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Οι βιβλιοθήκες του κόσμου

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ
Το σχολείο μας συνεχίζει για 3η χρονιά να
συμμετέχει στο πρόγραμμα Μια Νέα Αρχή
στα ΕΠΑΛ (ΜΝΑΕ). Παρά τις δύσκολες
συνθήκες που επικρατούν φέτος λόγω της
πανδημίας, δεν πτοηθήκαμε και προσπαθήσαμε για το καλύτερο.
Το θέμα μας φέτος, ουσιαστικά συνεχίζεται
από πέρυσι λόγω της απότομης διακοπής λειτουργίας των σχολείων και αφορά στις
«Δεξιότητες του Ευρωπαίου Πολίτη».
Πιστεύουμε ότι ο ευρωπαίος πολίτης πρέπει
να έχει ανοιχτό μυαλό και ευρύ πνεύμα και
ότι τα βιβλία μπορούν να συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό προς αυτήν την κατεύθυνση. Απώτερος σκοπός του προγράμματος μας είναι
η επέκταση και ο εμπλουτισμός της δανειστικής βιβλιοθήκης του σχολείου μας και η παρότρυνση των μαθητών στη φιλαναγνωσία.
Έτσι, το 2ο τεύχος της εφημερίδας μας που
εκδίδεται από το τμήμα Α1 είναι αφιερωμένο
στα βιβλία, στις βιβλιοθήκες, σε συγγραφείς
και ποιητές, καθώς και στην προσπάθεια των
μαθητών να δημιουργήσουν τα δικά τους κείμενα , ατομικά ή συνεργατικά.
Στο τεύχος αυτό συμμετείχαν και
μαθητές από τα τμήματα ΒΥ1, ΓΝ2
και ΓΑΕ.
Από τη συντακτική ομάδα

Περιεχόμενα:

Νοερό ταξίδι στις βιβλιοθήκες του κόσμου: Κατάρ, Όσλο (Νορβηγία),
Ελλάδα, Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος), Σιγκαπούρη, Ελσίνκι (Φινλανδία),
Μόντρεαλ (Καναδάς), Βουκουρέστι (Ρουμανία), Τιετσίν (Κίνα).
Τόσο όμορφες και τόσο διαφορετικές .
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Εκπληκτική Γυναίκα (Phenomenal Woman)
BY MAY A ANGE LOU

Ο Falak μας συστήνει την Αφροαμερικανίδα πεζογράφο και ποιήτρια με το ελληνικό επίθετο.
Γεννήθηκε το 1928. Ενεργό μέλος του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα των αφροαμερικανών στις δεκαετίες του ’50 και του ’60. Στο έργο της, που τυγχάνει σημαντικής αναγνώρισης
στην Αμερική, κυριαρχεί το αυτοβιογραφικό στοιχείο. Ο πρώτος της σύζυγος ήταν Έλληνας από
τον οποίο κράτησε το επίθετο. Το ποίημα περιλαμβάνεται στη συλλογή Phenomenal woman.
Οι όμορφες γυναίκες αναρωτιούνται ποιο είναι το μυστικό
μου.
Δεν είμαι χαριτωμένη ή κατασκευασμένη ώστε να ταιριάζω
στο μέγεθος ενός μοντέλου
Αλλά όταν ξεκινάω για να τους πω,
Νομίζουν ότι λέω ψέματα.
Λέω,
Είναι στην έκταση των χεριών μου,
Στο άνοιγμα των γοφών μου,
Τη δρασκελιά του βήματός μου,
Το κυκλικό σημείο των χειλιών μου.
Είμαι μια γυναίκα.
Εκπληκτικά.
Εκπληκτική γυναίκα,
Αυτή είμαι εγώ.
Μπαίνω μέσα σε ένα δωμάτιο
Όσο χαλαρή όσο επιθυμείς,
Και σε έναν άντρα,
Οι τύποι στέκονται ή
Πέφτουν στα γόνατά τους.
Τότε μαζεύονται γύρω μου,
Μια κυψέλη από μέλισσες.
Λέω,
Είναι η φωτιά στα μάτια
μου,
Και η λάμψη των δοντιών μου,
To κούνημα της μέσης μου,
Και η χαρά των ποδιών μου.
Είμαι μια γυναίκα.
Εκπληκτικά.
Εκπληκτική γυναίκα,
Αυτή είμαι εγώ.
Οι ίδιοι οι άντρες έχουν αναρωτηθεί
Τι μου βρίσκουν.
Προσπαθούν τόσο πολύ
Αλλά δεν μπορούν να αγγίξουν
Το εσωτερικό μου μυστήριο.

Όταν προσπαθώ να τους δείξω
Λένε ότι ακόμα δεν μπορούν να
δουν.
Λέω,
Είναι στην καμάρα της πλάτης
μου,
Στον ήλιο του χαμόγελού μου,
Στην κούρσα του στήθους μου,
Στην χάρη του στιλ μου.
Είμαι μια γυναίκα.
Εκπληκτικά.
Εκπληκτική γυναίκα,
Αυτή είμαι εγώ.
Τώρα καταλαβαίνεις
Ακριβώς γιατί το κεφάλι μου
δεν είναι σκυμμένο.
Δεν φωνάζω ούτε χοροπηδάω
Ούτε χρειάζεται να μιλήσω πολύ
δυνατά.
Όταν με βλέπεις να περνάω
Πρέπει να σε κάνω περήφανο.
Λέω,
Είναι στο κλικ των τακουνιών
μου,
Στον κόμπο των μαλλιών μου,
Στην παλάμη του χεριού μου,
Στην ανάγκη της φροντίδας μου,
Γιατί είμαι μια γυναίκα
Εκπληκτικά.
Εκπληκτική γυναίκα,
Αυτή είμαι εγώ.
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Πιστεύετε ότι η καραντίνα παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα
Ναι παραβιάζονται η ελευθερία, το δικαίωμα στη μόρφωση, το δικαίωμα να αθλούμαστε και τα
εργατικά δικαιώματα, διότι αρκετά άτομα έχουν σταματήσει να δουλεύουν αναγκαστικά λόγω
της κατάστασης. Γενικώς παραβιάζεται η ζωή μας. Ευχαριστώ.
Μύριαμ
This corona and this quarantine have affected the world. Ι feel like being in jail. I don't' have
freedom. I can' t go outside, I will have a penalty.
Masoud

Ναι παραβιάζονται. Δεν μπορούμε να αγκαλιαστούμε, δεν μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε και
δε μπορούμε να αγοράσουμε άνετα ρούχα. Πρέπει να κάτσουμε στην ουρά ή να πάρουμε ραντεβού. Δε μπορούμε να αγοράσουμε το αγαπημένο μας φαγητό μετά από τις 8:00 το βράδυ, διότι οι
άνθρωποι φοβούνται και κλείνουν τα μαγαζιά για να μην πάρουνε πρόστιμο.
Χουσνάινα
Παραβιάζουν την ελευθερία του ανθρώπου, γιατί για να πάω κάπου, πρέπει να στείλω μήνυμα
και να κάτσω έξω όσο διαρκεί το μήνυμα, αλλιώς θα λάβω πρόστιμο και θα πρέπει να πληρώσω
300 ευρώ. Και το λένε λες και τα 300 ευρώ είναι καθημερινό χαρτζιλίκι. Αν αυτό πιστεύουν αυτοί, δεν ξέρω σε ποιον πλανήτη ζουν. Μου απαγορεύουν να είμαι κοντά στους φίλους μου και να
μη βλέπω τους συγγενείς αλλά στα λεωφορεία ο κόσμος είναι στρυμωγμένος λες και δεν κολλάει
ο ιός εκεί. Επιπλέον κάποιοι αστυνομικοί υπερβάλουν και γράφουν πολίτες χωρίς λόγο.
Αριστοτέλης
Τhis quarantine has stolen many human rights such as freedom, health, happiness, peace of mind.
Α lot of people are struggling with depression and a lot with mental health.
Falak

I would say this quarantine has stolen many things but importantly, I think is health whether it's
mental or physical
Asim
Πιστεύω πως παραβιάζεται η ελευθερία μας, διότι δεν μπορούμε να βγούμε έξω όποτε θέλουμε ή
όποτε βγαίνουμε πρέπει να στείλουμε μήνυμα και δεν μπορούμε να κάτσουμε και πολύ ώρα αλλιώς θα φάμε πρόστιμο... Επίσης και με την μόρφωση έχουμε πολλά προβλήματα...διότι με την
καραντίνα πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονικά μαθήματα...και πολλά παιδιά δεν μπορούν να κάνουν
ηλεκτρονικά μαθήματα, διότι δεν έχουν ίντερνετ ή δεν έχουν κινητό για να μπούνε...
Τασμία
Η καραντίνα μας χάλασε σαν ανθρώπους γιατί οικογένειες μείνανε χωρίς χρήματα, άλλες διαλύθηκαν γιατί ήταν τόσους μήνες μέσα και δεν ξέρουν τι να κάνουν και άλλες οικογένειες δεν τις
έβλαψε και τόσο πολύ.
Έραλντ
Θεωρώ πως παραβιάζουν τα δικαιώματα μας και δεν έχουμε την ελευθερία μας . Εκτός λοιπόν
από το γεγονός αυτό μας φέρονται λες και είμαστε ρομπότ, επιβάλλοντας μας τις ώρες που μπορούμε να βγούμε και να γυρίσουμε σπίτι. Επίσης, μας αφαιρούνε ακόμα και το δικαίωμα να αναπνεύσουμε υποχρεώνοντας μας να φοράμε τη μάσκα και να εμβολιαστούμε με ένα εμβόλιο που
θεωρώ ότι δεν έχει δοκιμαστεί αρκετά.
Ελευθερία
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Είναι χρήσιμη η δανειστική βιβλιοθήκη σε ένα σχολείο;
I believe a library is an important source of knowledge to young minds in schools. It develops the important habit of reading among the students and I think every school should have a library. Libraries also
provide another space for children to learn. It offers a quiet area for students to study and encourage students to read.
Falak
Θεωρώ πως μια βιβλιοθήκη στο χώρο του σχολείου θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική, αφού ένας από τους
σκοπούς των καθηγητών είναι να προσελκύσουν τους μαθητές να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στο διάβασμα και την μελέτη τους.
Ελευθερία
Εμένα προσωπικά τα βιβλία δεν μου τραβάνε το ενδιαφέρον. Άρα η δανειστική βιβλιοθήκη θα ήταν μια
κακή σκέψη.
Γιώργος
Μια βιβλιοθήκη είναι πολύ σημαντική για τους μαθητές. Οι μαθητές μπορούν που να διαβάσουν διαφορετικά βιβλία εκεί και επομένως μπορούν να αποδώσουν καλύτερα κατά την εξέταση διαβάζοντας διάφορα βιβλία.
Asim
Τα παιδιά επιλέγουν βιβλία από την δανειστική βιβλιοθήκη
και κυρίως βιβλία που τους βοηθούν στην εύρεση γνώσης
και στην ανάπτυξη συζήτησης για αυτά.
Δήμητρα
Μια βιβλιοθήκη θα ήταν καλή για να αυξήσουμε τις γνώσεις μας σε διάφορα θέματα και να μάθουμε διάφορα χρήσιμα πράγματα και επομένως μπορεί να σε βοηθήσει και σε
διάφορα διαγωνίσματα.
Αλέξανδρος
Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο και θα βοηθούσε πολύ τα παιδιά ....διότι πολλά παιδιά δεν ξέρουν καλά
ελληνικά για αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο για να μάθουν σιγά σιγά πιο καλά τη γλώσσα...και να μάθουν
και κάποια άλλα πράγματα που δεν ήξεραν....
Τασμία
Μια βιβλιοθήκη στο σχολείο θα ήταν καλή για να δανειζόμαστε βιβλία και τα ξένα παιδιά θα μπορούσαν
σιγά σιγά να μαθαίνουν και εκείνα.
Εραλντ
Εμένα δεν μου αρέσει πολύ να διαβάζω βιβλία αλλά πιστεύω πως μαθαίνουμε πολλά πράγματα από τα
βιβλία. Θα ήταν καλό να έχουμε στο σχολείο.
Χουσνάινα
Κατά τη γνώμη μου είναι και δεν είναι χρήσιμη, γιατί υπάρχουν πολλά άτομα που δε θα διάβαζαν βιβλία
και πάρα πολύ λίγα άτομα τα οποία θα δανείζονταν.
Αριστοτέλης
Εγώ δε διαβάζω βιβλία και για εμένα δεν είναι χρήσιμη η βιβλιοθήκη αλλά για κάποιο παιδί που διαβάζει,
ίσως θα ήταν χρήσιμη.
Γεωργία
Δεν θα μας βοηθούσε η δανειστική βιβλιοθήκη γιατί δεν νομίζω ότι κάποιο παιδί θα πήγαινε για να διαβάσει τα βιβλία.
Κρίσταμπελ
Δε νομίζω να είναι χρήσιμο, διότι εγώ προσωπικά δεν θα δανειζόμουν γιατί διαβάζω βιβλία πολύ σπάνια.
Μύριαμ
Θα ήταν ενδιαφέρον να έχουμε δανειστική βιβλιοθήκη στο σχολείο. Θα μπορούσα να διαβάσω βιβλία
στα ελληνικά , ώστε να βελτιώσω τα ελληνικά μου
Masoud

Σελίδα 5

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ

Η δική μου Ελλάδα
Η Ελλάδα είναι πραγματικά ένας μοναδικός
προορισμός. Παρά τη μικρή της έκταση, η
χώρα διαθέτει περιοχές με εξαιρετικό φυσικό πλούτο, ιδανικές για αποδράσεις τόσο σε
γραφικά νησιά, όσο και σε επιβλητικά βουνά. Επίσης έχει εξαιρετικά όμορφα μουσεία.
Η Σαντορίνη είναι από τα πιο γραφικά νησιά και σίγουρα ένα από τα καλύτερα μέρη
στην Ελλάδα. Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο
νησί των Δωδεκανήσων, δημοφιλής για τις
μαγευτικές παραλίες. Θα ήθελα να πάω σε
αυτά τα νησιά, τα λατρεύω πάρα πολύ!!!
Μου αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα, την αγαπάω μέσα από την καρδιά μου, έχει πολύ
δύσκολη γλώσσα αλλά είναι καταπληκτική.
Προσωπικά, δε θέλω ποτέ να φύγω. Θέλω
να μείνω για πάντα.
Χουσνάινα Ταρίκ

Η μεγάλη μου αδερφή
Η Χουσνάινα μας παρουσίασε ένα απόσπασμα από μια πακιστανική ιστορία στη γλώσσα Urdu.
O Falak το μετέφρασε στα αγγλικά.
Η Τασμία το μετέφρασε από τα αγγλικά στα ελληνικά.
Μεταξύ εμένα και της αδερφής μου, υπήρχαν
εννέα χρόνια διαφοράς. Αλλά και πάλι ήταν σαν
την κολλητή μου. Άκουγε και έκανε ό,τι της
έλεγα. Η αδερφή μου ήταν η καλύτερη αδερφή.
Ο κόσμος μου ξεκινούσε και τελείωνε με την
αδερφή μου.
Εγώ και η αδερφή μου ήμασταν τα μόνα αδέλφια. Συμπεριλαμβανομένου της μαμάς και του
μπαμπά ήμασταν 4 άτομα στην οικογένειά μας.
Το σπίτι μας ήταν σαν λίκνο ευτυχίας. Η μαμά
και ο μπαμπάς ήταν χαρούμενες προσωπικότητες. Δεν μπορούσα να είμαι χαρούμενος πουθενά, παρά μόνο στο σπίτι μου. Ακόμα και μερικές φορές το αγαπημένο μου παιχνίδι κρίκετ, θα
το έπαιζα με την αδερφή μου στο σπίτι, αντί σε
μια ομάδα . Όποτε εγώ και η αδερφή μου παίζαμε, χτυπούσα έξι μπαλιές σε ένα over, ενώ η
αδερφή μου έβγαινε έξι φορές σε ένα over….
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Πανδημία και εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Πανδημία, καραντίνα, τηλεκπαίδευση, διαδικτυακά μαθήματα. Τόσες λέξεις που εισέβαλλαν ξαφνικά στη ζωή μας και
την άλλαξαν δραματικά. Προσπαθήσαμε να καταγράψουμε τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τα προβλήματα αυτής της
κατάστασης, είτε ατομικά, είτε συνεργατικά. Ζητήσαμε να κάνουν το ίδιο και συμμαθητές μας από άλλες τάξεις.
Και αφού η δια ζώσης συνεργασία ήταν αδύνατη, μας βοήθησαν οι καθηγήτριες μας, λειτουργώντας ως γέφυρα για τη
μεταξύ μας επικοινωνία. Προέκυψαν έτσι τα δυο επόμενα κείμενα.


Το πρώτο έχει επιμεληθεί η καθηγήτρια κ. Βίβιαν Στραβορίζου σε συνεργασία με τα τμήματα ΒΥ1, ΓΝ2 και
ΓΑΕ.



Το δεύτερο είναι ένα διήγημα που προέκυψε συνεργατικά από τους μαθητές του Α1 με την καθοδήγηση της καθηγήτριας κ. Βιβής Παντελάκη

Το αποτύπωμα των πέντε μηνών εγκλεισμού και τηλεκπαίδευσης στους
μαθητές μας
Οι δυστυχίες στην πραγματικότητα είναι μία κοινή υπόθεση, αλλά δύσκολα τις πιστεύει κανείς όταν του πέσουν στο κεφάλι. Υπήρξαν στον κόσμο τόσες πανούκλες, όσοι και οι πόλεμοι.
Και παρόλα αυτά οι πανούκλες και οι πόλεμοι πάντα βρίσκουν τους ανθρώπους το ίδιο απροετοίμαστους.
Αλμπέρ Καμύ, Η Πανούκλα
Εδώ και ενάμιση χρόνο ήρθαμε αντιμέτωποι ξαφνικά και απροετοίμαστα με την πανδημία και τις
επιπτώσεις της σε υγειονομικό, κοινωνικό, οικονομικό και ψυχολογικό επίπεδο.
Απροετοίμαστοι φυσικά, καθώς η ανθρώπινη φύση είναι αισιόδοξη. Οι άνθρωποι όμως έχουν επίσης έμφυτη την τάση της προσαρμογής. Φυσικά δε βίωσαν όλοι την κατάσταση με τον ίδιο τρόπο.
Σε κάποιους κυριάρχησε το άγχος, ο φόβος, ο θυμός, η θλίψη. Για άλλους αποτέλεσε ευκαιρία,
ώστε να εξασφαλίσουν χρόνο για αγαπημένες δραστηριότητες, δημιουργία, αναστοχασμό.
Για τα παιδιά μας η πρόκληση και οι επιπτώσεις είναι μάλλον μεγαλύτερες, γιατί ο εγκλεισμός και
η απομόνωση είναι απόλυτα αντίθετα με την αυθόρμητη, ελεύθερη φύση τους και την ανάγκη τους
να ρουφήξουν την κάθε στιγμή.
Ας δούμε πώς κάποιοι μαθητές μας των τμημάτων ΒΥ1, ΓΝ2 και ΓΑΕ βίωσαν αυτό το δεύτερο
5μηνο του εγκλεισμού και της τηλεκπαίδευσης μέσα από την κατάθεση των προσωπικών εμπειριών
και συναισθημάτων τους.
«Η ζωή μας άλλαξε πολύ και δε γνωρίζω πόσο θα διαρκέσει αυτό. Οι ανθρώπινες σχέσεις άλλαξαν
και οι άνθρωποι φοβούνται να πλησιάσουν ο ένας τον άλλο. Απαραίτητο αξεσουάρ οι μάσκες, τα
μέτρα προστασίας, οι αποστάσεις. Πλέον τα φυσιολογικά μας φαίνονται περίεργα και η επιστροφή
στην κανονικότητα δε γνωρίζουμε αν θα είναι ξανά η ίδια. Νέες μέθοδοι εκπαίδευσης μέσα από τον
υπολογιστή - μόνο αν κάποιος θέλει και ενδιαφέρεται θα προχωρήσει και θα μάθει, ακόμα και η
γνώση θα είναι δύσκολη πλέον. Δίνουμε αναφορά για κάθε μας κίνηση, από το σούπερ μάρκετ μέχρι τη βόλτα με το σκύλο.»
«Περιορισμοί, αυστηρά μέτρα, κλεισμένοι στα σπίτια, κούραση, οθόνες κινητών πρωί πρωί, πίεση,
άγχος, διάβασμα, απελπισία, αδιαφορία, τρέλα.. όλα αυτά τα συναισθήματα κυριαρχούσαν αυτούς
τους 5 μήνες. Προσπαθούσα να παραμένω καλά ψάχνοντας θετικά πράγματα σε αυτό το χάος. Διάφορες σκέψεις και αποφάσεις που από τη μία με έπνιγαν και από την άλλη βοηθούσαν.»
«Ξεκούραση, χρόνος για να με εξερευνήσω καλύτερα, χρόνος για την οικογένειά μου. Ανακάλυψη
νέων χόμπι, συναισθημάτων. Περισσότερη ώρα στην τεχνολογία. Έζησα μία νέα πραγματικότητα.
Μπόρεσα να δω από μία άλλη οπτική γωνία.»
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«Πιστεύω ότι είχαν ενδιαφέρον τα online μαθήματα, δεν ήταν τόσο βαρετά. Είχες χρόνο να κάνεις
διάφορα πράγματα, όπως να διαβάσεις ένα λογοτεχνικό βιβλίο, να ξεκινήσεις γυμναστική και να
ξεκουραστείς.»
«Απίστευτα βαρετό! Δεν είχα κίνητρο για να διαβάσω. Ένιωθα αποστασιοποιημένος, τίποτα, κενό.
Έμπαινα και προσπαθούσα να μείνω ξύπνιος. Τελείως ελεεινό.»
«….. Οθόνες, έλεγχοι, κούραση. Βγαίνουμε έξω, βλέπουμε κι άλλους κουρασμένους από τους ελέγχους και τις οθόνες.»
«Κάθε μέρα ξυπνούσα στις 8.00πμ, αλλά το κομπιούτερ το άνοιγα στις 8.15 γιατί βαριόμουν να
σηκωθώ να το βρω στο κρεβάτι. Συνήθως τις πρώτες ώρες κοιμόμουν, κάποιες φορές έπαιρνα απουσίες, κάποιες όχι. Πάλι καλά που είχα κάνει μία πατέντα κι έβαζα κάθε ώρα να χτυπάει το ξυπνητήρι 5 λεπτά πριν κλείσουμε το μάθημα που είχαμε εκείνη τη στιγμή. Όταν ήμουν ξύπνιος συνήθως έπαιζα αλλά προς έκπληξή μου παρακολουθούσα κιόλας.»
«Ήταν βολικό σε αρκετά πράγματα, αλλά λίγο βαρετό. Βέβαια το προτιμούσα από το σχολείο γιατί εξοικονομούσα χρόνο. Το καλό της τηλεκπαίδευσης είναι ότι έκανες πολλά ταυτόχρονα και
ήσουν πιο άνετα.»
« Η καραντίνα ήταν κάτι που εγώ προσωπικά δεν το περίμενα και ούτε το ήθελα, διότι αρχίσαμε
για 2η φορά το ηλεκτρονικό μάθημα, το οποίο δε βολεύει καθόλου. Στη Γ΄ τάξη που είμαι χρειαζόμουν περισσότερο το κανονικό σχολείο λόγω των εργαστηρίων και των μαθημάτων για τις πανελλήνιες.»
«Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Θα μου άρεσε να το ξανακάναμε. Διότι μένω μακριά και μου είναι
πιο εύκολο το μάθημα στο σπίτι. Αλλά και στο σχολείο είναι άλλη η επαφή, μπορείς να εκφραστείς καλύτερα.»
«Η καραντίνα ήταν απαίσια. Βαρέθηκα και μιζέριασα, παρόλο που έβγαινα. Μας έφαγε τα καλύτερά μας χρόνια. Η τηλεκπαίδευση στην αρχή ήταν ωραία, βόλεψε αρκετά, αλλά κι αυτή κούρασε
κάποια στιγμή. Με έριξε αρκετά ψυχολογικά, διότι συνέβη τη χρονιά που δίνω πανελλήνιες και
δεν είχα όρεξη και την ψυχολογία να διαβάσω όπως και όσο θα ήθελα.»
«Ήταν μία ενδιαφέρουσα περίοδος του χρόνου, γιατί πρώτη φορά στη ζωή μου αναγκάστηκα να
είμαι 5 μήνες μέσα στο σπίτι, να φοράω αναγκαστικά μάσκα έξω και το πιο ενδιαφέρον απ’ όλα
ήταν τα διαδικτυακά μαθήματα»
« Η καραντίνα ήταν κουραστική. Με εξάντλησε ψυχολογικά και σωματικά. Πέρασα πολλές ώρες
διαλογισμού αλλά και πολλές
ώρες στρεσογόνων σκέψεων.
Προσπάθησα να εξασκήσω την
αυτοσυγκράτησή μου. Αυτοσυγκρατήθηκα ώστε να μην τρώω
πολύ.»
Το αποτύπωμα της πανδημίας
μέσα μας ίσως δε σβήσει όταν η
ίδια σβήσει. Ελπίζουμε όμως να
μας αφήσει πιο δυνατούς,
έχοντας ανακαλύψει το εύρος
των δυνατοτήτων προσαρμογής
μας και να αποτελέσει για τον
καθένα μας μια ιστορία επιβίωσης, στη θύμηση της οποίας
κάποτε κι ενώ θα ζούμε ελεύθερα, θα μπορούμε να χαμογελάμε με περηφάνεια.
https://voxeurop.eu/
Βίβιαν Στραβορίζου
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Πανδημία και εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαδικτυακά μαθήματα
Η παρακάτω ιστορία γράφτηκε από εμάς, τους μαθητές του Α1, δηλαδή
για την ακρίβεια από όσους μπορούμε και παρακολουθούμε διαδικτυακά το μάθημα…..
Είδα ένα περίεργο όνειρο!! Κάναμε λέει μάθημα διαδικτυακά για αρκετό καιρό. Στις
αρχές ήταν ωραία, γιατί δεν πηγαίναμε σχολείο. Μετά όμως άρχισε να μας κουράζει
γιατί αντιμετωπίζαμε προβλήματα.
Η Μύριαμ δεν μπορούσε να ξυπνήσει εύκολα από τη στιγμή που δεν έβγαινε έξω για
να πάει στο σχολείο.
Του Αριστοτέλη το κινητό ώρες-ώρες αργούσε να ανοίξει, επειδή είχε φάει μερικές
πτώσεις.
Ο Γιώργος έμπαινε στο μάθημα με πονοκέφαλο, γιατί αυτή η κατάσταση τον είχε απογοητεύσει με αποτέλεσμα να μην κοιμάται τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της ημέρας
αισθανόταν κουρασμένος.
Η Τασμία στο πρώτο τετράμηνο δεν είχε καθόλου internet και δεν μπορούσε να παρακολουθήσει κανένα μάθημα αλλά και
μετά δεν είχε καλή σύνδεση, ενώ ταυτόχρονα το κινητό της κόλλαγε πολλές
φορές, δεν ακουγόταν καλά η φωνή και
δεν μπορούσε να προσέχει στο μάθημα
καλά.
Η Ελευθερία έμενε σε μια περιοχή,
όπου η σύνδεση ήταν ασταθής, γίνονταν συνέχεια διακοπές ρεύματος και
ήταν δύσκολο να παρακολουθήσει το
μάθημα, γιατί η οικογένεια της είναι
εφταμελής, τα αδέρφια της έκαναν ταυτόχρονα μάθημα και η μητέρα της εργαζόταν
μέσω του υπολογιστή. Έτσι πολλές φορές μιλούσαν όλοι μαζί με αποτέλεσμα το μάθημα να είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Ο Αλέξανδρος είχε θέματα με το κινητό του που κόλλαγε κάποιες φορές, ενώ πολλές
φορές, ξαφνικά, πεταγόταν έξω από το μάθημα.
Η Χουσνάινα είχε πολλές απουσίες λόγω κακής σύνδεσης στο διαδίκτυο. Έτσι πολλές
φορές αντιμετώπιζε προβλήματα, αφού δεν μπορούσε να μιλήσει. Το εφτάωρο διαδικτυακό μάθημα την κούραζε και συχνά πονούσαν τα μάτια της.
Η Κρίσταμπελ πιεζόταν, γιατί έπρεπε να κοιμηθεί νωρίς για να ξυπνήσει νωρίς και να
κάνει μάθημα, ώστε να μην πάρει απουσίες.
Η Δήμητρα είχε θέματα με τη σύνδεση της και ορισμένες φορές δεν μπορούσε να πα-
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ρακολουθήσει τα μαθήματα. Όσο περνούσε ο καιρός αισθανόταν ότι η κατάσταση γινόταν πιο δύσκολη.
Ο Φαλάκ, παρότι δεν του αρέσει να παραπονιέται, είχε κουραστεί με τα διαδικτυακά μαθήματα, γιατί με αυτό το πράγμα οι μαθητές έχαναν την αλληλεπίδραση πρόσωπο με
πρόσωπο. Έτσι περιορίζονταν οι επικοινωνιακές τους δεξιότητες, γιατί δεν μπορούσαν
να επικοινωνήσουν με τους συμμαθητές τους και τους καθηγητές σε καθημερινή βάση.
Επίσης έχαναν την ευκαιρία να δεχτούν προσωπικές οδηγίες από τους καθηγητές τους,
καθώς και τη συζήτηση μέσα στην τάξη. Πίστευε ότι δε μάθαινε τίποτα, όχι μόνο στο
σχολείο αλλά και στην τάξη των αγγλικών.
Του Ασίμ, του έλειπε η επικοινωνία με τους συμμαθητές και τους καθηγητές. Πίστευε
ότι στην τάξη οι μαθητές μπορούσαν να συγκεντρωθούν καλύτερα, ενώ στο σπίτι ήταν
πιο εύκολο να φύγουν από το μάθημα.
Ο Έραλντ έβρισκε τα διαδικτυακά μαθήματα λίγο αστεία, γιατί οι μισοί μαθητές κοιμόντουσαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ενώ οι άλλοι μισοί έκαναν μάθημα. Οπότε
ήταν ένα μπάχαλο. Ανυπομονούσε να ανοίξουν τα σχολεία για να φτιάξουν όλα.
Ξαφνικά άκουσα έναν θόρυβο. Ήταν το ξυπνητήρι. Πετάχτηκα. «Τι εφιάλτης ήταν αυτός!!!», σκέφτηκα και σηκώθηκα να ετοιμαστώ για το σχολείο.
Και τότε συνειδητοποίησα την πικρή αλήθεια. Το όνειρο που είδα ήταν η καθημερινή
μου πραγματικότητα. Άνοιξα γρήγορα το κινητό μου και μπήκα στη διαδικτυακή μου
τάξη. Με ένα κλικ…έτσι απλά.
Στο βάθος άκουσα μια φωνή να λέει:
«Παιδιά με ακούτε; Με ακούτεεεε; Με ακούτεεεεεεε;»
Ένα ακόμα εφτάωρο μπροστά στον υπολογιστή ξεκινούσε.

Χιόνι στο σχολείο μας και στις γειτονιές μας
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Γιατί οι νέοι δε διαβάζουν βιβλία σήμερα;
Τα βιβλία δεν είναι
τόσο χρήσιμα πλέον
διότι έχουμε την τεχνολογία, η οποία
έχει εξελιχθεί πάρα
πολύ. Τώρα όλοι
έχουμε το κινητό
μας, με το οποίο οι

περισσότεροι ασχολούμαστε είκοσι
τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο και
μπορούμε να βρούμε
ό,τι θέλουμε, ό,τι
αναζητάμε, μέχρι
και το ηλεκτρονικό
βιβλίο.
Αυτό βέβαια δεν ισχύει για όλους. Κάποιοι πάνε σε βιβλιοθήκες, δανείζονται βιβλία για να
διαβάσουν, να μάθουν, να διασκεδά-

σουν, να ξεχάσουν
τα προβλήματα
τους ,να πάρουν ιδέες, να ταξιδέψουν με
τη φαντασία τους.
Απλά, προσωπικά,
πολύ σπάνια θα πάρω βιβλίο να διαβάσω, εκτός από τα βιβλία του σχολείου.
Αυτά τα διαβάζουμε
θέλουμε δεν θέλουμε.
Miriam Erharuyi

Χάρτινα ή ηλεκτρονικά βιβλία στο σχολείο;
Τα ηλεκτρονικά βιβλία (e-books) έχουν
τα πλεονεκτήματα
τους. Ένα από αυτά
είναι ότι δεν θα
χρειάζονται τόσα βιβλία και τόσα χαρτιά
για το σχολείο με αποτέλεσμα την προστασία του περιβάλλοντος.
Επίσης, αν το e-book
είναι διαδραστικό,
μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε εφαρμογές,
ώστε να είναι πιο ενδιαφέρον το μάθημα.
Υπάρχουν όμως και
μειονεκτήματα. Δεν
θα ήταν τόσο εύκολο

να τα χρησιμοποιήσουμε, γιατί θα
χρειαζόταν να υπάρχει στο σχολείο
ασύρματο ίντερνετ
υψηλής ταχύτητας
και τα κινητά των
μαθητών να είναι
φορτισμένα σε όλο
το 6ωρο ή το 7ωρο.
Αν γινόταν το οτιδήποτε με το ρεύμα
ή με το ίντερνετ
όλο το σχολείο δεν
θα μπορούσε να κάνει μάθημα.
Το άλλο πρόβλημα
θα ήταν ότι παρόλο
που οι μαθητές
στην πλειοψηφία
μας ξέρουμε από

κινητά και μπορούμε
να τα χρησιμοποιήσουμε, υπάρχει και
ένας αριθμός μαθητών οι οποίοι δε χρησιμοποιούν τεχνολογία, άρα δε θα μπορούν να παρακολουθήσουν.
Επιπλέον είναι δύσκολο να χρησιμοποιούμε κάθε μέρα
τόσες πολλές ώρες το
κινητό, όχι μόνο για να μιλάμε με τους φίλους και τους
συγγενείς που
είναι μακριά
αλλά και 6 με
7 ώρες, ώστε

να κάνουμε και μάθημα.
Είναι κουραστικό
και αυτό έγινε φανερό κατά τη διάρκεια
της καραντίνας που
είναι προσωρινή κατάσταση. Αν έπρεπε
να είναι η καθημερινότητα μας, δεν ξέρω αν θα το αντέχαμε.
Αριστοτέλης Αλέσιος
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Καζί Ναζρούλ Ισλάμ ( কাজী নজরুল ইসলাম ) Ο εθνικός ποιητής του Μπαγκλαντές
Βεγγαλέζος ποιητής,
συγγραφέας, μουσικός.
Ο ακτιβισμός του Ναζρούλ για την πολιτική
και την κοινωνική δικαιοσύνη του έδωσαν
τον τίτλο του
"Επαναστάτη Ποιητή".
Τα έργα του τιμώνται
εξίσου και εορτάζονται
στο Μπαγκλαντές και
την Ινδία, ιδίως στις
βεγγαλόφωνες πολιτείες
της Ινδίας.
Υπηρέτησε στον Βρετανικό Ινδικό Στρατό στη
Μέση Ανατολή, κατά
τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, και
μετά εργάστηκε ως δημοσιογράφος στην Καλκούτα. Επέκρινε τη
Βρετανική κυριαρχία
και κάλεσε για επανάσταση μέσα από τα ποιητικά του έργα, όπως το
"Μπιντρόχι" (Ο Επαναστάτης) και το

"Μπανγκάρ
Γκάαν" (Το Τραγούδι της Καταστροφής).
Ο εθνικιστικός ακτιβισμός στο ινδικό κίνημα ανεξαρτησίας, τον οδήγησε
σε συχνές φυλακίσεις από τις αποικιακές βρετανικές
αρχές. Ενώ βρισκόταν στη φυλακή, ο
Ναζρούλ έγραψε το
"Ρατζμπαντίρ Τζα- Η μεγαλύτερη παραλία του κόσμου (15 km) βρίσκεται στο
μπανμπάντι" (Ένα Μπαγκλαντές στο Κοξ Μπαζάρ.
-πόθεση του Πολιτικού
Ο Ναζρούλ έγραψε
πη, η ελευθερία, η ανΚρατουμένου). Τα γραδιηγήματα, μυθιστοθρωπιά και η επανάπτά του σε μεγάλο βαθμό
σταση. Ήταν αντίθετος ρήματα και δοκίμια
ενέπνευσαν τους
αλλά είναι περισσότεμε κάθε μορφή μισαλΜπενγκάλι του Ανατολιρο γνωστός για τα
λοδοξίας και φανατικού Πακιστάν ,κατά τη
τραγούδια και τα ποισμού, συμπεριλαμβαδιάρκεια του Απελευθεήματά του.
νομένων των θρησκευρωτικού Πολέμου του
Τασμία Αλάμ
τικών διακρίσεων, καΜπαγκλαντές.
θώς και των διακρίσεΤα γραπτά του διερευων με βάση την κάστα
νούν θέματα όπως η αγά- και το φύλο.

Λόγια μεγάλων συγγραφέων-ποιητών
«Αν

έστω και ένα παιδί σε κάποια άκρη του κόσμου πεθαίνει από την πείνα ή από τον
πόλεμο, τότε ο πολιτισμός μας έχει αποτύχει οικτρά»
Νίκος Καζαντζάκης
«Τα παιδιά σου δεν σου ανήκουν. Είναι γιοι και κόρες της ίδιας της ζωής»
Χαλίλ Γκιμπράν (Ο κήπος του Προφήτη)
«Οι άνθρωποι δε χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται
είναι…. Ένα χέρι για να κρατηθούν, ένα αυτί να τους ακούσει και μια καρδιά που να
μπορεί να τους καταλάβει»
Αντουάν ντε Σαιντ Εξυπερύ ( Μικρός πρίγκηπας)

2ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΤΑΞΗ Α1

Προτείνουμε βιβλία...

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Ameer Asim

Αλάμ Τασμία
Αλέσιος Αριστοτέλης
Αλικάι Έραλντ
Γιαννοπούλου Δήμητρα
Γκιντέρσα Αλέξανδρος
Γκόρας Γιώργος
Γναφάκη Ελευθερία
Erharuyi Miriam
Εζεοντίκε Κρίσταμπελ
Siyar Falak
Ταρίκ Χουσνάινα
Χουρμάτ Μασούντ

Συνεργάστηκαν μαθητές
από τα τμήματα:
ΒΥ1, ΓΝ2 και ΓΑΕ

Υπεύθυνη καθηγήτρια:
Παρασκευή Παντελάκη

Είμαστε στο διαδίκτυο:
http://http://2epal-galats.att.sch.gr/joomla/

