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Σχολική Εφηµερίδα       Εστιάζω 

∆ιανέµεται ∆ωρεάν! 
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Το παρακάτω κείµενο είναι της Veronica A. Shoffstall, και επελέγη από την Στεφανία Ιωαννίδου. 
 

Μετά Από Λίγο 
 
Μετά από λίγο µαθαίνεις την ανεπαίσθητη διαφορά ανάµεσα στο 
κράτηµα του χεριού και τη φυλάκιση της ψυχής. 
 
Και µαθαίνεις ότι αγάπη δε σηµαίνει επανάπαυση, και συντροφιά δε 
σηµαίνει ασφάλεια, 
 
Και αρχίζεις να µαθαίνεις ότι τα φιλιά δεν είναι συµβόλαια και τα δώρα 
δεν είναι υποσχέσεις, 
 
Και αρχίζεις να δέχεσαι τις ήττες σου µε το κεφάλι ψηλά και τα µάτια 
ανοιχτά, µε τη µεγαλοπρέπεια ενός ενηλίκου, 
 
Όχι τη θλίψη ενός παιδιού, 
 
Και µαθαίνεις να χαράζεις τους δρόµους σου στο σήµερα επειδή το 
έδαφος του αύριο είναι πολύ αβέβαιο για σχέδια. 
 
Μετά από λίγο µαθαίνεις ότι ο ήλιος καίει αν πλησιάσεις πολύ κοντά. 
 
Φτιάξε λοιπόν µόνος σου τον κήπο σου και διακόσµησε µόνος σου την 
ψυχή σου, αντί να περιµένεις να σου φέρει κάποιος λουλούδια. 
 
Και µαθαίνεις ότι τελικά µπορείς να αντέχεις… 
 
Ότι είσαι πραγµατικά δυνατός, 
 
Κι ότι πραγµατικά έχεις αξία. 
 
Και µαθαίνεις και µαθαίνεις. 
 
Με κάθε αντίο µαθαίνεις. 
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Φιλία 

Το να έχει κάποιος αληθινούς φίλους, είναι μεγάλη υπόθεση. Πότε όμως είναι μια φιλία αληθινή, 
προορισμένη να αντέξει στις τρικυμίες του χρόνου, και πότε είναι απλά και μόνο μια “παρέα”, που σήμερα 
είναι και αύριο δε θα είναι; 

Το βασικό που πρέπει κάποιος να κοιτάξει για να διαχωρίσει αυτές τις δύο καταστάσεις, είναι τα κίνητρα πίσω 
από το συναπάντημα. Σε μια αληθινή φιλία, βρίσκομαι μαζί με τον άλλο άνθρωπο για να μοιραστούμε την 
ίδια τη ζωή, τις χαρές και τις λύπες της. Ο αληθινός φίλος είναι συνοδοιπόρος μου, όχι μόνο στις εύκολες και 
ευχάριστες στιγμές, αλλά επίσης στις αναπόφευκτες περιόδους θλίψης και δυσκολίας. Σε μια γνήσια φιλία 
υπάρχει ο αμοιβαίος σεβασμός, ώστε να υπάρχει ώρα και χώρος για να εκφραστούν όλοι. Ο καλύτερος φίλος 
είναι αυτός που δε φοβάται να μας πει την αλήθεια, αν πιστεύει ότι σε κάτι έχουμε παρεκτραπεί. Είναι όμως 
παράλληλα έτοιμος να σεβαστεί τις επιλογές μας, έστω και αν διαφωνεί, χωρίς να φύγει από το πλευρό μας. 

Σε αντίθεση, όταν μιλάμε για “σκέτη παρέα” τα κίνητρα είναι διαφορετικά: Εδώ δε συναντιόμαστε για να 
μοιραστούμε τη ζωή στην ολότητά της, αλλά μόνο για να ευχαριστηθούμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, 
πρόσκαιρα πράγματα, που τυγχάνει να μας αρέσουν και των δύο. Σε τέτοιες σχέσεις γνωρίζουμε – κατά βάθος 
– ότι υπάρχουν όρια στο τι μπορούμε να μοιραστούμε με τον άλλο. Όταν πια ο ένας από τους δύο βαρεθεί τη 
συγκεκριμένη απόλαυση που τους ένωνε, ή αν προκύψει εν τω μεταξύ κάποια διαφωνία, η “φιλία” αυτή 
εξανεμίζεται. 

O πραγματικός φίλος είναι εκείνος που θα μάθει τα απόκρυφα μυστικά σου. 

Θα ενεργήσει πολλές φορές για το καλό σου ακόμα και χωρίς εσένα. 

Θα σε συμβουλέψει για τις επιλογές σου χωρίς όμως να σε κατακρίνει. 

Θα συζητήσει μαζί σου ατελείωτες ώρες μέχρι να λύσετε το κάθε τυχόν του πρόβλημα χωρίς να κουραστεί ή 
αδιαφορήσει. 

Θα στεναχωρηθείς, θα κλάψεις, θα λυγίσεις και εκείνος θα είναι κοντά σου για να ακουμπήσεις στον δικό του 
ώμο. 

Θα είναι εκεί κάθε φορά που νιώθεις μόνος να σου θυμίζει το αντίθετο με την παρουσία του. 

Θα πετύχεις, θα χαμογελάσεις και εκείνος θα βρίσκεται εκεί να σου πει μπράβο σου, τα κατάφερες, είμαι 
περήφανος για εσένα. 

Εκεί που κάποιοι θα σε κρίνουν και θα σε κατηγορούν αυτός θα είναι εκεί να σου λέει μη τους ακούς! αξίζεις 
γι’ αυτό που είσαι. 

Θα καλαμπουριάζετε και θα γελάτε μαζί ατελείωτες ώρες. 

Θα σε βοηθάει να στέκεσαι στα πόδια σου και θα σου δίνει δύναμη όταν εσύ δεν μπορείς να τα καταφέρεις 
μόνος, ξανά και ξανά και ξανά . 

Οι φίλοι στη ζωή μας θα υπάρχουν πάντα..είτε στην καθημερινότητα μας, είτε στις αναπολούμενες στιγμές 
μας. Φίλοι που θα θυμόμαστε ή θα έχουμε κοντά μας από τα παιδικά μας χρόνια, από την εφηβεία, την 
φοιτητική μας ζωή κλπ.  Φίλοι που περνώντας από θρανίο σε θρανίο υπήρχε πάντα ένα  _ + _=Β.F.F.E.. 

Μη ξεχνάμε λοιπόν τους φίλους μας... να τους αγαπάμε, να τους στηρίζουμε, να τους νοιαζόμαστε, να τους 
προσέχουμε…. 

Να τους ζητάμε συγγνώμη, να τους λέμε ευχαριστώ! 

Αφιερωμένο με αγάπη στους: 

(Κατερίνα, Ναταλία, Θωμα’ί’ς, Νικολέτα, Μαρτίν, Σταυρούλα, Μαριέττα, Ράνια, Λίζα) 

Χελιδόνη Χριστίνα 
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∆ύο λόγια από τήν Σοφία  Ντουράκη                       

ΑΓΓΛΙΑ (27-30/11/2010) 

 Ξηµερώµατα Σαββάτου, πριν καλά-καλά το ρολόι δείξει 6 το πρωί, µια οµάδα 
µαθητών είχε κιόλας µαζευτεί µπροστά από την είσοδο του Λυκείου. Ο 
ενθουσιασµός ήταν φανερός. Η ανυποµονησία, ακόµα περισσότερο! Τόσο µάλιστα 
που για πρώτη φορά στα χρονικά οι µαθητές όχι απλώς έφτασαν στην ώρα τους, 
αλλά περίµεναν οι ίδιοι τους καθηγητές! Για καλή µας τύχη δεν χρειάστηκε να 
περιµένουµε και πολύ, καθώς λίγη ώρα αργότερα όλα ήταν έτοιµα για να αρχίσει το 
ταξίδι. Στο µεταξύ…η αγωνία κορυφώνεται!  

Οι βαλίτσες φορτώνονται στο πούλµαν και στη συνέχεια στο αεροπλάνο που θα µας 
µετέφερε στην Αγγλία. Το ίδιο κι εµείς! Τελικά, στις 11:15 (ώρα Αγγλίας πλέον!) 
είχαµε επιτέλους φτάσει στο αεροδρόµιο του Heathrow όπου µας περίµενε ένα 
πούλµαν για να µας µεταφέρει στο ξενοδοχείο µας στο κέντρο του Kensington. 

   Όλα γύρω µάς θύµιζαν πως είχαµε φύγει για τα καλά από Ελλάδα. Το τσουχτερό 
κρύο, τα αυτοκίνητα µε το τιµόνι στα δεξιά, οι άνθρωποι… Ναι, ήµασταν πράγµατι 
στο Λονδίνο! 

   ∆υστυχώς τα απρόοπτα του ταξιδιού άρχισαν από την πρώτη κιόλας µέρα µας 
στην Αγγλία, κι έτσι εξαιτίας των διαδηλώσεων που γίνονταν στο κέντρο από τους 
φοιτητές δεν µπορέσαµε να πραγµατοποιήσουµε το αρχικό µας πρόγραµµα. 
Αντιθέτως, περάσαµε το πρώτο βράδυ κάνοντας βόλτες έξω από το Hyde Park και 
γνωρίζοντας καλύτερα την πόλη που µας φιλοξενούσε, ενώ ταυτόχρονα 
προσπαθούσαµε ακόµη να συνηθίσουµε την ανάποδη οδήγηση των Άγγλων που 
παραλίγο να µας προκαλέσει πολλαπλά ατυχήµατα! 

   Η δεύτερη µέρα στο Λονδίνο ξηµέρωσε, και απ’ ότι φάνηκε στη συνέχεια 
αναπλήρωσε για τα καλά την προηγούµενη ‘χαµένη’ µέρα. Πρώτο σταθµό µας 
αποτέλεσε το Μουσείο Ιστορίας από το οποίο εκτός από το τεράστιο και επιβλητικό 
κτήριο στο οποίο στεγαζόταν, αξίζει να αναφέρουµε τους µυθικούς δεινόσαυρους 
(µε ιδιαίτερη αναφορά στον τεράστιο T-Rex που έµοιαζε κάτι παραπάνω από 
αληθινός!), καθώς και τα εκατοµµύρια ζώα σε πραγµατικές διαστάσεις, όπως η µπλε 
φάλαινα που ήταν ίση µε µια ολόκληρη αίθουσα του µουσείου. Από εκεί, χωρίς 
καθυστερήσεις (όπως µας τόνιζε συνέχεια η κ. ∆αµιανοπούλου!), πήγαµε απευθείας 
στο Μουσείο Φυσικής όπου οι περισσότεροι µαθητές, αλλά και καθηγητές, 
κατευθύνθηκαν αµέσως στο µεγάλο gift shop όπου και πέρασαν την ώρα τους. 
Ωστόσο, όσοι αφιέρωσαν έστω και λίγο από τον χρόνο τους κάνοντας µια γρήγορη 
γύρα στο µουσείο, είµαι σίγουρη πως θα έµειναν άφωνοι µε την µοναδική 
ικανότητα των Άγγλων να δηµιουργούν εκθέµατα ακόµη κι από υλικά όπως 
χαλασµένα στυλό, κούκλες Barbie, και πλαστικά ποτήρια! Η µέρα φυσικά δεν 
τελείωνε εδώ. Το ίδιο και οι ξεναγήσεις! Έτσι, συνεχίσαµε την επίσκεψή µας στο 
Λονδίνο κάνοντας µια γρήγορη βόλτα στο Covent Garden, το Βρετανικό 
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ατα απ’ ολόκληρο τον κόσµο Βρετανικό Μουσείο. Κάπου εδώ ήταν που είχαµε 
πλέον πάθει ‘overdoze’ επισκέψεων, κι έτσι µια και είχε πλέον νυχτώσει, γυρίσαµε 
πίσω στο ξενοδοχείο για να ξεκουραστούµε προκειµένου να είµαστε έτοιµη για την 
αυριανή µας περιήγηση στο κέντρο πυρηνικών ερευνών του Culham. (Φυσικά κάτι 
τέτοιο δεν έγινε, καθώς όχι µόνο δεν κοιµηθήκαµε, αλλά ορισµένοι από εµάς δεν 
άφησαν και τους υπόλοιπους πελάτες του ξενοδοχείου να κοιµηθούν αναγκάζοντας 
τους να βγουν έξω στο κρύο µε τις πιτζάµες στις 2 το βράδυ! -λεπτοµέρειες 
περιττές!-) 

   Την τρίτη µέρα πράγµατι ξυπνήσαµε νωρίς το πρωί και στις 8 αναχωρήσαµε 
έχοντας ως προορισµό µας το Culham. Εκεί περάσαµε 3 ώρες ενηµέρωσης και 
ξενάγησης στο επιστηµονικό κέντρο, ενώ στις 13:00 αναχωρήσαµε για Οξφόρδη 
έχοντας πλέον µάθει τα πάντα σχετικά µε τις προσπάθειες των ερευνητών να 
χρησιµοποιήσουν την ενέργεια από πυρηνική σύντηξη, καθώς και για τα οφέλη που 
θα είχε κάτι τέτοιο τόσο για το περιβάλλον, όσο και για τον ίδιο τον άνθρωπο. Αφού 
λοιπόν επισκεφτήκαµε και τα κολλέγια Trinity της Οξφόρδης, (επίσκεψη που 
δικαιολογηµένα µας έβαλε σε σκέψεις για το αν τελικά θα περάσουµε τα φοιτητικά 
µας χρόνια στην Ελλάδα), αναχωρήσαµε για την τελευταία στάση της ηµέρας, το 
Stratford, την πόλη όπου γεννήθηκε και µεγάλωσε ένας από τους σπουδαιότερους 
ποιητές και θεατρικούς συγγραφείς, ο William Shakespeare. 

   Η τέταρτη και τελευταία µέρα στο Λονδίνο ξηµέρωσε επιφυλάσσοντας για όλους 
µας µια µεγάλη αποχαιρετιστήρια έκπληξη: χιόνι! Χωρίς καµία αµφιβολία δεν θα 
µπορούσε να έχει συµβεί κάτι πιο ιδανικό, µια και η κρουαζιέρα στον ποταµό 
Τάµεση που ακολούθησε δεν θα ήταν µε τίποτα τόσο µαγευτική χωρίς το χιονισµένο 
τοπίο της Γέφυρας του Λονδίνου και του Big Ben. Φυσικά, το ίδιο ισχύει και για την 
επόµενη περιήγησή µας στο Greenwich, όπου µπορεί λόγω της κακοκαιρίας να µην 
µπορέσαµε να ανεβούµε στο αστεροσκοπείο, ωστόσο όµως επισκεφτήκαµε τα 
ονειρεµένα κτήρια του Naval College, όπως το Painted Hall και το Chapel. 

   Κάπως έτσι το ταξίδι µας έφτασε στο τέλος του, µια και αυτό που ακολούθησε 
ήταν η αναχώρησή µας πίσω στην Αθήνα µε την πτήση των 22:15. Για πρώτη φορά 
µέσα σε όλες αυτές τις µέρες, στο πούλµαν που µας µετέφερε από το αεροδρόµιο 
της Αθήνας στο σχολείο επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Θα έλεγε κανείς πως 
ευθύνονταν η κούραση, οι µεγάλες αποστάσεις, ή ακόµα και το υποτιθέµενο ‘jet 
lag’.Ωστόσο η πραγµατική αιτία ήταν µία και µοναδική: νοσταλγία… 
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 Το παρακάτω κείµενο αποτελεί µετάφραση από άρθρο βρετανικού ενηµερωτικού 
φυλλαδίου. Πηγή:  RAINFORESTS– THE BURNING ISSUE /The Prince’s 
Rainforests Project (Charles, The Prince of Wales) 
 
 
 
 Τα τροπικά δάση µπορεί να φαίνονται αποµακρυσµένα, αλλά µας 
συντηρούν όλους. Ο πιο ζωτικός ρόλος τους σήµερα είναι στη µάχη 
ενάντια στην παγκόσµια υπερθέρµανση. Η καταστροφή των τροπικών 
δασών θα µας ωθήσει σε ένα επικίνδυνο µονοπάτι– η διατήρησή τους 
µπορεί να µας βοηθήσει να στραφούµε σε ένα ασφαλέστερο µέλλον.  
  Για να αντιληφθούµε την αξία των τροπικών δασών, πρέπει να 
κατανοήσουµε το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Τα αέρια του 
θερµοκηπίου στοχοποιούνται συνεχώς, δεν θα µπορούσαµε όµως να 
επιβιώσουµε δίχως αυτά. Συγκεκριµένα, η ενέργεια φτάνει στην 
επιφάνεια της γης µε την µορφή ηλιακού φωτός και εκπέµπεται πίσω στο 
διάστηµα ως υπέρυθρη ακτινοβολία. Τα αέρια του θερµοκηπίου, το πιο 
σηµαντικό εκ των οποίων είναι το CO2, παγιδεύουν µέρος αυτής της 
ακτινοβολίας, διατηρώντας τη θερµοκρασία της γης στα ιδανικά επίπεδα 
για τους ανθρώπους, τα ζώα και τα φυτά. Αυτά τα «µονωτικά» αέρια 
αποτελούν λιγότερο από το ένα δέκατο % της ατµόσφαιρας, αλλά χωρίς 
αυτά ο πλανήτης µας θα ήταν όσο κρύος είναι ο Άρης. 
  Το πρόβληµα είναι ότι αυξάνουµε επικίνδυνα τη συγκέντρωση 
αυτών των αερίων. Η καύση ορυκτών καυσίµων-στα αυτοκίνητα, στα 
κτίρια, στα κέντρα παραγωγής ενέργειας και στα εργοστάσια– 
απελευθερώνει τεράστιες ποσότητες CO2 και άλλα αέρια του 
θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα. Κατά τα περασµένα 650,000 χρόνια η 
συγκέντρωση CO2 στην ατµόσφαιρα έχει διατηρηθεί εντυπωσιακά 
σταθερή, συντελώντας στο σταθερό κλίµα που επέτρεψε την ανάπτυξη 
του ανθρώπινου πολιτισµού. Αλλά τα επίπεδά του έχουν αυξηθεί κατά 
ένα τρίτο τα τελευταία 200 χρόνια και συνεχίζουν να αυξάνονται. Ως 
αποτέλεσµα, η θερµοκρασία της γης αυξάνεται επίσης. Εάν συνεχίσουµε 
έτσι, ο πλανήτης µας θα είναι 4 ως 6 βαθµούς θερµότερος µέχρι το τέλος 
του αιώνα. Ένας θερµός και γεµάτος άνθρακα κόσµος θα επιφέρει 
καταστροφικές συνέπειες. Αυξήσεις στην στάθµη της επιφάνειας της 
θάλασσας θα πνίξουν πόλεις, ξηρασίες και πληµµύρες θα αποδεκατίσουν 
την αγροτική παραγωγή, οι βίαιες καταιγίδες θα πληθύνουν και η 
µετανάστευση εκατοµµυρίων περιβαλλοντολογικών προσφύγων θα 
µπορούσε να οδηγήσει σε διαµάχες και πολέµους. Ο πλανήτης θα 
επιβιώσει– ο τρόπος ζωής µας µάλλον όχι. Συνεπώς πρέπει να κάνουµε 
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άνθρακα και να αποτρέψουµε το κλίµα µας από το να ξεφύγει εκτός ελέγχου. 
 Κάποιοι µπορεί να εκπλήσσονται στο άκουσµα του γεγονότος πως τα τροπικά 
δάση θα αποβούν ζωτικά στη µάχη ενάντια στην κλιµατική αλλαγή. Κι όµως, αυτά 
τα δάση αποτελούν τεράστιες αποθήκες άνθρακα: πελώρια δέντρα, ως 60 µέτρα 
ψηλά, συγκρατούν τεράστιες ποσότητες άνθρακα στους κορµούς, στα κλαδιά και 
στα φύλλα τους. Οι ρίζες και το χώµα περιέχουν ακόµη περισσότερο άνθρακα, 
ειδικά στα πλούσια εδάφη ορισµένων χωρών.  
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Ο φράκτης του θανάτου 
Η ιστορία είναι βαµµένη κόκκινη. Κόκκινη από το αίµα που έχει χυθεί.  
Γιατί άραγε τόσο αίµα? Γιατί άραγε τόσο µίσος? 
Για τα λεφτά? Πάρτε τα όλα, ειλικρινά δεν µε νοιάζει. 

Για την εξουσία? Σας την χαρίζω, εγώ ευτυχώς δεν πάσχω από αρχοµανία. Ή απλά δεν 
έχω την ανάγκη να εξουσιάζω τους άλλους. 

Για τους θεούς σας? Τέλεια, άλλη µία φτιαχτή αλήθεια, που σαν µόνο της σκοπό ύπαρξης 
έχει την αναπαραγωγή ακόµα περισσότερου µίσους. 

Καλωσορίσατε λοιπόν στον φαύλο κύκλο των πολέµων. ‘’Γίνεται πόλεµος για την 
αποκατάσταση της ειρήνης’’ θα πούνε κάποιοι, µα δεν είναι δυνατόν, και µόνο στο 
άκουσµα ακούγεται τόσο γελοίο. 

Σε ένα παιχνίδι πολέµου, µα τι ειρωνεία, είχα διαβάσει  το εξής ‘’ένας αµερικάνος θα 
περάσει ολόκληρο ωκεανό για την αποκατάσταση της ειρήνης, αλλά δεν κάνει τον κόπο 
να περάσει τον δρόµο για να πάει να ψηφίσει.’’ 

Έτσι λοιπόν έχει χυθεί τόσο αίµα.  

Και µέσα σε όλα αυτά, διαβάζω κάπου για το φράχτη που θα ‘’αναδυθεί’’ στα σύνορα της 
χώρας… µας, σας, δεν ξέρω, έχω µπερδευτεί πια! 

Μπορεί να κινδυνεύω να χαρακτηριστώ ως γραφικός, άµα πω αυτό το κοτετσόσυρµα  που 
θα βάλετε,  φράχτη του θανάτου. Αλλά δεν πειράζει, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. 

∆εν θα δεχτώ λοιπόν να χυθεί ούτε µια σταγόνα αίµατος ακόµα, ενός συνανθρώπου µου, 
ενός αδερφού µου, ενός φίλου µου… για τα σύνορα σας! Απαιτώ  να µην στάξει ούτε 
σταγόνα αίµατος στο χώµα όλων µας, για κάτι που εσείς δηµιουργήσατε, εσείς αγαπήσατε 
και εσείς και µόνο εσείς επωφελείστε από αυτό, µα τι άλλο, παρά τα όρια που βάλατε 
ανάµεσα µας. Νοµίζω κάποιος τα ανέφερε ως σύνορα. 

Μπορεί στα βιβλία των σχολείων όταν θέλετε να αναπαραστήσετε µια εικόνα µε δύο 
ανθρωπάκια, να βάζετε το ένα να είναι λευκό και το άλλο έγχρωµο  για να 
προσαρµοστούµε µε την διαφορετικότητα, αν και εγώ δυσκολεύοµαι να προσαρµοστώ µε 
την οµοιότητα σας, αλλά αυτό είναι άλλο θέµα, αλλά στο τέλος εσείς προσπαθείτε να 
φυτέψετε µέσα µας το αίσθηµα της πατρίδας τόσο πολύ ώστε να περνάει στα όρια του 
ρατσισµού, ή και του ρατσισµού αυτού καθ’ αυτού!  

Μόνο να είστε έτοιµοι, όσο κουρσεύετε τα όνειρα µας και υψώνετε ανάµεσά µας τοίχους, 
φράχτες, ναρκοπέδια, σύνορα, όρια… να είστε έτοιµοι για την δική µας αντίδραση, γιατί 
όπως διάβασα κάπου ‘’ Η εξέγερση θα είναι βίαιη, γιατί εσείς, η κυρίαρχη τάξη 
στηρίζεστε στη βία και δεν δείχνετε καµία διάθεση να αποσυρθείτε ειρηνικά… ΘΑ 
ΣΥΜΒΟΥΝ ΟΛΑ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ. ΠΡΟΣΕΧΤΕ ΟΤΑΝ ΘΑ 
ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΕΙΣ…’’ 
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Οι active member το συγκρότηµα του οποίου οι στίχοι ίσως να έχουν χαράξει τα 
περισσότερα θρανία λυκείων στη χώρα σε ένα τραγούδι τους λένε ’’ έµεινα εδώ να 
τραγουδάω και σας ρωτάω, τελικά από ποιούς εκδίκηση ζητάω, από κείνους πως 
ξέρουµε ότι φταίνε ή από κείνους που τριγύρω πάλι κλαίνε?  

Και αναρωτιέµαι ποιος είναι αυτός ο  mainstream τύπος που είναι ο πραγµατικός 
υπαίτιος αυτής της έξαψη του ρατσισµού? 

 
Άραγε είσαι εσύ? Είσαι εσύ που τόσα χρόνια κρυβόσουν πίσω από το κλισέ ‘’ το ψάρι από το κεφάλι 
βροµάει’’, και όντας η   ‘’ουρά’’  και αποποιούµενος των ευθυνών σου  χόρευες εις βάρος των άλλων?  
 
Όχι, δεν είσαι! Εσύ δίνεις λεφτά στην unisef, εσύ είσαι τόσο αντιρατσιστής πού δέχεσαι το παιδί σου να 
κάνει µάθηµα στο ίδιο τµήµα µε τους αλλοδαπούς. Μα τι µεγαλοψυχία! Είσαι εσύ πού για να κάνεις 
ελεηµοσύνη βγάζεις από την µαϊµού τσάντα σου, το D&G πορτοφολάκι σου, και µε περίσσιο ουµανισµό 
ρίχνεις ένα κέρµα.  
Αλλά δεν ακούς το γδούπο του κέρµατος όταν πέφτει! ∆εν ακούς την καρδία σου να χτυπά, γιατί καµία 
φορά ξεχνιέται και σταµατά! 
Τελικά εσύ είσαι. Εσύ πού µέρα µε την µέρα, κοιτάς αριστερά µόνο για να φτύσεις. Και νιώθεις άνετα στα 
γεµάτα µε µίσος και µισαλλοδοξία µαξιλάρια της ακροδεξιάς! 
 
Καρέλης Αλέξανδρος 

Έφηβοι 
 

 Είµαι µια συνηθισµένη έφηβη. ∆ιανύω το δέκατο πέµπτο χρόνο της ζωής µου 
αλλά αισθάνοµαι πως αυτά τα χρόνια που ζω δεν έχουν νόηµα. Όχι γιατί το 
επέλεξα αλλά γιατί έτσι είναι η ζωή… Οι λέξεις εφηβεία και σχολείο ήταν και 
είναι συνηθισµένες για κάθε έφηβο αλλά για πολλούς από εµάς έχουν διαφορετική 
σηµασία. Την εφηβεία την περνάµε µόνοι µας, καθώς οι γονείς µας δουλεύουν 
πολλές ώρες για να κερδίζουν τα προς το ζην για εκείνους και πολύ περισσότερο 
για µας που µας πληρώνουν τόσα φροντιστήρια και τόσα ιδιαίτερα. Έτσι γυρνούν 
κουρασµένοι µεν, ευτυχισµένοι δε που εξασφαλίζουν στα παιδιά τους αυτά που 
στερήθηκαν, κι όµως µέσα στην ευτυχία τους κάνουν ένα λάθος. Εµείς µένουµε 
µόνοι, κλεισµένοι στον εαυτό µας χωρίς κανέναν, µε µόνο «φίλο» την τηλεόραση. 
Μπροστά στην τηλεόραση είµαστε ανήµποροι να αντισταθούµε σε κάθε είδους 
ερέθισµα που µας προκαλεί… 
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∆εν αντέχω να βλέπω εφήβους να σκοτώνονται µεταξύ τους, δεν µπορώ να 
αισθάνοµαι πως οι άνθρωποι µε δυσκολίες και αναπηρίες θεωρούνται όντα ενός 
κατώτερου θεού, δεν αντέχω να βλέπω φίλους να καπνίζουν και να παίρνουν 
απαγορευµένες ουσίες για να ξεφύγουν από τη φυλακή που τους έχει κλείσει η ζωή. 
∆εν µπορώ να φανταστώ πως συνοµήλικοί µου σκοτώνουν χωρίς ενδοιασµό. ∆εν 
µπορώ να ζω τον ρατσισµό στα σχολεία… Όλοι µας έχουµε έρθει σε µερικές από τις 
παραπάνω καταστάσεις αλλά πολλοί από εµάς δεν µπορούµε να το παραδεχτούµε. 
Γιατί; 
  
 Σε πολλούς από εµάς δεν αρέσει το σχολείο. Έχει αναρωτηθεί κανείς το γιατί; 
Έχει σκεφτεί ποτέ κανείς να αλλάξει το σύστηµα και να µας βοηθήσει να 
αγαπήσουµε το σχολείο στο οποίο κυριολεκτικά περνάµε τη µισή από την κάθε µας 
µέρα; Το εκπαιδευτικό µας σύστηµα έχει µετατρέψει την καθηµερινή διδασκαλία σε 
ανάγκη αποµνηµόνευσης της διδακτέας ύλης, ενώ ο σκοπός της διδασκαλίας πρέπει 
να είναι η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των µαθητών και η δηµιουργία 
αυτόνοµων προσωπικοτήτων. Αλλά ποιος ενδιαφέρεται για την παιδεία και για τους 
µελλοντικούς νέους της ελληνικής κοινωνίας; Οι έφηβοι είµαστε έρµαια των 
µεγάλων εταιρειών ρούχων και καλλυντικών. Το µόνο που µας ενδιαφέρει είναι η 
εξωτερική µας εµφάνιση η οποία πολλές φορές µιµείται αυτή των σταρ της 
τηλεόρασης, ανθρώπων που έχουν τις τσέπες γεµάτες έχοντας όµως προβλήµατα µε 
την ψυχή τους. 
  
 
 Οι έφηβοι έχουν αλλάξει πια. Ίσως οι γονείς µας, ίσως οι µεγάλες εµπορικές 
εταιρίες, ίσως η τηλεόραση, ίσως το κράτος, ίσως και εµείς οι ίδιοι έχουµε 
καταφέρει να δηµιουργήσουµε ένα µέλλον που φαντάζει ιδανικό, χωρίς όµως ηθικές 
αξίες και κυρίως χωρίς τα κατάλληλα εφόδια. ∆εν υπάρχει κανείς που µπορεί να 
βοηθήσει τα παιδιά που ονειρεύτηκαν έναν κόσµο σαν τον δικό µου, έναν κόσµο 

Είναι χρέος όλων µας να αλλάξουµε ό,τι µας ενοχλεί, είναι δικαίωµα στη ζωή να 
παίρνουµε ό,τι µας αναλογεί και µπορούµε όλοι να διεκδικήσουµε τα όνειρά µας να 
γίνουν πραγµατικότητα, γιατί η ζωή είναι ένα παιχνίδι που όταν χαλάσει δεν θα 
υπάρχει τρόπος να το φτιάξουµε και να το κάνουµε όπως ήταν πριν. Απλώς θα 
παλιώσει και στο τέλος θα καταστραφεί.  
  Ας µην αφήσουµε τη ζωή µας να πάθει ό,τι έπαθε το παιχνίδι. 
 
    Στεφανία Ιωαννίδου 
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ΑΓΓΕΛΙΑ 

 Χρειαζόµαστε 
επειγόντως 
αρθρογράφους για 
την εφηµερίδα µας! 
Πείτε µας τις ιδέες 
σας, εκφράστε τα 
παράπονά σας, 
ζωγραφίστε ό,τι 
τραβάει η ψυχή 
σας, αφήστε 
ελεύθερο το 
δηµοσιογραφικό 
σας δαιµόνιο (αν 
δεν το αφήσετε 
εσείς θα έρθουµε 
εµείς να το 
απαγάγουµε) και 
γράψτε!  
 
 
 Αν δεν βρούµε όσα άρθρα θέλουµε 
µέχρι τότε, όλα τα παντελόνια σας 
θα γίνουν σαρκοφάγα. 
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Υπεύθυνοι σύνταξης: 
• Κωνσταντίνος Μπίσαλας (Θεολόγος και άλλα) 
• Καλλιγεράκη Αλεξία (Β1συλλέγει  τα άρθρα– συνήθως κρέµεται από µια σκάλα 

και παλεύει µε κάτι µπογιές δίπλα στη βιβλιοθήκη) 
 
 
Εστία Νέας Σµύρνης: 15/04/2011 

 
Do you remember that time, all those years 

ago? It’s been so long, a haze covers up the details, 
your face, the sound of you voice, maybe even what 
you actually said- where you even there? I can’t be 
sure of that either. 

We always thought we were indestructible. 
We are, you know. Nobody can take that feeling from 
us, the sheer bliss- or maybe it was serenity- of that 
golden, sunlit day. We can still feel the breeze, the 
sweet scent of summer hay in the air and that deep, 
comforting warmth of the sun. We’re still there, you 
know. Invincible, indestructible, touched by neither 
time nor age. 

And while we still unravel this short time of 
our lives, we’ll get swept away from that place. We’ll 
hold onto the memories, but they’ll spiral down and 
fade away… All we can do is keep on going forward, 
to whatever fate has in store for us. 

But we will always be there, until the very 
fabric of the universe is no more. Always there, in  
silence. 

 
 
And though I most likely won’t remember 

what happened there at that time, it has been engraved 
in my soul. 
  
 
     So please let me go. 


