυ… Δοζηοπχξ υμςξ, εθείκε
ηε ζηηγμή, με γκςνίδμκηαξ υια αοηά, ε έθπιελε μμο, πμο αθμιμοζήζεθε απυ αγακάθηεζε, ήηακ
μεγάιε.
Δε βνήθα βέβαηα πμιιμφξ πμο ζομμενίζηεθακ ηεκ άπμρε μμο. Μη θιαζηθέξ απακηήζεηξ ζηηξ
εθθιήζεηξ μμο ήηακ: «Καη, θοζηθά θαη γίκεηαη αοηυ. Δεκ ημ ήλενεξ;» ή «Καη ημ λένς, αιιά ηη κα
θάκμομε;» ή αθυμα θαη: «Δεκ είκαη ηέιεημ πμο ζα μαξ πάκε ζε club;». Αθυμα θαη μη ίδημη μη θαζεγεηέξ παναδέπμκηακ υηη δεκ μπμνμφζακ κα θάκμοκ θάηη μφηε θακ ζε ζπέζε με ημ ζέμα ηεξ
άνκεζεξ ζομμεημπήξ ζε ηέημηα δναζηενηυηεηα πμο ήηακ αδηαπναγμάηεοημ.
Ρπμζέης υηη μη πενηζζυηενμη ζομμαζεηέξ μμο ζα δηάβαδακ αοηυ ημ άνζνμ με φθμξ ημοιάπηζημκ απεοδεζμέκμ. Φοζηθά θαη ακαγκςνίδς ημ δηθαίςμα ημο θαζεκυξ κα ζέιεη κα δηαζθεδάζεη πεγαίκμκηαξ ζε έκα club ή ζε έκα μαγαδί με ειιεκηθή μμοζηθή θαη είκαη ιμγηθυ κα ζεςνεί θάηη ηέημημ
θαιή ηδέα ςξ μένμξ ημ πνμγνάμμαημξ ηςκ εθδνμμχκ -αζπέηςξ ακ μη εθδνμμέξ αοηέξ είκαη ζεςνεηηθά «εθπαηδεοηηθέξ», θάηη πμο θοζηθά δεκ δηθαημιμγείηαη ακ ζθεθηεί θακείξ ημ ζφκμιμ ηςκ
δναζηενημηήηςκ πμο πενηιαμβάκμοκ. Αιιά γηαηί μ ηνυπμξ δηαζθέδαζεξ θάπμηςκ -αθυμα θη ακ αοημί μη θάπμημη απμηειμφκ ηεκ πιεημρεθία- κα θαηαπηέδεη θάπμημοξ άιιμοξ μη μπμίμη πηζακυκ δε
δηαζθεδάδμοκ πεγαίκμκηαξ ζε ηέημηα θέκηνα ή μπμνεί κα δοζακαζπεημφκ με ημ είδμξ ηεξ μμοζηθήξ ή θαη υια ηα παναπάκς; Ηαη επηπιέμκ, πχξ απαηηείηαη απυ παηδηά πμο έπμοκ πάεη ζε μηα
ζπμιηθή εθδνμμή με πενημνηζμέκμ πυζμ πνεμάηςκ, εκχ είκαη άγκςζηε ε μηθμκμμηθή δοκαηυηεηα
ηςκ γμκέςκ ημοξ, κα δηαζέζμοκ επηπιέμκ πνήμαηα γηα μηα οπμπνεςηηθή δναζηενηυηεηα με ηε
ζομμεημπή ζηεκ μπμία ίζςξ δεκ είκαη ζφμθςκα; (ζε αοηυ ημ ζεμείμ κα ζεμεηςζεί υηη ακ θάπμημξ
δεκ είπε ηεκ ηφπε κα πιενμθμνεζεί απυ θάπμημκ μεγαιφηενμ ή θαζεγεηή γη’ αοηυ ημ «έζημμ» ηςκ
εθδνμμχκ, είκαη πμιφ πηζακυκ κα ημ μάζεη μυιηξ πνηκ απυ ηεκ έλμδμ, αθμφ δεκ ακαθένεηαη μφηε
ζημ πνυγναμμα ηεξ εθδνμμήξ ημ επηπιέμκ πυζμ πμο θαιείηαη κα θαηαβάιεη!). Αοηυ πμο ζα
έπνεπε κα ηζπφεη-θαη ακ ίζποε δεκ ζα έγναθα ημ ζογθεθνημέκμ άνζνμ αοηή ηε ζηηγμή-ζα ήηακ κα
μεκ αθαηνεζμφκ αοημφ ημο ηφπμο μη έλμδμη απυ ηηξ εθδνμμέξ, αθμφ είκαη ανεζηέξ ζε πμιιμφξ,
αιιά ημοιάπηζημκ κα αθαηνεζεί μ οπμπνεςηηθυξ ημοξ παναθηήναξ θαη κα οπάνπεη πνυβιερε,
χζηε υζα παηδηά δεκ επηζομμφκ κα ζομμεηάζπμοκ κα μέκμοκ ζημ λεκμδμπείμ οπυ ηεκ επίβιερε
θάπμημο θαζεγεηή ή κα παίνκμοκ μένμξ ζε θάπμηα εκαιιαθηηθή δναζηενηυηεηα.
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Ακ παν’ υια αοηά είκαη αδφκαημ θάηη ηέημημ, αοηυ πμο ημ ζπμιείμ μθείιεη κα θάκεη, είκαη κα εκεμενχκεη ελανπήξ ημοξ μαζεηέξ γη’ αοηέξ ηηξ ελυδμοξ θαη ηα επηπιέμκ έλμδα απ’ ηεκ πιεονά ηςκ
μαζεηχκ θαη ηςκ μηθμγεκεηχκ ημοξ πμο αοηέξ ζοκεπάγμκηαη. Έηζη μ μαζεηήξ ζα επηιέγεη εθ ηςκ
πνυηενςκ ακ είκαη ζφμθςκμξ με θάηη ηέημημ ή υπη ή αθυμα -ζηε πεηνυηενε πενίπηςζε- ακ είκαη
δηαηεζεημέκμξ κα πάνεη ή υπη μένμξ ζηεκ εθδνμμή οπυ αοηέξ ηηξ ζοκζήθεξ.
Ιήπςξ υμςξ μέηνα ζακ αοηά ζα μείςκακ αηζζεηά ημκ ανηζμυ ηςκ ζομμεηεπυκηςκ ζηηξ εθδνμμέξ; Ιήπςξ θάηη ηέημημ ζα μείςκε αοημμάηςξ ηα θένδε υιςκ αοηχκ ηςκ επηπεηνήζεςκ πμο
ακαίζποκηα επςθειμφκηαη απυ ηεκ ακάγθε ηςκ μαζεηχκ κα λεζθάζμοκ θαη κα λεθφγμοκ γηα ιίγεξ
μένεξ απυ ηεκ έκηαζε ηςκ μαζεμάηςκ (π.π. με ηηξ πεκζήμενεξ εθδνμμέξ πνηκ απυ ηηξ Νακειιήκηεξ ελεηάζεηξ) θαη μέζα ζηηξ μπμίεξ πενηιαμβάκμκηαη εθηυξ απυ κοπηενηκά θέκηνα θαη εζηηαηυνηα, θαθέ, λεκμδμπεία θαη θοζηθά ηα ηαληδηςηηθά πναθημνεία πμο ένπμκηαη ζε ζοκεκκυεζε με ηα
παναπάκς;
Αιιά βέβαηα, αθυμα θη υηακ πνυθεηηαη γηα ακήιηθμοξ μαζεηέξ θαη ημ αδηαμθηζβήηεημ δηθαίςμα ημοξ ζηεκ ροπαγςγία, ηα ζοζηήμαηα θηηάπκμκηαη με βάζε ηα ζομθένμκηα… Έηζη δε ζοκέβαηκε
πάκημηε;
Kαηζημίπα Ιανία, Α2

Ιε αθξομή ηημ «παθξλξγία» ηξρ πξλέμξρ από ηξ έογξ ηξρ Θξρκρδίδη …
Ε ηζημνία ζημ πέναζμα ηςκ αηχκςκ έπεη απμδείλεη υηη ε ακζνχπηκε θφζε δεκ αιιάδεη, ημοιάπηζημκ ζηα βαζηθά ηεξ παναθηενηζηηθά.
Δεκ αιιάδεη υμςξ, γηαηί δε γίκεηαη κ’ αιιάλεη, γηαηί είκαη πνμθαζμνηζμέκε ή απιά, επεηδή
μη ίδημη μη άκζνςπμη εμπμδίδμοκ, απμηνέπμοκ θαη ηειηθά θαηαδηθάδμοκ αοηή ηεκ αιιαγή ;
Πα ιάζε θαη μη θαηαζηνμθέξ επακαιαμβάκμκηαη. Δεκ πνυθεηηαη, υμςξ, γηα αδοκαμία ή ακηθακυηεηα αιιαγήξ ηεξ ακζνχπηκεξ θφζεξ. Νμηέ δεκ αμθηζβεηήζεθε ε ηθακυηεηα ημο ακζνχπμο κα δηαθνίκεη ημ
ζςζηυ, ημ δίθαημ: αμθηζβεημφκηαη υμςξ, μη επηιμγέξ ημο,
μη μπμίεξ πανεθθιίκμοκ απυ ηεκ θφζε ημο, ακ αοηή μνηζηεί ςξ ε πμνεία θαη ε πνμζπάζεηα γηα ημ ηδακηθυ.
Έηζη ε πμιοπιμθυηεηα ηςκ επηιμγχκ θαη ηςκ απμθάζεςκ, πμο θαηά θαηνμφξ θαιμφμαζηε κα πάνμομε, επενεάδμοκ ηεκ ακζνχπηκε ζομπενηθμνά θαη ακηημεηχπηζε
απέκακηη ζε θνίζημα δεηήμαηα.
Μη πενηπηχζεηξ είκαη δφμ: γκςνίδμομε ημ ζςζηυ
θαη ημ αθμιμοζμφμε, υπμηα θη ακ είκαη ε ζοκέπεηα θαη γκςνίδμομε ημ ζςζηυ θαη αδηαθμνμφμε, δειαδή ζηε πναγμαηηθυηεηα εζειμηοθιμφμε.
Οπεδυκ πάκηα, υζμη επέιελακ ημ ζςζηυ, επέιελακ
ηαοηυπνμκα θαη ημ δφζθμιμ, ημ δφζβαημ, εκχ μη οπυιμηπμη ημ εφθμιμ, ημ γνήγμνμ, ημ ακχδοκμ.
Μη ηειεοηαίμη απμηειμφκ ηεκ πιεημρεθία, γηαηί μη άκζνςπμη έπμομε γίκεη θογυπμκμη, οζηενυβμοιμη, με αλίεξ εομεηάβιεηεξ, ακ υπη ακφπανθηεξ, με ηδακηθά θηεκά θαη με οιηθά αγαζά αθνηβά, με
ακηηιήρεηξ ναηζηζηηθέξ. Ηη υμςξ, γηα υια αοηά, δεκ εοζφκεηαη ε θφζε μαξ. Γίκαη ε θμοιημφνα, πμο
μαξ επηβιήζεθε θαη μαξ θαιιηενγήζεθε απυ ηεκ θμηκςκία, πμο ημ μυκμ πιέμκ, πμο ζέιεη είκαη
ζηναηηχηεξ-παναγςγμφξ θεθαιαίςκ, γηα κα πιμοηίζεη.
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Έηζη, μη ζοκεηδήζεηξ θαη ηα ήζε θζάνζεθακ, μη παναθηήνεξ αιιμηχζεθακ, μη πνμζςπηθυηεηεξ μεδεκίζηεθακ, μη ηδεμιμγίεξ λέπεζακ θαη μη άκζνςπμη ηειηθά λέπαζακ θαη λεπάζηεθακ. Λέπαζακ ηεκ
πναγμαηηθή μοζία ηεξ θφζεξ ημοξ, ηεκ αρήθεζακ θαη λεπάζηεθακ μέζα ζημ πνυκμ. Ηαζέκαξ πνμζπάζεζε κα θηάζεη ημ ηέιεημ μυκμξ ημο, με αζέμηηα μέζα, αδηαθμνχκηαξ ζηεκ πμνεία γη’ αοημφξ
πμο αγαπμφζε θαη γη’ αοηυ πμο ήηακ. ζμ ανγά θη ακ θαίκεηαη υηη είκαη, ε ακζνχπηκε θφζε μπμνεί
κ’ αιιάλεη θαη ζ’ αιιάλεη, μυκμ υηακ μ θάζε άκζνςπμξ ακαδεηήζεη θαη βνεη ημ ηδακηθυ ζηα μάηηα
ημο δηπιακμφ ημο θαη ζηεκ αγάπε ημο γη’ αοηυκ.
Θμΐζημξ Γηάκκεξ, Α3
Νυιεμμξ: αζζέκεηα πμιοπνυζςπε, πμιοδηάζηαηε, πμιφπιεονε, απνμζδυθεηε. Καη, μάιιμκ
αοηυ πνέπεη κα είκαη μ πυιεμμξ· μηα αζζέκεηα ή έζης ζα μία αζζέκεηα, ζε θάζε πενίπηςζε, υμςξ,
άθνςξ μμιοζμαηηθή. Γηαηί μ πυιεμμξ δεκ μνίδεηαη ςξ ε μάπε πμο έγηκε θάπμο ή ε ζφγθνμοζε πμο
δηήνθεζε θάπμηα πνυκηα. Γηαηί ε ηζημνία δε γνάθεηαη απυ γεγμκυηα, αιιά απυ ακζνχπμοξ, απυ
πνμζςπηθυηεηεξ. Έηζη θαη μ πυιεμμξ δεκ είκαη μφηε απνυζςπμξ μφηε μηα ελςηενηθή μεηαβμιή.
Ακηίζεηα είκαη πνμζςπηθυξ, είκαη ε μεηαβμιή ημο εγχ θαη ε πάιε με ημκ εαοηυ ζμο κα θαηαπηέζεηξ θαη κα θαηαπκίλεηξ ημ είκαη ζμο. Ηαη υηακ θαηαθένεηξ κα ζθμηχζεηξ θάζε είδμοξ ζοκαηζζεμαηηζμυ, κα μεηχζεηξ ηηξ πνμζςπηθέξ ζμο ακάγθεξ ζημ ειάπηζημ, κα ηζμπεδχζεηξ ηεκ πνμζςπηθυηεηα ζμο ζημ υκμμα ηεξ
πανάηαλεξ θαη κα γίκεηξ έκα με ηε μάδα, ηυηε ζα έπεηξ γίκεη
έκαξ ζπμοδαίμξ πμιεμηζηήξ. Πμ ίδημ υμςξ θαη άκζνςπμξ; πη
βέβαηα, γηαηί απιά δε ζα ‘ζαη πηα άκζνςπμξ, αιιά πμιεμηζηήξ.
Γηαηί υηακ είζαη άκζνςπμξ δεκ πμιεμάξ, αιιά αγςκίδεζαη.
Γηαηί υηακ είζαη άκζνςπμξ έπεηξ πνμζςπηθυηεηα, έπεηξ ειεφζενε βμφιεζε θαη έπεηξ άπμρε. Κηχζεηξ ημκ πυκμ θαη ακηίζημηπα
ηεκ εοηοπία θαη είζαη εοάιςημξ, υπη άηνςημξ. Γίζαη άκζνςπμξ
υηακ αγαπάξ θαη αγαπηέζαη, υηακ θάκεηξ ιάζε, υηακ ηα δημνζχκεηξ, υηακ ζογπςνείξ, υηακ δεμημονγείξ.
Οημκ πυιεμμ, υμςξ, δεκ οπάνπεη θαηνυξ γηα αγάπε, μφηε ηα ιάζε
επηηνέπμκηαη. Δεκ έπεηξ ηε δοκαηυηεηα κα δεμημονγείξ, μυκμ κα θαηαζηνέθεζαη , κα θαηαζηνέθεζαη. Ηαη ηειηθά, ημ ενχηεμα πμο ηίζεηαη είκαη: πμιεμηζηήξ ή άκζνςπμξ ;
Ε επηιμγή είκαη πνμζςπηθή, πμο υμςξ πάκηα δεκ αθμνά μυκμ αοηυκ πμο ηεκ θάκεη. ηακ
ζα επηιέλεηξ κα είζαη πμιεμηζηήξ, ζα παναμενίζεηξ θαη ζα ζθμηχζεηξ ακ πνεηαζηεί, υπμημκ δε
ζομμενίδεηαη ηεκ άπμρε ζμο, πμο ζηεκ πναγμαηηθυηεηα είκαη ε άπμρε, πμο ζμο επέβαιε ε μάδα,
πνμθεημέκμο κα είζαη μένμξ ηεξ. Πα ηδακηθά θαη ηα πηζηεφς ζμο, δε ζα έπμοκ θαμία αλία πηα, μφηε
μη άκζνςπμη, πμο αγαπάξ.
Πμ μυκμ πμο ζα έπεη ζεμαζία γηα ζέκα ηυηε, ζα είκαη ηα «πνέπεη», πμο ζα ‘πεη μνίζεη ημ
ζφκμιμ – ε μμάδα. Ηαη ε δφκαμε ζμο, ςξ πμιεμηζηήξ, απυ αοηυ ζα πεγάδεη, απυ ηεκ απυιοηε μμμημγέκεηα ηεξ μάδαξ.
Ε πναγμαηηθή, υμςξ δφκαμε, πεγάδεη απυ ηε δηαθμνεηηθυηεηα θαη ηεκ απμδμπή ηεξ. Μη
θμηκςκίεξ γεκκημφκηαη απυ ακζνχπμοξ θαη είκαη αοημί, πμο έπμοκ ηε δφκαμε, γηαηί επέιελακ ηειηθά κα είκαη άκζνςπμη, υπμημ θαη ακ είκαη ημ ηίμεμα.
Θμΐζημξ Γηάκκεξ, Α3

20

ΚΓΡΞΖΗΕ ΑΚΜΞΓΛΖΑ ......Ε ΑΡΠΜΗΑΠΑΟΠΞΜΦΕ!
ΚΓΡΞΖΗΕ ΑΚΜΞΓΛΖΑ....Ε ΙΜΚΠΓΞΚΑ ΓΝΖΔΕΙΖΑ!

ιμη ζοπκά αθμφμε κα γίκεηαη ιυγμξ γηα μία αζζέκεηα πμο πιήηηεη θονίςξ κεανά θμνίηζηα
θαη ε μπμία ζοκδέεηαη ηδηαίηενα με ηα πημ γκςζηά μμκηέια δηεζκχξ, αζηένηα ημο θηκεμαημγνάθμο,
ηναγμοδηζηέξ θαη άιιμοξ δηάζεμμοξ. Απμθιείεηαη κα μεκ έπεηε λακαθμφζεη γηα ηε κεονηθή ακμνελία. Οηεκ πναγμαηηθυηεηα υμςξ ε ακμνελία δεκ ηαιακίδεη μυκμ αζηένεξ ημο υιογμοκη θαη μμκηέια γκςζηχκ μίθςκ μυδαξ. Ακηηζέηςξ μπμνεί κα παναμμκεφεη αθυμε θαη ζημ μηθείμ πενηβάιιμκ
μαξ.
Ίζςξ πμιιμί κα ακανςηημφκηαη ηη μπμνεί κα πνμθαιέζεη αοηή ηεκ αννχζηηα. Ε απάκηεζε
ιμηπυκ είκαη ε ελήξ: Ε ακμνελία είκαη μηα αζζέκεηα πμο δεκ πνμθαιείηαη απυ ηυ ή μηθνυβημ αιιά
απυ ημ ίδημ ημ ακζνχπηκμ μοαιυ! Οομβαίκεη ζοκήζςξ ζε γοκαίθεξ θαη θμνίηζηα κεανήξ ειηθίαξ, ηα
μπμία βιέπμοκ ημκ εαοηυ ημοξ μπνμζηά απυ ημκ θαζνέθηε ημοξ οπένβανμ. Ακαπηφζζμοκ μηα
άνκεζε γηα ημ θαγεηυ θαη γομκάδμκηαη αζηαμάηεηα με ηεκ πνμζδμθία κα θηάζμοκ ημ "ηδακηθυ βάνμξ". Ακηί υμςξ κα θηάζμοκ ζημ βάνμξ πμο είκαη ηδακηθυ γηα ημ ζχμα ημοξ , ζοκεπίδμοκ ηε δίαηηα
μέπνη πμο θηάκμοκ ζημ ζεμείμ κα ηνχκε π.π. μυκμ έκα μήιμ ηεκ εμένα ή αθυμε πμιιέξ έθεβεξ
πμο πάζπμοκ απυ κεονηθή ακμνελία έπμοκ δειχζεη ζε ζοκεκηεφλεηξ ημοξ πςξ έηνςγακ αθυμε θαη
εθεμενίδεξ απιά θαη μυκμ γηα κα γεμίδμοκ ημ ζημμάπη ημοξ πςνίξ κα παίνκμοκ βάνμξ.
Γηαηί δε βιέπμοκ ζημκ θαζνέθηε αοηυ πμο ημοξ δείπκεη πναγμαηηθά, υηη είκαη δειαδή απυιοηα
θοζημιμγηθέξ; Νμημη είκαη μη ιυγμη πμο ημ μοαιυ ανπίδεη κα θαζμδεγεί ημ ζχμα πνμξ ηεκ αοημθαηαζηνμθή;
Αοηυ πμο επενεάδεη πενηζζυηενμ ζοκήζςξ ηα κεανά θμνίηζηα είκαη ηα πνυηοπα πμο πνμβάιιμκηαη θαζεμενηκά απυ ηα ΙΙΓ θαη παίδμοκ θαζμνηζηηθυ νυιμ απυ ηε μηα πιεονά ζηεκ πνμζςπηθυηεηα ηςκ εθήβςκ θαη απυ ηεκ άιιε ζημ ζπεμαηηζμυ απυρεςκ γηα ημ ηη είκαη πναγμαηηθά «ςναίμ»
θαη ηη «ιεπηυ». Πα μμκηέια πμο οπμηίζεηαη υηη απμηειμφκ ημ πνυηοπμ μμμνθηάξ, γίκμκηαη υιμ θαη
πημ αδφκαηα ,με απμηέιεζμα κα παναθηενίδεηαη θάπμημξ υμμνθμξ, μυκμ υηακ είκαη ιεπηυξ.
Ε κεονηθή ακμνελία, υπςξ ακαθένζεθε θαη πνηκ, είκαη μηα ροπμιμγηθή αζζέκεηα θαηά ηεκ
μπμία ημ άημμμ πενκάεη απυ ηοειπ θάζειπ, υπςξ έπμοκ δειχζεη ροπμιυγμη πμο ζοκακαζηνέθμκηαη με αοηά ηα άημμα.
Οηεκ ποώηη θάζη ημ άημμμ αθμιμοζεί μία δίαηηα θαη μαδί με ηεκ ζοζηεμαηηθή ζςμαηηθή
άζθεζε πάκεη επηηοπχξ βάνμξ. Δεκ οπάνπεη μέπνη ζηηγμήξ θαμία οπμρία αζζέκεηαξ.
Οηε δεύηεοη θάζη ηα ανκεηηθά ζεμάδηα είκαη εμθακή. Πμ μηθμγεκεηαθυ πενηβάιιμκ αιιά
θαη γκςζημί παναηενμφκ ζημ άημμμ μεγάιε απχιεηα βάνμοξ. Μ αζζεκήξ ανκείηαη κα ηνχεη μαδί
με ηεκ οπυιμηπε μηθμγέκεηα θαη θμνάεη θανδηά νμφπα γηα κα μεκ είκαη εμθακήξ ε ζςμαηηθή ημο
αιιαγή.
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Οηεκ ηοίηη και ηελερηαία θάζη ημ άημμμ πιέμκ οημζεηεί αοηυ ημ πνυηοπμ δςήξ, δειαδή
ηε ζηένεζε ημο θαγεημφ, με απμηέιεζμα κα γίκμκηαη εοδηάθνηηα ηα μζηά ημο ζχμαημξ, δηαθνίκεηαη
ηνηπυπηςζε θαη αμεκυννμηα. Οηεκ ζογθεθνημέκε υμςξ θάζε δε ζεμαίκεη υηη ημ άημμμ έπεη ακαγκςνίζεη υηη πάζπεη απυ ακμνελία.
Νχξ γίκεηαη κα ζεναπεοηεί ε κεονηθή ακμνελία; Οφμθςκα με εηδηθμφξ, έκα άημμμ ημ μπμίμ
πάζπεη απυ κεονηθή ακμνελία μπμνεί κα ζεναπεοηεί μυκμ με ηεκ πνμτπυζεζε πςξ έπεη πιήνε
αοημγκςζία υηη πάζπεη απυ ηεκ αζζέκεηα. Οηεκ ζοκέπεηα, ε θνμκηίδα ηςκ ακμνεληθχκ αηυμςκ
είκαη εοζφκε εηδηθχκ. Οογθεθνημέκα θαηά ηε κμζειεία, ημ άημμμ θαη μη ζεναπεοηέξ ημο έπμοκ έκα
ζηυπμ, ηεκ απυθηεζε εκυξ επηζομεημφ βάνμοξ.
Δεκ πνέπεη κα αδηαθμνμφμε γηα αοηή ηεκ αζζέκεηα θαη πνμπακηυξ γηα ηα πάζπμκηα άημμα
πμο πνεηάδμκηαη ηε ζηήνηλε ηςκ ζοκακζνχπςκ ημοξ. Ννέπεη κα ηα αθήζμομε κα μηιήζμοκ ζε εμάξ γηα αοηά πμο κηχζμοκ θαη κα ημοξ δχζμομε έλοπκεξ ζομβμοιέξ. Ιε ημ κα βμεζήζμομε θάπμημκ άιιμ κα ακηημεηςπίζεη ημ πνυβιεμα ημο, παίνκμομε δφκαμε θη εμείξ.
Ιανίκα Απμζημιή Β1
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ΝΑΞΜΡΟΖΑΟΕ - ΗΞΖΠΖΗΕ ΠΑΖΚΖΩΚ & ΒΖΒΘΖΩΚ
The Curious Case of Benjamin Button
Ναίδμοκ: Brad Pitt, Cate Blanchett, Taraji P.Henson
Οθεκμζεζία: David Fincher
Ε πανάλεκε ηζημνία ημο Ιπέκηδαμηκ
Ιπάημκ …ζίγμονα μία ηαηκία πμο είηε
ηεκ ιαηνεφεηξ είηε ηε μηζείξ. Θα ήηακ
πανάιμγμ θακείξ κα ζθεθηεί πςξ υζα
πναγμαηεφεηαη ε ηαηκία πενημνίδμκηαη
ζε μία απιά εκδηαθένμοζα θακηαζηηθή
πιμθή θαη ζε δφμ παζίγκςζημοξ εζμπμημφξ ημο υιηγμοκη. Οοκμιηθά μηιάμε
γηα μία ηαηκία ε μπμία ζε ηαληδεφεη υπη
μυκμ μέζς ηςκ εκηοπςζηαθχκ μπηηθχκ
εθέ θαη ηςκ ενμεκεηχκ αιιά θαη μέζς
ηςκ εθπιεθηηθχκ ενεζηζμάηςκ πμο
πνμζθένεη, γηα κα ζθεθηεί θακείξ θαιφηενα ηα πνάγμαηα γφνς ημο.
Ε ηζημνία γκςζηή: μ ήνςαξ γεκκηέηαη θάης απυ θάπμηεξ πανάλεκεξ
ζοκζήθεξ θαη μάιηζηα ζε ειηθία 80 πνμκχκ, εκχ υζμ πενκάκε ηα πνυκηα γίκεηαη
μηθνυηενμξ. Νανάλεκε πιμθή. Ηεκηνίδεη
ημ εκδηαθένμκ, υμςξ, ημ δίπςξ άιιμ.
Νανά ημ οπυβαζνμ ημο θακηαζηηθμφ ε ηαηκία επηθεκηνχκεηαη ζε θηιμζμθηθμφξ πνμβιεμαηηζμμφξ πμο αθήκμοκ μία γιοθυπηθνε γεφζε ζημ ζεαηή μυιηξ ηειεηχζεη ε πνμβμιή ηεξ. Ιε ανηζημηεπκηθυ ηνυπμ πνμζπαζεί κα απμδείλεη ηεκ πμηθηιυηνμπε δφκαμε ημο νυκμο. Μ νυκμξ
άιιμηε ζεναπεφεη, άιιμηε πιεγχκεη, μα θακείξ δε μπμνεί κα ημκ ζηαμαηήζεη. Δηάποηα ζοκαηζζήμαηα, πνμζπάζεηεξ κα ελενεοκήζμομε ηε Δςή, ημ Θάκαημ, ηε Ικήμε. Πειηθά αοηή ε ηαηκία μήπςξ
είκαη θάηη βαζφηενμ θαη πημ μοζηαζηηθυ απυ αοηυ πμο πενημέκαμε; Βέβαηα μη δεθάδεξ οπμρεθηυηεηέξ ηεξ γηα Oscars (μεηαλφ ηςκ μπμίςκ Ηαιφηενεξ Παηκίαξ, Οθεκμζεζίαξ, Α’ Ακηνηθμφ Ξυιμο),
ε ζοκεπήξ πνμβμιή ηεξ ζηα M.M.E. θαη μη ελαηνεηηθέξ θνηηηθέξ απμδεηθκφμοκ υηη αλίδεη ηεκ πνμζμπή θάζε αηυμμο. Μπηηθά ε ηαηκία είκαη μαγεοηηθή. Ε θαιιηηεπκηθή δηεφζοκζε, ηα μπηηθά εθέ θαη
μαθηγηάδ (μ γένμξ Brad Pitt είκαη ηεπκμιμγηθυ επίηεογμα πμο βναβεφηεθε με ημ ακάιμγμ ζθαν),
ε θηκεμαημγνάθεζε με ημοξ οπένμπμοξ άιιμηε εθηοθιςηηθμφξ θαη έκημκμοξ θαη άιιμηε ζθμφνμοξ
θαη μειαγπμιηθμφξ πνςμαηηζμμφξ, ηα θαιμδμοιεμέκα πιάκα θαη ε πνμζεπηηθή ζθεκμζεζία θαζχξ
θαη ε επηβιεηηθή μμοζηθή επέκδοζε ζε αθήκμοκ πιήνςξ εκηοπςζηαζμέκμ. Πμ βάζμξ ηςκ παναθηήνςκ πανμοζηάδεηαη με πμιιή πνμζμπή, θαζχξ μ Brad Pitt παίδεη έκακ απυ ημοξ θαιφηενμοξ
νυιμοξ ηεξ θανηέναξ ημο θαη ε Taraji P.Henson ιαμβάκεη ηεκ πνχηε ηεξ οπμρεθηυηεηα γηα
ζθαν Β’ Γοκαηθείμο Ξυιμο. Ακ θαη ε Cate Blanchett, θαηά ηε δηθή μμο άπμρε λεθίκεζε με πνμβιήμαηα ζηεκ ενμεκεία πςνίξ κα αγγίδεη ημ ζεαηή, ζηαδηαθά ακαπηφπζεθε ζε μία πμιφπιεονε θαη
μοζηενηχδε πνμζςπηθυηεηα πμο ζημ ηέιμξ θαηαθένκεη κα αγγίλεη ημ θμηκυ.
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Slumdog Millionaire
Ναίδμοκ: Dev Patel, Freida Pinto
Οθεκμζεζία: Danny Boyle
Έκαξ 18πνμκμξ Ζκδυξ ζηε πχνα ημο βνίζθεηαη μία ενχηεζε
πνηκ ηεκ ηειηθή απάκηεζε ζημ γκςζηυ ηειεπαηπκίδη «Νμημξ ζέιεη κα
γίκεη Γθαημμμονημφπμξ». Ιία ακάζα πνηκ ηεκ ηειηθή απάκηεζε, πμο
ίζςξ ημκ θάκεη πιμοζηυηενμ θαηά πμιιά εθαημμμφνηα δμιάνηα. Μ κεανυξ, υμςξ, θηκεί οπμρίεξ πςξ ίζςξ έπεη θιέρεη ζημ παηπκίδη, αθμφ δεκ
έπεη πάεη πμηέ ζπμιείμ. Ήηακ έκα θηςπυπαηδμ ηεξ Ζκδίαξ πμο πενηπιακηυηακ ζημοξ δνυμμοξ θαη δε γίκεηαη κα είκαη ηυζμ ηοπενυξ, χζηε κα θενδίδεη ζε θάζε ενχηεζε.
Πυηε λεθηκά μία ακαδνμμή ζημ πανειζυκ ημο κεανμφ Ζκδμφ θαη μπιέθεη ημ ηυηε με ημ ηχνα
χζηε κα μάζμομε πενηζζυηενα ηυζμ γηα ημκ ήνςα θαη ημ οπυβαζνυ ημο υζμ θαη γηα ημ ζοκαηζζεμαηηθυ ημο θυζμμ θαη ημ πχξ θαηέιελε ζημ παηπκίδη αοηυ.
Μ Danny Boyle δίθαηα θένδηζε ημ ζθαν Ηαιφηενεξ Οθεκμζεζίαξ, δηυηη ε ζθεκμζεζία ημο
είκαη θνέζθηα θαη πνςημπμνηαθή, εκχ ε θςημγναθία θαη ε θηκεμαημγνάθεζε απμηειμφκ ηα δφμ
«highlights» ημο θηιμ. Παοηυπνμκα με ηεκ πακδαηζία οπένμπςκ πνςμάηςκ, ηηξ δοκαηέξ ενμεκείεξ θαη ηα πνςημπμνηαθά εκηοπςζηαθά πιάκα θαη ζθεκμζεηηθά αημφ, ε ηαηκία πανμοζηάδεη ημκ
ηνυπμ δςήξ ζηεκ Ζκδία, ηεκ απειπηζία θαη ημκ ελεοηειηζμυ ηεξ θηχπεηαξ ζοκδοάδμκηάξ ηα με
έκημκα νμμακηηθυ παναθηήνα ηυζμ ζηεκ πιμθή υζμ θαη ζηε δηάποηε αημυζθαηνα. Γίκαη μία υμμνθε
ηαηκία πμο ακαβιφδεη ζοκαηζζήμαηα θαη εοαηζζεζίεξ ακαμεηγκφμκηαξ ημκ ένςηα με ηεκ απειπηζία
θαη ηεκ ελαζιίςζε. Θέμα ηεξ ηαηκίαξ, υμςξ, είκαη ε μμίνα ημο ακζνχπμο θαη με βάζε αοηή πνμζπαζεί κα ακαιφζεη πχξ ηα θαηάθενε μ ήνςαξ θαη βγήθε κηθεηήξ απυ υια ηα γεγμκυηα ηεξ δςήξ
ημο. Ηαη αοηυ ημ θφνημ ζέμα γίκεηαη ε ειθηηθή δφκαμε πμο μαξ ηναβάεη ζημ κα πέζμομε θαη εμείξ
ζφμαηα ηεξ μαγείαξ ηεξ. Ηένδηζε 8 ζθαν (θαη Ηαιφηενεξ Παηκίαξ) θαη μη ζεαηέξ ςξ επί ημ πιείζημκ βγήθακ εκηοπςζηαζμέκμη απυ ηηξ αίζμοζεξ. Γγχ ζα ανθεζηχ ζημ υηη είκαη μηα θαιμδμοιεμέκε γιοθηά ηαηκία μέζα ζηεκ μπμία λεπκάξ ηηξ έγκμηεξ ζμο θαη παναζφνεζαη απυ ηηξ υμμνθεξ εηθυκεξ θαη ηε ζογθηκεηηθή ηζημνία πμο δηεγείηαη.
Οθοαγιζμέμα είλη
Ναίδμοκ: Kate Winslet, David Ηross, Ralph Fiennes.
Οθεκμζεζία: Stephen Daldry
Μ Michael ζηε Γενμακία μεηά ηε ιήλε ημο Β’ Ναγθμζμίμο Νμιέμμο ενςηεφεηαη πανάθμνα μία μεγαιφηενε θμπέια πμο ημκ μαγεφεη με
ημ μοζηενηχδε θαη αηκηγμαηηθυ παναθηήνα ηεξ. Ιεηά απυ μενηθά πνυκηα, ζπμοδάδμκηαξ ζηε Κμμηθή, μ Michael πεγαίκεη μαδί με ηε ζπμιή ημο
ζε έκα δηθαζηήνημ υπμο γίκεηαη μάνηοναξ ηεξ δίθεξ ηεξ θμπέιαξ πμο
ενςηεφηεθε. Μη θαηεγμνίεξ είκαη ζθιενέξ θαη θνηθηαζηηθέξ: ε Hannah
ζομμεηείπε ζηεκ ελυκηςζε ακζνχπςκ θαηά ημ Β’ Ναγθυζμημ Νυιεμμ
βμεζχκηαξ ημοξ Καδί ζημ ένγμ ημοξ.
Αοηυξ είκαη μ πονήκαξ ηεξ ηζημνίαξ ηεξ ηαηκίαξ. Μ Michael ζε μεγάιε ειηθία πηα ακηημεηςπίδεη ηα θακηάζμαηα ημο πανειζυκημξ θαη μ ζεαηήξ παναθμιμοζεί έκα ορειήξ ηέπκεξ απμθμνφθςμα ελαηνεηηθχκ οπμθνηηηθχκ ηθακμηήηςκ απυ ημοξ πνςηαγςκηζηέξ Kate Winslet θαη Ralph
Fiennes.
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Ε ηαηκία λεθηκάεη με εηδοιιηαθά ημπία, έκημκα πνχμαηα, νμμακηηθή δηάζεζε. Οηαδηαθά
υμςξ ε αημυζθαηνα ζθμηεηκηάδεη θαη μ μαγκεηηθυξ ενςηηζμυξ θαη ε μοζηενηχδεξ πιμθή λεηοιίγεηαη ζε μία ηζημνία ζθιενή, απάκζνςπε, ζθμηεηκή θαη ζμθανηζηηθή. Ε Kate Winslet μνζά θένδηζε
ημ ζθαν Α’ Γοκαηθείμο Ξυιμο: μ νυιμξ ηεξ είκαη άθνςξ απαηηεηηθυξ θαη εθείκε δίκεη μία εθπιεθηηθή ενμεκεία πμο δε λεπκάεη θακείξ μεηά ηεκ μιμθιήνςζε ηεξ ηαηκίαξ (ακ θαη ζημ «Δνυμμ ηεξ
Γπακάζηαζεξ» με ημ Θεμκάνκημ Κηη Ηάπνημ λεπενκά θάζε άιιε ενμεκεία).
Ε ηαηκία πναγμαηεφεηαη ηεκ εζηθή, ημ δίθαημ, ηε κέμεζε, ηε ιφηνςζε θαη ηεκ μιμθιήνςζε
ημο ακζνχπμο. Πα ζοκαηζζήμαηα ακηηθνμφμκηαη, μη ζθέρεηξ ηςκ ενχςκ είκαη πμιφπιμθεξ θαη μη
πνάλεηξ ημοξ πμιοπιμθυηενεξ. Γμβαζφκεη ζε μία ηζημνία ροπμιμγηθή, ζογθηκεηηθή θαη απνυβιεπηε. Απυ ηηξ θαιφηενεξ ζηηγμέξ ημο θηκεμαημγνάθμο γηα ηε κέα πνμκηά ακαμθίβμια.
Γηάκκεξ Ηακμκάθεξ Β’2

ΑΠΘΑΚΠΖΟ
<<Ιηα ζαομαζηή αοημθναημνία θοβενκμφζε θάπμηε ημ μεγαιφηενμ μένμξ ημο θυζμμο… μη
βαζηιηάδεξ ηεξ δμφζακ ζε μηα ηενάζηηα πμιηηεία, ρειά πάκς απυ ηε ζάιαζζα. Ήηακ εοθοείξ ηεπκίηεξ ημο πνοζμφ θαη ημο ειεθακηυδμκημο θαη αηνυμεημη ηαονμμάπμη. Αιιά θάπμηε, επεηδή αρήθεζακ ημκ Νμζεηδχκηα, ημ Θευ ηεξ Θάιαζζαξ, ε πμιηηεία πάζεθε θάης απυ ηα θφμαηα ζε έκακ
απίζηεοημ θαηαθιοζμυ, θαη δεκ λακαείδε ημοξ ακζνχπμοξ ηεξ… πμηέ
πηα>>
Ιφζμξ ε πναγμαηηθυηεηα; Αθνηβχξ αοηυ ημ ενχηεμα απαζπμιεί ημοξ ενεοκεηέξ ζημ μοζηζηυνεμα ημο David Gibbηns. Οημ βηβιίμ
αοηυ έκαξ ζαιάζζημξ ανπαημιυγμξ θαη ε μμάδα ημο ελενεοκμφκ έκα
καοάγημ ηεξ μμενηθήξ επμπήξ ζηε Ιεζυγεημ. Γθεί θάκμοκ μηα ζογθιμκηζηηθή ακαθάιορε: βνίζθμοκ έκα πνοζυ δίζθμ με έκα πενίενγμ ζφμβμιμ πάκς ημο. Αοηυξ μ δίζθμξ ηειηθά ζα απμδεηπζεί πςξ είκαη ημ
θιεηδί γηα ηεκ ημπμζεζία ηεξ παμέκεξ Αηιακηίδαξ. μςξ δεκ είκαη μ μυκμη μη μπμίμη λένμοκ γηα
ηεκ ημπμζεζία ηεξ. Έηζη μ ανπαημιυγμξ θαη ε μμάδα πμο δεμημφνγεζε γηα ηεκ ακεφνεζε ηεξ παμέκεξ πυιεξ βνίζθμκηαη ζε μεγάιμ θίκδοκμ θαζχξ μη ακηαγςκηζηέξ ημοξ είκαη αδίζηαθημη θαη με πμιφ μεγαιφηενα μέζα απυ αοημφξ. Μη δοζθμιίεξ υμςξ δεκ απμηνέπμοκ ημκ ενχα ηεξ ηζημνίαξ μαξ
κα θάκεη μηα ακαθάιορε πένα απυ ηα πημ ηνειά ημο υκεηνα. Αοηυ ημ μοζηζηυνεμα ζα θαζειχζεη
ημοξ ιάηνεηξ ηεξ πενηπέηεηαξ αιιά θαη ηεξ ίκηνηγθαξ θαη ηςκ μφζςκ.

ΙΖΗΞΓΟ ΑΝΖΟΠΖΓΟ ΙΓΓΑΘΓΟ ΠΖΙΩΞΖΓΟ
Ννυθεηηαη γηα ημ μοζηζηυνεμα ηεξ Γιέκεξ Δαθκίδε. Γδχ ε ζογγναθέαξ πναγμαηεφεηαη με άθζμκμ πημφμμν ηεκ ηζημνία ημο Οηάκηαι,
εκυξ αμεηακυεημο ενγέκε, θακαηηθμφ πμιέμημο ημο γάμμο θαη ηςκ δεζμεφζεςκ θαη ιάηνε ημο ςναίμο θφιμο. Αοηυξ μ άκηναξ, ιμηπυκ, πηζηεφεη πςξ ημ κυεμα ηεξ δςήξ ημο βνίζθεηαη ζηηξ ζπέζεξ μηθνήξ δηάνθεηαξ
θαη ζηηξ ενςηηθέξ ζοκεονέζεηξ ηεξ μηαξ βναδηάξ. Ιέζα ζηεκ ηζημνία
μηα πιεγςμέκε γοκαίθα ημο θάκεη ηεκ δςή θυιαζε, υμςξ εθείκμξ έπεη
ζηνέρεη ημ εκδηαθένμκ ημο ζε μηα άιιε φπανλε θαη δεκ ιέεη κα λεθμιιήζεη! Ιήπςξ ηειηθά βνήθε ημκ δάζθαιμ ημο;
ΚΖΗΜΟ ΒΜΘΕΟ Α1
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Ιεοικά ερηοάπελα ηηπ ηοιήμεοηπ ηηπ Α΄ Θρκείξρ
-Ε απυιοηε πμηθηιία ηεξ ηαβένκαξ! Ιαθανυκηα, θαιαμανάθηα, μπνηδυια, θμθθηκηζηυ, θαη γεηα ζαξ.
-Θα ήζεια εθηυξ απυ παζεηηθυξ θαπκηζηήξ κα μεκ είμαη μφηε παζεηηθυξ ημο αιθμυι!
-πμημξ κφπηα πενπαηεί, πμιιά ζοκζήμαηα θαιεί θαη πυνηεξ πμιιέξ θνμφεη!
-Ια ζμο ιές, ήπηα, μέζοζα, δεκ λεθμονάζηεθα μφηε ζηηγμή, αιιά ηχνα κηχζς πενίθεμα!
-Γεηα ζαξ, νεζερηυκ εδχ. Θέιμομε κα ζαξ πμφμε υηη δε ζέιμομε ηίπμηα. (Μη αιεζηκμί δηάιμγμη
δεκ είκαη πνέπμκηεξ...)
-«Οογγκχμε, πμο μπμνχ κα βνς ημ Δεμανπείμ;»
«Ανηζηενά μαξ ζε 2 ζηεκά, παηδί μμο.»
(ζημ ζεμείμ πμο οπέδεηλε βνίζθμοκ έκα ζμοβιαηδίδηθμ...)
«Ηφνηε, μαξ είπακ υηη εδχ είκαη ημ Δεμανπείμ.»
«Νμημξ άζπεημξ...; Απάκς ζηεκ πυιε είκαη, ημ μυκμ
μεγάιμ θηίνημ πμο ζα βνεηξ μπνμζηά ζμο!»
(κηυπημη ζμο ιέεη μεηά...)
-«Ηαη εθηυξ απυ θαθέ, ηη άιιμ έπεηε;»
«Φναπέ, Φνεκημοηζίκμ, Απιυ...»
«ΓΗΠΜΟ ΑΝΜ ΗΑΦΓ!»
-Πεκ Ηονηαθή ημ πνςί, ζα ζεθςζείηε ζηηξ 6:00, κςνίξ-κςνίξ, κα πάμε ζηεκ εθθιεζία, θαηαιάβαηε;
(Γεκηθά δε ζεθςζήθαμε ζηηξ 6:00. Δεκ είπαμε πέζεη αθυμα... θαη μενηθμί δεκ πέζαμε πμηέ...)
-Νενκάμε ηέιεηα! 15 εονχ είζμδμ θαη έπμομε μηα μιυθιενε WC δηθή μαξ!
-Γίκαη έλοπκμ κα πεγαίκεηξ ζε έκα κεζί γηα κα θαξ πάιη ζμοβιάθηα;
- Νχξ πηίζηεθε έκα λεκμδμπείμ εθεί; ιεξ ηηξ θμνέξ ημ πμφιμακ ήζειε ημοιάπηζημκ 2 χνεξ κα
μαξ πάεη μπμοδήπμηε. Δειαδή πυζμκ φπκμ ζε θάζηζμα κμμίδμοκ υηη ακηέπμομε; χνηα ηα θιαδηά
πάκς απυ ημ δνυμμ πμο έμπαηκακ μέζα...
Ηαννάξ Ιπάμπεξ, Α2

ΓΘΓΡΘΓΞΜΟ ΞΜΚΜΟ
ΠΖ ΓΖΚΑΖ ΜΙΝΖ
Ε δςή ζα ήηακ πμιφ βανεηή πςνίξ πυμπη. Θα εμθακηδυμαζηε ζα νμμπυη, πςνίξ αηζζήμαηα, ζακ
ελςγήηκμη ζημκ δηθυ μαξ πιακήηε. Πα πυμπη δίκμοκ αίζζεζε ζηεκ φπανλή μαξ!
υμπη είκαη... μία πνμαηνεηηθή απαζπυιεζε.
υμπη είκαη... θάηη πμο δε ζε οπμπνεχκεη θακέκαξ κα έπεηξ!
υμπη είκαη... θάηη πμο εζέκα μπμνεί κα ζε εκδηαθένεη πάνα πμιφ, αιιά κα μεκ εκδηαθένεη ημοξ
γφνς ζμο!
υμπη είκαη... θάηη πμο ζμο πνμθαιεί εοπανίζηεζε πςνίξ κα ζμο δεμημονγεί δεζμεφζεηξ.
υμπη είκαη... θάηη πμο μπμνεί κα ζμο δεμημονγεί δεζμεφζεηξ πςνίξ κα ζε δοζανεζηεί!
υμπη είκαη... θάηη πμο υηακ δεκ ημ έπεηξ, ζα ήζειεξ κα ημ έπεηξ!
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υμπη είκαη... θάηη πμο γηα ζέκα αλίδεη, αιιά θμζηίδεη κεφνα ζημοξ γφνς ζμο!
υμπη είκαη... θάηη πμο ημ θάκεηξ ζημκ ειεφζενμ πνυκμ ζμο, αιιά ημ θάκεηξ θαη εηξ βάνμξ ημο ειεφζενμο πνυκμο ζμο!
υμπη είκαη... θάηη πμο μπμνείξ κα θάκεηξ μυκμξ ζμο ή θαη με πανέα!
υμπη είκαη... θάηη πμο μπμνείξ κα θάκεηξ με πανέα, αιιά πνμηημάξ κα ημ θάκεηξ
μυκμξ ζμο!
υμπη είκαη... θάηη πμο δεκ ανέζεη ζηεκ πανέα ζμο, υηακ ζε θναηάεη μαθνηά ηεξ!
υμπη είκαη... θάηη πμο μπμνεί κα ζε θένεη ζε επαθή με πμιιμφξ άιιμοξ
<<πμμπίζηεξ>> ή κα ζε απμλεκχζεη!
υμπη είκαη... θάηη πμο υιμη έπμοκ ή ζα ήζειακ κα έπμοκ, αιιά γηα ημκ θαζέκα
έπεη δηαθμνεηηθυ κυεμα θαη δηαθμνεηηθή ζεμαζία.
υμπη είκαη... πάνα πμιιά πνάγμαηα μαδί αιιά θαη πμιιά πνάγμαηα απυ μυκα ημοξ!!!
υμπη οπάνπμοκ... πμιιχκ εηδχκ, υπςξ οπάνπμοκ θαη πμιιχκ εηδχκ… <<πμμπίζηεξ>>!!!
ΒΞΖΟΗΩ ΜΙΝΖ……………
Ηαηκμφνηα πυμπη μπμνμφκ κα βνεζμφκ μέζς ζοιιυγςκ μνγακςμέκςκ απυ ηεκ πμιηηεία ή ηδηςηηθχκ. Γθεί μπμνείξ κα αζπμιεζείξ με νάθηηκγθ, ηζηημπιμΐα, δςγναθηθή, μνεηβαζία, ακαννίπεζε.
Βανβάνα Κμμηθμφ Α3

ANEKΔΜΠΑ
ΠΜ ΠΞΑΗΑΞΖΟΙΑ
Οημ δηάδνμμμ ημο super market έηνεπε με ημ θανυηζη ημο έκαξ άκηναξ θαη απ΄ ηεκ άιιε μενηά
έηνεπε έκαξ άιιμξ. Δεκ πνυζεπακ θαη υπςξ ήηακ θοζηθυ ηνάθανακ.
-Ση ηνέπεηξ έηζη νε;
-Εγώ νε; Εζύ ηη ηνέπεηξ;
-ογγκώμε, έπαζα ηεκ γοκαίθα μμο θαη ηεκ ράπκς.
-Κη εγώ ημ ίδημ. Πώξ είκαη ε γοκαίθα ζμο;
-Ψειή, λακζηά, αζιεηηθό θμνμί, μαθνηά πόδηα, πακέμμνθμ πνόζςπμ!
- Η δηθηά ζμο πώξ είκαη;
-Πανάηα ηε δηθηά μμο! Πάμε κα βνμύμε ηε δηθηά ζμο…

ΓΓΞΙΑΚΖΔΑ ΗΜΡΗΘΑ

Ηάκμοκ δομ θίιμη ημ μπάκημ ημοξ, υηακ πενκά δίπια ημοξ μηα δίμεηνε

λακζηά θμοθιάνα
-Ρε θμίηα μηα ζεά πμο πενκάεη! Να δεηξ όηη είκαη γενμακίδα.
-Ση ιεξ νε βιάθα! μοεδέδα είκαη ε θμπέια, δεκ ηε βιέπεηξ;
Οημ μεηαλφ ε λακζηά μπαίκεη ζηε ζάιαζζα θαη θςκάδεη
-Χακξ, Χακξ
-Να νε, θςκάδεη ημ Γενμακό θίιμ ηεξ. Γενμακίδα είκαη
Ηαη ε λακζηά:
-Χακξ , Πακαή, πάκξ! Σμ κενό ίκη οπένμοπμο!

ΝΞΜΟΜΕ! ΓΚΑΟ ΔΡΟΗΜΘΜΟ ΓΞΖΦΜΟ

Έπμομε έκα βανέιη πμο πςνά 135 θηιά κενυ. Έκα βανέιη πμο πςνά 230 θηιά κενυ θαη έκα βανέιη
πμο πςνά 560 θηιά κενυ. Νυζα βανέιηα έπμομε? ΚΠΜΖΚΓΗ!!!
Ιεκελέξ Γηχνγμξ, Α3
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ΑΚΠΖΝΑΞΜΖΙΖΓΟ

Ιεκελέξ Γηχνγμξ, Α3
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ΓΓΘΜΖΜΓΞΑΦΖΓΟ

Ιεκελέξ Γηχνγμξ, Α3
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ΟΝΑΚΖΓΟ ΖΟΠΜΞΖΓΟ ΙΓ ΦΖΔΖΑ

Ηάπμημξ θάημπμξ πνάζηκεξ μάμπαξ (θίδη) ζηεκ Αμενηθή μυιηξ άκμηλε ημ ηεηανημομ ημο θηδημφ, αοηυ πεηάπηεθε έλς ζακ βέιμξ πενκχκηαξ λοζηά απ΄ ημ θεθάιη ημο. Γκζηηθηςδχξ μ
άκηναξ πνυιαβε κα πηάζεη ημ θίδη απ΄ ηεκ μονά, χζηε κα μεκ παζεί θάπμο μεξ ζημ δςμάηημ θαη
ζέζεη ζε θίκδοκμ ηε δςή ημο θαη ηςκ γφνς ημο. Οφκημμα υμςξ ζθέθηεθε πςξ ημ κα πηάκεηξ μηα
μάμπα απ΄ ηεκ μονά δεκ είκαη πμιφ θαιή ηδέα. Έηζη άθεζε ηεκ μονά ηα θηδημφ θαη ζηήζεθε αθίκεημξ θαζχξ ε μάμπα ζθανθάιςκε απ΄ ημ πάηςμα ζηεκ πιάηε ημο, ζοκεπίδμκηαξ ζημκ ςμυ ημο,
χζπμο ηειηθά μπήθε μμκή ηεξ πάιη ζημ ηεηανημομ.
Μ θαεμέκμξ μ μοκηίκη, έκαξ ηνίμεηνμξ πφζςκαξ πμο δεη ζημ Αίκηαπμ Βηνμακίαξ πνεηάζηεθε κα μπεη εζπεοζμέκα ζημ πεηνμονγείμ έπεηηα απυ έκα πανάλεκμ απχκεοημ δείπκμ: μηα ειεθηνηθή θμοβένηα οπένδηπιε μαδί με ημ θαιχδημ θαη ημ πεηνηζηήνημ. Γηα κα ηα θάεη ημο πήνε ημοιάπηζημκ 6 χνεξ.
Έκαξ άκηναξ απ΄ ηε Οενβία άθεκε θάζε βνάδο έκα θίδη 2 μέηνςκ ζημ αοημθίκεημ ημο γηα
κα μεκ ημο ημ θιέρμοκ. Πειηθά ζοκειήθζε απ΄ ηηξ ανπέξ, υηακ ημ θίδη ημ ΄ζθαζε ζέημκηαξ ζε
θίκδοκμ ηεκ αζθάιεηα ηςκ πμιηηχκ.
ΑΝΖΟΠΓΡΠΜΖ ΘΑΚΑΠΜΖ
Οηεκ Πζεπία θαη ζογθεθνημέκα ζηεκ Ννάγα μηα γοκαίθα πήδελε κα αοημθημκήζεη απ΄ ημκ
μ
3 υνμθμ ηεξ πμιοθαημηθίαξ ηεξ, υηακ έμαζε πςξ μ άκηναξ ηεξ ηεκ απαηά. Γθείκε ηε ζηηγμή
υμςξ, πενκμφζε θάης απυ ηεκ πμιοθαημηθία μ άκηναξ ηεξ. Έηζη ε γοκαίθα έπεζε πάκς ημο, με
απμηέιεζμα κα ζςζεί. υπη υμςξ θαη μ ζφδογμξ μ μπμίμξ γκχνηζε μονακμθαηέβαηα ηε Θεία Δίθε.
Κάπμιη Ζηαιίαξ 1983. Έκαξ πμιφ ηζπονυξ άκεμμξ πανέζονε ημ 45πνμκμ Βηηυνημ Θμοίδ θαη
ημ αοημθίκεημ ημο ζε έκακ παναθείμεκμ πμηαμυ. Ηαηάθενε
ιίγμ πνηκ πκηγεί κα βγεη, θμιφμπεζε έλς θαη βνήθε ζηεκ αθηή.
Γθεί υμςξ πμο λάπιςζε κα ακαζάκεη, μ άκεμμξ ένηλε έκα
δέκηνμ πάκς ημο θαη ημκ ζθυηςζε
Ε θα Ηάνζμκ, ημ 1983, ακαζεθχκεηαη λαθκηθά απ΄ ημ ακμηπηυ θένεηνμ ηεξ πμο ημ είπακ
βάιεη ζημ ζαιυκη ημο ζπηηημφ
ηεξ! Μη ζογγεκείξ ηεξ ηε κυμηδακ κεθνή απυ θανδηαθυ επεηζυδημ θαη ηεκ είπακ ζημ θέκηνμ
ημο ζαιμκημφ γηα ημκ ηειεοηαίμ
παηνεηηζμυ… Γίπε υμςξ πέζεη
απιά ζε θχμα. Ε ζθεκή υμςξ
αοηή επενέαζε ηεκ θυνε ηεξ ε
μπμία πέζακε αθανηαία απυ
θανδηαθή πνμζβμιή!
Ιεκελέξ Γηχνγμξ, Α3
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Σάςμξμηαπ ζηξ Internet
Ναοάνεμεπ επιγοαθέπ

International…

Α μπνάβμ! Γηαηί αοηά ηα νεδενβέ δεκ ηα θαηαιαβαίκς...
Δήης!!!

Ιήπςξ ε Κηθμιμφιε;

Γοηοπχξ γηαηί με ημοξ κεθνμφξ μμο θυβεηαη ε υνελε...

Θεξ θαμηά μπάθια μςνυ μμο;
Μk!!!

Ιεκ πανθάνεηε! Γίκαη γηα κα θαηαιαβαίκμοκ μη.. λέκμη!

Ηαννάξ Ιπάμπεξ, Α2
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Γζείξ ηη θάκεηε ζοκήζςξ με ηα βνχμηθα ηδάμηα; Έκαξ ηφπμξ έθακε αοηά ζηα ηδάμηα αοημθηκήημο πμο βνήθε μπνμζηά ημο…

Μπηικέπ παοαιζθήζειπ
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΙΡΑΛ Ε;

ΜΕΣΡΗΣΕ ΣΗ ΜΑΤΡΕ ΣΕΛΕΙΕ

ΌΥΙ, ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΚΤΚΛΟΙ

ΣΙ ΒΛΕΠΕΣΕ;

ΒΛΕΠΕΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΩΠΟ Ή ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΕ
ΜΠΟΤΦΑΝ;

ΚΟΙΣΑΞΣΕ ΚΑΛΑ ΣΗΝ ΕΙΚΟΝΑ. ΜΗΠΩ ΚΟΤΝΙΕΣΑΙ;

What do

ΚΟΗΣΑΞΣΔ ΣΟΝ ΜΑΤΡΟ ΓΛΟΜΠΟ ΓΗΑ ΠΔΡΗΠΟΤ 30
ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ. ΜΔΣΑ ΚΟΗΣΑΞΣΔ ΑΜΔΩ ΣΖΝ ΑΠΡΖ
ΜΔΡΗΑ ΣΖ ΟΘΟΝΖ. ΘΑ ΓΔΗΣΔ ΣΟΝ ΓΛΟΜΠΟ ΝΑ
ΑΝΑΒΟΒΖΝΔΗ.

ΚΟΗΣΑΞΣΔ ΣΖΝ ΜΑΤΡΖ ΣΔΛΔΗΑ. ΜΔΣΑ
ΑΠΟ ΛΗΓΟ ΘΑ ΓΔΗΣΔ ΣΖΝ ΓΚΡΗ ΕΩΝΖ ΝΑ
ΜΗΚΡΑΗΝΔΗ.

ΕΝΑ ΠΡΟΩΠΟ Ή ΣΗΝ ΛΕΞΗ “LIAR”;

Ηαννάξ Ιπάμπεξ, Α2
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μα μωοό βγήθε πνηκ ιίγμοξ μήκεξ ζε πιεηζηενηαζμυ ημο Γbay. Μφηε ιίγμ μφηε πμιφ ζ’αοηυκ
ημκ ηζηυημπμ μ θαζέκαξ μπμνεί κα αγμνάζεη θαη κα πμοιήζεη μηηδήπμηε! Ιηα 23πνμκε Γενμακίδα μάκα, υμςξ, ημ πανάθακε. Έγναρε ζηεκ θαηαπχνηζε: «Ιςνυ-Ννμζθένς ημ κεμγέκκεημ μμο
επεηδή θιαίεη πμιφ. Αγυνη, 70 εθαημζηά φρμξ». Άκμηγμα ημο πιεηζηενηαζμμφ ήηακ ημ 1 €!! Ε αζηοκμμία εκηυπηζε ηεκ 23πνμκε έπεηηα απυ θαηαγγειίεξ πνεζηχκ ημο Internet πμο είδακ ηεκ
θαηαπχνεζε. «Θέεη υηη έθακε πιάθα», ακέθενε μ εθπνυζςπμξ ηεξ αζηοκμμίαξ, «αιιά ενεοκμφμε ηεκ πενίπηςζε μήπςξ εμπιέθεηαη ζε εμπυνημ βνεθχκ». Ε κεανή μεηένα ηζπονίζηεθε ζηεκ
εθεμενίδα «Bild» υηη έθακε έκα αζηείμ. «Ήζεια κα δς ακ ζα έθακε θάπμημξ πνεμαηηθή πνυηαζε. Πχνα μμο πήνακ ημκ γημ μμο θαη ημκ θνμκηίδμοκ ζε κμζμθμμείμ, θαη εγχ ηεκ άιιε εβδμμάδα
πνέπεη κα πενάζς έκα ζςνυ ροπηαηνηθά ηεζη.
εηά ηξμ γάμξ αιά ειιεκηθά θαη αιά ηηαιηθά, έπμομε πηα κα θαμανχκμομε θαη γηα ημ γάμμ
αιά… δηθηοαθά. Κεανυ δεογάνη απυ ηεκ Βναδηιία πμο δεη ζηηξ δφμ άθνεξ ημο θυζμμο, -μ άκδναξ
ζηεκ Ηίκα θαη ε γοκαίθα ζηεκ Γαιιία-, ήιζε εηξ γάμμο θμηκςκία μέζς Internet. Οημ δεμανπείμ
ημο Οάμ Νάμιμ, πανυκηςκ δηθεγυνςκ, χζηε μ γάμμξ κα είκαη κυμημμξ, μ δήμανπμξ ζοκέδεζε ημ
δεογάνη θαη ημοξ γμκείξ ημο άκδνα (μη μπμίμη βνίζθμκηαη ζηε
Βανθειχκε) -πμιοεζκηθή μηθμγέκεηα- μέζς ηειεδηάζθερεξ ζημ
Δηαδίθηομ, επηηνέπμκηαξ ημοξ κα μιμθιενχζμοκ ημκ γάμμ ημοξ.
Ακηάιιαλακ θακμκηθά βένεξ θαη υνθμοξ, δεκ έγηκε υμςξ γκςζηυ ακ μη εοηοπείξ γμκείξ πέηαλακ νφδη ζηεκ μζυκε ημο Ε/Ρ…
Γπίζεξ δεκ έγηκε γκςζηυ ακ μ μήκαξ ημο μέιηημξ ζα γίκεη θη αοηυξ μέζς Δηαδηθηφμο ή ιίγμ πημ παναδμζηαθά…
μ και κλέθηηπ έκαξ άκδναξ απυ ηε Γενμακία, λένεη κα ακαγκςνίδεη ηεκ αλία μηαξ θαιήξ ηναπεδηθήξ ζονίδαξ, ηεκ μπμία
ήζειε κα απμθηήζεη γηα κα βάιεη μηα ζπάκηα ζοιιμγή κμμηζμάηςκ πμο είπε θιέρεη, αλίαξ 50.000
€. μςξ ήηακ θαη ιίγμ άηοπμξ, αθμφ πανέδςζε ηε ζοιιμγή θαηεοζείακ ζηα πένηα ημο ηδημθηήηε
ηεξ, πμο ήηακ μ οπάιιειμξ ζηεκ ηνάπεδα ζηεκ μπμία πήγε μ θιέθηεξ. Πμ ζφμα ακαγκχνηζε ηα
κμμίζμαηα, εηδμπμίεζε ηεκ αζηοκμμία ε μπμία θαηάθενε κα εκημπίζεη ημκ θαιυ θαηαζέηε, μ μπμίμξ θη μδεγήζεθε ζηε θοιαθή.
ηαμ η Άμμα Ιαοί πενκμφζε πνηκ απυ μηα ηνηεηία, ημ θαηχθιη μηαξ θαθεηένηαξ γηα πνχηε
θμνά ζηεκ πμιηηεία ηεξ Μοάζηγθημκ, δεκ μπμνμφζε κα θακηαζηεί υηη ε ζενβηηυνμξ πμο ζα ηεκ
ελοπενεημφζε ζα θνυκηηδε θάπμηα ζηηγμή ανγυηενα κα ηεξ πνμζθένεη πένακ εκυξ θιηηδακημφ
θαθέ θαη ημ έκα ηεξ… κεθνυ. Ε μεηαμυζπεοζε ημο κεθνμφ ηεξ Ιπανίζηα ζημ ζχμα ηεξ Άκκα
Ιανί πνυζθαηα θαη ε πνχεκ κεθνμπαζήξ μαδί με ηεκ εοενγέηηδά ηεξ μίιεζακ γηα πνχηε θμνά
ζηα ΙΙΓ γηα ηεκ ζογθιμκηζηηθή ημοξ ηζημνία… Ηαηά ηε δηάνθεηα ζοπκχκ επηζθέρεςκ ηεξ Άκκα
Ιανί ζηεκ θαθεηένηα υπμο ενγαδυηακ ε Ιπαηίζηα θαιιηενγήζεθε μηα πμιφ δοκαηή θηιηθή ζπέζε
θαη υηακ θάπμηα ζηηγμή ε ηειεοηαία έμαζε γηα ηα ζμβανά πνμβιήμαηα ηεξ θίιεξ ηεξ, δε δίζηαζε
κα ηεξ πνμζθένεη έκα κεθνυ γηα κα ηεκ θναηήζεη ζηε δςή…
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«
αζξύλι ηξ θαζξύλι» πμο ιέεη μ ιαυξ μαξ μάδεοε πνήμαηα μηα 80πνμκε απυ ημ Ακκυβενμ
ηεξ Γενμακίαξ θαη ηα «θαηαπχκηαδε», ζε μηα ζαθμφια απμννημμάηςκ, επί πυζα πνυκηα άναγε;
Νάκηςξ, είπε ζογθεκηνχζεη ημ δηυιμο εοθαηαθνυκεημ πμζυ ηςκ 83.000€, αιιά θακείξ απυ ημ
ζπίηη δεκ ήλενε ηεκ φπανλε ημοξ. Μφηε ε μηθηαθή βμεζυξ, ε μπμία εκ αγκμία ηεξ πέηαλε ηε ζαθμφια ζηα ζθμοπίδηα θαη μαδί θαη ηεκ θνοθή πενημοζία ηεξ θονίαξ ηεξ. Ε 80πνμκε, ακαθάιορε
αμέζςξ ηεκ απχιεηα θαη έζπεοζε κα εηδμπμηήζεη ημκ εγγμκυ ηεξ. Μ ηειεοηαίαξ ακέιαβε κα εκεμενχζεη ανμμδίςξ ηηξ Ανπέξ, έηζη χζηε κα ελαζθαιίζεη ηεκ θιενμκμμηά. Μη Ανπέξ ακηαπμθνίζεθακ θη άνπηζακ αμέζςξ ηεκ εθζθαθή ζημ απμννημμαημθυνμ, πμο είπε πάνεη ηα ζθμοπίδηα ηεξ
γηαγηάξ. Όζηενα απυ ανθεηέξ χνεξ δμοιεηάξ, μ ζεζαονυξ εκημπίζηεθε θαη επηζηνάθεθε ζηεκ
θάημπμ ημο, ειαθνχξ ιενςμέκμξ…
Οαλβαηόοε ήηακ μέιμξ μεγάιεξ μαθηυδηθεξ μηθμγέκεηαξ ημο μπμίμο ημ οπενβμιηθυ πάπμξ
ημκ «έζςζε» απυ ηεκ θοιαθή. Δηθαζηήνημ ηεξ Οηθειίαξ επέηνερε ηε μεηαηνμπή ηεξ πμηκήξ ημο, ζε θαη’μίθμκ πενημνηζμυ, δεδμμέκμο υηη θαμία ηηαιηθή θοιαθή δεκ ήηακ ανθεηά μεγάιε γηα κα
ημκ πςνέζεη!!! Πμ δηθαζηήνημ επέηνερε ζημκ οπένβανμ Οαιβαηυνε, μ μπμίμξ δογίδεη 210 θηιά
κα επηζηνέρεη ζημ ζπίηη ημο, αθμφ πανέμεηκε επί ελάμεκμ, ζε 4 δηαθμνεηηθέξ ηηαιηθέξ θοιαθέξ.
Μη θνμονμί ζηηξ δφμ πνχηεξ θοιαθέξ παναπμκέζεθακ υηη έπνεπε κα βμεζμφκ ζοκεπχξ ημκ
36πνμκμ θναημφμεκμ με ημ κηφζημμ θαη ημ γδφζημμ ημο, κα μεηαθηκεζεί θαη κα πάεη ζημ μπάκημ.
Μη θνμονμί ζηηξ άιιεξ δφμ είπακ υηη δεκ οπήνπε ανθεηά μεγάιμ θνεβάηη γηα ημ μέγεζμξ ημο, υηη
δεκ μπμνμφζε κα πενάζεη ηεκ πυνηα ημο μπάκημο θαη υηη δεκ ζα ήλενακ ηη ζα έθακακ ακ πνεηαδυηακ κα ημκ μεηαθένμοκ ζημ κμζμθμμείμ.
μα 9ςοξμξ αγόοι απυ ηεκ Ζκδία είπε ελαθακηζηεί απυ ημ παηνηθυ ημο ζπίηη, έπμκηαξ θιέρεη
ηηξ μηθμκμμίεξ ημο παηένα ημο πμο ακένπμκηακ ζημ πμζυ ηςκ 10.000$. Μ μηθνυξ έθογε απυ ημ
ζπίηη ημο έπεηηα απυ δηαθςκία πμο είπε με ηε μεηένα ημο ζπεηηθά με ηα μαζήμαηα ημο ζπμιείμο. Οηεκ εβδμμάδα ηεξ ελαθάκηζεξ ημο μ μηθνυξ δεκ πέναζε θαη άζπεμα, αθμφ λυδερε υια ηα
πνήμαηα, θαη πνηκ θαηαιήλεη ζε λεκμδμπείμ, ζφμθςκα με μανηονίεξ αοηυπηςκ μανηφνςκ, αγυναζε έκα Playstation θαη έκα θηκεηυ ηειέθςκμ, αθμφ δήηεζε ηε βμήζεηα θνμονμφ εμπμνηθμφ
θέκηνμο ηεξ πνςηεφμοζαξ ηεξ Ζκδμκεζίαξ γηα κα ακηαιιάλεη ηα δμιάνηα ζε ηκδμκεζηαθέξ νμοπίεξ. Πμ μηθνυ εκηυπηζε θαη έθενε ζηεκ μηθμγέκεηα ημο έκαξ ηαληηδήξ, μ μπμίμξ ημκ ακαγκχνηζε
απυ ηηξ θςημγναθίεξ ηςκ Ι.Ι.Γ.
α άγοια ζθροίγμαηα ηςκ ενγαηχκ, μη μπμίμη δμφιεοακ ζημκ δνυμμ, ελυνγηζακ μηα Ζζναειηκή
ημονίζηνηα θαη πνμθεημέκμο κα ημοξ «ηε ζπάζεη» λεγομκχζεθε. Αοηυ ημοιάπηζημκ θένεηαη υηη
δήιςζε ε ίδηα ζηεκ αζηοκμμία, ε μπμία έζπεοζε κα ηεκ επακαθένεη ζηεκ ηάλε. Ε γοκαίθα είπε
πάεη ζ’ έκα ΑΠΙ γηα κα πάνεη πνήμαηα. Μη ενγάηεξ ζθφνηδακ θη εθείκε εθκεονίζηεθε. Έβγαιε
ιμηπυκ ηα νμφπα ηεξ γηα κα δείλεη ηη δηαζέηεη, θη υηακ ηειείςζε με ημοξ ιμγανηαζμμφξ ηεξ, λακακηφζεθε. Μη ενγάηεξ, ζ’ αοηή ηε μηθνή πυιε ηεξ Κέαξ Δειακδίαξ, πμο ζοκέβε ημ πενηζηαηηθυ
ζα ζοδεημφκ γηα θαηνυ ηεκ ακέιπηζηε ελέιηλε, θοθιμθμνχκηαξ μ’ έκα ζθμπυ (ζθονίγμαημξ, εκκμείηαη) ζημ ζηυμα.
Νακαγηχηεξ Ηαζηχκεξ-Θεμδχνμο Β3
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ΑΞΗΑΟ
Μη πενηζζυηενμη πμο αζπμιμφκηαη με ημκ ειεφζενμ πνυκμ ζαξ ζα ζαξ έδηκακ μυκμ ζηαονυιελα
γηα κα ιφζεηε. Γμείξ, υμςξ, πμο είμαζηε γηα δέζημμ, ζαξ έπμομε έκα ζεμηκάνημ ζηαονυιελςκ με
ηε δηάιελε ημο Ανθά!!!

Ηαννάξ Ιπάμπεξ, Α2
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ΟΠΑΡΞΜΘΓΛΜ
Μνηδυκηηα
1) Γιφθηζμα πμιφ αγαπεηυ ζηα παηδηά.
2) Αοηά ζεςνμφκηαη πηζακά.
3) Οςμαηηθυξ ροπηθυξ πυκμξ ηαιαηπςνία-Ρπμζεηηθυ μυνημ.
4) Ε Γιιεκηθή ηειευναζε-πνμκηθυ επίννεμα.
5) Φεδεσι ……, Αμενηθακυξ βημπεμηθυξ πμο απέδεηλε επηζηεμμκηθά ηε βηβιηθή ζεςνία ηεξ δεμημονγίαξ-Δηαθμνεηηθυξ ηφπμξ ημο εηξ (ανπ.).
6) Γδχ ζηα γαιιηθά-Μμενηθυ ζπαζί (ανπ.).
7) Ηεκηνηθά ζηεκ Ξήκα-Πμ μηθνυ υκμμα ηεξ Γθάκηη.
8) Ιοζηθά ……ήηακ ε Οθφιια θαη ε άνοβδε-Άθςκε μμίνα.
9) Πμ είπε ......μ Ζεζμφξ πάκς ζημ ζηαονυ- Γίκαη πνηκ ημοξ έβδμμμοξ.
10) Γίκαη ημ θαιυ ρςμί.

Ηάζεηα
1) Μ ακχηαημξ άνπμκηαξ ή πνςζοπμονγυξ μηαξ πχναξ.
2) Αοηά δεκ έπμοκ πάημ-Θεπηυ μεηαιιηθυ ζφνμα, μεηαιιηθή πμνδή.
3) Κηασάκα……γκςζηή ηναγμοδίζηνηα ηεξ Νμπ, Κηίζθμ θαη Πδαδ.
4) Πεκ πνυζθενε ε Ηαιορχ ζημκ Μδοζζέα γηα κα ημκ δειεάζεη θαη κα ημκ θναηήζεη θμκηά ηεξΟηέθς ζηεκ ίδηα ζέζε-Ζηαιηθή μμάδα πμδμζθαίνμο.
5) Δε θεφγς-Μμάδα ηεξ Ζηαιίαξ.
6) Ιεζίκα…… Ζηαιυξ πνμπμκεηήξ ημο μπάζθεη, με 7 θφπειια Ζηαιίαξ θαη πιήζμξ δηαθνίζεςκ.
Βναβεφηεθε ςξ μ πνμπμκεηήξ ηεξ νμκηάξ ζηεκ Γονςιίγθα (2006).- Ναίνκς ζηα…αγγιηθά.
7) Ννυζεμα πμιιχκ θηκέδηθςκ μκμμάηςκ-υπη ακχμαιμη, εοζείξ, επίπεδμη-Άθςκε Πίκα.
8) Πμ γκςζηυ επίδμμα Ημηκςκηθήξ Αιιειεγγφεξ Οοκηαλημφπςκ-Μη ναθέξ μη εκχζεηξ.
9) Νανμμμηάδεη-Μη ενγάζημεξ χνεξ οπενεζίαξ

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

3

4

5

6

7

8

9

36

