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Γιατί επέλεξα να φοιτήσω στα ΕΠΑΛ;
Διάλεξα να έρθω στο
ΕΠΑΛ για να μάθω το
επάγγελμα που θέλω
δηλαδή
νοσηλευτική.
Επίσης είναι πολύ πιο
πρακτικό, δηλαδή δουλεύεις, δεν έχεις μόνο
διάβασμα και νομίζω
βρίσκεις και πιο εύκολα
δουλειά.
Μύριαμ
Εγώ ήρθα στο ΕΠΑΛ
γιατί μπορώ να μάθω το
επάγγελμα που θέλω,
δηλαδή Αρχιτεκτονική
και είχε τους περισσότερους φίλους που ξέρω
Κρίσταμπελ
Πολλοί λένε πως το ΕΠΑΛ μπορεί να είναι
κάτι κατώτερο από το
γενικό, ενώ στην πραγματικότητα είναι ισότιμα. Στο ΕΠΑΛ σου δίνεται η δυνατότητα να ακολουθήσεις και να παρακολουθήσεις μαθήματα
για μια συγκεκριμένη
ειδικότητα που επιλέγεις
εσύ ο ίδιος και την οποία
θα χρησιμοποιήσεις στο
μέλλον ως εργασία, η
οποία θα σου προσφέρει
χρήματα αλλά και γνώση
πάνω σε αυτό. Εγώ επίλεξα το ΕΠΑΛ γιατί πι-

στεύω πως θα μου προσφέρει
περισσότερες
γνώσεις για την ειδικότητα που είναι η Αισθητική Τέχνη.
Δήμητρα
Πρότεινα να έρθω στο
ΕΠΑΛ επειδή ήθελα να
ασχοληθώ με την Αισθητική Τέχνη που μου
αρέσει πολύ. Επίσης
ήταν η αδερφή μου εδώ
και γι' αυτό ήξερα τις
ειδικότητες που έχει
αυτό το σχολείο.
Χουσνάινα
Προτίμησα το ΕΠΑΛ,
διότι έχει την ειδικότητα
που θέλω να ακολουθήσω, συγκεκριμένα τη
Νοσηλευτικη.
Γιώργος
Ο λόγος που οι περισσότεροι έχουν επιλέξει
ΕΠΑΛ είναι γιατί εκτός
από το γεγονός του ότι
μπορείς να ακολουθήσεις το επάγγελμα που
θα επιλέξεις, οι καθηγητές και τα μαθήματα δεν
είναι τόσο απαιτητικά
και αυτό βοηθάει αρκετούς μαθητές.
Ελευθερία

Αποφάσισα να συνεχίσω τις σπουδές μου στο
ΕΠΑΛ γιατί μου δίνει
πολύ καλές προοπτικές
επαγγελματικής διεξόδου και αυτό γιατί οι
σπουδές είναι στοχευμένες στο επάγγελμα που
έχω επιλέξει να κάνω
που είναι η μαγειρική.
Asim
In a vocational school,
they focus on helping
you get practical, employment-ready skills
for specific occupations.
Upon graduation from a
vocational school, you
will be prepared to go
after the career of your
choice. Vocational
schools can also help
prepare you to launch
your own business and
there are more advantages in a vocational
school but for me, I
would still choose to go
to a normal high school
and after university
Falak

Το σχολείο μας βρίσκεται στο
σχολικό συγκρότημα της
Γκράβας και είναι από τα
μεγαλύτερα ΕΠΑΛ της χώρας μας.
Παιδιά από την Ελλάδα, την
Αλβανία, τη Ρουμανία, τη
Βουλγαρία, τη Νιγηρία, το
Πακιστάν, το Αφγανιστάν και
πολλές άλλες χώρες ήρθαμε
στο 2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου, ο
καθένας για τους δικούς του
λόγους και μαθαίνουμε να
συνυπάρχουμε όλοι μαζί και
να σεβόμαστε ο ένας τον
άλλο.
Στις δύσκολες συνθήκες της
πανδημίας που ζούμε τώρα,
κάνουμε διαδικτυακά μαθήματα και καταφέραμε να φτιάξουμε την εφημερίδα του
σχολείου μας, στο πλαίσιο του
μαθήματος Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία. Μας
λείπει το σχολείο μας και
ευχόμαστε να γυρίσουμε γρήγορα σε αυτό για να ξανασυναντήσουμε τους φίλους μας.
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Οι μαθητές εκφράζουν τις απόψεις τους για την κατάσταση που ζούμε
κατά τη διάρκεια της πανδημίας
Οι μαθητές έγραψαν την άποψη τους πριν την επιβολή της καραντίνας
«Γενικώς αυτή η κατάσταση δε χαροποιεί κανένα μας και μας δυσκολεύει όλους. Φοράμε
μάσκες συνέχεια, στους δρόμους, στα μαγαζιά, στο σχολείο, παντού. Γενικώς νιώθω ότι η
ζωή μας εξαρτάται από μια μάσκα. Από την άλλη δε γίνεται να είμαστε 100 άτομα σε ένα
λεωφορείο, στο οποίο άλλοι να φοράνε μάσκα και άλλοι όχι…»
Μύριαμ
«Η πανδημία μας έχει βάλει σε πολύ δύσκολη θέση στην Ελλάδα αλλά και γενικώς σε όλο
τον κόσμο. Η μάσκα εκτός σπιτιού και στους κλειστούς χώρους, αποστάσεις των 2 μέτρων,
5 άτομα τουλάχιστον σε ένα μέρος.
Αυτές τις μέρες φεύγουν από τη ζωή πολλοί άνθρωποι. Το μόνο που ελπίζω είναι να βρουν
το φάρμακο γρήγορα».
Κρίσταμπελ
«Πιστεύω ότι δεν είναι τόσο επικίνδυνος,
όσο λένε οι ειδήσεις και γενικότερα το
διαδίκτυο.»
Γιώργος
«Φοράμε μάσκα στην τάξη και δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε, βγάζουμε σπυράκια… Από την άλλη είναι καλό, μας
προστατεύει. Πιστεύω ότι αυτός ο ιός θα
μείνει για καιρό και αν παίρνουμε τα μέτρα προστασίας, προστατεύουμε τον εαυτό μας, την οικογένεια μας και όλους τους ανθρώπους γύρω μας.»
Χουσνάινα
«Μας έχουν πει ότι κολλάει ο ιός αλλά δεν αυξάνουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου
εκεί γίνεται ο χαμός. Απαγορεύουν την άθληση σε έναν πολύ ανοιχτό χώρο, όπου τα
άτομα είναι σκορπισμένα αλλά μέσα στην τάξη είμαστε 22 μαθητές.
Τώρα αυτή η κατάσταση έχει προκαλέσει άγχος, φόβο, αγωνία και απελπισία, εδώ που
έχουμε καταλήξει.
Ελευθερία
«I am a refugee in Greece and I live with 20 other guys who are not adults in an apartment.
So, I have to wear my mask all the time. It is very difficult for everyone.»
Masoud
«Αισθάνομαι λύπη για τη σημερινή νεολαία, διότι χάνει τα καλύτερα της χρόνια. Είναι
άδικο για εκείνους
Πέτρος
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Graffiti από τη μαθήτρια Δήμητρα Γιαννοπούλου

Η εξέλιξη του Graffiti
To Graffiti πρωτοεμφανίστηκε το 1960 στις Η.Π.Α από δράστες που συνήθιζαν να
γράφουν το όνομα τους στους τοίχους, όπως και συμμορίες για να είναι εμφανής η
δράση τους. Στη συνέχεια επεκτάθηκαν πολύ, ενώ αρκετοί τα χαρακτήριζαν ως τοιχογραφίες ή επιγραφές.
Το Graffiti εδραιώθηκε στη χώρα μας το 1990 με τα αρχικά δημιουργήματα να πραγματοποιούνται στους συρμούς. Το γεγονός αυτό δεν επικροτήθηκε, αντίθετα προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις, καθώς και συλλήψεις, ενώ δεν υπάρχει συγκεκριμένος νόμος για αυτό αλλά τιμωρείται ως φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Η γνώμη της πολιτείας
απέναντι σε αυτό ήταν αρνητική, αφού δεν ήταν λίγοι αυτοί που κατέκριναν και το
έργο αλλά και τους δημιουργούς τους.
Πλέον η πολιτεία παραχωρεί χώρους για graffiti, ενώ διοργανώνονται και επίσημοι
διαγωνισμοί.
Δήμητρα Γιαννοπούλου
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Συνέντευξη του Φαλάκ στη Μύριαμ
Μύριαμ: Πόσο καιρό ζεις στην Ελλάδα Φαλακ; περιβάλλον. Εδώ όταν μπήκα στο σχολείο , είΦαλάκ: Ζω στην Ελλάδα δύο χρόνια.
δα μαθητές να καπνίζουν μέσα στο σχολείο,
ακουγόταν δυνατή μουσική κλπ. Παρ’ όλα αυΜύριαμ: Ήταν τα πράγματα δύσκολα για εσέ- τά, αρχίζω να συνηθίζω το σχολείο και το περινα;
βάλλον του τώρα. Δεν είμαι ακόμα άνετος εδώ
Φαλάκ: Λοιπόν, η αρχή ήταν πολύ δύσκολη
εξαιτίας της γλώσσας και των νέων και διαφογιατί ήμουν καινούριος εδώ, ήμουν μόνος , εν- ρετικών ανθρώπων αλλά αισθάνομαι ότι μου
νοώ ότι δεν έχω μέλη της οικογένειας μου εδώ, αρέσει για μερικούς λόγους, όπως η προσπάδεν ήξερα κανέναν, δεν είχα ένα μέρος να μεί- θεια των δασκάλων που πραγματικά θέλουν
νω, ήμουν παράνομος, δεν είχα χαρτιά και πο- από εμάς να συμμετέχουμε στην τάξη και όχι
λύ περισσότερα προβλήματα. Έτσι όλα αυτά τα μόνο να παρακολουθούμε αλλά επίσης να προπράγματα ήταν πολύ δύσκολα για εμένα.
σπαθούμε και να δουλεύουμε. Αυτό που όλοι
βλέπουμε, για παράδειγμα, είναι ότι μιλάνε για
Μύριαμ: Έχεις οικογένεια, φίλους, αδέρφια εδώ εμάς στα αγγλικά κάτι που δεν είναι υποχρεωστην Ελλάδα;
μένοι να το κάνουν άλλα το κάνουν για εμάς.
Φαλάκ: Όχι. Όταν ήρθα εδώ δε γνώριζα κανέ- Πραγματικά αγαπώ την ιδέα να εργάζομαι μαζί
ναν. Επίσης, δεν έχω οικογένεια ή συγγενείς
με άλλους σε μια ομάδα. Αυτό θα μας επιτρέψει
στην Ελλάδα, ούτε σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα. να εμπλακούμε με τους άλλους και να γίνουμε
Είμαι ολομόναχος εδώ.
φίλοι, ώστε να μην αισθανόμαστε μόνοι.
Μύριαμ: Πώς σου φαίνεται η Ελλάδα σαν χώρα;
Φαλάκ: Λοιπόν, θα ήθελα να εξηγήσω την απάντηση μου περισσότερο από το να πω είναι καλή ή κακή. Έτσι κατά τη γνώμη μου, πιστεύω
ότι η Ελλάδα είναι μια καλή χώρα. Παρ’ ότι
στην Ελλάδα έχουμε οικονομική κρίση, είναι
δύσκολο να βρεις εργασία, οι μισθοί είναι πολύ
χαμηλοί εδώ κλπ. Παρ’ όλα αυτά, η ζωή στην
Ελλάδα είναι πολύ εύκολη (χαλαρή) και οικονομική. Σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα και οι Έλληνες είναι καλοί ( για
παράδειγμα, όλοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει στη
Γαλλία με τη Μουσουλμανική κοινότητα).
Έτσι, σε σύγκριση με άλλες χώρες , εδώ στην
Ελλάδα οι άνθρωποι είναι καλοί και φιλικοί.

Μύριαμ: Πώς αισθάνεσαι και σκέφτεσαι για
αυτόν τον ιό (Covid-19);
Φαλάκ: Είναι παγκόσμιο πρόβλημα και όλοι
επηρεαζόμαστε από αυτόν τον ιό, όλοι υποφέρουν από αυτήν την πανδημία, το ίδιο κι εγώ.
Για παράδειγμα άλλοι άνθρωποι μπορούν να
βγουν έξω για πολλούς λόγους όπως να πάνε
στο σούπερ μάρκετ, να πάνε για περπάτημα,
άσκηση, εργασία κλπ. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να βγούμε έξω καθόλου. Στο πρώτο κύμα
της πανδημίας ήμασταν κλειδωμένοι στο σπίτι
για πάνω από τρεις μήνες. Αυτό μας προκάλεσε πολλά ψυχολογικά και σωματικά προβλήματα.
Μύριαμ: Θεωρείς ότι η άθληση είναι σημαντική
για εσένα ή γενικά για την υγεία μας;
Φαλάκ: Πράγματι, είναι πολύ σημαντική για
την υγεία μας. Όπως ανέφερα παραπάνω το να
βγεις έξω να περπατήσεις, να γυμναστείς ή να
κάνεις ένα άθλημα είναι πολύ σημαντικό για τη
διανοητική και σωματική υγεία.

Μύριαμ: Σου αρέσει το σχολείο εδώ; Είναι τα
παιδιά φιλικά;
Φαλάκ: Για αυτήν την ερώτηση θα ήθελα επίσης να μοιραστώ την εμπειρία μου από το να
πω μόνο ότι μου αρέσει ή δε μου αρέσει. Έτσι
την πρώτη μέρα που ήρθα στο σχολείο (με όλο
το σεβασμό), ένιωσα ότι ήρθα σε μια ζούγκλα Μύριαμ: Σε ευχαριστούμε Φαλάκ που μοιράκαι ένιωσα έτσι, γιατί ερχόμουν από ένα διεστηκες τις σκέψεις σου μαζί μας.
θνές αμερικάνικο σχολείο, από ένα διαφορετικό
περιβάλλον, όπου όλα ήταν τέλεια. Εκεί όλα
ήταν τόσο διαφορετικά συγκριτικά με αυτό το
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Miriam interviews Falak
Miriam: How long have you been leaving in Greece?
Falak: Ι have been living in Greece for two years.
Miriam: Were things hard for you?
Falak: Well, the beginning was very hard because I was
new here, I was alone, I mean I don't have any family
members here, I didn't know anyone, I didn't have a
place to stay in, I was illegal, I didn't have any paper, a
lot more problems. So all these things made it very hard.
Miriam: Do you have any family like friends brothers or sisters here in Greece?
Falak: No, when I came here I didn't know a single person. Also, I don't have any family or relatives in Greece, not even in any European country. I am all alone here.
Miriam: How do you see Greece as a country?
Falak: Well, I would like to explain the answer more than just saying it's good or bad. So in my
opinion, I believe Greece is a good country. Although here in Greece we have economical crisis,
it's hard to find a job here, the salaries are very low here, etc. However, life in Greece is very easy
( chill ) and affordable. Compare to other European countries Greece and Greeks are good (for example, we all know what is happening in France with the Muslim community) so compare to other
countries here in Greece people are nice and friendly. (personal opinion).
Miriam: Do you like the school here? Are children friendly?
Falak: For this question I also would like to share my experience rather than just saying yes I like
it or I don't. So the first day I entered the school (with due respect) but I felt like I came into a juggle and I felt that way because I was just coming from an international American school from a
different environment. Where everything was perfect. There everything was so different compared
to this school. Here when I entered the school I saw pupils were smoking inside the school, loud
music was playing, etc. However, now I am getting used to the school and its environment. I am
still not comfortable here because of the language and new or different people but I feel like I am
liking it too, because of some reasons such as the effort of teachers who really want us to participate in the class, and not just watch but also trying and working for it. Which we all can see, for
example, speaking for us in English which they don't have to do but they are doing that extra for
us. I really love the idea of working together in a group or as a team. Which will allow us to get
involved with each other and become friends, so we won't feel lonely.
Miriam: How do you feel and think about this virus?
Falak: Well, it's a global problem, and the whole is affected by this virus, everyone is suffering
from this pandemic, so am I. Also, for us, it's a bit different from everyone else. For example, other
people can go out for so many reasons such as: going to the supermarket, going for a walk, exercise, job, etc. But we can not go out at all. In the first vibe of this virus, we were locked in the
house for more than 3 months. Which caused us so much of mental and physical problems.
Miriam: Do you think exercising or doing a sport is important to you or for our health?
Falak: Indeed, it's very important for our health, as I mentioned in the question above that going
out for a walk, exercise or playing a sport is very important for our mental and physical health.
Miriam: Thank you Falak for sharing your thoughts with us.
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LET'S TALK ABOUT THE N-WORD
How come
White people
can't use the
N-word but
Black people
say it all the
time?
There is an
undeniable
double standard in the use
of the Nword. Some
Black people
freely use it in intimate
conversations with one
another. Black hip-hop
artists use it in their
lyrics. Black comedians
such as Richard Pryor
and Chris Rock have

been notorious for using
the N-word in their
stand-up acts.
So why then, it is okay
for Black people to use
it and not Whites?
First of all the N-word
was born on 1995 and
still used till this generation. Whites ask what
is the meaning of the Nword and we as Black
people we say the
meaning of the N-word
means =slave= and
that's why we don't allow White people to say
it because when they
say it to us they call us

slaves and they also
looking for trouble.
But when a Black person says to another
Black person the Nword they mean it as
=brother, sister, bro,
dude= .
So my point is White
people can't say it to us
because it brings another meaning-message.
WARNING: DON'T
SAY THE N-WORD
TO A BLACK PERSON IF YOU DON'T
WANT TO GET BEAT
UP.

Κρίσταμπελ Εζεοντίκε

Γιατί οι καπνιστές εθίζονται στο κάπνισμα;
έχει τονωτικές
και κατευναστικές ιδιότητες στο
ανθρώπινο σώμα.

Ανάμεσα στις χιλιάδες
ουσίες του καπνού υπάρχει ως γνωστόν η νικοτίνη. Αυτή είναι μια
άοσμη και άχρωμη ουσία
που απορροφάται αμέσως από τους πνεύμονες
του καπνιστή, μπαίνει
στην κυκλοφορία του
αίματος και σε 6-7 δευτερόλεπτα φτάνει στον
εγκέφαλο. Η νικοτίνη

Αρχικά προκαλεί
ευφορία
γιατί
δρα στα εγκεφαλικά
κύτταρα
κατά τον ίδιο τρόπο
που επιδρούν οι ειδικές
φυσιολογικές ουσίες
που υπάρχουν εκεί και
συμβάλλουν στη δημιουργία των ευχάριστων συναισθημάτων.

Η νικοτίνη διεγείρει τη
μνήμη, αυξάνει την
επαγρύπνηση και ενισχύει τις δυνατότητες
γρήγορης αντίδρασης

στα εξωτερικά ερεθίσματα. Επίσης ελαττώνει το στρες, ανακουφίζει την πλήξη και μειώνει την επιθετικότητα.
Αυτές οι “καλές” δράσεις της νικοτίνης διαρκούν μόνο για λίγα λεπτά.
Σε νέους καπνιστές η
δράση της νικοτίνης
στον εγκέφαλο μπορεί
να προκαλέσει ζαλάδα ή
και ελαφρό τρέμουλο.

εμφανίσει συμπτώματα
στέρησης.
Πολλοί ερευνητές λένε
ότι η εθιστική δράση
της νικοτίνης μοιάζει με
αυτή των ναρκωτικών
και του αλκοόλ.
Γιώργος Γκόρας

Συνηθίζοντας πλέον να
χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη ουσία, ο οργανισμός του καπνιστή απαιτεί να του χορηγείται
Πηγή:
συχνά και σε απαιτούμεhttps://stopkapnisma.gr
νες δόσεις, αλλιώς θα
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Τηλεκπαίδευση στην καραντίνα
Πλεονεκτήματα
1. Ξυπνάμε το πρωί και
δε χρειάζεται να βγούμε
έξω στο κρύο. Απλά
συνδεόμαστε με το σύνδεσμο του καθηγητή.
2. Είμαστε σπίτι και
μπορούμε να κάνουμε
δουλειές μαζί με το μάθημα και μετά έχουμε
χρόνο για γυμναστική
και ταινίες.
Μειονεκτήματα
1. Κολλάει το σύστημα
μερικές φορές και δεν
μπορούμε να παρακολουθήσουμε.

2. Αν χαλάσει ο φορτιστής ή το ίντερνετ δε
μπορούμε να μπούμε
στο μάθημα και παίρνουμε απουσίες χωρίς
λόγο.
3. Αν από την αρχή δεν
έχουμε κινητό, υπολογιστή ή σύνδεση στο
ίντερνετ θα μείνουμε
πίσω στα μαθήματα,
επειδή δε θα μπορούμε
να παρακολουθήσουμε
και πάλι θα πάρουμε
απουσίες.
4. Με μερικούς καθηγητές δεν έχουμε κάνει
μάθημα, οπότε μένουμε
πίσω
5. Χάνουμε την επαφή
με τους συμμαθητές μας

και είμαστε σχεδόν όλη
μέρα, κάθε μέρα, πίσω
από μια οθόνη λόγω της
σύγχρονης εκπαίδευσης
και του e-class
Αριστοτέλης Αλέσιος

Τα οφέλη της άθλησης
Η άθληση πιστεύω πως
προσφέρει και βοηθάει
σε αρκετά πράγματα.
Βοηθά σωματικά και
ψυχολογικά.
Σωματικά, επειδή κρατάει το σώμα μας σε
φόρμα. Ψυχολογικά,
επειδή μέσω της
άσκησης μειώνονται τα
επίπεδα του άγχους και
της κατάθλιψης, αφού
απελευθερώνονται στον
οργανισμό μας οι ορμόνες της χαράς. Τα ψυχικά οφέλη της άθλησης
μπορούμε να τα καταλάβουμε, γιατί ένας αθλητής παρομοιάζεται
με πολεμιστή και ο τερματισμός ενός αγώνα ή
η επίτευξη του σκοπού
της άθλησης με νίκη.

Επίσης κοινωνικοποιείται ο άνθρωπος αναλόγως του αθλήματος
που κάνει ο καθένας.
Ιδιαίτερα στα ομαδικά
αθλήματα:
1. Γνωρίζουμε καινούργια άτομα
2. Μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε μαζί
τους.
3. Γινόμαστε μέλη μιας
ομάδας (κάτι που είναι
σημαντικό για τον κάθε
άνθρωπο να νιώθει πως
είναι μέλος μιας ομάδας
που σιγά σιγά μπορεί να
γίνει οικογένεια)
4. Κάνεις κάτι που σε
κάνει χαρούμενο και σε
γεμίζει
Miriam Erharuyi

Πηγές: - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟ-

ΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας,
Τα ευεργετικά οφέλη της φυσικής άσκησης Τμήμα Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης (Δραστηριότητες )

2ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΤΑΞΗ Α1

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Ameer Asim

Αλάμ Τασμία
Αλέσιος Αριστοτέλης
Αλικάι Έραλντ
Γιαννοπούλου Δήμητρα
Γκιντέρσα Αλέξανδρος
Γκόρας Γιώργος
Γναφάκη Ελευθερία
Δετζώρτζης Πέτρος
Erharuyi Miriam

Colour and love Ποίημα από την Ελευθερία Γναφάκη
Όπου και αν γυρίσω
Χρώμα θα δω
Όπου και αν κοιτάξω
Χρώμα θα αντικρίσω
Πλέον οι άνθρωποι γι’αυτό ξεχωρίζουν
Χωρίς να κοιτάνε το πόσο αδυνατίζουν
Έναν άνθρωπο που χωρίς επιλογή
Έχει απόχρωση σκούρα ή έγχρωμη
Κάτι επίσης τραγικό είναι αυτό
Που εμείς οι ίδιοι λέμε όμορφο
Ομορφιά δεν είναι μόνο η εμφάνιση
Αλλά και η εσωτερική ανακάλυψη
Σπάνια στις μέρες μας το βρίσκεις αυτό
Διότι όλοι ψάχνουν το όμορφο
Και όχι το αυθεντικό
Ψάχνουνε το τέλειο

Δεν τους κατηγορώ απλά να ξέρετε
η αγάπη κρύβεται στο απλό
Δεν θέλει μόνο εμφάνιση και ρούχα
Θέλει συντροφιά και να καταλαβαινόσαστε σε όλα
Αυτή είναι μια μικρή εικόνα
Για το πως η αγάπη σε γεμίζει
Χωρίς πολλά λόγια
Μόνο με πράξεις ξέρεις πώς θα
πράξεις
Αγαπητέ μου φίλε σε ευχαριστώ
Που κάθισες και το διάβασες όλο
αυτό
Και τώρα που έχουμε και κορονοϊό
Είμαι σίγουρη πως ό,τι κάνεις θα
σου φαίνεται βαρετό

Εζεοντίκε Κρίσταμπελ
Siyar Falak
Ταρίκ Χουσνάινα
Χουρμάτ Μασούντ
نیا سال مبارک ہو
Υπεύθυνη καθηγήτρια:
Παρασκευή Παντελάκη

Οι μαθητές του Α1 σας εύχονται

Καλά Χριστούγεννα
και
Καλή Χρονιά

Είμαστε στο διαδίκτυο:
http://2epalgalats.att.sch.gr/

کریسمس مبارک

