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Για τη δημιουργία αυτού του τεύχους δούλεψαν με αυτοθυσία οι:Αλεξία Καλλιγεράκη,  Τζέσικα Μερκουριάδη, Στέλλα Ντουράκη,Αναστασία Παύλου, Λητώ Περιβολαράκη, Βάλια Ταραντίλη, Αγγελική Τσακαλου, και οι καθηγητές Κωνσταντίνος Μπίσαλαςκαι Πέτρος Μούγιος, όλοι εκουσίως τρόφιμοι 
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Το άρθρο αυτό ξεκινάει ως φόρος τιμής στα παι-

χνιδάκια του κ. Μούγιου, τα οποία κατά τη δι-

άρκεια της εκδρομής κινδύνευσαν θανάσιμα στα 

χέρια των αστοιχείωτων σχολιαρόπαιδων που προσπάθησαν 

να σπάσουν (κυριολεκτικά και μεταφορικά!) τα μυστικά τους…

 Ωστόσο θα έπρεπε ν’ αναφέρω κάτι και για την ίδια την 

εκδρομή, σωστά; Διάρκεια: 4 ημέρες. Προορισμός: Βόλος… ή 

κάτι τέτοιο! Η αλήθεια είναι ότι την πρώτη μέρα είχαμε την ευκαιρία 

να εξερευνήσουμε την πόλη του Βόλου, η οποία -η αλήθεια να λέγεται- μας 

έκανε να εκτιμήσουμε λίγο περισσότερο την Αθήνα μας! Ας πούμε απλά ότι αυτή η πόλη έδωσε μια νέα δι-

άσταση στον όρο «τσιμεντούπολη»…

 Τη δεύτερη μέρα, χάρη σε μια ξαφνική αλλαγή προγράμματος, τρέχαμε στις Μηλιές να προλάβουμε 

ανοιχτή τη βιβλιοθήκη, οπότε είχαμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στο όμορφο χωριό, να παρακολου-

θήσουμε την επική μάχη του Μάριου με έναν πεινασμένο σκύλο και να τρέχουμε στα φαρμακεία χάρη στ’ 

αποτελέσματά της! Το βράδυ της ίδιας μέρας γράψαμε γι άλλη μια φορά ιστορία, ως το πρώτο σχολείο 

που σερνόταν απ’ τους καθηγητές για να πάει σε ένα club, κλεισμένο «όλο για μας», όπου οι χορευτικές 

ικανότητες πολλών συμμαθητών μας δεν άντεξαν και βγήκαν στο…χμ… φως!  

 Την επόμενη, το πρόγραμμα έλεγε «Ελάτη-Περτούλι»… Πραγματικά πιστεύω ότι αυτή η εμπνευ-

σμένη ιδέα άνηκε στους καθηγητές, γιατί 8 ώρες δρόμος για να κάτσουμε μια ώρα στην Ελάτη κι 15’ στο 

Περτούλι, μπορεί να θεωρηθεί μονάχα ως εκδίκηση για όσα τραβάνε τις 35 σχολικές ώρες της εβδομά-

δας! 

 Και κάπως έτσι φτάνει κι αυτή η εκδρομή στο τέλος της… Αφού ξεσκίσαμε τα κεφαλάρια των κρεβα-

τιών, βάψαμε τις μοκέτες και γκρεμίσαμε τους τοίχους του ξενοδοχείου, μαζέψαμε τα συμπράγκαλά μας και 

εγκαταλείψαμε το Βόλο. Όμως πριν γυρίσουμε και πάλι στην Αθήνα περάσαμε από τη Μακρυνίτσα, όπου το 

χιόνι που έπεφτε ήρεμο, αλλά πυκνό και έδωσε μια άλλη ομορφιά στο ήδη μαγευτικό τοπίο των βουνών του 

Πηλίου… 

 Νομίζω έχω καλύψει τα βασικά σημεία της τετραήμερης, αλλά οι περιγραφές έτσι κι αλλιώς δεν 

μπορούν να μεταδώσουν αυτούσιο το κλίμα της εκδρομής –μόνο όσοι συμμετείχαν ξέρουν πραγματικά πώς 

περάσαμε στο Βόλο!

Β Ο Λ Ο ΣΗ Α` και η Β` Λυκείου πήγε 4ήμερη και η 

Στέλλα Ντουράκη κράτησε σημειώσεις...
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Οι μουσική, οι 
φωτογραφίες, οι 
διαδρομές με το 

πούλμαν.

Το όλο επεισόδιο 
με τις ζημιές στο 

ξενοδοχείο.

Η ποικιλία καιρι-
κών φαινομένων: 

ηλιοφάνεια, αέρας, 
συννεφιά, βροχή, 
ομίχλη και χιόνι!

Δεν μπορούσαμε 
να διακτινιστούμε 

στους προορισμούς 
μας...

Γλιτώσαμε το ρε-
μπετάδικο! Ευχα-
ριστούμε και τη Β’ 
Λυκείου γι’ αυτό.

+ & -  από τη λητώ περιβολαράκη



 ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ !

οι συντάκτες το εστιαΖΩ προβάρουν τη στολή του batman... 

 13 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ 

11 Όταν κόβεται το ρεύμα θα 
αφήνουμε τον καθηγητή στην 
τάξη να μυξοκλαίει γιατί φο-

βάται το σκοτάδι και κάνουμε μια ομαδική κο-
πάνα παίρνοντας το απουσιολόγιο μαζί!

7 Ολοι οι 
goth θα 
νιωθουν σαν 

στο σπίτι τους!

10   Εφόσον το χειμώνα ως 
γνωστόν κάνει πιο πολύ 
κρύο το βράδυ, φαντα-

στείτε μαθήματα που θα χάνονται εάν 
έχει χαλάσει το καλοριφέρ...

8   Δικαιολογείται να έρχεσαι 
αδιάβαστος...πάντα με τη δι-
καιολογία στο στόμα : «Ε..κύ-

ριε...ξύπνησα αργά.... και μετά η μάνα 
μου έκανε γενική σε όλο το σπίτι...ε και 

είπα να τη βοηθήσω λίγο.»

12   Θα μπορούμε να δικαι-
ολογούμαστε εάν καθυ-
στερήσουμε ή δεν έρθουμε 

στο σχολείο, μιας και το βράδυ είναι πιο 
εύκολο να χαθούμε στη διαδρομή!

5  Πλέον τα κορίτσια που βάφονται και 
ντύνονται προκλητικά θα έχουν καλή 
δικαιολογία: «α κυρία έχω ραντεβού 

μετά, πως να πάω αβαφη και με το τζιν;»

9 Πλέον τα αγόρια θα έχουν κα-
λύτερη τύχη με τα κορίτσια που 
τους αρέσουν: η ατάκα «ξέρω ένα 

όμορφο μπαράκι με τέλεια μουσική, πάμε να 
πιούμε ένα ποτάκι;» δίνει περισσότερες πι-
θανότητες επιτυχίας από το «πάμε μεσημε-

ράκι starbucks για φραπεδιά;»

4   Οι καλύτερες κοπάνες θα 
γίνονται σε συναυλίες, γκα-
λερί και μπαρ ενώ οι υπόλοι-

ποι μαθητές θα κάνουν μάθημα!

6   Δικαιολο-
γείται το 
οποιοδήποτε 

χασμουρητό εν ώρα 
μαθήματος.

1   Θα έχουμε την τιμή να είμαστε το 
πρώτο σχολείο που θα υποδεχθεί 
βαμπίρ, φαντάσματα και όλων των 

ειδών νυκτόβια πλάσματα που αισθάνονται 
άβολα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

3   Τα πρωινά θα πρήζουμε τους εξω-
σχολικούς μας φίλους στέλνοντάς 
τους μηνύματα με περιεχόμενο όπως: 

«Δύσκολο το τεστ, ε? Άσε κι εδώ έχει πέσει η 
σύνδεση και δεν load-άρει τίποτα!»

2   Στα διαλείμματα δεν θα μας πρή-
ζουν οι καθηγητές να κατέβουμε 
στο προαύλιο μιας και δεν θα έχουν 

κανένα επιχείρημα των γνωστών : «Άντε να 
σας δει και λίγο ήλιος...», ή «Ωραία μέρα 

έχει σήμερα, κατεβείιιιιιιιιιιιιιιτε!»

13Θα έχουμε καθηγητές  μυ-
στήριους τύπους που θα 
μοιάζουν με τον Φρανκεστάιν, 

τον Ντόκτορ Τζέκιλ, τον κόμη Δράκουλα!
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τ ί π ο τ α
 ασχολείαστο

Αγωνιστικές προσπάθειες καταβάλουν 
οι μαθητές ώστε να πείσουν τους καθηγητές 

να συμμετέχουν στις απεργειακές κινητοποιήσεις, για το 
καλό της χώρας βέβαια και όχι για να χάσουν μάθημα. Στους πίνακες 

εμφανίζονται μηνύματα όπως “Όχι στο ξεπούλημα!”, ή “Όλοι στο συλλαλητήριο 
στις τάδε του Μάρτη”, ενώ μέσα σε απουσιολόγια βρέθηκαν 

φυλλάδια του Π.Α.ΜΕ

Τσουχτερός ήταν  ο λογα-
ριασμός στο ξενοδοχείο όπου 

κατέλυσε στο Βόλο η Α’ και η Β’ 
Λυκείου. Η υπεύθυνη του ξενοδοχείου 

ζήτησε κατα το check-out τα εξής: 30€ για 
ξεβούλωμα βουλωμένου καμπινέ στο 242, 80€  

κοινόχρηστα για συχνή χρήση του  ανελκυστήρα,  
2.000 ευρώ για επισκευή κατασκευαστικών ατελειών 

στον υπόγειο,  180€ για  αγορά καινούριου κουστουμιού 
του ρεσεψιονίστ, 500€ για τα δικαστικά έξοδα του συ-

ναινετικού διαζυγίου της καθαρίστριας και  62€ 
για πληρωμή κλήσης παράνομου παρκαρί-

σματος του μάγειρα. Τέλος πρότεινε συμ-
βιβασμό στα 3.000€ για το βάψιμο της 

εξωτερικής πρόσοψης του κτιρίου.

Χωρίς τραγικές συνέπειες χάρη στην 
ετοιμότητα  του υδραυλικού-θεολόγου-

ελαιοχρωματιστή κ. Μπίσαλα  αντιμετωπίστηκε 
το απρόσμενο σπάσιμο του σωλήνα του καλο-
ριφέρ στο διάδρομο.  Χάθηκαν όμως οι επόμε-
νες ώρες μαθημάτων και αυτό έδωσε την ιδέα 
σε κάποιους μαθητές  που ήρθαν την επόμενη 
με σιδεροπρίονα, τα οποία όμως κατασχέθη-

καν από τη Διευθύντρια. Στο χαρτοφύλακα κα-
θηγητή βρέθηκε ένα σφυρί  αλλά ισχυρίστηκε 

πως το έφερε για να καρφώσει πινέζες στον 
πίνακα ανακοινώσεων από φελλό και έτσι τη 

σκαπούλαρε.  

Μαθη-
τικό διαγω-

νισμό φωτογρα-
φίας θα διοργανώ-

σει το σχολείο μας. Θα 
βραβευτούν οι καλύτερες 
φωτογραφίες που έχουν 
τραβηχτεί μέσα σε τάξεις εν 
ώρα μαθήματος με κινητό. 
Κάποιοι καθηγητές απείλη-
σαν μαθητές με αποβολές 
αν δημοσιεύσουν φωτο-
γραφίες στις οποίες 

δεν έχουν «βγει 
κ α λ ο ί » .  

   του    ΠέτρουΜ

Ειδικό χώρο για ρινγκ στα προαύλια των σχολείων σκέ-
φτεται να θεσμοθετήσει το Υπ. Παιδείας για να πλακώνο-
νται οι μαθητές και να ξεδίνουν. Έτσι, οι εφημερεύοντες 

καθηγητές δε θα είναι αναγκασμένοι να τριγυρνούν 
στους διαδρόμους και στις τάξεις για να προλάβουν κα-

βγάδες, αλλά θα στέκονται γύρω από το ρινγκ, αναλαμ-
βάνοντας και τον τιμητικό ρόλο του διαιτητή.

Λόγω  
της τρα-

γικής οικονομικής κατάστασης της χώ-
ρας απολύονται όλοι οι καθηγητές.  «Έτσι κι αλλιώς  τα παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο για να μάθουν 

αλλά για να κάνουν χαβαλέ» φαίνεται να δήλωσε ο  κυνικός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Οι καθηγη-
τές θα σταλούν σε εργοστασια όπου επιτέλους θα δουλεύουν 12ωρο, ενώ οι μαθητικοί σύλλογοι αντι-

δρούν υποστηρίζοντας πως θα πεθάνουν από βαρεμάρα στο σπίτι.

Συνεχίζεται από παιδιά της Α’ Λυκείου η καταγραφή των πολύ-
τιμων δεδομένων του μίνι μετεωρολογικού σταθμού που εγκα-
ταστάθηκε στον 3ο όροφο, κοντά στο καπνιστήριο.  Σύμφωνα με 
τον υπεύθυνο καθηγητή οι  αλλοπρόσαλες ενδείξεις του βαρομέ-
τρου δεν οφείλονται σε δυσλειτουργία, μα φανερώνουν πως ο 
καιρός τρελάθηκε και πως ο κόσμος θα καταστραφεί το 2012.
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Γνωστό μεγάλο φροντιστήριο της Νέας Σμύρνης έστειλε επιστολή 
στον υφυπουργό Παιδείας διαμαρτυρόμενο για το ωράριο των σχολείων. 

Ζήτησε το σχολείο να τελειώνει στις 11:30 το πρωί ώστε οι μαθητές της Γ’ Λυ-
κείου να μπορούν με άνεση να παρακολουθούν τα έκτακτα μαθήματα που εν’ όψει 
πανελληνίων θα ξεκινούν στις 12 το μεσημέρι όπως και πέρυσι. Εάν αυτό δεν είναι 
εφικτό, ζήτησε τουλάχιστον να δικαιολογούνται οι απουσίες των μαθητών με 

χαρτί που θα προσκομίζουν από το φροντιστήριο.



«Πού πάτη τσούπρες μ; 

Ηλάτι ‘δω, ηλάτι, 

ηλάτι… Ιέλα δω και σύ βρε π σε λέω! 

Να σας δώσου να δουκιμάσητε του 

πουτό του έρουτα! Να, θα πιείς ηδού 

κράνα, να νοιώσεις, να γίνς γκουώλ! 

Έλα μρι Μπίμπι Μπω κι σύ ‘δω, μη 

φουβάση, ήλα να πιείς κράνα, είνι κι 

για τς πόνς της κοιλιάς καλό αυτό, δε 

θ σ καν φουσέκι τσαχπινογαργαλιά-

ρα μου, ιέλα…» 

  »Ε, μπουρμπουτσουλίνια μ; 

Έχ κι κανιλάδα να σ βάλου, περίμινι… 

ορίστε, ιδώ αυτά π πίνιτι είνι απού 

ΡΑΤΣΙ! Πραγματικό ΡΑΤΣΙ! Ιδώ αυτά 

τα φτιάνουμ μόνοι μας, είναι αυθε-

ντικά από το γυναικείο συνεταιρισμό 

Ιουαννίνων…»

 »Εϊιιιι! Τσουπρίίίδς ηλάτι ‘δω 

βρε μια στιγμή, εϊ, τσουτσουλίνια 

μ…»

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ! 

Η μασκότ του νησιού αναμφισβήτητα! 

Αλλά, ε! μη βιάζεσαι monsieur ανα-

γνώστη, περίμενε να τα πιάσουμε τα 

πράγματα από την αρχή…

«Κόκκινη κλωστή δεμένη, σε ανέμη 

τυλιγμένη, δώσε γύρο να γυρίσει, 

παραμύθι ν’ αρχινίσει…» 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν 

μια αρμάδα παιδιά, 31 το 

σύνολο,  που… περίμεναν έξω από 

ένα πουλμαν! Να δεις, κάτι χαμόγελα 

ως τα αφτιά και κάτι συμπράγκαλα, 

«τόσα» με το συμπάθιο! Θα τα πήγαι-

ναν λέει εκδρομή πενθήμερη στα Ιω-

άννινα… Να σου, λοιπόν, φτάνει και 

ο… (χμ, χμ, βραχνιασμένος να το πω, 

βαρύφωνος να 

το πω, μελλοθά-

νατος να το πω 

[φτου φτου]) αξι-

αγάπητος οδη-

γός και βάζει τα παιδάκια μέσα στο 

πούλμαν, το οποίο σημειωτέον είχε 

και GPS με μεγάλη οθόνη, για να βλέ-

πουν τη διαδρομή.

 Κάπως έτσι ξεκίνησε η εκ-

δρομή… Ήρθε λοιπόν η στιγμή να 

βάλουν και μουσική… Ο Κοττάς είχε 

αναλάβει το συγκεκριμένο τομέα και 

είχε γράψει 13 CDs (330 τραγούδια). 

Δυστυχώς όμως, όλοι με την όρεξη 

έμειναν (ή τουλάχιστον σχεδόν όλοι 

καθώς κάποια παιδιά δεν είχαν διά-

θεση να ακούσουν μουσική) γιατί τα 

CDάκια αυτά, αντί να παίζουν 21 τρα-

γούδια το καθένα, έπαιζαν 4 μόνο… 

τέλος πάντων…

 Κάπως έτσι, οι «εκ πρωτευ-

ούσης» έφτασαν στο ηρωϊκό Μεσο-

λόγγι, όπου επισκέφθηκαν το θρυλι-

κό τείχος και τον «κήπο των ηρώων». 

Παρόλαυτά, νομίζω  ότι οι εμπειρία 

του Μεσολογγίου συνοψίζεται στο 

«από πού είστι κουρίτσα; Θέλετε 

δουρεάν ξενάγης;» (τυπικό μεσολογ-

γίτικο καμάκι) που βίωσαν κάποιες 

κοπέλες.

 Ύστερα από αρκετές “next 

top model” φωτογραφίσεις στο γε-

φύρι της Άρτας, το οποίο ήταν ο επό-

μενος σταθμός, τα κάθε άλλο παρά 

«κουρασμένα παλληκάρια» της εκ-

δρομής, έφτασαν στο Hotel Alexios 

(ποτέ δεν κατάλαβα γιατί αυτό το ξε-

νοδοχείο είναι 4ων αστέρων… τι να 

πω, ίσως για τη πρωτοφανή ηχομό-

νωση των χώρων του και το *ξερό-

βηχας*  πρωτοποριακό ντεκόρ του, 

όπως οι μοκέτες στον τοίχο).

 Καθώς ήταν όμως φυσικό, τα 

ατίθασα νιάτα ζητούσαν επειγόντως 

βραδινή έξοδο, γιατί όπως υποστη-

ρίζουν πολλοί «μια πόλη μπορείς να 

την κρίνεις μόνο όταν θα έχεις δει και 

τη νυχτερινή ζωή της»   σε αυτό τα 

Γιάννενα παίρνουν άριστα 10’!

 Το επόμενο πρωί, το πρό-

γραμμα όριζε ποδαρόδρομο στη χα-

ράδρα του Βίκου στο Μονοδένδρι, 

όπου τα παιδάκια της ιστορίας ήρθαν 

αντιμέτωπα με τη σφοδρή πλευρά της 

φύσης: 

 -Ρε, βρέχει!

 -Ναι, κρίμα, βρέχει δυνατά 

κιόλας!

 -Δεν παίζει να είναι βροχή 

αυτό! […] Ωχ! Τι είναι αυτό στα μαλ-

λιά σου; Ωχ! Ασπράκια, ωχ! Είναι πα-

γάκια, ωχ! ΡΙΧΝΕΙ ΧΑΛΑΖΙ!!!!

 Ευτυχώς, ένα παραδοσιακό 

μαγαζάκι, το οποίο αργότερα, κλασ-

σικά, μετατράπηκε σε ρεμπετάδικο-

club με χωρούς από μαθητές και κα 

Τσαούλα- κα Κερκύρα (ναι ο κος Ζαν-

νίκος ήταν ο άγρυπνος φρουρός ών 

τα πάνθ’ορά) αποτέλεσε καταφύγιο.

 Η επιστροφή όμως στο 

ξενοδοχείο επεφύλασσε 

μια μεγάάάλη έκπληξη…

 ΟΙ ΟΥΝΝΟΙ! ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ! Ένας 

ολόκληρος στόλος από μαθητές της 

Ορεστιάδας κατέφθασαν στον Alexio 

Ο έκτακτος  συνεργάτης μας 
Κωνσταντίνος Κοττάς  γράφει 
και σχολιάζει για την πενθή-
μερη της Γ’ Λυκείου... 

 6  7 
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με 3 παρακαλώ πούλμαν και έφεραν 

τα πάνω κάτω τριγυρνώντας στους 

διαδρόμους φωνάζοντας με αυτή τη 

μοναδική προφορά στην ομιλία τους! 

Δεν άργησαν φυσικά να γίνουν και οι 

πρώτες (και απαραίτητες κατά το έθι-

μο) κοινωνικές γνωριμίες με συστά-

σεις από τη πλευρά των «εκ πρωτευ-

ούσης».       

Πρωτευουσιάνοι – Βλάχοι : 1-0

 ΟΜΩΣ, το ίδιο βράδυ, ενώ οι 

πρωτευουσιάνοι πλένονταν, καλλω-

πίζονταν και παρφουμαρίζονταν για 

το πολυαναμενόμενο ξενύχτι στο club 

όπου θα εμφανίζονταν και οι Vegas 

(να να να να να), η είδηση έσκασε σα 

βόμβα: «το club δεν μας δέχεται, δεν 

έχει χώρο, είναι κλεισμένο. Το έκλει-

σε το σχολείο από την Ορεστιάδα!»

 Οι αντιδράσεις ήταν αστρα-

πιαίες και άκρως βίαιες: τσιρίδες, 

ουρλιαχτά, κλάματα, φωνές, πόρτες 

που έκλειναν, ποδοβολητά στους 

διαδρόμους, βρισιές και γκρίνια.

 Επειδή, όμως, «το καλό το 

παλληκάρι ξέρει κι άλλο μονοπά-

τι» και τα παιδιά της Εστίας είναι 

παλληκάρια, βρήκαν το «Σουα-

ρέ» (κατά την κα Τσαούλα «Σονα-

ρέ») όπου κυριολεκτικά μπούκαραν 

και έκαναν το κέφι τους με «γνή-

σια» ελληνικά μουσική (βλ. Κιάμος)

Πρωτευουσιάνοι – Βλάχοι : 1-1

Το επόμενο πρωινό ήταν και 

καλά αφιερωμένο στο Μέτσο-

βο αλλά δυστυχώς λόγω κακοκαιρίας 

(σκ*τοκαιρίας θα έλεγα) περιορίστηκε 

απλά σε ένα χορταστικό βουκολικό 

γεύμα (κάτι κοντοσούβλια όνειρο!) 

Καθώς «των φρονίμων τα παιδιά 

πριν πεινάσουν μαγειρεύουν», οι 

εκδρομείς πήραν την πρωτοβου-

λία και καπάρωσαν ένα ρεμπε-

τάδικο στα Γιάννενα, εξασφαλί-

ζοντας έτσι τη νυχτερινή έξοδο. 

Η εμπειρία του ρεμπετάδικου ήταν 

ένα πράμα και καλό και κακό, και 

έτσι και γιουβέτσι. Ξεκίνησε μάλλον 

κακά, με τη σνομπαρία και τα «μη 

φωνάζετε, μη σφυρί-

ζετε, μη χτυπάτε πα-

λαμάκια» (μη μιλάς, 

μη γελάς, κινδυνεύει η 

Ελλάς ένα πράμα) των 

σερβιτόρων, τα κακό-

γουστα αστεία τους, 

το στριμωξίδι και τη 

συνοδεία ζωντανής 

μουσικής τύπου «να 

κόψω φλέβα τώρα ή 

να ακούσω κι άλλα πρώτα και μετά;»  

Σερβιτόροι- Παλληκάρια: 1-0

Στη συνέχεια όμως, τα αίματα άνα-

ψαν (και πολύ μάλιστα) καθώς 

ακολούθησαν ΚΑΙ φωνές ΚΑΙ σφυ-

ρίγματα ΚΑΙ παλαμάκια ΚΑΙ χο-

ροί στα τραπέζια ΚΑΙ χασαποσέρ-

βικα ΚΑΙ ζεϊμπέκικα και απ’ όλα! 

Σερβιτόροι- Παλληκάρια: 1-1

Τελευταίο πρωινό ήταν στο 

νησάκι της Κυρά-Φροσύνης 

όπου τα παιδάκια βίωσαν την μο-

ναδική εμπειρία που ακούει στο 

κατ’ ευφημισμόν όνομα : Μπουρ-

μπουτσουλίνος. Τα λόγια περιτ-

τά, η  αναπαραγωγή του περι-

στατικού αδύνατη… Δεν έλειψαν 

ακόμα: η αγορά σουβενίρ και όχι 

μόνο, οι φωτογραφίσεις και τα 

ala Μοναστηράκι τερτίπια των 

πωλητών αλλά και η 2η μοναδι-

κή εμπειρία εν ονόματι «γιαγιά»:

Θέλοντας οι εκδρομείς να επισκε-

φθούν τη Μονή Φιλανθρωπινών, 

ακολουθούν τις οδηγίες της κας Τσα-

ούλα, περνούν μια πύλη και αντικρί-

ζουν… μια μπουγάδα. Μια γιαγιού-

λα ξεπρόβαλε και τους χαιρέτησε 

με ένα φιλόξενο «Είστε βάνδαλοι!» 

Γιαγιά-Βάνδαλοι: 1-0

Η κα Τσαούλα προσπάθησε να εξη-

γήσει τον λόγο της επίσκεψης, 

αλλά η ανένδοτη γιαγιά απαντού-

σε απαξιωτικά και περιφρονητικά. 

Γιαγιά-Βάνδαλοι: 3-0

Η κα Κερκύρα κατάφερε να βγάλει 

το φίδι από την τρύπα και να απο-

σπάσει το πολυπόθητο κλειδί για την 

Μονή την οποία επισκέφθηκαν, συνο-

δεία φυσικά της κατά τ’ άλλα αξια-

γάπητης και γραφικότατης γιαγιάς.  

Γιαγιά-Βάνδαλοι: Χ

Ύστερα από μιάμιση ώρα περί-

που, το πλοιάριο που εκτελεί 

διαδρομές Νησάκι –Ιωάννινα αναχώ-

ρησε αφήνοντας πίσω του μια αντρο-

παρέα 4ων ατόμων που έδειξαν το 

«θάρρος» και την «ανδρεία» να δο-

κιμάσουν βατραχοπόδαρα και χέλι.

Εκείνο το βράδυ, οι βάνδαλοι, οι 

οποίοι πλέον είχαν συνάψει γερές 

φιλίες με τους Ούννους από την 

Ορεστιάδα (η φιλία καλά κρατεί 

ακόμα και τώρα, να ‘ναι καλά το 

facebook), δεν βγήκαν από το ξενο-

δοχείο παρά μόνο για να φάνε κάτι.

 Κάπως έτσι, η ηρωική πια εκ-

δρομή των «μαχητών» του 7ου Λυκεί-

ου Ν. Σμύρνης  έφτασε στο τέλος της, 

καταφέρνοντας όμως να διακριθεί 

στη υψηλότερη θέση του Πανθέου των 

εκδρομών στην παγκόσμια Ιστορία.

…και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς… 

Εστι-ότερα! (aka καλύτερα) 

Υποσημείωση: Ο όρος «Βλάχοι» δε χρη-

σιμοποιείται με υποτιμητική έννοια.    q
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1. Ramones - The Ramones κυκλοφόρησε 
το 1976 και περιλαμβάνει 14 κομμάτια, 

ανάμεσα τους τα’ ‘’i wanna be your boyfriend’’ 
και ‘’judy is a punk’’. Το 2003 το αμερικάνικο κανά-
λι VH1 το κατέταξε στη πεντηκοστή τέταρτη θέση 
με τους καλυτέρους δίσκους όλων των εποχών.

 2.The Clash - London Calling ιδιαιτέρα 
γνωστό για το υπέροχο εξώφυλλο του που 

απεικονίζει την ουσία της πανκ (να χάνεις τον έλεγ-
χο),το London calling κυκλοφόρησε το 1979 και εί-
ναι ένα από τα 500 καλυτέρα άλμπουμ όλων των 
εποχών σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone.
 

3. Sex Pistols - Never Mind the Bollocks 
ξεχωριστό στο είδος του με διαχρο-

νικά για την πανκ σκηνή τραγούδια όπως 
το ‘’god save the queen’’ και το ‘’anarchy 

in the uk’’ κυκλοφόρησε το 1977 και είναι 
το μόνο επίσημο studio album των Pistols.

4. The Misfits-Walk Among Us οι Μisfits 
ήταν οι πρωτοπόροι του μουσικού είδους 

horror punk αλλά το άλμπουμ αυτό το οποίο 
κυκλοφόρησε το 1982, έχει χαρακτηριστεί από 
τα καλυτέρα του είδους punk rock. Περιλαμβά-
νει 13 κομμάτια ανάμεσα τους και live εκτελέ-
σεις (‘’Mommy, Can I Go Out & Kill Tonight?’’).

5. Dead Kennedys-Fresh Fruit for Rotting 
Vegetables το πιο καταξιωμένο άλμπουμ 

των Dead Κennedys που κυκλοφόρησε το 1980 
και σημάδεψε την αμερικανική πανκ με αναφορές 
στην τότε κυβέρνηση και σε πολιτικές επαναστα-
σεις. Περιλαμβανει 15 κομμάτια και το ύφος του 
είναι ένα μίγμα από alternative και hardcore punk. 

ToP 5 mOst iNFLUeNTiAL pUNk albumS
από την  αΓΓελική  τσΑκάλου

Στη ΣυνάντηΣη των Συντάκτων
της Αλεξίας Καλλιγεράκηu



 

Όλοι θυμόμαστε την καταπληκτική σκηνή 

με τα νερά του Νιαγάρα να κατακλύζουν 

τους διαδρόμους του σχολείου μας και τους 

καθηγητές πανικόβλητους να μας στέλνουν σπίτι. 

«Εγκαταλείψατε το πλοίο!» φώναζε ο καπετάνιος…

Περιέργως, η ζημιά επισκευάστηκε σε λιγότερο από 

δώδεκα ώρες. Μήπως κάποιος έχει κάπου ένα τζίνι;

 Οι πλημμύρες όμως δεν περιορίζονται σε δαι-

μονισμένα συστήματα θέρμανσης, αλλά έχουν πνίξει 

και την καθημερινότητά μας. Αν παρακολουθήσει 

κανείς τις ειδήσεις, το μόνο που ακούει είναι τα ατε-

λείωτα μέτρα για να βγει η χώρα από την ύφεση, έναν 

βαθύ λάκκο στον οποίο φως δεν βλέπουμε ακόμα. Η 

ανανεωμένη κυβέρνηση προσπαθεί να αποδείξει ότι 

είναι περισσότερο αξιόπιστη από την προηγούμενη, 

και ότι μπορεί να κάνει κάτι, αλλά οι Ευρωπαίοι δεν 

φαίνεται να έχουν εμπιστοσύνη στην Εθνική Στατι-

στική Υπηρεσία, εναντίον της οποίας εκτοξεύονται 

κατηγορίες για παραποίηση σημαντικών στοιχείων.

 Όλοι στις Βρυξέλλες αναρωτιούνται πώς είναι 

δυνατόν να μας ξέφυγε ένα 9%, αφού το έλλειμμα 

που παρουσιάστηκε ως 3% είναι στην πραγματικότη-

τα 12%. Για κάποιο λόγο φαίνεται να τους διαφεύγει 

και το γεγονός ότι και σε άλλες χώρες δεν είναι όλα 

ρόδινα, όπως για παράδειγμα στην Βρετανία με 13% 

έλλειμμα, και στην Ισπανία με σχεδόν 20% ανεργία. 

Για την ακρίβεια, υπάρχουν τρεις χώρες που βρίσκο-

νται σε χειρότερη κατάσταση από εμάς: η Ιρλανδία, 

η Βρετανία και η Λεττονία, των οποίων το έλλειμμα 

κυμαίνεται  από 12,3% έως 14,7%.

 Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης 

έχουν ανακοινωθεί ριζικές αλλαγές στο φορολογικό 

και ασφαλιστικό σύστημα, καθώς και περικοπές σε 

μισθούς, συντάξεις και επιδόματα. Ακόμα, συζητιού-

νται τυχόν αλλαγές στα ωράρια των καταστημάτων- 

πιθανό σενάριο η λειτουργία τους και τις Κυριακές. 

Καλά νέα για την καταναλωτική μανία ορισμένων, 

κακό όμως για τους άμοιρους υπαλλήλους.

 Η γόνδολα δεν είναι ο τρόπος για να βγούμε 

από αυτά τα κανάλια, αλλά ένα υπέροχο κουμπάκι 

που αναγράφει  “On/Off”. Πατήστε το, λοιπόν, και 

πάρτε τη βάρκα σας για μια βόλτα με φίλους, γιατί η 

φτώχεια θέλει καλοπέραση…!                                    q

Έ ξ ω  απ’  τα 
 δόντια

Αλεξία Καλλιγεράκη

Αγγελική Τσακάλου
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Πλημμυρίσαμε!!

t



m a l e v o l e n t
τ η ς  τ ζ έ σ ι κα  μ ε ρ κο υ ρ ι ά δ η

σ ι ω π ή
τ η ς  Στ έ λ λ α ς  Ν τ ο υ ρ ά κ η
        

I think he had anger issues. He must have. I remember the malice that would seep through 
his words. It frightened me. He frightened me.
I never liked him much. He gave me headaches. They both did, he and she: My father 

and my mother. I still don’t believe that either of them actually spoke the way they did. 
The screaming was the worst. They sounded like mountains trying to knock each other 
down, and I would just stay hidden, too scared to leave, too scared to move. I thought 
I was going to die. Don’t get me wrong though, I loved my mother then and I love my 
mother now. She just didn’t understand; neither of them did.
I would call them out on it sometimes. My small voice would try and steal away their 
malevolence, but I wasn’t built to speak that way- I wasn’t a mountain. My advisories and 
pleas were taken lightly.
You see, all of this arguing, all of this hate and anger, it was all because he was stupid and 
he wouldn’t stop it, he couldn’t stop it, his violent behaviour.
He tried to stop at one point- that’s what my mother believed anyway. I knew the truth 
though. Without any guilt, he was back into it. It never even mattered that he was bringing 
us all down with him, my mother and I especially. I protected my sister so she wasn’t there 
to witness it as much; she was the luckiest one.   q

Οι άνθρωποι δείχνουν να φοβούνται τη σιωπή…
Πασχίζουν αδιάκοπα να κυριαρχήσουν πάνω της, να την καλύψουν με κάθε 
δυνατό τρόπο, αδιαφορώντας για όλα όσα κρύβονται κάτω από αυτήν…

Πώς μπορείς να καλύψεις όμως μια αμήχανη σιωπή με μικροσυζητήσεις; Πώς μπορείς 
να βρεις μια φράση που να εκφράζει καλύτερα την άγνοια, απ’ το να αφήσεις το βλέμ-
μα σου να μιλήσει; Γιατί να βάλεις λόγια ανάμεσα σε δυο ζευγάρια μάτια που κοιτάζο-
νται, όταν ξέρεις πως καμία λέξη δεν θα περιγράψει καλύτερα τα συναισθήματά τους;
Ωστόσο οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει ν’ ακούνε συνεχώς τη φωνή τους. Δεν έχουν την 
υπομονή ν’ αφουγκραστούν μέσα στη σιωπή όλα όσα νιώθουν, να αισθανθούν πως 
αυτό που κρύβεται μέσα στην καρδιά τους έχει μ’ έναν μαγικό τρόπο γίνει ένα με την 
ατμόσφαιρα και φωνάζει για να τραβήξει την προσοχή. Κι η προσπάθεια χάνεται στον 
ήχο των λέξεων… Μα τι νόημα έχουν αυτές οι λέξεις; Πώς θα μπορέσουν να ικανοποι-
ήσουν την ανάγκη μας να κυριαρχούμε στον χώρο, όταν οι ίδιες είναι κατώτερες από 
μια σιωπή που θα εκφράζει αυτό που τα λόγια κάποιες φορές μάταια προσπαθούν να 
περιγράψουν;
Πολλοί ανησυχούν, νομίζουν ότι στη σιωπή κάθε τους σκέψη αντηχεί δυνατά στον 
χώρο. Νοιώθουν απροστάτευτοι όταν έρχονται αντιμέτωποι με όλα όσα τριβελίζουν το 
μυαλό τους. Και φοβούνται ν’ αντικρύσουν τον άλλον όταν αισθάνονται πως ακούει 
όσα σκέφτονται… Αλλά η σιωπή δεν σε κάνει ευάλωτο –ούτε σε οχυρώνει. Υπάρχει και 
χωρίς να το θέλουμε, όσο κι αν την πολεμάμε. Όταν θα τελειώσουν τα λόγια, όταν θα 
αδειάσουν από νόημα, εκείνη θα είναι πάλι εκεί, ακόμα εκεί –πάντα εκεί…  q

 1 0  1 1



Μια φορά κι έναν καιρό, ζούσε στη 
Νέα Σμύρνη ένα αγόρι που το έλε-
γαν Δημητράκη. 

Κάθε μέρα πηγαίνοντας από το σπίτι του στο σχο-
λείο, χάζευε τις μονοκατοικίες με τους κήπους, τα 
λουλούδια, τα δέντρα. Καμιά φορά αργούσε, γιατί 
πηδούσε στις ξένες αυλές για να χαζέψει τις χε-
λωνίτσες, τα σκυλάκια και τα γατιά. Ο δάσκαλος 
δεν τον μάλωνε, γιατί του άρεσε που ο Δημητρά-
κης ήταν ανέμελος, απλά ανησυχούσε μήπως του 
συμβεί κάτι στο δρόμο.
Και κάπως έτσι ήταν η ζωή του στο Δημοτικό.
Όταν πήγε στο Γυμνάσιο, ένα «μαγικό» χέρι άρχι-
σε να γκρεμίζει τα όμορφα σπιτάκια και μέσα σε 
λίγα χρόνια έχτισε στη θέση του ΠΟΛυ-κατοικίες.
Κι έπειτα άρχισε η έφοδος του «πολύ»… ΠΟΛυ-
χώροι, ΠΟΛυ-μηχανήματα, ΠΟΛυ-εθνικές, ΠΟΛυ-
μέσα, γίναμε όλοι ΠΟΛυ-άσχολοι!!!
Έτσι και ο Δημητράκης έπρεπε να γίνει ΠΟΛυ-
πράγμων για να επιβιώσει. Κι ενώ θυμόταν ότι στο 
χωριουδάκι του τα γαϊδούρια δεν τα φόρτωναν 
περισσότερο απ’ όσο άντεχαν, αναγκάστηκε να 
προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Άρχισε να δια-
βάζει, να διαβάζει, να διαβάζει και ο ελεύθερος 
χρόνος του μειωνόταν και μειωνόταν και μειωνό-
ταν.
Αυτός ο μικρός πρίγκιπας που είχε μάθει να παί-
ζει στις αλάνες της γειτονιάς του, να μαζεύει λου-
λούδια από τις ξένες αυλές για να τα δώσει στη 
μητέρα του για τη γιορτή της, αναγκάστηκε αντί 
να παίζει κρυφτό και κυνηγητό, να πηγαίνει στο 
φροντιστήριο.
Βλέπετε η ύλη ήταν μεγάλη κι έπρεπε να καλυ-
φθεί. Κάθε λίγο και λιγάκι τεστ, διαγωνίσματα, 
εξετάσεις, μία γλώσσα, δεύτερη γλώσσα, για να 
γίνει κι αυτός…πολύς!!!
Κάποια φορά, Απρίλης μήνας ήταν, στο φροντι-
στήριο, αντί να προσέχει στο μάθημα, κοιτούσε 
κάτι πουλάκια που πετούσαν στον ουρανό. Ο κα-
θηγητής τον μάλωσε άσχημα, γιατί «ήταν αφη-
ρημένος». Ένα δάκρυ κύλησε τότε απ’ τα άδολα 
ματάκια του και θυμήθηκε πως κάποτε, όταν βα-
ρυγκωμούσε, έβγαινε στη γειτονιά και ξεπερνού-
σε με το παιχνίδι και την ανεμελιά οτιδήποτε τον 

απασχολούσε.
Αναπολούσε την αλλοτινή Νέα Σμύρνη, αναπο-
λούσε τη μυρωδιά του χώματος όταν έβρεχε, το 
σχοινάκι και το λάστιχο που έπαιζαν τα κορίτσια, 
την πεντόβολα, το κουτσό, το ποδόσφαιρο με 
πλαστικά μπουκάλια…
Τώρα σχολείο-σπίτι-φροντιστήριο, φροντιστήριο-
σπίτι-σχολείο. Α!! ξέχασα – στο σπίτι προλαβαίνει 
να φάει, να πλυθεί και να διαβάζει!
Τελείωσε το Γυμνάσιο, και στο Λύκειο τα ίδια και 
χειρότερα.
Για να είναι επιτυχημένος έπρεπε να μπει στο 
ΠΟΛυ-τεχνείο. Πάλι αυτό το «πολύ» στη μέση… 
Ξόδεψε τα ωραιότερα χρόνια της ζωής του μα-
θαίνοντας πώς να γίνει «πολύς». Δεν άντεξε τόσο 
βάρος στις πλάτες του κι απέτυχε στις εξετάσεις…
Αυτό το «πολύ» μας σκλάβωσε όλους τελικά. Πο-
λυ-χώροι, πολυ-μηχανήματα, πολυ-εθνικές, πο-
λυ-μέσα…Γίναμε όλοι πολυ-άσχολοι!!!χάθηκε η 
μοναδικότητα μέσα στη θάλασσα της μάζας και 
του όγκου. Όσο πιο «πολύ», τόσο πιο καλό. Χά-
θηκε η αξία του ενός.
Πέρασαν κάποιοι στην παιδεία μας το κατοχι-
κό σύνδρομο. Δώστου ύλη κι άλλη ύλη, δώστου 
μαθήματα και κόντρα μαθήματα, με αποτέεσμα 
να μην αντέχουν οι πλατούλες των παιδιών τόσο 
πολύ βάρος. Έκαναν τα παιδιά μας πειραματόζωα 
μιας εκπαίδευσης… Μα εκπαιδευτή έχουν κι οι 
σκύλοι! Άλλο εκπαίδευση κι άλλο παιδεία.
Δημιούργησαν με τον τρόπο τους παιδιά μονό-
χνοτα, κολλημένα στα computers, αντικοινω-
νικά, χωρίς ελεύθερο χρόνο. Θεώρησαν ως 
αυτοσκοπό την επιτυχία στο Πανεπιστήμιο, 
λες κι αν μάθουν μια τέχνη θα είναι αποτυχη-
μένα…
Μέσα σ’ αυτό το άσχημο μωσαϊκό μπήκαν και 
οι γονείς, που τώρα πια η κοινωνία τους επι-
βάλλει να είναι ΠΟΛυ-άσχολοι, χωρίς χρόνο 
για τα παιδιά σαν τον Δημητράκη. Δεν τρώνε 
πια μαζί, δεν συζητάνε, ΔΕΝ ΕΧΟυΝ ΕΛΕυΘΕ-
ΡΟ ΧΡΟΝΟ. Αλλά αυτά είναι… ΠΟΛυ-τέλειες!
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Αυτά που σου κολλάνε από 
την πρώτη στιγμή που τα 
ακούς αλλά που σταμα-
τάνε να ακούγονται τόσο 
απίστευτα καλά μετά από 
τη χιλιοστή φορά που τα 
ακούς.
[This is Our Perfect Crime – 
The Von Bondies]

Αυτά που σου κολλάνε από 
τη στιγμή που τα πρωτοα-
κούς και συνεχίζουν να σ’ 
αρέσουν για πάντα.
[Joy Division – Love Will 
Tear Us Apart]

Αυτά που θεωρείς λίγο 
απρόσωπα στην αρχή 
αλλά μετά καταλήγεις να 
τα εκτιμάς πολύ περισσό-
τερο. Συνήθως, αυτά μπαί-
νουν στην μακριά λίστα με 
τα “all time favourites”.
[Muse – Space Dementia]

Τα λεγόμενα “guilty 
pleasures” είναι τα τρα-
γούδια τα οποία, σύμ-
φωνα με το μουσικό σου 
προφίλ, δεν θα έπρεπε να 
σ’ αρέσουν, αλλά για κά-
ποιον περίεργο λόγο σου 
γίνονται εμμονή. Τα ακούς 
συνέχεια για λίγο καιρό και 
στο τέλος απλά σταματάνε 
να σου προκαλούν τον αρ-
χικό ενθουσιασμό. Βέβαια, 
ακόμα τα τραγουδάς όταν 
οι φίλοι σου με διαφορε-
τικά μουσικά γούστα τα 
ακούνε, αφήνοντάς τους 
έκπληκτους.
[Air–SexyBoy, είναι και 
Γάλλοι...]
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Αυτά που ποτέ, κάτω από 
οποιεσδήποτε συνθήκες 
δεν θα ήταν δυνατόν να 
σ’ αρέσουν. Ούτε καν σου 
περνάει απ’ το μυαλό να 
τους δώσεις μια ευκαιρία 
ή μια θέση στο mp3-player 
σου.
[Ειλικρινά, οποιοδήποτε 
κομμάτι της Marianne 
Faithfull]

Αυτά που θεωρούνται κλα-
σικά και θα έπρεπε να σ’ 
αρέσουν αλλά επίσης για 
κάποιο λόγο, τα βρίσκεις 
αδιάφορα ή απολύτως 
απαίσια.
[John Lennon – Imagine. 
Μα γιατί αρέσει σε όλους 
αυτό το κομμάτι; Με το 
που είπε ο Lennon για αλ-
ληλεγγύη τον λατρέψαμε 
όλοι;]

Μια περίπτωση είναι τα 
τελευταία album κάποιου 
συγκροτήματος που σ’ άρε-
σε πολύ αλλά τώρα νιώ-
θεις πως έχει φτάσει στην 
παρακμή του και πως οι
καινούργιες δημιουργίες 
τους δεν έχουν καμία σχέ-
ση με τη μουσική που πα-
λιά σε τρέλαινε.
[Belle and Sebastian: Funny 
Little Frog, God Save the 
Girl]

Αυτά που είναι σε κάποιο 
album που αγαπάς πολύ 
και απλά δεν μπορείς να 
πείσεις τον εαυτό σου να 
τα διαγράψει γιατί δεν 
θέλεις να μη σεβαστείς το 
track listing που επέλεξε ο 
καλλιτέχνης.
[Patrick Wolf – Enchanted, 
Kate Nash - Play]



p i e r c i n g  

p i e r c i n g  

tattoo από τη βάλια 
ταραντίλη

t a t t o o

 1 4  1 5



 1 5

γ ρ ί φ Ο ι
Sa

m
u

r
a

i Su
d

o
k

u

Χώρισε το διπλανό σχήμα σε τέσσερα ίσα 
τμήματα ώστε η κάθε κάμπια να έχει από 
ένα φύλλο. Μία κάμπια θα μείνει δίχως 
φύλλο γιατί είναι σε... δίαιτα!

Μπορείς να βρεις τι γρά-
φει στην επόμενη γραμμή;
1
11
21
1211
111221
...........



από τη λητώ περιβολαράκη


