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Εφημερίδα των μαθητών του 2ο ΓΕΛ Κερατσινίου 

 

‘‘Ο κόσμος- εμείς- το μέλλον’’ 

 Καθόλου παράτολμος δε θα ήταν ο 

συλλογισμός πως στη σύγχρονη εποχή, ο πλανήτης 

θυμίζει σκακιέρα με κάθε άτομο να αποτελεί πιόνι με 

ξεχωριστή ιδιότητα, το οποίο αλληλεπιδρά με τα 

υπόλοιπα λόγω της παγκοσμιοποίησης. Ωστόσο, το 

κλίμα αριβισμού, που επικρατεί στη σκακιέρα αυτή, 

όχι μόνο εξαχρειώνει τα πιόνια (θύτες- θύματα), 

αλλά πολλές φορές καταστρέφει και την ίδια. Έτσι, 

βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πληθώρα 

περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών 

προβλημάτων.   

 Αρχικά, το περιβάλλον υποφέρει και 

οφείλουμε να δραστηριοποιηθούμε γι’ αυτό. Η 

κλιματική αλλαγή, η ρύπανση, η διάβρωση των 

εδαφών, η λειψυδρία, η αποψίλωση των δασών και 

η απώλεια της βιοποικιλότητας μπορούν να 

αντιμετωπισθούν με την ατομική και συλλογική 

μέριμνα για το πρότυπο της βιωσιμότητας, την 

εκμετάλλευση δηλαδή των πόρων με ρυθμούς 

μικρότερους από αυτούς της ανανέωσής τους, έτσι 

ώστε η σκακιέρα μας να πρασινίσει και η αειφόρος 

ανάπτυξη να μην αποτελεί φρούδα ελπίδα. 

 Παράλληλα, πρέπει να αναμετρηθούμε με τα 

οικουμενικά οικονομικά προβλήματα. Η επικράτηση 

των πιο εύρωστων χωρών, η άνιση κατανομή του 

πλούτου, η φτώχεια, η ανεργία και η διαφθορά είναι 

επιτακτικά αναγκαίο να καταπολεμηθούν μέσω της 

παροχής ίσων ευκαιριών για αξιοπρεπή διαβίωση 

και μόρφωση και με την εξασφάλιση αξιοκρατικών 

διαδικασιών, διαφάνειας και διαστρωματικής 

κινητικότητας.  

 Τέλος, εξίσου μείζονος σημασίας είναι τα 

παγκόσμια κοινωνικά ζητήματα. Ο πόλεμος, η βία, ο 

αναλφαβητισμός, ο υποσιτισμός αλλά και ο υλικός 

ευδαιμονισμός –πόσο αντιφατικό! – οξύνουν τις 

διαφορές ανάμεσα στα πιόνια και δεν επιτρέπουν 

την απόλαυση του παιχνιδιού της ζωής, Ωστόσο, η 

συνεργασία των κρατών παράλληλα με τη δράση 

κάθε πολιτείας ξεχωριστά, η θεμελίωση της 

ανθρωπιστικής εκπαίδευσης σε κάθε μέρος σε 

συνδυασμό με τις ριζοσπαστικές αλλαγές και η 

ενστάλαξη των αξιών της ισότητας, της δικαιοσύνης, 

της αλληλεγγύης, του αλτρουισμού και του 

σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δύναται 

να ανατρέψουν τη δυσοίωνη κατάσταση, 

αναιρώντας κάθε ήττα… 

 Συμπερασματικά, ο πλανήτης μας, η 

σκακιέρα που μας φιλοξενεί, αντιμετωπίζει πλήθος 

προβλημάτων. Η θέση μας, όμως, ως πιόνια δεν 

ταυτίζεται με την έννοια του έρμαιου, αλλά με του 

μαχητή, ο οποίος αντιστέκεται, διαμαρτύρεται, 

διεκδικεί, αφυπνίζει και αγωνίζεται για το συλλογικό 

καλό. Η φωνή μας μπορεί να αποτελέσει κινητήρια 

δύναμη ρηξικέλευθων μεταβολών και ακρογωνιαίο 

λίθο του δημοκρατικού φρονήματος. 

 Άλλωστε, αν τα λιοντάρια μπορούσαν να 

μιλήσουν, οι κυνηγοί δε θα ήταν ποτέ ήρωες…  

    Αγγελική Βάκκα, Β’

  
ἡ ἀκτίς 
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31st National Selection Conference of 

the European Youth Parliament 

(Greece) 

Φέτος, για άλλη μια χρονιά πραγματοποιήθηκε η 

Συνδιάσκεψη επιλογής για το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος. Περίπου 150 μαθητές 

από σχολεία της Αττικής έλαβαν μέρος και είχαν 

την ευκαιρία να συζητήσουν για ευρωπαϊκά 

ζητήματα. Η συνδιάσκεψη έλαβε χώρα στις 3,4 και 

5 Απριλίου 2015, στο Ελληνο-Αμερικάνικο κολλέγιο 

τις δύο πρώτες μέρες, και στο ΕΒΕΑ την τρίτη 

ημέρα. 

Την πρώτη ημέρα, οι διοργανωτές και οι υποψήφιοι 

έπαιξαν διάφορα παιχνίδια, έλυσαν προβλήματα, 

γνωρίστηκαν μεταξύ τους και πήραν μια μικρή ιδέα 

για το τι θα ακλουθούσε τις επόμενες δύο ημέρες. 

Το ομαδικό πνεύμα και η όρεξη για συνεργασία 

ήταν διάχυτη, και έτσι έμοιαζε ότι η συνέχεια θα 

ήταν ακόμη καλύτερη. Ο<< πάγος >>πλέον είχε 

σπάσει. 

 

 

 

 

Η δεύτερη μέρα, ήταν εκείνη της σκληρής δουλειάς. 

Οι υποψήφιοι,  αφού συζήτησαν, εντόπισαν 

προβλήματα και αναζήτησαν λύσεις, σχετικά με το 

θέμα που είχαν εξαρχής επιλέξει. Στο τέλος της 

μέρας, μετά από πολύ κόπο και προσπάθεια, μετά 

από συμφωνίες και διαφωνίες οι υποψήφιοι κάθε 

επιτροπής κατέληξαν σε ψηφίσματα, τα οποία και 

θα παρουσίαζαν στην Ολομέλεια, την τελευταία 

ημέρα. 

Και έφτασε η τελευταία ημέρα στην οποία κάθε 

επιτροπή είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τα 

ψηφίσματα της, να ετοιμάσει Attack Speeches,  να 

απαντήσει στην «επίθεση», αν κρίνει , να κριθεί και 

στο τέλος, με ψηφοφορία να αξιολογηθεί.  

Μια φανταστική εμπειρία που, παρά την κούραση 

των τριών ημερών και το άγχος της αγγλικής 

γλώσσας, άξιζε τον κόπο. Μια ευκαιρία που κανείς 

δεν αξίζει να χάσει! 

   Μαρία Παλιαρούτη  Β3 

EUSO 2015 

Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου ανακοινώθηκαν από 

την ΠΑΝ.ΕΚ.ΦΕ. τα αποτελέσματα του 7ου 

Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εργαστηριακών 

Δραστηριοτήτων για τη 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα 

Επιστημών – EUSO 2015. Η ομάδα του σχολείου 

μας αποτελούμενη από τους μαθητές ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΒΑΚΚΑ, ΜΑΡΙΑ ΒΙΔΑΛΗ και ΔΗΜΗΤΗΣ 

ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ κατέλαβε την 10η θέση! 

Συγχαρητήρια για την τόσο σημαντική διάκριση και 

τους  ευχόμαστε να έχουν πάντα επιτυχίες! 
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Ποταμιά Λακωνίας 

 Η Ποταμιά είναι ένα μικρό χωριό στο νομό 

Λακωνίας. Βρίσκεται  25 χιλιόμετρα νότια της 

Σπάρτης και ξεκουράζεται στους πρόποδες του 

Ταϋγέτου. Ονομάζεται «το μπαλκόνι της Λακωνίας»  

αφού προσφέρει θαυμάσια θέα σε κάθε επισκέπτη.  

 Οι μόνιμοι κάτοικοι 

της είναι περίπου 

150, ενώ τα 

Χριστούγεννα, το 

Πάσχα και στις 

καλοκαιρινές 

διακοπές φτάνει 

τους 300 και ίσως 

και περισσότερους. Κατοικείται από την εποχή της 

Τουρκοκρατίας και μάλιστα υπήρξε κρησφύγετο 

πολλών οπλαρχηγών της εποχής. Αρχικά, ήταν 

χτισμένο δίπλα σ’ ένα ποτάμι, το Γερακάρη(από 

εκεί προήλθε και το όνομα),  αργότερα όμως 

μεταφέρθηκε ανατολικότερα για πρακτικούς 

λόγους. 

Γύρω από 

την κεντρική 

πλατεία 

βρίσκονται 

μικρά 

ταβερνάκια 

και 

καφενεία 

που προσφέρουν νοστιμιές στους επισκέπτες και 

περαστικούς. Η εκκλησία « η Κοίμησις  της 

Θεοτόκου» δίνει πανηγυρικό τόνο το 

Δεκαπενταύγουστο, ενώ υπάρχουν και άλλα μικρά 

εκκλησάκια όπου  ο περαστικός μπορεί να ανάψει 

ένα κεράκι.         

Δυστυχώς το 

σχολείο δε 

λειτουργεί τα 

τελευταία χρόνια, 

αφού οι νέοι 

έφυγαν και γεμίζει 

με φωνές 

παιδιών μόνο στην περίοδο των διακοπών. Αυτό 

είναι το χωριό μου. Το αγαπώ και χαίρομαι κάθε 

φορά που το επισκέπτομαι.  

Κλεοπάτρα Κατσόρχη  Α2 

Πολιτισμός και διατροφή!  

 

Στα πλαίσια του μαθήματος Ελληνικός και 

Ευρωπαϊκός Πολιτισμός της Α΄Λυκείου,  οι μαθητές 

αποφάσισαν να ερευνήσουν τις επιρροές του 

πολιτισμού στην διατροφή.  Στην έρευνά τους 

χωριστήκαν σε ομάδες και επικεντρωθήκαν σε 

διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Διάβασαν για τα 

υλικά που κυρίως χρησιμοποιούνται στις περιοχές 

αυτές και για την ιστορία των συνταγών. Με δική 

τους πρωτοβουλία  οι μαθητές, οι ίδιοι, μαγείρεψαν 

και έφεραν μερικές από τις συνταγές στο χώρο του 

σχολείου για μια υπέροχη γιορτή!  

 

 

 

 

 

«η τροφή να είναι το φάρμακό σου και το φάρμακό 

σου η τροφή σου»  - Ιπποκράτης. 
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Bullying: ένα φαινόμενο που πρέπει 

να σταματήσει σήμερα… όχι αύριο! 

Χθες το βράδυ, στις οχτώ η ώρα, όλη η Ελλάδα 

συγκλονίστηκε από το νέο του θανάτου του 

Βαγγέλη Γιακουμάκη, ενός ευγενικού και φιλήσυχου 

νεαρού, ο οποίος σπούδαζε στη Γαλακτοκομική 

Σχολή Ιωαννίνων. Κάποιοι πιστεύουν ότι 

αυτοκτόνησε κόβοντας τις φλέβες του(όπως 

έδειξαν και οι ιατροδικαστικές εξετάσεις), ενώ 

κάποιοι άλλοι νομίζουν ότι δολοφονήθηκε. Πάντως, 

όποιο από τα δύο σενάρια κι αν ισχύει, ένα είναι 

σίγουρο: οι υπαίτιοι, οι οποίοι συνέβαλαν με 

οποιονδήποτε τρόπο στο χαμό αυτού του παιδιού, 

δεν θα μιλήσουν ποτέ! Γι΄ αυτό με αφορμή αυτό το 

περιστατικό, θα αναφερθώ στο φαινόμενο 

«bullying». Σίγουρα είναι ένα θέμα 

πολυσυζητημένο και έχουν γράψει πολλοί σχετικά 

με αυτό, ωστόσο πιστεύω ότι για κάθε θέμα, ειδικά 

για αυτό το θέμα, πρέπει να ακούγονται πολλές 

απόψεις διότι κάθε άποψη έχει και κάτι διαφορετικό 

να προσφέρει. 

Το bullying είναι ένα φαινόμενο το οποίο 

παρατηρείται στα σχολεία και συμβαίνει όταν ένα 

άτομο ή μια ομάδα ατόμων εκφοβίζει ή ακόμα και 

τρομοκρατεί  ένα άλλο άτομο ή μια άλλη ομάδα 

ατόμων. Ο λόγος  που γίνεται αυτό ποικίλει από 

περίπτωση σε περίπτωση: κάποιοι το κάνουν  για  

να  νιώθουν οι ίδιοι ανώτεροι από τους άλλους, 

κάποιοι  το κάνουν επειδή περιφρονούν τις  

μειονότητες, είτε φυλετικές είτε κοινωνικές,  και 

κάποιοι άλλοι το κάνουν απλώς και μόνο για την 

<<πλάκα>> τους. Υπάρχουν πολλά είδη 

ενδοσχολικής βίας, όμως τα κυριότερα είδη είναι:  

πρώτον η  λεκτική,όταν ένα άτομο δέχεται σκληρές  

υβριστικές επιθέσεις, δεύτερον η σωματική, όταν το 

θύμα δέχεται ξυλοδαρμό τακτικά, και τρίτον η 

ψυχολογική βία, όταν κάποιος/κάποιοι τσακίζουν 

την ψυχολογία κάποιου άλλου τόσο πολύ, που ο 

δεύτερος πέφτει σε βαριά κατάθλιψη. Ωστόσο, σε 

κάμποσα σχολεία στον κόσμο, έχουν ακουστεί και 

περιστατικά σεξουαλικής βίας, κυρίως σε βάρος 

των κοριτσιών .Οι θύτες είναι κυρίως  τα παιδιά, τα 

οποία είναι μεγαλύτερα σε ηλικία, μεγαλόσωμα και 

γεροδεμένα, ενώ τα θύματα είναι τα μικρότερα σε 

ηλικία, τα μικρόσωμα και τα παχουλά παιδιά. 

Επιλέγονται αυτά τα παιδιά επειδή είναι αδύναμα, 

μπορούν να απειληθούν εύκολα και ζουν με το 

φόβο ότι αν μιλήσουν σε κανέναν, θα τους βρουν οι 

νταήδες του σχολείου τους και θα τους 

ξυλοκοπήσουν άσχημα, ή πιο λαϊκά, «θα τους 

σπάσουν στο ξύλο». Υπάρχουν όμως και 

περιπτώσεις όπου τα θύματα είναι άτομα τα οποία 

είναι φιλήσυχα και δεν μπορούν να αντιδράσουν 

στη βία εις βάρος τους, όσο μεγάλα σε ηλικία κι αν 

είναι. Αν και η  ενδοσχολική  βία ασκείται κυρίως 

μεταξύ των αγοριών, και τα κορίτσια  κάποτε 

ασκούν βία το ένα στο άλλο, κυρίως όμως λεκτική 

και ψυχολογική εφόσον δεν έχουν την ίδια 

σωματική διάπλαση με τα αγόρια. 

Για να καταφέρουμε  να εκλείψει η ενδοσχολική βία, 

πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τις αιτίες για τις 

οποίες  μερικά παιδιά γίνονται τόσο επιθετικά που 

φτάνουν στο σημείο να χειροδικούν σε συμμαθητές 

τους. Τα προβλήματά τους ξεκινάνε από το 

ενδοοικογενειακό τους περιβάλλον. Όπως είναι 

γνωστό, κάθε παιδί χρειάζεται και τους δύο γονείς 

προκειμένου να ανατραφεί σωστά  και να γίνει στο 

μέλλον ένας τίμιος και σωστός  πολίτης .Όμως, αν 

λείπει ο ένας από τους δύο γονείς και ο άλλος 

παραμένει νωθρός και δεν κάνει τίποτα για να 

αναπληρώσει αυτό το κενό, το παιδί νιώθει 

ανασφάλεια και φόβο, και αυτό του δίνει την ανάγκη 

να επιβληθεί σε οποιονδήποτε έτσι ώστε να νιώθει 

δυνατός και γεμάτος αυτοπεποίθηση. Επίσης, όταν 

ο ένας γονέας αυτού του παιδιού νοιάζεται μόνο για 

το τι κάνει ο ίδιος και δεν προσπαθεί να 

συγκρατήσει τις παρορμήσεις του, τότε το παιδί θα 

βγει σύντομα εκτός ελέγχου. Στην αρχή, θα αρχίσει 

να προσβάλλει όποιον είναι διαφορετικός από 

εκείνον, παραδείγματος χάριν όποιον είναι 

εύσωμος ή φοράει γυαλιά κτλ. Αργότερα, θα 

αρχίσει να ασκεί ελαφρά σωματική βία, όπως 

σπρωξίματα, και όσο δεν θα υπάρχει κανείς που θα 

τον κατακρίνει για ό,τι κάνει, θα φτάσει τελικά στο 

σημείο να ξυλοκοπήσει ή ακόμα και να σκοτώσει 

κάποιον. Και τέλος, αν ο κηδεμόνας του δεν του 

απαγορεύει να είναι με τις << λάθος>> παρέες, τότε 

όχι μόνο θα συνεχίσει να κάνει παρέα με τέτοιους 

τύπους, αλλά θα τους νιώθει σαν πραγματική του 

οικογένεια. Ωστόσο, δεν είναι μόνο η οικογένεια 

υπεύθυνη για αυτό .Είναι επίσης και το σχολείο, 

όπου οι καθηγητές και οι μαθητές τον 

αντιμετωπίζουν ως «αλήτη» και «φρικιό», με 
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αποτέλεσμα το παιδί να γίνεται πιο επιθετικό και να 

μεταφέρει τη βία  στους δρόμους, αποκτώντας έτσι 

τη φήμη του εγκληματία και ζώντας με το φόβο να 

πάει στη φυλακή. Για να μπορέσουμε να φέρουμε 

το άτομο αυτό στο «σωστό δρόμο», πρέπει οι 

γονείς να κάνουν το πρώτο βήμα: πρέπει να τον 

πλησιάσουν και να δείξουν στο παιδί ότι είναι 

πρόσωπα άξια εμπιστοσύνης, να το αφήσουν να 

εκφράσει τα συναισθήματά του σχετικά με τα 

προβλήματά του και ό,τι άλλο τον εξοργίζει και να 

κάνουν ό,τι μπορούν για να το βοηθήσουν, και 

τέλος να προσπαθήσουν να τον στρέψουν προς 

παρέες που είναι θετικές στη ζωή και πραγματική 

φιλία .Επίσης, πρέπει και το σχολείο να κάνει 

κάποιες ενέργειες, όπως είναι  η τοποθέτηση 

κοινωνικών λειτουργών σε κάθε σχολείο, να μιλάνε 

οι δάσκαλοι στα παιδιά του σχολείου σχετικά με το 

bullying και τις αιτίες που το γεννάνε και όλοι οι 

εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να περνάνε από 

συνεχείς αξιολογήσεις και να παρακολουθούν 

διαρκώς επιμορφωτικά σεμινάρια για θέματα 

ψυχολογίας και τρόπους παρέμβασης σε τέτοιες 

κρίσιμες καταστάσεις. 

 Συμπερασματικά, αυτές είναι οι αιτίες που 

δημιουργούν και οι τρόποι αντιμετώπισης της 

ενδοσχολικής βίας .Μεγάλο μέρος ευθύνης φέρουν 

πρώτα η οικογένεια και μετά το σχολείο, που 

αναλαμβάνουν την εκπαίδευση και την 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Ο ρατσισμός, 

συγκεκριμένα αυτός ο οποίος υφίσταται στα 

σχολεία, είναι ένα κοινωνικό κατασκεύασμα και 

σύμφωνα με το ρητό του Βίκτορος  Ουγκώ: «Η 

κοινωνία προετοιμάζει το έγκλημα. Ο εγκληματίας 

το διαπράττει»! 

   Σωτήρης Χριστοδούλου Β4 

«ΦΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ» 

     ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε ένα αστικό σπίτι της 
Αθήνας της κατοχής του 1942. Ο Δημήτριος 
Χαρίτος είναι ένας αποτυχημένος και δειλός 
πολιτευτής, ο οποίος μέσα σε αυτήν την περίοδο, 
βρίσκει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει το μεγάλο 
του όνειρο: να γίνει Υπουργός, συνεργαζόμενος 
όμως με τους Γερμανούς. Μέσα στο σπίτι του και 

πίσω από την πλάτη του επικρατούν αντίθετες 
τάσεις. Η οικογένειά του αποτελείται από 
πατριώτες: ο γιός του είναι αντάρτης στα βουνά, η 
κόρη του λαμβάνει ενεργό μέρος στην αντίσταση, 
ενώ ο αδελφός του Λεωνίδας, δάσκαλος στο 
επάγγελμα και αγωνιστής ανοίγει μέσα στην κατοχή 
μπακάλικο, από όπου διακινεί στα κρυφά 
πολεμοφόδια στους αντάρτες του βουνού. Την ίδια 
στιγμή ο Δημητράκης καμαρώνει για την υπουργική 
του καρέκλα……!!!! 
«Όταν αρχίσαμε την Θεατρική Ομάδα δεν 

φανταζόμασταν ποτέ πόσο ωραία θα εξελισσόταν. 

Την πρώτη μέρα η κυρία Τσιώλη και η κυρία 

Μορφονιού μας έφεραν δυο έργα. Αυτό που 

ξεχώρισε ήταν του Δ.Ψαθα με τον τίτλο “ΦΟΝ 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ”. Μέρα με την μέρα ταυτιζόμασταν 

με τους ήρωες και το έργο γινόταν δικό μας. Σε μία 

από τις πρόβες μας, οι καθηγήτριες μας 

ανακοίνωσαν ότι ο<< Φον Δημητράκης>> παίζεται 

στο θέατρο<< Μουσούρη>> και ότι θα είχαμε την 

χαρά να το δούμε και από κοντά. Όλοι 

ενθουσιαστήκαμε με την ιδέα. Το θέατρο<< 

Μουσούρη>>  έχει αφήσει μεγάλη ιστορία πίσω του 

με σημαντικές παραστάσεις από σπουδαίους 

ηθοποιούς. Όταν μπήκαμε μέσα στην αίθουσα 

είδαμε τον αγαπημένο μας ηθοποιό Πέτρο 

Φιλιππίδη να ζωντανεύει πάνω στη  σκηνή το ρόλο 

του Δημήτριου Χαρίτου , και μαζί με αυτόν και οι 

υπόλοιποι ηθοποιοί. Γρήγορα καθίσαμε στις θέσεις 

μας για να δούμε την εξέλιξη του έργου. Παρόλο 

που ξέραμε τα λόγια, μας φαινόταν συναρπαστικό 

και ταυτόχρονα διαφορετικό πάνω στην σκηνή. Ο 

κ.Φιλιππίδης μαζί με τους συνεργάτες του είχε την 

απόλυτη επικοινωνία-συνεργασία. Σκηνικά και 

ενδυμασίες εποχής, με ρεαλιστικούς φωτισμούς 

αναδείκνυαν τους  χαρακτήρες των ηρώων. Μόλις 

τελείωσε η παράσταση παρακαλέσαμε τους 

υπεύθυνους του θεάτρου να πάμε στα καμαρίνια 

για να μιλήσουμε με τους ηθοποιούς, να τους 

πούμε πόσο εντυπωσιαστήκαμε με το έργο, και να 

τους συγχαρούμε για αυτό. Δυστυχώς δεν 

μπορούσαν να μας δεχτούν γιατί άρχιζε η δεύτερη 

παράσταση κατευθείαν. Βγήκαμε έξω από το 

θέατρο και όλοι μαζί βγάλαμε αναμνηστικές 

φωτογραφίες.»       

Μαριαλένα Μπόη Α΄ 
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Επίσκεψη στο ραδιοφωνικό σταθμό 

ΑΘΗΝΑ 984 

 

      
 

Η Ραδιοφωνική Ομάδα και η Ομάδα της 

Εφημερίδας του σχολείου μας οργάνωσαν μια 

εκπαιδευτική επίσκεψη για τα μέλη τους στο 

ραδιοφωνικό σταθμό ΑΘΗΝΑ 984 που στεγάζεται 

στην Τεχνόπολη Αθηνών στην περιοχή Γκάζι. 

 

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 

Απριλίου με συνοδούς την καθηγήτρια 

Πληροφορικής κ. Παπαδημητρίου Ελισάβετ, 

συντονίστρια της ομάδας ραδιοφώνου, και την 

καθηγήτρια Αγγλικής κ. Χαρτοφύλακα Ευγενία, 

συντονίστρια της ομάδας σχολικής εφημερίδας. Η 

διαδρομή ήταν ευχάριστη καθώς τα παιδιά ήταν 

ενθουσιασμένα. 

 

      
Φτάσαμε στο Ραδιοφωνικό Σταθμό και περιμέναμε 

λίγα λεπτά για να ξεκινήσει η ξενάγηση από την 

διακεκριμένη δημοσιογράφο κ. Τζέλα Παυλάκου 

που εργάζεται εκεί. Μετά από μια συζήτηση με την 

κ. Παυλάκου λέγοντάς μας το τι θα δούμε, τις 

εμπειρίες της από το χώρο της τηλεόρασης και του 

ραδιοφώνου και τις χρήσιμες συμβουλές της για τα 

Μ.Μ.Ε. μπήκαμε στο χώρο του ραδιοφωνικού 

σταθμού. Μας ξενάγησε στα μουσειακά εκθέματα 

που βρίσκονται πλέον στην κυριότητα του σταθμού 

και μας έκανε μια εκτενή αναφορά για την ιστορία 

του ραδιοφώνου. Ύστερα επισκεφθήκαμε τα 

στούντιο ηχογράφησης και μαζί με έναν από τους 

ηχολήπτες του σταθμού μας εξήγησαν τις 

διαδικασίες παραγωγής μιας ραδιοφωνικής 

εκπομπής.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Η σωστή κατανομή του χρόνου και η άψογη 

συνεργασία ανάμεσα στους συντελεστές της 

ραδιοφωνικής εκπομπής έχει ως αποτέλεσμα μια 

άρτια και επιτυχημένη ραδιοφωνική εκπομπή.» 

 

… μας είπαν οι ξεναγοί μας κλείνοντας όλα αυτά τα 

ενδιαφέροντα θέματα που είδαμε και ακούσαμε στο 

ραδιοφωνικό σταθμό και τους ευχαριστούμε για το 

χρόνο που μας αφιέρωσαν.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Όταν η ξενάγηση τελείωσε είχαμε την ευκαιρία να 

περιηγηθούμε στην περιοχή γύρω από το σταθμό 

ανταλλάσσοντας απόψεις και συναισθήματα από 

την επίσκεψή μας. Μια ιδιαίτερη εξόρμηση έφτασε 

στο τέλος της. 

       

Ευγενία Μουρκάκου Α3 
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ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

    

Το Σάββατο 14 Μαρτίου ξεκινήσαμε για την 

Ισπανία. Σε όλη τη διαδρομή προς το αεροδρόμιο 

επικρατούσε ένα κλίμα χαράς αλλά και 

ανυπομονησίας, καθώς και ανυπομονούσαμε να 

φτάσουμε στον προορισμό μας και για πολλούς θα 

ήταν η πρώτη φορά που θα ταξίδευαν με 

αεροπλάνο. Από το αεροπλάνο είχαμε την ευκαιρία 

να θαυμάσουμε τις χιονισμένες Άλπεις. Η πτήση 

μας ήταν με ανταπόκριση και έτσι κάναμε μια βόλτα 

στη Ζυρίχη, την πλούσια πόλη της Ελβετίας με τα 

πανέμορφα και αξιοπρόσεκτα  κτήρια. Αφού 

μπήκαμε για δεύτερη φορά στο αεροπλάνο 

φτάσαμε στη Μαδρίτη. Το βράδυ περιηγηθήκαμε 

στα στενά και στις κοσμοπολίτικες πλατείες της 

Μαδρίτης, πλημμυρισμένες με ανθρώπους κάθε 

ηλικίας. 

Την επόμενη μέρα 

αναχωρήσαμε για την 

Αρένα της Μαδρίτης, το 

χώρο όπου λαμβάνουν 

μέρος  οι ταυρομαχίες. 

Μετά περπατήσαμε στο 

πάρκο Ρετίρο, ένα 

τεράστιο πάρκο με εντυπωσιακά κτήρια, που 

βρίσκεται (το πάρκο) στο κέντρο της πόλης. Στο 

μουσείο Πράδο θαυμάσαμε έργα μεγάλων Ισπανών 

ζωγράφων, όπως έργα του Πικάσσο και του Νταλί. 

Ύστερα επισκεφτήκαμε το μουσείο Βασίλισσας 

Σοφίας, ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης. Μόλις 

είδαμε την Γκουέρνικα του Πικάσσο <<μείναμε 

άφωνοι>>, καθώς ο πίνακας έχει τεράστιες 

διαστάσεις και εκφράζει την φρικαλεότητα του 

πολέμου που εκδηλώθηκε στο χωριό Γκουέρνικα 

της Ισπανίας.   

Την άλλη μέρα, από το Ναό του Ντεμπότ είχαμε 

την ευκαιρία να θαυμάσουμε από ψηλά τη Μαδρίτη. 

Η θεά ήταν εκπληκτική και σε έκανε να θες να 

κάτσεις κι άλλο. Μετά πήραμε το δρόμο για το 

Στάδιο της Ρεάλ 

Μαδρίτης 

<<Bernabeu>>, τον 

<<Ναό>> όπως 

πολλοί το 

αποκαλούν. Ο 

δρόμος προς το 

στάδιο είναι γεμάτος πολύ ψηλά κτήρια. Το στάδιο 

είναι τεράστιο δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε χιλιάδες 

φιλάθλους της ομάδας να βρίσκονται εκεί κάθε 

φορά που η ομάδα έχει αγώνα. Στο μουσείο του 

σταδίου βρίσκονται τα κύπελλα που έχει λάβει η 

ομάδα. Μετά από δίωρη ξεκούραση στο κέντρο της 

Μαδρίτης, επισκεφτήκαμε το Παλάθιο Ρέαλ, κτήριο 

Ιταλικού Μπαρόκ. Θαυμάσαμε τα υπερπολυτελή 

δωμάτια του Βασιλιά αλλά και την τραπεζαρία του, 

που χωράει μόλις 160 καλεσμένους! 

 

 Την Τρίτη 17 Μαρτίου μετά το πρωινό 

αναχωρήσαμε για την μεσαιωνική, 

καλοδιατηρημένη πόλη του Τολέδο, που παλιότερα 

υπήρξε και πρωτεύουσα της ισπανικής 

Αυτοκρατορίας. Εκεί αφού περιηγηθήκαμε στα 

γραφικά στενά της πόλης, επισκεφτήκαμε το σπίτι 

του μεγάλου ζωγράφου Δομίνικου Θεοτοκόπουλου, 

γνωστό και ως Ελ Γκρέκο. Κατόπιν στο Ναό του 

Αγίου Θωμά είδαμε τον σπουδαίο πίνακα του  «Η 

Ταφή του Κόμητος Όργκαθ» και επισκεφτήκαμε τον 

Καθεδρικό Ναό του Τολέδο. Επίσης είχαμε την 

ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τον τρόπο 
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κατασκευής των Δαμασκηνών, παραδοσιακών 

κοσμημάτων του Τολέδο. 

Την επόμενη μέρα αναχωρήσαμε για την Αθήνα. 

Όλοι περάσαμε φανταστικά. Στις μνήμες μας 

χαράχτηκαν ανεξίτηλα εμπειρίες, που θα τις 

θυμόμαστε μετά από χρόνια. Οι κάμερες γέμισαν 

με φωτογραφίες, για να θυμόμαστε τις ωραίες 

στιγμές που ζήσαμε στη Μαδρίτη, στιγμές που όλοι 

θα θέλαμε να ξαναζήσουμε. 

Τελικά τα ταξίδια είναι η καλύτερη επένδυση που 

μπορεί να κάνει κάποιος!!!  

                  Βασίλης Φερεντίνος Α5  

 

EL GRECO 

 

 

 

Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος,γνωστός επίσης με 

τo ισπανικό προσωνύμιο  El Greco, δηλαδή  Ο 

Έλληνας   γεννήθηκε πιθανότατα το 1541 στον 

Χάνδακα, το σημερινό  Ηράκλειο της  Κρήτης,      

την εποχή της Βενετοκρατίας.                                                                    

΄Ηταν Kρητικός ζωγράφος, γλύπτης και αρχιτέκτον

ας της Ισπανικής Αναγέννησης.  Έζησε το 

μεγαλύτερο μέρος της ζωής του μακριά από την 

πατρίδα του, δημιουργώντας το κύριο σώμα του 

έργου του στην Ιταλία και στην Ισπανία. 

Εκπαιδεύτηκε αρχικά ως αγιογράφος στην Κρήτη, 

που αποτελούσε τότε τμήμα της ενετικής 

επικράτειας, και αργότερα ταξίδεψε στη Βενετία. 

Στην Ιταλία επηρεάστηκε από τους μεγαλύτερους 

δασκάλους της ιταλικής τέχνης, όπως 

τον Τιντορέττο και τον Τιτσιάνο, του οποίου υπήρξε 

μαθητής, υιοθετώντας στοιχεία από τον μανιερισμό. 

Το 1577 εγκαταστάθηκε στο Τολέδο, όπου έζησε 

μέχρι το τέλος της ζωής του και ολοκλήρωσε 

ορισμένα από 

τα πιο γνωστά 

έργα του. 

Υφολογικά, η 

τεχνοτροπία 

του Ελ Γκρέκο 

θεωρείται 

έκφραση 

της Βενετικής 

Σχολής και του 

μανιερισμού 

όπως αυτός 

διαμορφώθηκε 

στο δεύτερο 

μισό του 16ου 

αιώνα. Παράλλ

ηλα 

χαρακτηρίζεται 

από 

προσωπικά 

στοιχεία, προϊόντα της τάσης του για πρωτοτυπία, 

τα οποία όμως δεν βρήκαν μιμητές στην εποχή του, 

γεγονός που δεν ευνόησε και τη συνέχειά τους. 

Η μπαρόκ τεχνοτροπία που εκτόπισε 

τον μανιερισμό, αλλά και τα αμέσως μεταγενέστερα 

καλλιτεχνικά ρεύματα που δεν αντιμετώπισαν 

ευμενώς το ύφος του, είχαν ως αποτέλεσμα να 

αγνοηθεί το έργο του Γκρέκο τους επόμενους 

αιώνες. Στη διάρκεια του 20ού αιώνα, 

αναγνωρίστηκε ως πρόδρομος της μοντέρνας 

τέχνης που αξιοποίησε στοιχεία της Ανατολικής και 

Δυτικής παράδοσης, και το έργο του 

επανεκτιμήθηκε, διατηρώντας μέχρι σήμερα 

δεσπόζουσα θέση ανάμεσα στους μείζονες 

ζωγράφους όλων των εποχών.  

Επιμέλεια Ευαγγελία Ζερβού Β1 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/1541
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%84%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1577
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%B4%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B1_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B1_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
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ΣΥΝΤΑΓΕΣ!!! 

Με αφορμή το ταξίδι μας στην Ισπανία σας έχουμε 

νοστιμότατες συνταγές για να πάρετε και εσείς μια 

γεύση! Καλή επιτυχία! 

 ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΑΓΚΡΙΑ 

 

Υλικά: 

1 λεμόνι 

1 πορτοκάλι 

1 μήλο 

1 αχλάδι 

2-3 φέτες ανανά 

125γρ. ζάχαρη 

1 μπουκάλι κόκκινο κρασί 

1/2 φλυτζάνι κονιάκ ή μπράντι 

1/2 φλυτζάνι χυμό πορτοκαλιού 

1 μπουκάλι μεταλλικό νερό 

Εκτέλεση: 

Κόβουμε τα φρούτα σε μικρά κομμάτια και τα 

τοποθετούμε σε ένα μπωλ. Ρίχνουμε από πάνω τη 

ζάχαρη, το κρασί και το κονιάκ. Τα ανακατεύουμε καλά, 

έως ότου διαλυθεί η ζάχαρη. Στη συνέχεια βάζουμε το 

μπωλ στο ψυγείο για να κρυώσει και να μπορέσει το 

κρασί να απορροφήσει το άρωμα των φρούτων. Πριν 

σερβίρουμε τη σαγκρία, ρίχνουμε το μεταλλικό νερό και 

προσθέτουμε (αν θέλουμε) παγάκια.                   

 Χρόνος προετοιμασίας: 15 λεπτά. Η δόση για τη 

συνταγή αυτή είναι για 4 έως 6 άτομα. 

Tips: Καλό θα ήταν να χρησιμοποιούμε φρούτα εποχής. 

Επομένως, μπορείτε να βάλετε ό,τι εποχικό υπάρχει. 

Καλό θα ήταν ωστόσο να μη βάλετε φρούτα σχετικά 

μαλακά, όπως η μπανάνα ή το ακτινίδιο, διότι 

μαλακώνουν ακόμα περισσότερο και καταλήγουν να 

είναι σχεδόν λιωμένα μέσα στη σαγκρία μας. Καλές 

επιλογές για τον χειμώνα είναι τα φρούτα που έχουμε 

βάλει στα υλικά και για την άνοιξη και το καλοκαίρι οι 

φράουλες, τα κεράσια (χωρίς τα κουκούτσια!), το 

ροδάκινο, το καρπούζι, το πεπόνι και τα σταφύλια.  

 Στην υγειά σας!  

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΤΟΡΤΙΓΙΑ 

 

Υλικά (για 4 άτομα) 

4 μέτριες, φρέσκιες πατάτες,  

1 μέτριο κρεμμύδι (καλύτερα φρέσκο), 

1 πράσινη πιπεριά,  

4 κουταλιές ελαιόλαδο, 

2 κουταλιές ψιλοκομμένο μαϊντανό, 

6 πολύ μεγάλα ή 8 μέτρια αβγά, 

αλάτι, πιπέρι. 

     Ξεφλουδίζετε τις πατάτες ή αν θέλετε, τις ξεπλένετε 

καλά τρίβοντάς τις με ένα καθαρό σφουγγαράκι κάτω 

από τρεχούμενο νερό και τις αφήνετε αξεφλούδιστες. Τις 

κόβετε σε όχι πολύ λεπτές ροδέλες πάχους ½ περίπου 

εκατοστού). Ψιλοκόβετε το  κρεμμύδι, αφαιρείτε τα 

σπόρια και κόβετε την πιπεριά σε ψιλά τετραγωνάκια.   

Βάζετε τις πατάτες σε μια μικρή κατσαρόλα και τις 

σκεπάζετε με νερό. Προσθέτετε αλάτι και τις βάζετε στη 

φωτιά. Τις αφήνετε να κοχλάσουν, χαμηλώνετε τη φωτιά 

και τις βράζετε σκεπασμένες μέχρι να μαλακώσουν για 

8-10 περίπου λεπτά. Τις στραγγίζετε και τις κρατάτε στο 

σουρωτήρι να στεγνώσουν.   Ζεσταίνετε 2 κουταλιές λάδι 

σε χαμηλή φωτιά σε ένα τηγάνι διαμέτρου 24 εκ. 

περίπου (αν έχει και χερούλι πυρίμαχο ώστε να μπαίνει 

στο φούρνο, ακόμη καλύτερα). Βάζετε μέσα το κρεμμύδι 

και το σοτάρετε μέχρι να μαλακώσει για 8-10 λεπτά. 

Ύστερα, προσθέτετε την πιπεριά και συνεχίζετε το 

σοτάρισμα, πάντα σε χαμηλή φωτιά για άλλα 5 λεπτά, 

μέχρι να ροδίσει καλά το κρεμμύδι και να μαλακώσει η 

πιπεριά. Αποσύρετε το τηγάνι από τη φωτιά. Στο μεταξύ, 

σπάζετε τα αβγά σε ένα μπολ και τα χτυπάτε με το 

σύρμα (ή για λίγα δευτερόλεπτα με το μίξερ) μέχρι να 

σμίξουν. Ανακατεύετε μέσα το μαϊντανό, αλάτι και 

μπόλικο πιπέρι.   Προθερμαίνετε το γκριλ του φούρνου. 

Βάζετε άλλες 2 κουταλιές ελαιόλαδο στο τηγάνι με το 

κρεμμύδι και την πιπεριά, αφήνετε να ζεσταθεί και 

προσθέτετε τις πατάτες. Τις ισιώνετε και τις περιχύνετε 

με τα αβγά. Αφήνετε την ομελέτα να ψηθεί μέχρι να 

ροδίσει καλά ο πάτος της και να πήξει σχεδόν για 15 

περίπου λεπτά (την ανασηκώνετε λίγο με σπάτουλα για 

να δείτε αν έχει ροδίσει). Ύστερα, τυλίγετε το χερούλι 

του τηγανιού με αλουμινόχαρτο (αν δεν είναι πυρίμαχο) 

και το βάζετε κάτω από το γκριλ, με ανοιχτό τον φούρνο 

και το χερούλι απ’ έξω. Αφήνετε την ομελέτα για μερικά 

λεπτά μέχρι να ροδίσει καλά η επιφάνειά της και τη 

σερβίρετε αμέσως με μια πλούσια σαλάτα. 
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ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΠΑΕΓΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΛΙΚΑ 

10-15 μεγάλες γαρίδες 
500γρ καλαμαράκια (κομμένα σε ροδέλες) 
500γρ κοτότοπουλο (σε μπουκιές) 
500γρ Ρύζι για ριζότο 
1 λίτρο ζωμό Κότας 
2γρ Κρόκο Κοζάνης (σκόνη) 
2 κόκκινες πιπεριές 
1 πράσινη πιπεριά 
1 κρεμμύδι ξερό μεγάλο 
2 σκελίδες σκόρδο 
1 πακέτο ντοματίνια 
Λίγο χυμό τομάτας 
1 φλυτζάνι αρακά 
Αλάτι 
Πιπέρι 
 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
 
1. Κόβουμε τις πιπεριές σε μικρά κομματάκια (σαν 
κυβάκια) 
2. Χτυπάμε στο μπλέντερ το κρεμμύδι με τις δύο 
σκελίδες σκόρδο (όχι πολύ) 
3. Αλατοπιπερώνουμε καλά το κοτόπουλο 
4. Σπάμε τα ντοματίνια στο μπλέντερ ελάχιστα (όχι να 
πολτοποιηθούν). Τα βάζουμε σε ένα μπωλ και 
προσθέτουμε λίγο χυμό τομάτας και ανακατεύουμε 
5.Πλένουμε τα θαλλασινά μας και τα αφήνουμε να 
στραγγίξουν από τα νερά τους. 
5. Αρχίζουμε να βράζουμε τον ζωμό κότας. Αν δεν έχετε 
κοτόπουλο χρησιμοποιήστε 2 κύβους έτοιμου ζωμού.  

* Πριν αρχίζουμε την Παέλια θα πρέπει να έχουμε βρει 
ένα πλατύ και ρηχό τηγάνι. Χωρίς ένα τέτοιο σκεύος δεν 
θα μπορέσετε να υλοποιήσετε την συνταγή... 

 

 

ΑΡΧΙΖΟΥΜΕ.... 

Γεμίζουμε τον πάτο του τηγανιού με λάδι και το 
ζεσταίνουμε καλά (να αχνίσει). Υπολογίστε να βάλετε 
τόσο λάδι ώστε να μην ξεπερνάει το ύψος μίας γαρίδας 
ξαπλωτής:) 
Αφού αχνίσει καλά το λάδι αρχίζουμε να σωτάρουμε τις 
γαρίδες. Φροντίζουμε να ροδίσουν καλά και από τις δύο 
πλευρές και τις βγάζουμε από το τηγάνι προς το παρόν. 
Στην συνέχεια ρίχνουμε το κοτόπουλο. Το τηγανίζουμε 
καλά και από τις δύο μεριές (5-6 λεπτά) και στην 
συνέχεια ρίχνουμε τα καλαμάρια μας. Φροντίζουμε να 
ανακατεύουμε σιγά - σιγά τα υλικά μας ώστε να 
τηγανιστούν καλά από όλες τις μεριές.  
Αφού τηγανίσουμε και τα καλαμαράκια με το κοτόπουλο 
(10-15 λεπτά στο σύνολο περίπου), ρίχνουμε στο τηγάνι 
μας το κρεμμύδι με το σκόρδο, τις πιπεριές και τον 
αρακά,(αλατίζουμε) 
Ανακατεύουμε καλά καλά για 1-2 λεπτά, στην συνέχεια 
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ελένξουμε ότι ο ζωμός 
μας είναι έτοιμος και καυτός. Σε ένα φλυτζάνι βάζουμε 
λίγο ζωμό και διαλύουμε εκεί τον κρόκο Κοζάνης. 
Ρίχνουμε και την τομάτα στο τηγάνι και ανακατεύουμε 
καλά και ύστερα ρίχνουμε και το ρύζι μας. (αλατίζουμε 
ξανά) 
Συνεχίζουμε να ανακατεύουμε απαλά για να πάει 
παντού το ρύζι και ρίχνουμε τον κρόκο Κοζάνης, 
συνεχίζουμε για περίπου 1 λεπτό το ανακάτεμα. 
Εδώ το τηγάνι μας θα αρχίσει πραγματικά να λάμπει 
από το χρώμα που δίνει ο κρόκος στα υλικά μας... 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ρίξουμε τον καυτό ζωμό 
στο τηγάνι μας. Τα υλικά μας πραγματικά θα αρχίσουν 
να κολυμπάνε στο τηγάνι! 
Μη πτοείστε όμως! Συνεχίστε το απαλό ανακάτεμα για 2 
λεπτά και χαμηλώστε την φωτιά. 
Αφήστε να βράσει το μείγμα των υλικών για περίπου 10 
λεπτά. Ανα 2 λεπτά ανακατέψτε τα υλικά του τηγανιού. 
Μετά το δεκάλεπτο, ρίχνετε και τις γαρίδες πάλι και τις 
ανακατεύετε με τα υλικά. 
Σβήστε τελείως την φωτιά και σκεπάστε το τηγάνι. 
Ανοίγετε το καπάκι τακτικά και ανακατεύετε. 
Μόλις τα υλικά "ρουφήξουν" όλο τον ζωμό η Παέλια μας 

είναι σχεδόν 
έτοιμη! 
Το μεγάλο 
μυστικό είναι 
να σβήσετε 
την φωτιά 
τελείως και 
να αφήσετε 
την Παέλια 

να 
"ξεκουραστεί
" για 
τουλάχιστον 

15 λεπτά.  
Σερβίρετε απευθείας από το τηγάνι... 
 
 Επιμέλεια Ευαγγελία Ζερβού Β1 
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Ο ΛΑΚΗΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ  

ΣΤΟ 2Ο ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ  
 
Στις 26 Νοεμβρίου 2014 επισκέφτηκε το σχολείο μας ο 
Λάκης Λαζόπουλος. Στο αμφιθέατρο του 2

ου
 ΓΕΛ τον 

υποδέχθηκαν η κ. Κουνανή και καθηγητές του σχολείου 
μας. Οι μαθητές του 2

ου
 ΓΕΛ Κερατσινίου του υπέβαλλαν 

ερωτήσεις τις οποίες ο κ. Λαζόπουλος με ευγένεια και με 
το γνωστό του χιούμορ έδωσε τις απαντήσεις. 
Παραχωρούμε μέρος αυτής της απολαυστικής 
συνέντευξης.  
 

Κ. Λαζόπουλος: Δεν έχω έρθει προετοιμασμένος για 

οτιδήποτε γιατί μια συζήτηση μαζί σας έχει να κάνει 

περισσότε

ρο το να 

κατανοήσ

ω, ακόμα 

και με την 

ερώτηση, 

την σκέψη 

σας και το 

πώς αυτή 

διατυπώνε

ται γιατί το 

πιο δύσκολο πράγμα, στα δικά μου χρόνια τουλάχιστον, 

ήταν πώς θα μπορούσα μεγαλώνοντας να μπορώ να 

διατυπώνω τη σκέψη μου έτσι που να είναι κατανοητή. 

Κατάλαβα μέσα από τη Νομική που σπούδαζα και 

τελείωσα –γιατί  έχει σημασία και το ‘τελείωσα’ γιατί για 

μένα ότι αποφασίζεις να κάνεις  ακόμα και αν το 

μετανιώσεις στο δρόμο, ειδικά όσον αφορά τις σπουδές 

και τη γνώση, είναι κάτι που πρέπει να το πολεμάς μέχρι 

τέλος, γιατί χωρίς να μπορείς να διατυπώσεις τη σκέψη 

σου δεν μπορείς να σταθείς όρθιος πουθενά. Να ξέρεις 

όταν σου λείπουνε οι λέξεις, σου λείπουν  σκέψεις. Η 

λέξη είναι λόγος και σκέψη. Είναι σαν να έχεις από το 

πάζλ τα μισά κομμάτια και γι΄αυτό πολλές φορές δεν 

μπορούμε να διατυπώσουμε ή να καταλάβουμε τι μας 

συμβαίνει ή να καταλάβουμε τι μας λένε ή να 

απαντήσουμε επ’αυτού που μας λένε. 

Πολλοί πιστεύουν ότι το γέλιο έχει ψυχοθεραπευτική αξία 

εσείς που έχετε αναλάβει το δύσκολο έργο να κάνετε 

όλους να γελάνε,  πιστεύετε ότι έχει ιαματική διάρκεια ή 

προσωρινή; 

Όσο άσχημα και να είσαι έχεις ανάγκη να κάνεις τη 

μεγαλύτερη μ…. το κόσμου. Γιατί  νιώθεις ότι έτσι θα 

εκτονώσεις αυτό που έχεις μέσα σου. Το γέλιο 

ουσιαστικά σε ανεβάζει. Το ξέρω από τη μητέρα μου 

κυρίως, που είναι σε μόνιμη κατάσταση κατάθλιψης, στο 

τηλέφωνο τουλάχιστον (γέλιο),…με το που της πω δυο 

τρία πράγματα στην αρχή  αντιδράει ότι δεν είναι σωστό  

αυτό που σχολιάζω πχ. ‘ντροπή αυτό για τη θεία’ σιγά 

σιγά γελάει … μετά ζητάει συγγνώμη  από  Θεό γιατί  

γέλασε (γέλιο). Θέλω να πω ότι το γέλιο είναι ιαματικό με 

την έννοια ότι  σε απογειώνει. Σε βγάζει προσωρινά από 

κει που είσαι, από  μια στιγμή που είσαι 

στενοχωρημένος. Το γέλιο δεν έχει όριο.  

Μας είπατε ότι σπουδάσατε στη Νομική και μάλιστα έχετε 

κάνει και μεταπτυχιακό, αυτή η αλλαγή στην 

επαγγελματική σας πορεία, πώς προέκυψε; Ήταν απλώς 

μια επιθυμία για γρήγορη προβολή και δημοσιότητα ή η 

αγάπη για την τέχνη, μια ανάγκη  να εξυπηρετήσετε μια 

αποστολή με τη σάτιρα; 

Ήθελα να σπουδάσω κάτι , πρώτον για να σπουδάσω 

και δεύτερον για να έχω αυτό που λένε καβάτζα ώστε αν 

αποτύχω, να μπορώ να πάω κάπου να βρω δουλειά. 

Στη Νομική μπήκα καθαρά και μόνο από αγάπη  για να 

σπουδάσω και από απώτερο συμφέρον και αν 

αποτύχω, απέτυχα. Από τη πρώτη μέρα που πήγα στη 

Νομική της Κομοτηνής  ίδρυσα το θεατρικό τμήμα. 

Ανεβάσαμε τουλάχιστον οχτώ με εννέα παραστάσεις. Η 

Νομική ήταν ένα πέρασμα, ήταν σπουδές και επίσης 

ήταν η εξάσκηση της γλώσσας. Ήθελα να ξέρω καλά 

ελληνικά. Για μένα, το σημαντικό πράγμα είναι όταν σου 

λένε κάτι να μπορείς να απαντήσεις σύντομα και να έχει 

περιεχόμενο αυτό το οποίο λες, και να είναι 

διατυπωμένο σωστά ώστε το διατύπωμα αυτό να μένει, 

ειδαλλιώς δεν μένεις ποτέ στη μνήμη αν μιλάς 

περιφερειακό λόγο. Άρα λοιπόν ήταν αποφασισμένο τι 

θα γίνω. Την  ‘αποστολή’ δεν τη λες. Είναι λάθος να την 

λες, εσύ κάνεις αυτό που θες να κάνεις. 

 Για ποιο λόγο ανθούν 

στη σημερινή εποχή τα 

τουρκικά σήριαλ και 

πώς και δεν 

αξιοποιήσατε το υλικό 

τους στη σάτιρά σας; 

Τα τούρκικα σήριαλ 

κουβαλούν μια αλήθεια 

δικιά τους. Αυτές οι 

σειρές έχουν πολύ 

έντονα συναισθήματα. 

Δέστε το αν είναι καλό ή 

κακό. Αν είναι αντικειμενικά, σαν γύρισμα, σωστό. Η ιδέα 

ότι είναι τούρκικα δεν μου λέει κάτι. Δεν έχω κανένα 

θέμα με κανέναν λαό στη δημιουργία του. Έχω θέμα με 

κάποιους λαούς, με τις κυβερνήσεις τους, στις πολιτικές 

που παν να κάνουν εναντίον της χώρας μου. Είμαστε 

έτοιμοι να δεχθούμε τον πολιτισμό όλων των ανθρώπων 

στο κόσμο και ασφαλώς και των Τούρκων.  
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           ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ!!! 

Ονομάζομαι Κριστίνα Ρούτση και είμαι 16 ετών. 

Μετά από μία πολύωρη και κουραστική θα 

μπορούσα να πω σκέψη, κατέληξα στο 

συμπέρασμα πως τα θέματα που με απασχολούν 

και θεωρώ σημαντικά είναι εκείνα της πείνας αλλά 

και της ανεργίας. Σημαντικά δε θεωρούνται τα 

καθημερινά μας προβλήματα, όπως το πρόβλημα 

που έχουμε τις περισσότερες φορές εμείς τα 

κορίτσια που δεν μπορούμε να αποφασίσουμε τι 

θα φορέσουμε στο σχολείο και ακόμα χειρότερα 

όταν πρόκειται για μια έξοδο, όπου τα πράγματα 

τότε δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Από τη μία 

άποψη είναι όντως ένα δύσκολο και αναπόσπαστο 

κομμάτι της καθημερινότητάς μας, από την άλλη 

όμως υπάρχουν πολύ σημαντικότερα προβλήματα 

από μερικά κομμάτια ύφασμα. Καθημερινά η μοίρα 

<<χαστουκίζει>> όλο και περισσότερους 

ανθρώπους. Λίγοι είναι οι άνθρωποι που πεινούν 

και είναι ανήμποροι να επιβιώσουν στους ολοένα 

και αυξανόμενους ρυθμούς της σύγχρονης 

κοινωνίας; Η απάντηση είναι <<όχι!>>. Αν 

κοιτάξουμε τον κόσμο γύρω μας θα 

παρατηρήσουμε και θα συνειδητοποιήσουμε 

επιτέλους πως το σημαντικότερο πρόβλημα που 

μαστίζει τις κοινωνίες του σήμερα είναι η πείνα. 

Ένας όμως από τους κυριότερους παράγοντες που 

προκαλούν την πείνα είναι η ανεργία. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στην 

Ελλάδα και ειδικότερα στην κατηγορία των νέων. 

Όταν ένας άνθρωπος δε δουλεύει και επομένως 

δεν μπορεί να εξασφαλίσει τα αναγκαία για τον 

αγώνα που έχει να δώσει ο ίδιος αλλά και η 

οικογένεια του, πως μπορεί αυτός ο άνθρωπος να 

ανταπεξέλθει σε αυτήν την κοινωνία και να 

επιβιώσει; Ζούμε σε μία κοινωνία στην οποία 

έχουμε καταλήξει να θεωρούμε φυσικό φαινόμενο 

την ανεργία. Ένα σημαντικό ποσοστό του 

πληθυσμού της χώρας μας ζει σε συνθήκες 

χειρότερες από εποχή πολέμου. Άνθρωποι χάνουν 

καθημερινά τα σπίτια τους και τις οικογένειές  τους. 

Άλλοι ζουν στους δρόμους ως ζητιάνοι και δεν 

έχουν ούτε ένα κομμάτι ψωμί να φάνε. Άλλοι πάλι 

πεθαίνουν καθημερινά λόγω των δύσκολων 

συνθηκών διαβίωσης, είτε λόγω της πείνας είτε 

λόγω της σωματικής τους εξαθλίωσης. Έχετε 

αναρωτηθεί ποτέ πόσα παιδιά πεινούν ακόμα και 

στα σχολεία; Ο αριθμός των παιδιών που δεν 

τρέφονται κατάλληλα πληθαίνει μέρα με τη μέρα. 

Καθημερινά παρατηρούμε παιδιά στο σχολείο τα 

οποία δεν έχουν να φάνε τίποτα απολύτως στα 

διαλείμματα και παιδιά τα οποία πέφτουν 

αναίσθητα μπροστά στα μάτια μας εξαιτίας της 

πείνας. Πώς λοιπόν μπορούμε να βοηθήσουμε 

αυτά τα παιδιά; Δίνοντας τους μέρος του φαγητού 

μας ή αγοράζοντας τους κάτι από το κυλικείο ή 

απλώς μένοντας άπραγοι; Επιπρόσθετα, και οι 

καθηγητές πώς  θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν 

τέτοιες καταστάσεις; Πολλές είναι οι φορές κατά τις 

οποίες έχω μοιραστεί το φαγητό μου με άλλα 

παιδιά διότι δεν ανέχομαι να βλέπω κάποιον δίπλα 

μου να πεινάει και εγώ να συνεχίζω να τρώω 

ανενόχλητη. Όλα τα παιδιά είμαστε ίσα. Η κοινωνία 

θα έπρεπε λοιπόν να μεριμνά και για αυτές τις 

μειονότητες των παιδιών και όχι να προσποιείται 

πως δεν υπάρχουν. Και αυτά είναι παιδιά και αυτά 

χρειάζονται φροντίδα. Το ήθος αλλά και η 

αλληλεγγύη που διακατείχε τους ανθρώπους έχει 

τώρα πια χαθεί. Ο καθένας φοβάται πλέον ακόμα 

και τη σκιά του και έχοντας μόνο τα απαραίτητα 

εφόδια για να ζήσει δεν μπορεί να βοηθήσει τους 

συνανθρώπους του που μπορεί να τον έχουν 

περισσότερο ανάγκη. Βρισκόμαστε λοιπόν 

εγκλωβισμένοι σε μια <<φυλακή>> την οποία εμείς 

οι ίδιοι δημιουργήσαμε με τα σφάλματα των 

προγόνων μας αλλά και τα δικά μας, τα οποία δεν 

προσπαθούμε καν να τα διορθώσουμε. Στο χέρι 

μας είναι να πάρουμε  την απόφαση να αλλάξουμε 

τον κόσμο γύρω μας. Πρέπει όλοι να 

αναθεωρήσουμε τη στάση μας και να 

προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση 

στην οποία είμαστε πλέον αναγκασμένοι να ζούμε. 

Αντί να εξακολουθήσουμε λοιπόν να λειτουργούμε 

ως υποχείρια των ανωτέρων μας έφτασε ο καιρός 

να κάνουμε εμείς το επόμενο βήμα!! 

(Από ατομική εργασία για τα η Βουλή των εφήβων, 

Κ’ Σύνοδος) 

    Κριστίνα Ρούτση Β3 
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Μια ματιά στον στατικό μοντελισμό 

 
Πολλοί ίσως δεν γνωρίζουν το χόμπι αυτό, άλλοι 

έχουν δει κάποια έργα και τα θεωρούν ως κάτι το 

δύσκολο η ακατόρθωτο. Ο στατικός μοντελισμός 

λοιπόν είναι ένα χόμπι όπου φτιάχνεις μοντέλα είτε 

πολεμικά, είτε φαντασίας είτε πολιτικού 

περιεχομένου (πχ μια ταβέρνα) και γενικά ό,τι 

χωράει ο νους σου υπό κάποια κλίμακα. Απαιτεί 

όρεξη για ασχολία και γνώση, δημιουργικότητα, 

υπομονή και γνώση ιστορίας σε πολλές 

περιπτώσεις.  

Εγώ προσωπικά έχω επιλέξει να φτιάχνω οχήματα 

μάχης, φιγούρες και διοράματα (τα τοπία) σε 

κλίμακα 1/35 (35 φορές μικρότερα από την 

πραγματικότητα).  

Αρχικά το εργαστήριό μου είναι κάπως έτσι:  

 

Πιάνει σχετικά μικρό χώρο στη ταράτσα του σπιτιού 

μου. Τα υλικά είναι μια σχετικά ακριβή επένδυση 

που οι μοντελιστές καλούνται να καλύψουν όμως 

πραγματικά αξίζει.  

Εδώ έχουμε ένα κιτ ενός άρματος μάχης πριν 

κατασκευαστεί. 

  

 

 

 

 

 

 

Το συγκεκριμένο είναι πλαστικό και χωρισμένο σε 

κομμάτια που ενώνονται με βάση το εγχειρίδιο με 

τις οδηγίες. 

  Αφού ενωθεί πρέπει να βαφτεί με τα κατάλληλα 

χρώματα και ύστερα να ξεκινήσουμε τη χρονοβόρα 

διαδικασία της φθοράς (σκουριά σε ορισμένα 

σημεία του, σημάδια από βροχή, φθορά από την 

έντονη χρήση κλπ). Τα κιτ των φιγούρων είναι 

παρόμοια, και αφού κολληθούν και βαφτούν πρέπει 

να εφαρμόσουμε φωτίσματα και σκιές για να τους 

δώσουμε τρισδιάστατη μορφή. Τα διοράματα 

συνήθως δεν φτιάχνονται με κιτ αλλά καλείσαι να 

τα φτιάξεις από το μηδέν.  

Παρακάτω θα σας παρουσιάσω μερικά από τα 

έργα μου και θα δώσω μια περιληπτική εξήγηση για 

το καθένα. 

 

 

 

                   Το έργο surrounded (περικυκλωμένοι) 

Ένα μικρό σε διάσταση έργο τεσσάρων γερμανών 

στρατιωτών βαμμένων με χρώματα παραλλαγής 

όπου οι δύο εξ' αυτών είναι τραυματισμένοι.  
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Ο αξιωματικός έχει βγάλει το καπέλο του διότι έχει 

χτυπηθεί από 

σφαίρα. Έχουν 

περικυκλωθεί στο 

πεδίο του πολέμου 

και προσπαθούν 

απεγνωσμένα να 

πολεμήσουν για τη 

ζωή τους.  

    

Γεράσιμος Ραφτόπουλος   

Ο Γεράσιμος Ραφτόπουλος ήταν 

ένα υπαρκτό πρόσωπο στις αρχές 

του 20ού αιώνα. Ήταν ο 

νεαρότερος Έλληνας 

υπαξιωματικός όπου σε ηλικία 

δεκατεσσάρων ετών διακρίθηκε για 

την τόλμη και την ανδρεία του στο 

πεδίο της μάχης... Μετά από 

μερικές μάχες του πιάστηκε 

αιχμάλωτος από τους Βούλγαρους 

αλλά κατάφερε να δραπετεύσει και 

να σώσει έναν τραυματισμένο 

Έλληνα. Οι πράξεις του, του 

εξασφάλισαν τη θέση αυτή.  

 

 

 

 

 

           

         

 

          Patrol meeting point (σημείο συνάντησης περιπόλου) 

Το έργο αυτό απεικονίζει την βομβαρδισμένη 

Γαλλία υπό των γερμανικό ζυγό. Μια περίπολος 

γερμανών πεζικάριων (πράσινες στολές) 

συναντιέται με 2 γερμανούς αρματιστές (μαύρες 

στολές) που κατέχουν ένα άρμα μάχης (panzer 1, 

γρήγορα και ευέλικτα, το συγκεκριμένο έχει στον 

πύργο του 2 αυτόματα όπλα). 

 
Στο παρασκήνιο φαίνονται κάποια βομβαρδισμένα 

και πνιγμένα στη φωτιά κτήρια γαλλικής 

αρχιτεκτονικής.  

 

 

 

 

 

 

                  Wait for my signal (περιμένετε το σήμα μου) 

Σκηνή διαδραματιζόμενη στη Ρωσία. 4 γερμανοί 

αρματιστές απολαμβάνουν το διάλειμμά τους έξω 

από το άρμα μάχης τους. 
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 Όμως απ' ότι φαίνεται το διάλειμμα αυτό θα είναι 

και το τελευταίο τους καθώς 3 Ρώσοι πεζικάριοι 

προετοιμάζονται να τους επιτεθούν. 

  

 

 

 

 

 

      

     

 

           Operation Barbarossa (επιχείρηση Μπαρμπαρόσα) 

Η επιχείρηση αυτή ήταν το σχέδιο του Χίτλερ για 

εισβολή στη Ρωσία. 3 αρματιστές που βρίσκονται 

κοντά στο άρμα τους σε περιοχή της Ρωσίας. 

Μπροστά τους ένα κατεστραμμένο κάρο.  

       

Το άρμα αυτό (Panzer 8) είναι ένα ελαφρύ άρμα, με 

αρκετά ισχυρό κανόνι για τον τύπο του και 

εξαιρετικά γρήγορο. Τέτοιου τύπου άρματα ήταν 

ιδανικά για αιφνιδιαστικές επιθέσεις λίγης διάρκειας.  

 

 

 

 

 

 

 

 Breaking into hell (Κάνοντας διάλειμμα στη κόλαση) 

Ίσως το αγαπημένο μου έργο σαν εφαρμογή των 

τεχνικών που έχω μάθει. Γερμανός αξιωματικός 

κάνει διάλειμμα για τσιγάρο μπροστά από 

ερειπωμένο τοίχο στη Γερμανία που υπέστη 

βομβαρδισμούς. 

Στο πίσω μέρος του τοίχου 

φαίνονται τοιχογραφίες 

γερμανών με τη σβάστικα και 

ένα κείμενο που λέει 

"Μακροζωία στον Φύρερ, 

μακροζωία στη Γερμανία" 

στα γερμανικά. 

Γενικά το χόμπι αυτό είναι μια δημιουργική έξοδος 

από τη καθημερινότητα και τα προβλήματά της. 

Συνεχώς έχεις κάτι νέο να μάθεις και να βελτιώσεις. 

Εάν ενδιαφέρεστε για το χόμπι αυτό θα βρείτε 

σχετικά μαγαζιά κατά μήκος της Ιπποκράτους στην 

Αθήνα όπου μπορείτε να αγοράσετε τα απαραίτητα 

υλικά και να παρακολουθήσετε σεμινάρια που ίσως 

διοργανώνουν τα μαγαζιά αυτά για να σας 

διδάξουν τα βασικά. Το ίντερνετ επίσης θα σας 

διευκολύνει σε πολλά θέματα. Κάθε χρόνο 

διοργανώνεται μια έκθεση μοντελισμού από την 

IPMS Hellas (www.ipms-hellas.gr) όπου μπορείτε 

είτε να παρακολουθήσετε τα εκθέματα διαφόρων 

κατηγοριών που υπάρχουν εκεί, είτε να λάβετε 

μέρος με τα δικά σας εκθέματα και να 

ανταγωνιστείτε άλλους μοντελιστές κερδίζοντας 

βραβεία. 

         Γιάννης Νικητάκης Α4 
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«ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ» 

Σκοτάδι απλώνεται βαθύ 

Καθώς στ’ ορίζοντα τα πλάτη 

Μέσα στη νύχτα τη βουβή 

Κτίζει ο έρωτας παλάτι 

 

Μιά ελπίδα λάμψη αστραπής  

Περνά σαν χάδι ευτυχίας  

Να απαλύνει στη ζωή 

Κάθε σημάδι τρικυμίας. 

 

Σαν πέλαγο μοιάζει η ζωή 

Πού δικαιώνει αυτούς που μόνοι 

Κρατούν το βλέμμα τους ψηλά  

Και έχουν την καρδιά τιμόνι. 

 

Σαν στίβος μοιάζει η ζωή 

Πού στεφανώνει όσους γυρεύουν  

Μέσα από λύπες και χαρές  

Για κάποιο αύριο να παλεύουν. 

 

Μια φλόγα είναι η ζωή  

Πού δεν ξεχνά στο πέρασμά της 

Να στεφανώνει νικητές 

Όσους γευτήκαν τα πυρά της. 

 

Μια χίμαιρα είν’  η ζωή 

Πού ίσως κανένας δεν προλάβει 

Στα χρόνια που  ’φυγαν νεκρά 

Γιατί έζησε να καταλάβει. 

 

Είναι τι να ’ναι η ζωή 

Ίσως αγάπη, ίσως γαλήνη 

Ίσως και να ‘ ναι φυλακή 

Που μέσα της τον κόσμο κλείνει. 

 

Μα ότι κι’ αν είναι, να τη ζεις 

Και ν’ αγαπάς κάθε μορφή της 

Από το πιο όμορφο λεπτό 

Ως την πικρότερη στιγμή της. 

 

Η νύχτα είναι παγερή 

Μα η σκέψη μου σαν ηλιαχτίδα 

Φωτίζει τη ματιά που ζει 

Κάτω απ’ του πόνου τη ρυτίδα 

 

 

Γύρω είναι πέπλο σκοτεινιάς 

Μα εμένα ο νους μου ξαστερώνει 

Σαν μήνυμα στέλνει η ζωή 

Πως άλλο αύριο ξημερώνει. 

 

                ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Αφιερωμένο στους μαθητές-μαχητές του 2
ου

 ΓΕΛ Κερατσινίου 

 

Ο Σκουρόχρωμος Καμβάς 
 

Αργά το μεσημέρι 
η παρουσία του αρκεί, 
ο ήλιος όμως αρνείται 

να φανερώσει αυτή τη γη. 
 

Σκούρο γκρι στην  παλέτα, 
σε ουρανό αποσκοπεί. 

Ατελέσφορος ο θάνατος 
που λυτρώνει τη ζωή. 

 
Εμπρός τ' ατσάλινα πουλιά 

με τα κομμένα τα φτερά, 
κείτονται σιωπηλά 

και σιγοκαίνε στη φωτιά. 
 

Τα ερπυστριοφόρα άλογα 
μια μελανή πινελιά 

και σα μνημεία, άψυχα 
συμπληρώνουν τον καμβά. 

 
Η ημιαυτόματη φωτιά 
γαλήνια, πιο χαμηλά 

στη βομβαρδισμένη λάσπη, 
βαμμένη χρώματα ερυθρά. 

 
Σου ψιθυρίζει η σκηνή 
για μια μάχη αληθινή, 

και για τον ήχο της συμφοράς 
στης κολάσεως τη θύρα 

που έχει ανοίξει διάπλατα 
αναμένοντας τη μοίρα. 

 
Στον λευκό μου τον καμβά, 

ο πόλεμος, μια μαύρη πινελιά. 

 
Στο ποίημα αυτό σκοπός μου είναι να αγγίξω το θέμα του πολέμου 
και συγκεκριμένα μια εικόνα μετά από κάποια σύγχρονη μάχη. 
Επίσης ήθελα να συνδυάσω το πώς θα έβλεπε την  εικόνα αυτή 
ένας καλλιτέχνης και τα συναισθήματα που θα του δημιουργούνταν 
χρησιμοποιώντας σκούρα χρώματα καθώς  και τα  αποτελέσματα 
σφαγής των ανθρώπων μεταξύ τους. 

                                    ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ 


