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«Χρονικά» και «Πειραματικό». Δυό παλιότερες εκδόσεις τον σχο
λείου. Τα «Χρονικά» εκδίδονταν στη δεκαετία του 50 κυρίως και 
σ' αυτά έγραφαν σχεδόν μόνο καθηγητές και δάσκαλοι του σχο
λείου. Βγήκαν πολλά τεύχη των «Χρονικών», μέχρι που σταμάτη
σαν, για άγνωστους σε μένα λόγους, να εκδίδονται. Τα περισσότε
ρα από αυτά τα τεύχη υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του σχολείου, και 
αν κάποιος τα ξεφυλλίσει, θα πάρει μια ιδέα του τι σήμαινε τότε 
Πειραματικό.

Το «Πειραματικό» έβγαλε πέντε ή έξι τεύχη στην εποχή 76-79 
και μετά σταμάτησε άδοξα την πορεία του. Το «Πειραματικό» ήταν «περιοδικό τέχνης, κριτι
κής και σύγχρονου προβληματισμού», όπως έγραφε στο εξώφυλλο του, και σ' αυτό έγραφαν 
μόνο μαθητές. Δυό είναι οι κυριότεροι λόγοι που η προσπάθεια αυτή σταμάτησε. Ο πρώτος εί
ναι ότι δεν μπορούσαν εύκολα να συγκεντρωθούν κείμενα μαθητών που το επίπεδο τους να 
ταιριάζει στο κλίμα του περιοδικού και ο δεύτερος ότι το περιοδικό δεν μπορούσε να πουλή
σει αρκετά αντίτυπα για να καλύψει τα έξοδα του, αφού και πολλοί μαθητές μέσα από το σχο
λείο δεν το αγόραζαν.

Και να που τώρα κρατάτε στα χέρια σας την «τρίτη γενιά» των εκδόσεων του Πειραματι
κού. Μια έκδοση κατά πολύ διαφορετική από τις πρηγούμενες. Μια έκδοση - άλμπουμ που θέ
λει να αποθανατίσει την χρονιά που τώρα φεύγει. Μια έκδοση με πολύ αβέβαιο μέλλον, που 
έρχεται να σταθεί δίπλα στα «Χρονικά» που σημάδεψαν τη χρυσή εποχή του σχολείου και 
στο «Πειραματικό» που σημάδεψε τον πολιτιστικό οργασμό της εποχής μετά τη δικτατορία.

Άραγε θα υπάρξει «Πειραματικό '88»; Κανείς δεν μπορεί να το πει στα σίγουρα, όταν ό
λη αυτή η προσπάθεια βασίζεται στην καλή θέληση λίγων αποφοίτων. Βέβαια, δεν μπορώ να 
το αρνηθώ, φέτος η βοήθεια και η συμπαράσταση από μέρους μαθητών και καθηγητών ήταν 
πολύ μεγαλύτερη από πέρσι, αλλά και αυτό δεν αρκεί. Θα μπορούσε την έκδοση αυτή να την 
αναλάβει μια τάξη του σχολείου ή μια ομάδα παιδιών από διάφορες τάξεις, με την επίβλεψη 
κάποιου καθηγητή και των αποφοίτων. Και επειδή οι περισσότεροι θα απαντήσουν «μα δεν έ
χουμε χρόνο», ας σκεφτούν ότι το βιβλίο αυτό βγήκε από δυό άτομα, σε ένα κλάσμα του ελεύ
θερου χρόνου τους. Σε μια ολόκληρη τάξη ή ομάδα, τα πράγματα θα πρέπει να είναι κάπως 
καλύτερα.

Η έκδοση αυτή είναι κάτι το πολύ ευέλικτο. Πέρα από τις φωτογραφίες, δεν υπάρχει πε
ριορισμός στο τι θα μπορούσε να περιλάβει. Κείμενα οποιουδήποτε προβληματισμού (ή και 
χωρίς καθόλου προβληματισμό) από μαθητές ή ακόμα και από καθηγητές, συνεντεύξεις, αν
ταποκρίσεις, ποιήματα, σκίτσα, φωτογραφίες, σχέδια, όλα αυτά χωρούν εδώ σ' αυτές τις σε
λίδες. Μ' αυτό τον τρόπο το σχολείο θα μπορούσε να βοηθήσει και στην ανάπτυξη άλλων εν
διαφερόντων, όπως της δημοσιογραφίας, της φωτογραφίας, της ποίησης, της λογοτεχνίας 
και της ζωγραφικής, και όλα αυτά με την ελάχιστη προσπάθεια. Θα έδειχνε ότι σχολείο δεν 
θα πει αναγκαστικά και μόνο αρχαία, μαθηματικά και χημεία και ότι τα ενδιαφέροντα των μα
θητών δεν περιορίζονται στα «ΘΛΤΑΧΥ». Η έκδοση αυτή έχει πάντα ένα μίνιμουμ ύλης και 
ένα μίνιμουμ αγοραστών που δεν θα την αφήσουν να σβήσει όπως το «Πειραματικό». Ο Βασί
λης κι εγώ κάνουμε ό,τι μπορούμε. Από εσάς που διαβάζετε αυτές τις γραμμές περιμένουμε 
την ανταπόκριση.
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Γειά σας! Από τα πρώτα πράγματα σ' αυτό το βιβλίο είναι κι αυτό 
εδώ το σημείωμα. Θάθελα έτσι, «χωρίς πρόγραμμα», ν' αναφερθώ 
σε πρόσωπα και πράγματα τάξεων έτσι όπως τα βλέπω σαν ένας 
απ' τους «απέξω» γνωρίζοντάς τους εδώ κι αρκετό καιρό.
Ξεκινάμε λοιπόν:

Τρίτη Γυμνασίου: Μιλάμε για ΤΗΝ τάξη! Οχι βέβαια γιατί 
κάθε χρόνο ο φίλος μου ο Δημήτρης προσπαθεί να μας το παίξει 
«αρχιτρελάρας» γράφοντας και ξαναγράφοντας ότι είναι η πιο 

τρελή τάξη του σχολείου, τέτοια που δεν έχει ξαναπεράσει ποτέ κι άλλα που έχουν καταντή
σει μασημένη μαστίχα * όχι λοιπόν γι' αυτά, αλλά γιατί το βλέπεις κάθε στιγμή πως χάρη στην 
ξενοιασιά που τους διακρίνει — βλέπετε τελευταία χρονιά χωρίς εξετάσεις — είναι έτοιμοι να 
κάνουν καθετί που θα σκαρφιστούν — αρκεί να σπάσουν πλάκα! Και βέβαια πώς να μη το κά
νουν αυτό, όταν διαθέτουν «παιδιά-διαμάντια», όπως ο Βλαχοδημητρόπουλος, ο Ισαακίδης, 
ο Καρπούξας, ο Παντελίδης, ο Ουζούνης κι άλλοι πολλοί καθώς και κάποιες - εδώ να μη 
λέμε ονόματα — που προσπαθούν κι αυτές να διαδόσουν τη φήμη της τάξης σ' όλο το σχο
λείο! Γενικά είναι μια τάξη με μεγάλες προοπτικές εξέλιξης, παρά τον «σερίφη» που τους έχει 
φορτωθεί...

Ακολουθεί η Β' Αυκείου — η τάξη των μεγάλων αντιθέσεων. Από τη μια η παρέα του Β2 
(Νάσλας - Φόρογλου και άλλοι που βεντετίξουν) όπου περιλαμβάνονται και κάποια «φυτά» 
(!), από την άλλη του Βπαιδιά απλά και πολύ ήσυχα, όπως τους κατηγορεί το Β2. Αυτό πάν
τως που αξίζει στο Β, είναι να ακούει κανείς τη Βάνα να συζητάει πολιτικά! Κυρίως δεν χάνει 
ποτέ την ψυχραιμία της και την θαυμάζω γι' αυτό! Σε γενικές γραμμές λοιπόν τάξη χαβαλετζί- 
δικη που σπάνε κι αυτοί αρκετή πλάκα, σχετίζονται όμως πολύ με λιπαρούς Αφρικάνους, 
ποιος ξέρει γιατί...

Να πάμε στη Γ' Αυκείου; Σκεφτείτε πως ο Βίκτωρ σταμάτησε φέτος το σκι για να διαβά
σει — τρόπος του λέγειν βέβαια, γιατί κάθε Σάββατο περνούσε απ' το «ΤΙΤΤ». Πέρα απ' τα α
στεία όμως κι άλλοι αραίωσαν τις παρουσίες τους στα «γνωστά» μέρη. Περπατώντας στον 
δρόμο Θα δεις τον Παπαγεωργίου με τα βιβλία στο χέρι, εικόνα ασυνήθιστη. Θυμάμαι στον 
χορό μας πολλούς που ήρθαν αργά — μόλις σχόλασαν απ' το φροντιστήριο. Γενικά είναι η τά
ξη που ζει έντονα στο ρυθμό των πανελλαδικών που έρχονται καλπάζοντας — όπως θα έκανε 
και κάθε άλλη Γ' Αυκείου στη Θέση της. Κουράγιο παιδιά! Έμεινε μόνο ένας μήνας... Κι ύστε
ρα αλήτες - αλλά ΚΥΡΙΑΕ!

Μετά είναι η Α ' Αυκείου — η τάξη αίνιγμα. Να είναι κι εδώ το άγχος των εξετάσεων που 
είναι οι πρώτες, να είναι ξαφνική ωριμότητα; Να είναι τα σχόλια απ' τη διεύθυνση για το περυ- 
σινό 'ΎΑ νΟυΒΑ ΓΤϋΒ"? νομίζω τίποτε απ' αυτά. Σίγουρα η παρέα της Όρλυς, της Σάντυς, 
της Αννας, της Χριστίνας έχει χάσει κάποιο απ' το ενδιαφέρον της. Απ' την άλλη μεριά κά
ποιοι μπλέχτηκαν με το επαγγελματικό ΒΑ8ΚΕΤ (καλή καριέρα Νίκο στον ΠΑΟΚ!), άλλοι 
σε άλλα κυκλώματα κι έμεινε η Νέλλη να θυμίζει (τάχα...) τα λεφτά, ο Φώτης να νοιάζεται για 
το ποδόσφαιρο στο ΑΝΑ ΤΟΤΙΑ (ψώνιο κι αυτό...), κι ο Αμπατζίδης, το ταλέντο σ' όλες τις 
πλευρές του ελληνικού αθλητισμού, εκτός ίσως απ' το κολύμπι όπου τον καλύπτει ο Ιωαννί- 
δης (ή όχι, Αρη;).

Περνάμε στη Β' Γυμνασίου. Εδώ η κυρία Πολύχρονη (αυτό είναι το σωστό όνομα) φαίνε
ται να κρατάει γερά τα λουριά, γιατί μπαίνοντας στην τάξη της δεν ακούγονται ούτε τα σφυρίγ
ματα ούτε τα χειροκροτήματα, ούτε οι ηλίθιες ερωτήσεις που βέβαια δεν ειρωνεύονται εμάς, 
αλλά σκοπό έχουν το «χαβαλέ». Εδώ θα πω πόση εντύπωση μου έκανε το κείμενο των δυό
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κοριτσιών, της Ελένης και της Ασπασίας για τον έξυπνο και πρωτότυπο τρόπο με τον οποίο 
παρουσίασαν τα νέα τους.

Σίγουρα η Α' Γυμνασίου θα είναι η αδικημένη αυτού του κομματιού. Τι μπορώ να γράψω 
για παιδιά που τα ξέρω ελάχιστα, αν όχι καθόλου, πέρα απ' το ότι είναι «μια τάξη με καλά παι
διά και γενικά καλούς μαθητές» (!?) όπως έγραφε πέρυσι στο κείμενο της τάξης του κάποιο 
παιδί; Βέβαια θα πλασαριστούν κι αυτοί — καθένας στο κύκλωμα του. Βεντέτες και μη θα υ
πάρχουν πάντα — όπως πάντα θα υπάρχει και μιά Α ' Γυμνασίου...

Αυτά και μια σημείωση: φέτος κείμενα πήραμε πάρα πολλά — άλλα πολύ καλά και άλλα 
πιο λίγο. Φροντίσαμε πέρα απ' το αντιπροσωπευτικό της τάξης να βάλουμε κι άλλα, όσο το 
δυνατό πιο πολλά. Αυπόμαστε για όσα δεν μπήκαν — σίγουρα έπρεπε να γίνει κάποια επιλο
γή, για να χωρέσουμε.

Αυτά και ... καλό ξεφύλλισμα.



Αν δεν μπορεί να καρφώσει 
αλλιώς...



■





Και τα μυαλά στα κάγκελα!

της γυμναστικής...

Πόσα ζευγάρια μάτια 
σε παρακολουθούν 

σε κάθε κίνησή σου;



Ο Επόπτης τον Σχολείου κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης-Νονάρος

Η Διευθύντρια του Σχολείου κ. Ανθούλα Σεφεριάδου
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Δεδοΰσης Παν. 
Μαθηματικός 
Πολύχρονη Φ. 
Φιλόλογος 
Καλαμπάκας Γ. 
Φυσικός

Πάσχος Χρ.
Φιλόλογος
Ιωαννίδης Θαν.
Φιλόλογος
Πότης Κων.
Μαθηματικός

I».

Παπαποστόλου Αλ.
Οικιακής οικονομίας ;
Κρέντζας Δημ.
Φυσικός
Μαστοροδήμος Χρ.
Θεολόγος
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Τιμονίδου Στ.
Α γγλικών
Χαραλαμπίδου Ελ.
Α γγλικών

Ζαρφτσιάν Ειρ.
Γαλλικών

Μα κρίση Ελ.
Γυμνάστρια
Γαβριηλίδης Ελ.
Φιλόλογος

1*2413



Μιμικός Θ.
Μουσικός

Ιωαννίδης Θαν.
Φιλόλογος

■

Λόππα Ε.
Φιλόλογος

Παντελίδης 11.
Μαθηματικός

Κατραμάδος Μ.
Φιλόλογος

ϊ ,
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Σκαρλάτος Ηλ.
Φιλόλογος
Φυλακτόπουλος Π. 0* 
Μαθηματικός
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Πελαγίδης Σ.
Φιλόλογος

Κόραβος I.
Φιλόλογος

Μπολέτσης Σ.
Φιλόλογος

Κάλφα Β.
Γαλλικών

Χριστιανός Θ. 
Φιλόλογος

& " Παντελίδης Π. 
Μαθηματικός 

Κόραβος I. 
Φιλόλογος 

Πρόγια Β. 
Γαλλικών
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Κυρ - Στέφανος

Τσιάτσιος Θ.
Χημικός

Γιοφτσογλου Κ.
Γραμματέας



ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ
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1

Δάσκαλοι
Κούγκουλος Γ (Γ' Δημοτικού), Βουλγαρόπουλος Π (Στ' Δημοτικού), Τοκατλίδης Γ (Ε' Δημοτικού), 
Τασόπουλος X (Δ' Δημοτικού), Καραμητρόγλου Θ (Β' Δημοτικού), Παπαγεωργίου Ν (Λ' Δημοτι
κού), Κόγιας Δ (Μονοθέσιο), Ανδρεάδου Α (Νηπιαγωγείο).

Νήπια
Αβτζής, Αγγελούδης, Αχτσαλωτίδης, Βαρναλίδης, Γεωργαντάς, Ζιώγας, Θεοδωρίδης, Κλειδόπου- 
λος, Λαζαρίδης, Μαμόπουλος, Μανώλης, Μπαλούτογλου, Μπαλτάς, Νικόπουλος, Παρθενάκης, 
Ρηγάτης, Τζιώγας Π, Τζιώγας X, Τουρνάς, Χαβούζης, Βαρβαλιού, Δουμπάρατζη, Ευφραιμιάδη, Ζα- 
φείρη, Καράμπαγλη, Κιλιντάρη, Μανιτσίδου, Μανώλη, Μητάδη, Μουτοπούλου, Μπάκα, Μπολέ- 
τση, Οικονόμου, Παντελίδου, Παπαλαζάρου, Σαγερίδου, Σιδηροπούλου, Τσέμτση, Τριανταφύλλου, 
Ανδρεάδου (δασκάλα).
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' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
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Α' Δημοτικού
Αγγελιδάκης
Μαγγηριάδης

Β' Δημοτικού
Αράπογλου — Αργυρόπουλος - Βογιατζής - Δείνας - Κεχαγιόπουλος - Κουτρούβας - Μά- 
τσκας — Ρηγάτης - Ρίγκας - Ραδινός - Τρυφερίδης — Τσαντάρης — Τσιούτσιας - Χαβούζης - 
Χατζηδήμος — Χοβαρδάς — Βογιατζή - Γιαλλουράκη - Δημητρόγλου Ε — Δημητρόγλου Μ - 
Δημοπούλου — Ιωαννίδου — Κατραμάδου — Κεφαλίδαν - Κοκκάλη — Κομνηνού — Κουτροϋκη - 
Κυριακοποΰλου — Μανιτσίδου — Μανούρη — Πάργα — Ράπτη — Συμεωνίδου — Τσαγκίνη - 
Τσιάτσιου - Καραμητρόγλου (δάσκαλος).

Δοβλέτογλου - Καρατζόγλου - Κεφαλωνίτης - Κωνσταντινίδης - Λατσός - 
Μαργαρίτης - Πέτρου - Ποσπορέλης - Προγιόπουλος - Τριαντάφυλλου - Φα- 

ράντζος — Χαντόγλου — Χατζηκωνσταντίνου - Ψαλίδας - Βίσκα - Ζιώγα - Θεοδοσιαδου - 
Κλωνάρη — Κούμαρά — Λάσκαρη - Μελλάχ - Οικονομίδου — Παναγιωτίδου - IΙαπαδοποΰλου 
Μ — Παπαδοπούλου Σ - Παπαϊωάννου - Φυλακτοπούλου - Χατζηγιάννη - Χατζηελευθεριάδου 
— Χρηστίδου — Κούγκουλος (δάσκαλος).



Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
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Δ' Δημοτικού
Αδαμόπουλος - Αθανασούλας - Αντωνιάδης - Βλάχος - Βρόντος - Ελευθερίου - Κοντογιώρ- 
γης - Μαδαμάς - Μεταξιώτης - Μηχανετζής - Παπαστεφάνου - Παρηγόρης - Σορτίκος - 
Τσοχατζής - Τιμόλογος - Φάσσας - Ανδρέου - Βογιατζή - Ζεγκίνη - Ιωαννίδου - Καραβασί- 
λη - Κυριακίδου - Κωνσταντάρα - Μακαρονά - Μπιτσιάδου - Μπουρλίβα - Νεσλεχανίδου - 
Ντούρου - Πολυμενίδου - Ροδίνου - Σαχίνη - Τσίγκου - Τασόπουλος (δάσκαλος).

Γ' Δημοτικού
Αλεξιάδης - Γκαγκανιάρας - Δασύλλας - Δεμήρογλου - Κυριακίδης - Ααχανίδης - Μπου- 
γιουκλής - Οικονόμου Γ - Οικονόμου Κ - Ποιμενίδης - Σιδηρόπουλος - Σινάδος - Φιλίππου 
- Φωτακέλης - Χαλιαμπάλιας - Χριστιάς - Αλεξιάδου - Βαβίτσα - Βαλίδου - Κωνσταντινί- 
δου - Μήκα - Παζαρτζή - Σκαργκά - Στεργιάνη - Τατάρη - Τερζιάν - Τσικούδη - Τολίκα

- Τσαμούρη — Φραντζή - Τουτουτζή - Κιρμιζή — Τσιάτσιου - Μαστοροδήμος - Κούγκουλος 
(δάσκαλος).



Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Στ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

20
ίί

Στ' Δημοτικού
Άγγος Δ — Άγγος Μ — Αργυρίου — Βακουφάρης - Γιαννόπουλος — Γεωργίου — Δεδοΰσης - 
Καντάς — Κατραμάδος — Κοτσιάνης — Κατσαράκης - Κοφινάς - Μαυρίδης - Μιχαηλίδης - 
Πετρίδης — Τσιτσόπουλος - Τζωρτζίδης — Φώτης - Αγγελίδου - Αναστασίου - Αθανασιάδου 
— Αργυροπούλου — Βαφειάδου — Βλάσση — Διπλοΐδου — Ζαταγιά - Μιτσιούδη — Μουταφτσή 
Μπεγγλή - Μπιτζίδου — Πινακίδου - Σκούφου - Σοπέογλου - Τσατσαρέλη - Μούρτζιου - Χα- 
ριτίδου - Βουλγαρόπουλος (δάσκαλος).

Ε' Δημοτικού
Αξιώτης - Αργύρης - Αραμπουσάκης - Γεωργίου - Διαμανταρας - Ζήκος - Καραταγλίδης - 
Καραδημητρίου - Κατραμάδος - Κοσμάς - Μαυρίδης - Μέγας - Μίκος - Οικονόμου - Σαχ- 
πάζης - Σοφίκης — Ταμπουρής - Τζίκας - Χεκίμογλου - Χριστοδουλόπουλος - Αγοραστού - 
Ασβεστά - Βασιλάκη — Δαδακαρίδου - Διαμαντίδου - Διάφα - Κυπριώτου - Λιόλιου - Παν- 
τελίδου — Πατσαρού — Πινακίδου - Σκαρμούτσου - Σουγκουρλίδου - Στυλιανίδου - Χαριτίδου 
- Χατζή - Τοκατλίδης (δάσκαλος).
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Τσατσαρέλης - Πάργα - Σκοτΐδα - Χριστοδουλοπούλου (Α') 
Μαντζουρΐδης — Τσοχατζής

Καλούσης - Αγγελΐδου

Λνδρεαδάκη — IΙαπαδοπούλου - Τσεκούρα (Ε') 
Παπαγεωργΐου - Σιωζοπούλου - Σόμπολου (Στ')

Μονοθέσιο
Κυριακΐδης
Δεμΐρογλου - Μαντζουρΐδης - Τσοχατζής - Μπιτσιάδου (Β')
Κοΐδης - Καλούσης - Αγγελΐδου - Μαυροπούλου (Γ')
Μαστρογιαννάκης - Μπιτζΐδης - Πατσαρός - Πεϊνιρτζόγλου - Καργοπούλου - Κουτσουδάκη
- Χατζοπούλου (Δ')
Ζουσης - Σοπέογλου - Χαλκίδης 
Σκοτιδας - Τσαπακΐδης 
Κόγιας (δάσκαλος).
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«1
1) Κυριακίδης, Γκανάκης, Καρυοφύλλης, Βακαλούδης, Κωνσταντίνου, Λύτρα, Καλαμπάκα, Αντω- 
νιάδου, Κούρκουλου, Αθανασάκη, Μαστρογιαννάκη, Δορδίου.
Όρθιοι: Βογιατζή, Μαυρομάτη, Δουφεξή, Γουσγούνη, Βασιλείου, Γραμματικού, Κόγια, Καζαντζί- 

δου, Μπολέτσης (καθηγητής).
2) Ιγνατιάδης, Δημητριάδης, Γεωργόπουλος, Γκουνταρούλης, Δημητριου, Δρουτσας, Διβινής, Κα-

«2
1) Σακελλαρίου, Ποζοκλής, Σκαρμούτσος, Οικονομίδης, Ορφανίδης, Μυλωνάς, Τσίλκος, Σαρρή,

Παντοσίτης, Λόππα (καθηγήτρια).
2) Τιμίνη, Παρασκευοπούλου, Μιτρέγκα, Ραπτοπούλου, Χατζηανδρέου, Παπιλίκογλου, Πολυχρο-

νιάδης, Παπασταύρου, Παντελίδης, Σαϊτάς, Παπαϊωάννου, Χατζόπουλος.
3) Παλιούρας, Μπλέκας, Παπαναστασούλης, Πάσχος, Σαμαράς, Χατζηλάμπρου, Παπαστεφάνου,

Ντουνούση, Παυλΐδου.
Απούσα: Πράσινου.
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Είναι λίγο δύσκολο να αντιπροσωπεύσω την τάξη μου, διότι παρουσιάζει μεγάλη ιδιομορφία. 
Ομως πιστεύω πως θα τα καταφέρω, γιατί όλους μας συνδέει αμοιβαία αγάπη και συνεννόηση. Για 

τα άλλα ωστόσο σας δίνω την παρακάτω αντιπροσωπευτική εικόνα:
Τα θρανία - θρανία να τα πει κανείς - παρουσιάζουν μια γεωμετρική ιδιομορφία: άλλα οριζό

ντια και άλλα με κλήση 45°. Το γυάλινο ανθοδοχείο επάνω στην έδρα είναι φρικτό: τα λουλούδια μι- 
σοξεραμένα, γιατί είναι εκεί από την προ-περασμένη εβδομάδα και το νερό μαυρισμένο από τα σα
πισμένα κοτσάνια. Το καλάθι των αχρήστων είναι πεσμένο στην γωνία και γύρω του σκορπισμένα 
χαρτάκια. Ο πίνακας γεμάτος εξισώσεις και αλγεβρικές παραστάσεις, ενώ έχουμε ιστορία. Στο πα
ράθυρο ένα μπουκάλι αναψυκτικό.

Δεν καθόμαστε στα θρανία, σχεδόν ξαπλώνουμε. Αλλος στηρίζει το κεφάλι του στο χέρι του 
καθώς νανουρίζεται από την παράδοση του καθηγητή. Άλλος είναι σκυμένος στο θρανίο, αλλά ω
στόσο προσποιείται πως παρακολουθεί. Υπνηλία, τεμπελιά και βαριεστημάρα μας δέρνει όλους 
μας.

Πολλές φορές ο καθηγητής κάνει απελπισμένες προσπάθειες να μας συνεφέρει αλλά είναι ά
καρπα τα αποτελέσματα.Άλλες φορές πάλι υποβάλλει ερωτήσειςκαι αφυπνίζεται για λίγο η «τάξη».

Πιό απλά: Ευγενής άμιλλα, πειράγματα, μικροκαυγάδες και πάνω απ' όλα αμοιβαία αγάπη και 
συμπάθεια χαρακτηρίζει αυτήν την τάξη που σκοπεύει να γράψει χρυσές σελίδες στην ιστορία του 
Πειραματικού.
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I

βι
1) Γκρίτζος, Ανδρεαδάκης, Κατσαράκη, Δάφφα, Βασιλειάδου, Αθανασιάδου, Βασιλείου, Κουταλί-

δου, Δρικούδη.
2) Γουδή, Βαλμά Κ, Γούναρη, Δούκα, Κίννα, Κοντογιώργη, Βεργιανέλου, Βαλμά Ο, Καζανά, Αλη-

χανίδου.
3) Καλλιφατίδης, Αργύρης, Καργόπουλος, Κουρεμένος, Γαλανής.
Όρθιοι: Βήττας, Καρασαββίδης, Γεωργιάδης, Καραμητρόγλου, Κουτσουδάκης, Καραγκούνης, 

Δούκας, Καζαντζής, Κατραμάδος (καθηγητής)

Ρ1
1) Παπαδημητρίου, Τσιτσιπάνης, Σταυρούλιας, Παπαντζανάκης, Λιασκοβίτης, Νικολετόπουλος,

Μπαλιόζογλου, Τριανταφυλλίδης, Σαρηγιάννης, Ματτάς.
2) Μανταλενάκη, Μπούτουρα, Σεβαστιάδου, Χουρμούζη, Τασοπούλου, Μαστοροδήμου, Αυπουρ-

λή, Νάκου, Ταλλίδης, Κυριακίδης.
3) Μπούμπα, Χατζηαγγελίδου, Μισιούδη, Παπαδοπούλου, Χριστιανού, Χαλκίδου, Οικονόμου, Σα

μαρά.
4) Πετράς, Ρίζος, Πολύχρονη (καθηγήτρια), Ψαλλίδας.

1Ϊ.



Γειά σας

1

Σαμαρά — Οικονόμου
Ρι

Γειά σας.
Από την διεύθυνση του σχολείου μας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Η λυκειάρχης του 

σχολείου κα Σεφεριάδου δέχτηκε σε συνεργασία την υπεύθυνο καθηγήτρια του τμήματος κα Πολύ
χρονη και συζήτησαν θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής του τμήματος.

Η ταμίας του τμήματος Μ. Χαλκίδου δήλωσε σε συνέντευξη τύπου προς έλληνες δημοσιογρά
φους ότι τα οικονομικά του τμήματος έχουν βελτιωθεί σημαντικά, σε σύγκριση με του περασμένου 
μήνα και προβλέπεται θεαματική βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών τον επόμενο μήνα. Συγκεκριμέ
να σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η ταμίας τα έσοδα του ταμείου κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 
1984 ανήρθαν σε 638,75 δρχ. έναντι 223,25 δρχ. που ήταν τα έσοδα του προηγούμενου μήνα. Δηλαδή 
σημείωσαν αύξηση 23,68%. Η ταμίας της τάξης χαρακτηριστικά δήλωσε: «το ταμείο μας διέρχεται 
στενωπό και πρέπει όλοι οι μαθητές να βοηθήσουν πληρώνοντας τη συνδρομή τους στο ξεπέρασμα 
της κρίσεις».

Φιλόδοξο πρόγραμμα για τον καθαρισμό της τάξης εκπονήθηκε απ’ τον πρόεδρο της τάξης· α
κολουθεί σχετικό ρεπορτάζ από τη Θεοδώρα Νάκου: «Ο πρόεδρος της τάξης δήλωσε τα εξής: Μετά 
από πολυήμερες και σκληρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον πρόεδρο του τμήματος και την υπεύ
θυνο καθηγήτρια κα Πολύχρονη καταλήξανε σε συμφωνία, βάσει της οποίας ο καθαρισμός της τά
ξης θα γίνει την Πέμπτη την 4η μαθητική ώρα».

Και τώρα λίγες εξωτερικές ειδήσεις.
Σφοδρές συγκρούσεις ξέσπασαν στο νότιο δυτικό τμήμα του πάνω προαυλίου του σχολείου μας 

ανάμεσα στο Βι και Γ2 του Λυκείου με αφορμή την απόκτηση από την Γ' Λυκείου μιάς μπάλας μπά- 
σκετ που την κατείχε η Β' Λυκείου. Μεσολαβητικές προσπάθειες ανέλαβε ο υπεύθυνος καθηγητής 
του διαλείμματος αυτού.

Αυτές ήταν οι ειδήσεις για σήμερα.
Νεώτερες ειδήσεις στις 11 η ώρα.
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Ϊ1
Επάνω: Γούδα, Θεοδοσίου, Κοσμά, Ατζακάς, Καλλινικιδου, Βουλογιάννη, Αγγελοπούλου, Γκράτ- 

ζιος, Ζούσης, Καρπούζας, Κιρμιζής, Ιωαννίδης, Ζαχαριάδης, Βενέτης, Αθανασόπουλος.
Κάτω: Καλούση, Βουτσινά, Κώτση, Κόγια, Γυιόκα, Ματζουρίδης, Βαρμάζη, Ζογλοπίτου, Κοριτσας, 

Ευθυμιάδης, Δημητριάδης, Κατσίφας, Βλαχοδημητρόπουλος, Ισαακίδης.
Καθιστοί: Γκουνταροΰλης, Κόραβος (καθηγητής), Κυριακίδης

Απούσα: Ιωαννίδου.

Ϊ2
1) Τασόπουλος, Ταμπουρής, Μποζατζίδης, Σιάπκας, Μαυρομιχάλης, Ουζούνης.
2) Παντελίδης, Τσάμης, Τσουμάνης, Τζελάτης, Μουμούρης, Τσακαλίδης, Μεϊμάρης, Σφήκας, Ρί-

ζος.
3) Μαυρίδου, Τερζίδου, Μέλλη, Σουγκουρλίδου, Χύμα, Μαυρουδή, Χατζηπαναγιώτου, Σταυρίδου.
4) Μαρκίδου, Μπόζιου, Ρέκκα, Ψαλίδα, Πρίντζα, Παπαδοπούλου, Τσεκούρα, Χαψιά, Νικολαΐδου,

Περίσογλου, Χαριβούλου (καθηγήτρια).
Απών: Σάννης.

31η

ΙΛ----
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Σε μια πόλη πολύ μακρινή 
ένας σερίφης διοικεί. 
Κ ... τ’ όνομα του 
φαλάκρα τα μαλλιά του.

Αν κάποτε πας,
Πρόσεξε μην τους τη σπας, 
γιατί αν θες να μάθεις, 
μπορεί και συ να την πάθεις.

Στην Αγρια Δύση, 
στα μέρη εκεί 
οπού οι καουμπόυς 
κατέχουν τη γη.

Σε μια πόλη ερημική 
ένας σερίφης διοικεί. 
Κ ... τ’ όνομά του 
φαλάκρα τα μαλλιά του.

Πιστόλια κρατάει, 
καπέλο φορεί, 
μ’ ένα τεράστιο πούρο 
περπατεί.

Κι όταν νευριάζει 
όλους τους τρομάζει.

Παντελίδης Γιάννης 
Ϊ2

ΑΠ’ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ γ2 ΤΟΥ Π.Σ.Π.Θ.

Όνειρο πολλών ανθρώπων είναι να δουν πώς κυλάει ειρηνικά η ζωή στο γ2! Ισως αυτό όμως να 
μην είναι δυνατό για τους πιό πολλούς. Έτσι όλο το γ2 θα θέλει να περιγράφει την «σοβαρή» και «δύ
σκολη» ζωή που κάνει στο «παλιό αυτό αρχονικό».

1η ώρα,λέει το πρόγραμμα, Μαθηματικά, μάθημα «αγαπητό» σ’όλους. Αυτό το λέω στην κυριο
λεξία γιατί σ' αυτήν την ώρα μπορούμε να μάθουμε τα εξής μαθήματα: α) Φυσική ιστορία (πώς γεν
νάει το πρόβατο), β) Τεχνολογία της Γαλλίας (στους γαλλικούς μεντεσέδες κυρίως), γ) Όλο το πρό
γραμμα της ΣΕΛΜΕ (δεν πρέπει να τρομάζουμε το παιδί).

2η ώρα Ιστορία. Νεκρική σιγή αφού όλοι αγωνιούν για το αν καθίσει η μύγα στον καθηγητή, με 
κίνδυνο της ζωής τους, αφού μερικοί είναι τόσο φανατισμένοι σ’ αυτή την ασχολία ώστε κρατάνε 
και την αναπνοή τους ακόμη.

3η ώρα Αγγλικά. Κενή ώρα για όλους ανεξαιρέτως. Ο καθένας δηλαδή την «βρίσκει» με το δικό 
του τρόπο. Αλλος παίζοντας φλάουτο ή φλογέρα, άλλος μελετώντας την τροχιά που διαγράφει μια 
κιμωλία, η οποία θα πέσει σ’ έναν άλλο συμμαθητή του, άλλος σηκώνεται για να κλείσει την πόρτα η 
οποία είναι ήδη κλειστή και ένας στο βάθος, τελευταίο θρανίο αριστερά, μόλις τέλειωσε την άσκηση 
την οποία είχαμε στο σπίτι. Η καθηγήτρια βέβαια δεν ήρθε και χωρίς κάποια προκατάληψη μια και 
εξαιτίας μας παραιτήθηκαν δυό καθηγήτριες.

4η ώρα Γεωγραφία. Μάθημα χωρίς πολλές ιδιαιτερότητες αφού ο καθηγητής δεν παρουσιάζει τα 
προβλήματα σε εμάς, άρα φεύγει ήρεμος και ευχαριστημένος πάντα,πράγμα σπάνιο για τους άλλους 
καθηγητές!!

5η Δραματική. Εδώ γίνεται το δράμα. Ο καθηγητής εισέρχεται με πολύ κόπο και στο πέρασμά 
του αφήνει τιμωρίες (5 φορές το βιβλίο της δραματικής). Βέβαια είναι πολύ «αγαπητός» απ’ όλους 
μας, γιατί μας φέρνει στον «ίσιο δρόμο».

6η Χημεία. Εδώ κορυφώνεται η τραγικότητα. Τα πειράματα στο εργαστήριο μας θυμίζουν τρικ 
που πουλιούνται στην αγορά, ενώ η παραπομπή μερικών παιδιών «που δεν έκαναν τίποτε» είναι ένα 
σύνηθες φαινόμενο. Αυτό γίνεται γιατί στη μέση του μαθήματος, για ανεξήγητους επιστημονικούς 
λόγους, τους έρχεται να βελάσουν.
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1

Α2
Από το τέλος: Σαμακοβΐτης, Μπέλλος Σοφ., Σλαβούδης, Τσιρικίδης, Μπλαχοσαβένης, Μανδαλάς, 
Μπέλλος Σωτ., Παπαδόπουλος Β., Παγωνίδης, Σαραφίδης, Παχυγιαννάκης, Παπαδόπουλος Τ.

1) Παπαϊωάννου, Πολυμενΐδης, Παπαηλιόπουλος, Χαριζώνας, Ταμπάκη.
2) Χαριτΐδου, Μπαρζίβ, Μπουμπάρα, Πανίδου.

3) Ψωμά, Πάσχου, Χατζηφιλιππίδου, Φωστηρίδου.
4) Πρόγια (καθηγήτρια), Παχυγιαννάκη, Παπαδοπούλου Ό., Πασχαλίδου, Παντελάκου, Παπαδο-

πούλου Γ., Πελαγίδου, Μπίσια, Τσίτσου.

Αι
Όρθιοι: Ιωαννίδης, Δρόσος, Δόντσιος, Καράταγλης, Καλούσης, Μουλαγιαννιός, Θεοδιυρΐδης, 
Βαλδίρκας, Δημητρΐου, Μαστοροδήμος, Δουφεξής, Ιγνατιάδου, Βραχιονίδου Μ, Καλαμπάκα, Βρα- 

χιονίδου Σ, Βερνάρδου, Κουντούζη, Αρδαγγέλλου, Δΐνα, Μαναζή, Πάσχος (καθηγητής)
Καθιστοί: Βόγια, Δορδίου, Μοσχίδου, Βαβαλέτσκου, Καρακατσάνη, Αυγερινίδης, Δεβλιώτης, Κο- 

σμάογλου, Αμπατζίδης, Άγγου, Ακριτίδης, Μαναβή.
Απών: Καρανικόλας.
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ΕΝΑ ΜΙΓΜΑ

I

ΌΕΟ είμαστε σωστά, 
ή στρουμφάκια γελαστά. 
Δε μας φτάνεις στη δουλειά, 
ούτε και στην τεμπελιά.

Ένα σύνθημα κρατεί 
μες στο τμήμα το δικό μας. 
ΑΝΟΜΟΙΩΣΗ η ζωή, 
«ΗΧΟΒΟΛΗΣΗ» ο ρυθμός μας.

Άλφα δύο, ένα μίγμα· 
κάθε καρυδιάς καρύδι. 
Άλλοι προτιμούν τους ΩΙΟ 
κι άλλοι θέλουν Καζαντζίδη.

Είμαστε όλοι μας τρελοί 
μα και τέλεια ρυθμικοί. 
Άλλοι φίλαθλοι σωστοί 
κι άλλοι χούλιγκανς τρελοί.

Μια ζωή κοινωνικοί, 
μ’ αντιδραστικούς ρυθμούς. 
Φτιάχνουμ’ ένα συνειρμό 
με σωστούς κι αναρχικούς.

Τάσος Παπαδόπουλος

Οι 40 περίπου από μας κλείνουμε φέτος μια δεκαετία πούμαστε συμμαθητές. Είμαστε τα παιδιά 
«του δημοτικού», εξαθεσίου και μονοθεσίου που για έξι χρόνια, γευτήκαμε την ξένοιαστη ζωή του 
δημοτικού σχολείου στον αυλόγυρο του πειραματικού.

Με τους υπόλοιπους 20τόσους γνωριστήκαμε στο γυμνάσιο, κι έχουμε διανύσει μαζί ως τώρα τα 
πρώτα χρόνια της εφηβικής ηλικίας, τα πιο δύσκολα ίσως. Μάθαμε μαζί και οι 65, να σκεπτόμαστε, 
να κρίνουμε, να νιώθουμε, να πιστεύουμε, άλλος περισσότερο άλλος λιγότερο (Σημ.: μόνο να διαβά
ζουμε δε μάθαμε ακόμα).

Οι μακροχρόνιοι αυτοί δεσμοί μας έχουν φέρει πολύ κοντά τον ένα με τον άλλο, μας έχουν δη
μιουργήσει μια παρέα, που παρότι είναι χωρισμένη σε υποπαρέες, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του 
καθενός, ωστόσο δεν παύει να είναι ΜΙΑ μεγάλη παρέα με μιά, γιατί όχι, αδελφική αγάπη, να μας ε
νώνει και να μας κάνει να ενδιαφερόμαστε ειλικρινά ο ένας για τον άλλο, μιά παρέα που, όπως ευχό
μαστε απ' τη μιά, κι όπως πιστεύουμε ακράδαντα από την άλλη, θα μείνει το ίδιο και καλύτερη, ζων
τανή κι αγαπημένη, όχι όπως λένε τα μεγάλα και ψεύτικα λόγια, «για πάντα», τουλάχιστον όμως 
για όσο θάμαστε συμμαθητές.

Δεν τα γράφω αυτά για να μας πει κανείς «μπράβο». Άλλωστε τα ίδια φαντάζομαι συμβαίνουν 
και με τις άλλες τάξεις του σχολείου, που έχουν πάνω κάτω το ίδιο μακροχρόνιους δεσμούς. Θέλου
με να δείξουμε απλώς και στ’ άλλα παιδιά, και στ' άλλα σχολεία πως δεν είναι ανάγκη να περιμέ
νουμε να μεγαλώσουμε για να αναπολούμε σύμφωνα με το πρότυπο των μπαμπάδων μας, λέγονται 
«τι καλά, τα σχολικά τα χρόνια...», αλλά πως μπορούμε και τώρα να το λέμε, αρκεί να μάθουμε να 
χαιρόμαστε το παρόν, την ηλικία μας, τις παρέες μας, αρκεί να κάνουμε αν όχι όλο το σχοελίο, του
λάχιστον την τάξη μας (το «μας» = αόριστα) μια κοινωνία αγάπης. Ένα όμορφο πλαίσιο στην όμορ
φη μας ηλικία!

Χαριτίδου Χριστίνα
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Β2
Από πάνω: Τρέμμας, Νάσλας, Ραχανιώτης, Φόρογλου, Μπέλλος, Μόνος, Μηχαηλίδης, Νασίκας, 
Τερτιρόπουλος, Χουσιάδας, Τσαραβάς, Τσαβδαρίδης, Μυλωνάς, Ξανθοπούλου, Κατραμάδος (κα
θηγητής), Τζαβέλλα, Τσαούσογλου, Σαράφογλου, Μπούλακα, Κουτσομητροπούλου, Τριανταφυλλί- 
δης, Τσαπκΐνη, Μανδίκου, Μολύβα, Σάμου, Κούλια, Παπαδοπούλου X, Παπαβασιλείου, Χατζημι- 

χαήλ, Χαμπεροπούλου, Σφήκα, Παυλίδου.
Απών: Προκοπίου.

Β1
Κουϊδή, Κίτσου, Αλαβέρα, Γιαννή, Γεράκη, Κιρμιζής, Ιωαννίδου, Λάνης, Ζαφράκα, Βασιλειάδου, 
Δολμέ, Γκέκα, Θωμαΐδης, Γουτοϋδη, Κωνσταντινίδης, Βαλδΐρκα, Γαβριηλίδης (καθηγητής), Κουτα- 
ξή, Θεολόγου, Κολωνιάρης, Ιωαννίδης, Βάκος, Κοτσάνης, Κουρεμένος, Βάσιος, Βακαλόπουλος, 

Βαλμάς, Αλεξανδρΐδου, Κουτσός, Αναγνωστόπουλος, Βαγιανός.
Απόντες: Βενιάδου - Βενιάδης - Μάλλιος.
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«Στη φωλιά των Κούρδων»
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.11 = 1*113.153

Στα 5321,025 π.Χ. ημέρα Σάββατο και ώρα Γκρήνουιτς τετάρτην πρωινήν, οι Πόντιοι Κινέζοι με 
συμβουλή του Θεμιστοκλή άρχισαν την ανοικοδόμηση του Σινικού τείχους. Ο λόγος της ανεγέρσεως 
του Τείχους ήταν για την εξισορρόπηση των πυρηνικών εξοπλισμών που είχαν αναπτύξει οι Κούρδοι 
Σιχ(τηρ) στο διάστημα. Το έργο ήρθε σε πέρας σε χρόνο ρεκόρ: 7.305 χρόνια. Δεν πρόλαβαν όμως 
να το χαρούν γιατί εμφανίστηκε ο «Εξολοθρευτής» Τόνις Τρίτσιους μετά πολλών μπουλντόζων και 
ενός κομπρεσέρ.

Τους εξήγησε ευθύς αμέσως ότι το έργο ήταν εντελώς αυθαίρετο αλλά δηλώνοντας το θα μπο
ρούσαν να το σώσουν. Αυτοί το δήλωσαν αλλά αυτός τους το γκρέμισε. Έτσι οι Κούρδοι έχασαν το 
ενδιαφέρον τους για λεηλασίες και κινήθηκαν ανατολικότερα προς τις Η.Π.Α. Υπό την πίεση όμως 
του ζόρικου Σιγχάρτα Γκαουντάνα αναγκάστηκαν να βρουν καταφύγιο στην περιοχή του Π.Σ.Π.Θ. 
και συγκεκριμένα στην αίθουσα του κινηματογράφου Β2, όπου καθημερινώς παίζονται δυό έργα και 
συνήθως γουέστερν με ήρωα τον ακατανίκητο Σερίφη Στηβ Πένγκουιν και ένα στρουμφοπολλαβαρύ 
που ήρθε από άλλο ανέκδοτο. Αλλες φορές παίζεται κοινωνικό δράμα με πρωταγωνιστή δυστυχι
σμένο πατέρα που διώχνει από το σπίτι το γιό του με τη σπαρακτική κραυγή «Άντε Φύγι, Φύγι» ή πι
κραμένη μητέρα ωρυόμενη «Θα σκάσετε επιτέλους!!!». Παίζονται όμως και κωμωδίες στις οποίες ο 
σταρ πολλές φορές ξεχνάει το ρόλο του και γυρνώντας στους άλλους ηθοποιούς ρωτάει: «Πού στο 
διάολο ήμουνα??». Πολύ σπάνια όμως ακούγονται και λόγοι σοφών ανδρών που κάνουν δηλώσεις 
του τύπου: «Εγώ δεν είμαι τυχαίος εδώ μέσα!» ή «Άμα δεν μπεις στο πανεπιστήμιο θα μείνεις απ’ έ
ξω!!!». Η ποικιλία των έργων συνεχίζεται με ταινίες χάρντ ροκ όπου ο πρωταγωνιστής θριαμβολο
γώντας λέει: «Με περιμένουν τρεις γυναίκες στο σπίτι» (νόμιμες). Το όσκαρ α' ανδρικού ρόλου απο- 
νεμήθηκε στον πρωταγωνιστή της ταινίας «Κίνηση και ζωή στην ώριμη ηλικία» που δήλωσε για μας: 
«οι μισοίιείστε βλάκες και οι άλλοι μισοί μαλ...!».
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Μπιτόπου-

Βαζάκα

Μαυρομιχάλης.
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Μ1

Γζ
Επάνω: Σιδηράδης, Σκλαβούνος, Τσιτσελίκης, Σπαής, Σιαφάρας, Χατζηβασιλείου Σ., Φέκα, Χατ- 
ζηβασιλείου Φ., Χατζηδημητριού, Λιβανά, Φουντεδάκη, Παπακωνσταντίνου, Λεπτοκαροπούλου, 

Τσίντσιφα, Πρίντζα, Χατζής, Μαστοροδήμος (καθηγητής).
Κάτω: Σαραφίδης, Χασάπης, Ορφανός, Τσουκαλάς, Χατζόπουλος, Χαριτίδης, Τσακτσίρα, Πα- 
παντωνόπουλος, Παπαδοπούλου, Τσολάκη, Κτίστου, Μαντζολοπούλου, Ψωμιάδης, Τασόπουλος.

Απόντες: Χασάπης, Χατζής.

||

Γι
1) Μάγκος - Κοέν - Παπάγεωργίου - Παπαθανασίου - Παναγιωτίδης - Μάρκου -

λος — Ζούρας — Βύρος - Μαυρίδης - Παπαευσταθίου.
2) Γώτη - Ιορδανίδου - Βαϊράμη - Γρηγοριάδου - Βασιλειαδου - Κοζαρη - Καικου

- Ακριτίδου - Ελέζογλου - Καραγιαννίδου - Καξίρα.
Απόντες: Ιωσηφίδου - Κορέα - Καρακώστας - Κούνιά - Δεντσικιώτης
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Αντιμετωπίζουμε επιφανείς ήρωες κινουμένων σχεδίων σε στυλ Δρακουμέλ. 
Λυρικά αντικατοπτρίζουμε τις πολλαπλές οπές αυτής της κατάστασης. 
Ηλεκτρολύουμε έρποντας αργά προς ένα έγκεντρο παραπέτασμα. 
Τρομάζουμε αθεράπευτα το καθετί που κατακερματίζει τη συνοχή μας. 
Ενσαρκώνουμε μια συλλογή οραμάτων που συγκλίνουν σε κάποιο χ. 
Στρουμφοχαβαλεδιάζουμε κτίζοντας το μεθαύριο και αρνούμενοι το προχθές.

Κατ’ αρχάς η εγγενής πλασμάτωση μας είναι κορεσμένη. 
Υλοποιώντας τα όνειρα μας φορμαλιζόμαστε ακατάπαυστα. 
Ριψοκινδυνεύοντας υπερσκελίζουμε κάθε θεσμικό πλέγμα. 
Ισως κακώς ενστερνίζουμε ενδογενείς πλουραλιστικούς κόγχους. 
Λιμενόμαστε πάντα κοντά σε χώρους κάθετης κοινωνικοποίησης.
Εξαρτόμαστε από οντολογικές θεωρείες και αντιδραστικές εκρήξεις.

Απόφοιτοι 84-85. Οι τελευταίοι της παλιάς φρουράς, μετά από μας το χάος. Για να γίνει πε
ρίπου κατανοητό το τι είμαστε, γράψαμε αυτές τις λίγες σειρές που ακολουθούν.
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25 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΠΑΣΧΑ
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ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΒΑ8ΚΕΓ
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Αγοριών λυκείου: 1) Δεντσικιώτης, Παπαευσταθΐου, 
Σπαής, Ιωαννίδης, Ζούρας.
2) Καράταγλης, Τσουκαλάς, Αάνης, Χαριτίδης.

Αγοριών γυμνασίου: 1) Κατσίφας, Βλαχοδημητρόπου- 
λος, Δημητριαδης, Ισαακϊδης, Ευθυμιάδης, Βενέτης, 
Γκράτσιος, 2) Καραγκούνης, Σαρηγιάννης, Σφήκας. 
Ζουσης, Μειμαρης.

Κοριτσιών λυκείου: 1) Κούνιά, Χατςηβασιλείου, Κάι- 
κου, Παχυγιαννάκη.
2) Δίνα, Μπαρζϊβ, Δορδίου, Μοσχίδου.

Κοριτσιών γυμνασίου: 1) Δρικούδη, Βασιλειάδου, Βερ- 
γιανέλου, Οικονόμου, Καςανά.
2) Παπαδοπούλου Α, Μπούμπα, Δάφφα, Βαλμά, Κου- 
ταλϊδου.
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Κοριτσιών γυμνασίου: 1) Νικολαίδου, Κόγια, Χαψια, 
2) Βουλογιάννη, Παπαδοπούλου, Ρέκκα.

Κοριτσιών λυκείου επάνω: Παντελάκου, Κουίδή, Πα- 
παβασιλείου, κάτω: Κουτσομητροπούλου, Ζαφράκα, 
Ιγνατιάδου.

Αγοριών γυμνασίου: 1) Μαργαρίτης, Δημητριάδης, 
Βλαχοδημητρόπουλος, Καρασαββίδης.
2) Βενέτης, Κιρμιζής, Ζούσης, Μπαλιόζογλου, Ισαακι- 
δης.

Αγοριών λυκείου: 1) Σιδηράδης, Σκλαβούνος, Μπιτό- 
πουλος, Παπαθανασίου, Παπαδόπουλος, Βάσιος, 
Δρόσος.
2) Αμπατζίδης, Κοτσάνης, Βακαλόπουλος, Θεολό
γου, Βαλμάς.
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ΗΑΝϋΒΑΕΕ
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Αγοριών γυμνασίου: 1) Μουμοΰρης, Βλαχοδημητρό- 
πουλος, Ισαακίδης, Δΐ]μητριάδης.
2) Ευθυμιαδης, Μαυρομιχάλης, Ζούσης.

Κοριτσιών λυκείου: 1) Μανδίκου, Ξανθοπούλου, Μα- 
ναβή, Κούνιά, Κάικου, Φέκα.
2) Κουϊδή, Ιωαννίδου, Γεράκη, Βενιάδου, Χατζηβασι- 
λέιου.

Κοριτσιών γυμνασίου: 1) Ψαλίδα, Βαρμάζη, Ζογλοπί- 
του, Βουτσινά, Κοσμά.
2) Τσεκούρα, Θεοδοσίου, Ιωαννίδου.

Αγοριών λυκείου: 1) Μάρκου, Τσιτσελικης, Ζούρας, 
Μπιτόπουλος, Τσουκαλάς, Τερτιρόπουλος, Ορφανός, 
Θεολόγου.
2) Κοέν, Αμπατζίδης, Βενιάδης, Χαριτίδης, Λάνης, 
Παπαθανασίου.
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Τα άχρηστα στη θάλασσα! Πάμε για καιρέ, δεσποινίς;

42

Ποιος απ’ 
τους δυό 

είναι το άγαλμα;
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Ε, είπαμε να 
παίξουμε και λιγάκι, 

,- με τους αφρούς...
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Το 14μελές μπαλέτο της Γ Λυκείου 
επιδίδεται σε £ΓεεΚ-όαηοεδ



Και το πρώτο παιδί!
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Ψάθινο καπελάκι και ξενοιασιά...

Βάλτε 
εσείς 
έναν 
τίτλο!
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ΟΝΟΜΑΤΑ 15ΜΕΑΩΝ
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ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1) Βλαχοδημητρόπουλος
2) Ισαακίδης
3) Γκουνταροϋλης
4) Κατσίφας
5) Δημητριάδης
6) Γκράτζιος
7) Καρπούζας
8) Ευθυμιάδης
9) Ζογλοπίτου

10) Χριστιανού
11) Παπαναστασούλης
12) Κυριακίδης
13) Δουφεξή
14) Βεργιάνέλου
15) Γκρίτζος

ΛΥΚΕΙΟΥ
1) Νάσλας
2) Φόρογλου
3) Μπαρζίβ
4) Παπαθανασίου
5) Κούνιά
6) Σαραφίδης
7) Κοτσάνης
8) Ιωαννίδης
9) Βαλδίρκας

10) Βαβαλέτσκου
11) Κωνσταντινίδης
12) Βενιάδου
13) Αλεξανδρίδου
14) Λάνης
15) Καξίρα



ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ώρα διαλείμματος. Φαίνεται;
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Παντελίδης με 
στολή εκστρατείας

Έπειτα από 
παράκληση της 

κ. Χαριβοΰλου (!)



Λιπαρέ Αφρικανέ...
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Και τι δε βρίσκει 
κανείς συμ μαζεύοντας

Αυτοί είναι ήρωες! Για να φωτογραφηθούν 
στην ομάδα ΒΑ8ΚΕΤ δε δίστασαν να πάρουν 
απουσία από το μάθημα των Οικοκυρικών 
της κ. Παπαποστόλου, που προτίμησε να κά
νει μάθημα σε μισή τάξη, παρά να παραβεί τις 
αρχές της... (!?)



«Η εικόνα της βιομηχανικής, σύγχρονης πόλης»
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Αν από το κοντινό ύψωμα αντικρίσεις κάτω την πόλη μας, θα νιώσεις την ομορφιά, 
αλλά και τη θλίψη της μεγάλης βιομηχανικής πόλης. Μόλις κοιτάζεις προς το μέρος της 
ξεχωρίζεις ένα απέραντο δάσος από αντένες που γραντζουνούν τον ουρανό σα να θέλουν να 
τον γδάρουν, στερώντας τον από κάθε ομορφιά...

Πέρα στον ορίζοντα ένας θαμπός, μισοσβησμένος ήλιος κάνει μάταιες προσπάθειες να 
ξαναβρεί τη χαμένη του λάμψη ξεπερνώντας τα γκριζοκίτρινα σύννεφα που τον σκεπάζουν. 
Μιά σειρά από κυρίαρχες τσιμινιέρες καπνίζουν ασταμάτητα, σβήνοντας το γαλάζιο όχι 
μόνο του ουρανού, μα και της θάλασσας βάφοντάς τον τώρα πιά με νέα μουντά χρώματα. 
Η θάλασσα είναι καφετιά χωρίς κανένα ίχνος ομορφιάς.

Όσο προχωρεί το μάτι σου προς τα κάτω αντικρίζεις σκελετωμένους γερανούς να' 
χουν χάσει κι αυτοί την ενεργητικότητα τους, λείψανα των προηγούμενων ασταμάτητων γε
ρανών.

Ακόμα πιο κάτω, καρφωμένα στην άσφαλτο, αυτοκίνητα το ένα πάνω στ’ άλλο στα- 
ματημένα, κι ακόμα περισσότερα να προσπαθούν να κινηθούν μέσα στους ασφυκτικούς 
δρόμους. Όλα εξελίσσονται σαν κινηματογραφική ταινία μπροστά στα μάτια σου, κι εσύ 
βρίσκεσαι μετέωρος στο ύψωμα προσπαθώντας να συντονιστείς με το ρυθμό της σύγχρο
νης πόλης.

Όχι, είναι ξένη για σένα. Απομακρύνεσαι σκεφτικός, έχοντας στο μυαλό σου την α
παίσια, καταθλιπτική εικόνα της πόλης, και θες για λίγο να βρεθείς κοντά σε οικεία πράγ
ματα που κάπως σε εκφράζουν. Η ρομαντική ατμόσφαιρα μιάς απαλής μουσικής, μιά ανα
παυτική πολυθρόνα, ένα μικρό τραπεζάκι με την πορτοκαλάδα σου, ένα χαρτί κι ένα μολύ
βι να σε περιμένουν, είναι μερικά από τ’ αγαπημένα σου πράγματα που σε ξεκουράζουν από 
το ρυθμό της ζωής. Κι όμως η τζαμαρία έστω και κλειστή σε ξαναφέρνει στην πραγματικό
τητα. Μπαίνει στη μέση σαν ένα εμπόδιο, και δεν σ’ αφήνει να επικοινωνήσεις με τον κό
σμο, τον οποίο μπορείς να δεις μόνο μέσα από το τζάμι της. Μιά αγωνία σε καταλαμβάνει 
που οδηγεί στη νευρικότητα. Θέλεις ν’ αγγίξεις κάτι, μα δε μπορείς. Είναι το τζάμι μπροστά 
και δε σ’ αφήνει. Πρέπει να το πάρεις απόφαση. Από δω και πέρα έτσι θα’ ναι, είσαι ο σύγ
χρονος άνθρωπος μιάς βιομηχανικής πόλης. Κλείνεις τα μάτια σου για να μη δεις τον εαυτό 
σου.

Είσαι μια κινούμενη ύπαρξη, είσαι ο άνθρωπος του 20ου αιώνα.

ΠαυλΙδου Ιωάννα
«2
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Λίγες μέρες πριν το Πασχα...

Εκτελούντε βάφε

Γιάννη, κλείσε το στόμα — θα 
μπει τίποτε μέσα...

Γιατί χαμογελάτε; Νομίζετε πως σας 
παίρνουν φωτογραφία;

!

■ 
■
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Έλα, όλοι κολλητά στο τοιχάκι

ί

«Σκύψε ευλογημένη!

1

Πώς και δεν αντιγράφει κανείς;
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Καρναβάλια; Μπα! Έτσι είναι συνήθως

|
■
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I
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Ένα μπουκέτο νεράιδες

51

Βάζει τεστ και δεν ξέρω τίποτε!

! Φτάνει, τέλειωσε το αστείο. 
Φανερωθείτε να κάνουμε 
οικοκυρικά!



Από τις ώρες της διδασκαλίας

ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

ΟΡΙΣΜΟΙ

■
52
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ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΑ ΑΟΓΙΑ
4ο «...Αντωνάκη να γράψεις ένα διαγώνισμα. Από τα τέσσερα μόνο δυό έγραψες. Δυο ιοδί πεντάρια 
έχεις! Έτσι κι αλλιώς είσαι του θανατά. Αντε πάρε τον κράβατον σου και περιπάτει εκεί στα βάθη 
της Ασίας να γράψεις...».

■

Η ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
Ιο «...Κι εκεί που ο μαθητής γράφει μιά έκθεση πολύ καλή, κατά τη βαθμολόγηση χραπ-χραπ: οχτώ 
(βαθμός). Έληξε. Κι ο μαθητής παραπέμπεται την επόμενη χρονιά και τρεχαγύρευε».

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ
13ο Μ — Να πούμε και κανένα τραγούδι.
Κ — Τι είμαι γω, Μιμικός;
14ο ...Η πορνεία σαν βιοποριστικό επάγγελμα...

ΕΠΙΜΟΝΗ
12ο Κ — Τί γίνεται λοιπόν εδώ Παπαντωνίου;
Μ — Παπαπαντωνόπουλος κύριε.
Κ — Όχι, Παπαντωνίου!!!

I

15ο Κοινωνία είναι το περίπτερο, ο κινηματογράφος...
16ο Κ — Ας πάρουμε μια κενωνία...
Μ - ...(σχόλια)...
Κ - Ε, καλά κοινωνία.
17ο Σταματάω τώρα για να κάνω νύξη σ’ αυτό το Γουδί...(!).

Γ 
-Ι'

5

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
9ο «Δεν είναι ώρα να το διαλύσετε εσείς γιατί θα σας διαλύσουμε εμείς...»

10ο Κοιτάξτε ν’ αλλάξετε στάση εδώ μέσα για να μπορέσετε να πάρετε το απολυτήριό σας.
— Αντωνάκη θα σε ζωγραφίσω στο τρίμηνο...
11ο «Τι γίνεται εκεί κάτω; Τρώτε κι όλας εκεί. Να παραγγέλνετε συχνά. Ε! Μη του δίνεις άλλο, θα 
βαρυστομαχιάσει!

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
2ο «...Ναι, γιατί ο άνθρωπος δύσκολα παραμένει σταθερός στη δουλειά του. Συμβαίνει να το ρίχνει 
ένα παρά και να πηγαίνει σε ντίσκο, σε μίσκο κτλ. κι έτσι να παραμελεί τις ευθύνες του...».

3ο«...Να πάρουμε αυτοκαθαριζόμενο φούρνο δηλ. πίνακα (!!)».

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
5ο «...Διαγώνισμα προειδοποιημένο μην περιμένετε, αλλά καθώς θα είναι ξάστερος ο ουρανός τότε 
θα σας το ρίξω...».

ΑΠΕΙΛΕΣ
8ο «...Χο, χο, χο, θα σας πετάξω έξω. Κι αν βγείτε ομαλά θάναι καλά, αλλιώς...»

I

6ο «Η ψυχή είναι αυτοκίνητος» (Σύνταξη Γκμοχ).
7ο «Η εκκλησία δεν δέχεται εξ ορισμού...»
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Η ΜΕΡΑ ΜΙΑΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ
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ΒΑΣΩ ΠΑΥΛΙΔΟΥ 
β2

18ο ο (π.χ.) μαθητής μπαίνει την ώρα του μαθήματος:

Κ - Πού ήσουνα;
Μ - Βοηθούσα να βγάλουν φωτογραφίες.
Κ - Πρώτη φορά ακούω βοήθεια για φωτογραφίες. Τι έκανες, το φακό,

Κωστής Τσιτσελίκης - Γιώργος Σπαής 

γ2

Είμαι η Λίτσα Δημητρίου 
μιά κακομοίρα μαθητριούλα 
μιά ευαίσθητη μικρούλα.
Δεν είμαι τόσο πια μεγάλη
μόνο δεκαέξι ετώ
και όμως - ναι - είμαι μπλεγμένη 
με τα πάντα γύρω εδώ.

Μόλις ξυπνάω κάθε μέρα το πρωί 
είμαι σα κότα μαδημένη και τρελή 
μα όμως πρέπει να ντυθώ και να πλυθώ 
να πάω πάλι - όπως πάντα - στο σχολειό.

Και πώς βαριέμαι κάθε μέρα στις οχτώ 
να πρέπει νάμαι πάντα Θε μου στο σχολειό 
κι ενώ νυστάζω κι απ’ τη νύστα κουτουλώ 
να έχω άγχος μη τυχόν κι εξεταστώ.

Μόλις αρχίσει να εξετάζει ο καθηγητής 
αχ! αν γινόταν να με κατάπινε η γης!
Τώρα μου λέει: «εσύ παιδί μου σήκω επάνω» 
(να δεις χρυσό μου τώρα εγώ τι θα σου κάνω).

Μόλις τελειώσει επιτέλους να εξετάζει 
αρχίζει όλους για τα καλά να κατσαδιάζει 
γιατί δεν είχαμε διαβάσει λέει καλά 
κι αρχίζει πάλι την παράδοση μετά.

Κι αφού μας πρήξει ολονών μας τα αυτιά 
ένα κουδούνι βρε χτυπάει δυνατά 
και ξεχυνόμαστε σαν άγριοι ζουλού 
φωνάζοντας τους στίχους ενός τραγουδιού.

Μα πάλι, κλαψ, ένα κουδούνι που χτυπά 
μας συγκεντρώνει πάλι μέσα για καυγά 
κι εμείς πετάμε κιμωλίες και βιβλία 
και πηδάμε σαν τα άγρια θηρία.

Αυτά συμβαίνουν και για άλλες πέντε ώρες
- μα γιατί να μας παιδεύουν τόσες ώρες; — 
και μας βάζει, ο καθένας, για το σπίτι δέκα ασκήσεις 
κι άντε εσύ τώρα, βρε παιδί μου να τις λύσεις.

Κι αφού χτυπήσει το κουδούνι τελικά 
τελειώνει, ουφ, το εφτάωρο παιδιά 
άντε σχολάμε, πάμε σπίτια μας γιατί 
μας περιμένει η μαμά μας πώς και τι.

Μόλις σχολάσω είμαι σα λύκος πεινασμένος 
που δε βρίσκει τι να φάει ο καημένος!
Τρώω λοιπόν τα φαγητά μου και τα φρούτα 
και πάω μέσα να διαβάσω τελικά.

Πω, πω μαθήματα, σκοτούρες και βιβλία 
αχ! πώς βαριέμαι, πώς βαριέμαι τα θρανία! 
Θέλω λιγάκι να πάω να ξαποστάσω 
μα ωστόσο πρέπει πάλι να διαβάσω.

Έχω να λύσω πέντε ασκήσεις Γεωμετρία, 
μ’ αφού διαβάσω πρώτα και τη θεωρία, 
να μεταφράσω δυό κομμάτια στα Αρχαία, 
ν’ απαντήσω δυο ερωτήσεις και στα Νέα.

Α! και να διαβάσω δυό σελίδες Βιολογία 
αφού τελειώσω όμως την Ψυχολογία 
και μετά με το κεφάλι σαν καζάνι 
να σκέφτομαι απ’ το πρωί τι έχω κάνει.

Μόλις τελειώσω επιτέλους με τα βιβλία 
σκέφτομαι το διαγώνισμα Γεωμετρία... 
Μα... πρέπει να ετοιμαστώ 
γιατί έχω κΓ άλλη ασχολία στις οχτώ.

Πάω λοιπόν στο φροντιστήριο 
γυρίζω πίσω με μιά φάτσα όλο μυστήριο 
και η μαμά μου η καημένη απορεί: 
«Μα τι παθαίνει το καημένο το παιδί».

Τι να παθαίνω βρε μαμά;
Δεν το μπορώ άλλο πιά.
Να διαβάζω, να διαβάζω 
και στο τέλος άκρη να μη βγάζω.

Μιά επανάληψη και τέρμα τα βιβλία 
άλλα δυό χρόνια και τελειώνουν τα θρανία. 
Τρώω λιγάκι και τρέχω να κοιμηθώ 
ενώ είμαι ζαλισμένη και παραπατώ.

Αχ. Δεν τα θέλω τα βιβλία, τα θρανία 
θέλω μόνο λιγουλάκι ησυχία.
Λίγο διασκέδαση και λίγο φαγητό 
και όχι βάσανα, σκοτούρες και σχολειό.
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Να ωραία παιδιά...

Έτσι τους βλέπετε εσείς κι έτσι σας βλέπουν αυτοί
■
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Πόσο χρήσιμα είναι 
τα παπούτσια με κλιπσάκια...
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ΚΑΙ ΛΙΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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«ΤΟ ΨΩΜΙ»
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Και το κακό έγινε ... Κάποιος ... πέταξε ένα ψωμί και κατά την παρατήρηση μιάς συμμαθήτριάς 
μας ήταν μουχλιασμένο. Ο καθηγητής βόγγηξε, αναπήδησε, κιτρίνισε, πρασίνησε και τελικά μαύρι
σε βγάζοντας μια άναρθρη κραυγή που θα τη ζήλευε κάθε πιθηκάνθρωπος ή κι ένας απ’ την τρομερή 
φυλή των «Μάου-μάου».

Ζήτησε ενόχους και προχώρησε σε μιά ανάλυση χημική για να βρει δακτυλικά αποτυπιόματα. 
Έπειτα ρώτησε ένα συμμαθητή μας:
— Ποιανού είναι το ψωμί;
— (Παρατήρηση από κάτω) πρέπει να είναι μουχλιασμένο.
— (Συμμαθητής) δεν είναι δικό μου το ψωμί.
— (2ος Συμμαθητής) αυτό το ψωμί δεν το αναγνωρίζω κύριε.
— (3ος Συμμαθητής) προτείνω να κάνουμε ανάλυση και ανάκριση εφ’ όλης της ύλης.
— (4ος Συμμαθητής) τον λυπάμαι κύριε τον λυπάμαι, πέστο ρε!
— (5ος Συμμαθητής) καλέ τι έγινε — (αυτός κοιμότανε) — ο Σταύρος.

Ωστόσο από κάτω εγώ παρακολουθούσα τον καθηγητή που απ’ το θυμό του ξερίζωνε τα λιγο
στά μαλλιά του. Μες την αναστάτωση μπήκε και μια κότα μες την αίθουσα η οποία βγήκε τρέχον- 
τας βλέποντας την «αθώα κι όλο ηρεμία φάτσα του καθηγητή». Αργότερα μάθαμε πως πέθανε απ' 
το τσεκούρι του κυρ-Στέφανου.

Για να επιβάλλει την ησυχία ο καθηγητής, η οποία είχε λείψει απ’ την αρχή της χρονιάς, κραύ
γαζε μιμούμενος ήχους του ζωικού βασιλείου και άρχισε να επικαλείται το γνωστό σ’ όλους μας «Ποι
νολόγιο».

Επειδή δεν έβρισκε ένοχους τόριξε στον κλήρο τραγουδώντας «Ήταν ένα καράβι...». Τέλος 
βρήκε δύο μαθητές και τους έστειλε έξω με χαμόγελα. Βγαίνοντας συνάντησαν και την γνωστή κότα 
που είχε πάθει εγκεφαλική γκράμπα μετά το περιστατικό που είχε με τον καθηγητή.

Αυτή ήταν η αληθινή ιστορία που πέρασε η τάξη μας. Για περισσότερες πληροφορίες

ΥΑΡΙ ΒΟΥ
(Παντελίδης Γιάννης)

Ϊ2

Φορώ το ψάθινο καπέλο μου και ταξιδεύω.
Σκαρφαλώνω στη χρυσή ηλιαχτίδα που παίξει με τα μαλλιά μου και φεύγω μακριά.
Φτάνω στη θάλασσα. Ξαπλώνω στη ξεστή άμμο κι αρχίζω τα όνειρα. Αχ τρελοαγέρα! Γιατί 
μου πήρες το ψάθινο καπέλο μου; Το βούτηξες στη θάλασσα κι έγινε καράβι. Για πού το 
'βάλαν τα όνειρά μου; Ακολουθούν το χρυσαφένιο δρόμο της ευτυχίας, που ζωγράφισε πάνω 
στα κύματα ο πρωινός φθινοπωριάτικος ήλιος.
Πάντα ήθελα να φτάσω στην άκρη του ουράνιου τόξου. Και να ανακαλύψω τη μυστική πηγή 
του. Και να περιμένει εκεί το άσπρο βασιλόπουλο του παραμυθιού μου. Να με πάρει στ'άλογό 
του και να κυνηγήσουμε τον άνεμο, το χρόνο, τη ζωή. Να φτάσουμε στο διάφανο παλάτι, που 
'φτιάξαν τα δάκρυα του κόσμου. Και να τα κάνουμε όλα δάκρυα χαράς. Στο κρυστάλλινο πα
λάτι μου δε θα υπάρχει ούτε πόνος, ούτε λύπη, ούτε δυστυχία. Κι όλο κάτι κόκκινο θα ξεχυλΐ- 
ζει και θα πλημμυρίζει την πλάση ολόκληρη. Ο χυμός της καρδιάς. Η ΑΓΑΠΗ. Κι ο κόσμος 
θα 'ναι ολόκληρος γεμάτος πολύχρωμα μπαλόνια και χρώματα. Κι η ευτυχία θα' ναι αλλιώτι
κη, φτιαγμένη με χρυσές ανταύγειες και διάφανες στάλες απ' την πρωινή βροχή.
Παραμύθια. Κι όνειρα. Και δάκρυα που κύλησαν μες στο χειμώνα κι έγιναν κρυσταλλένια...

Κοντέσσα Εστερχάζυ
Ϊ2
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...με άκουσε ο νοη Κηγ^ηπ και μου είπε: ΤΗε- 
οάοΓ, πιείη Κΐηά, ννίΓάδί άυ βΐηβη Τ3β εΐη όείοη- 
ηίβΓ ΡγοΓο88ογ ίη άοΓ Εχρβππιεηίαίε 8οΚυ1ε!

Καθένας κατά τα έργα 
του αμοίβεται...
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Μαρίνος Καρπούζας 
γ1: γυρίζει τον κόσμο ανάποδα

«ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ»

Μέσα στον 20ο αιώνα - περίοδος μηδαμινή σχετικά με τις χιλιάδες των αιώνων που πέρασαν 
από τότε που η Σοφία του Δημιουργού έπλασε τον άνθρωπο - , η ανθρωπότητα έχει γνωρίσει τη φρί- 
κη του πολέμου, τόσο, όσο δεν την είχε γνωρίσει ως τώρα.

Καθημερινά στ’ αυτιά μας φτάνουν φράσεις που δεν παύουν να τονίζουν τη φρίκη αυτή, ΕΙΡΗ
ΝΗ - ΥΦΕΣΗ - ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΟΛΕΘΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, 0X1 ΣΤΟΥΣ 88-20, ΟΧΙ 
ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΣΙΝΓΚ-2. ΟΧΙ! Η ανθρωπότητα δεν παύει κι ούτε θα πάψει να φωνάζει αυτά τα λόγια, 
γιατί προασπίζουν την θέληση για ελευθερία, επιβίωση, πρόοδο και ευημερία, ειρήνη και συμφιλίω
ση...

Ναι, καλά καταλάβατε. Πάλι εγώ γράφω: ο ίδιος τρελάρας περιγράφοντας πάλι την ίδια τρελή 
τάξη του. Με τη διαφορά ότι όλοι μεγαλώσανε κατά ένα χρόνο και γίνανε πιο τρελοί.

Η ίδια τρελοπαρέα: ο ΐεΓΠΉΠΗίΟΓ (X. Κατσίφας), το Αλογάκι μας Α1οβ3(θ8 ϋίπιΐίπαάίε (Αυγερινός 
Δημητριάδης), ο ψηλός ή Τσίγκος (Δ. Βλαχοδημητρόπουλος). Με τον ανεπανάληπτο, αγαπητό μας 
καθηγητή φιλόλογο Ιωάννη Κόραβο, τον Εκατόνταρχο.

Αγαπητοί αναγνώστες μου σας χαιρετώ. Γι’ άλλη μιά χρονιά εγώ, ο λογικότερος προφανώς του 
Υι για να γράφω τα κείμενα, θα σας παρουσιάσω το τρελοκομείο μας. Άλλη μιά χρονιά οι αγαπητοί 
μας απόφοιτοι θα μας φιλοξενήσουν στις σελίδες του υπέροχου, καταπληκτικού, φανταστικού, με 
μεγάλη ακροαματικότητα ΥΕΑΚΒΟΟΚ τους (θαρρείς και δεν μπορούσαν να το πουν στα 
ελληνικά!).

Στην τάξη αυτή μόνο γέλια παιδιών και παράπονο καθηγητών ακούς. Μέχρι τώρα μόνο ο κύ
ριος Σκαρλάτος ή αλλιώς Σκαρτάδος (ΠΑΟΚ θεέ μας), είπε καλό λόγο. Άλλος καθηγητής που μο- 
νίμως μας αγαπάει και μας συγχωρεί είναι ο κύριος Κόραβός μας, με τους πληθωρικούς του βαθ
μούς: «Κατσίφα, 5 στο τρίμηνο. Να το ξέρεις από τώρα», «Βλαχοδημητρόπουλε, 3 σ’ όλα τα φιλολο
γικά μαθήματα». Αν και μέχρι στιγμής δεν εκπληρώνει, ευτυχώς, τα όσα λέει περί βαθμών.

Η τάξη μας είναι το μεγαλύτερο τρελοκομείο του Σχολείου και σαν τρελοκομείο έχει μέσα της 
κάθε καρυδιάς καρύδι: έναν ΤΕΚΜΙΝΑΤΟΚ (X. Κατσίφας), ένα Άλογο, ( Α. Δημητριάδης,) έναν 
Αδόλφο Χίτλερ, (Γ. Κυριακίδης), το Ίνδαλμά μας, ο αρχηγός μας, ο €ΚΐεΓ(Α. Ισαακίδης) είναι μερι
κά απ’ τα βασικότερα στελέχη του τρελοκομείου μας. Και φυσικά τον στύλο τους στην κυριολεξία, 
τον ψηλό της, εμένα τον ένα!

Λίγοι είναι οι καθηγητές που συμπαθούμε και αγαπάμε: ο κ. Κόραβος (Εκατόνταρχος), ο κ. 
Κρέντζας (Τήο 8ΗογιΓ), ο φανατικός οπαδός του Ασπρόμαυρου Δικέφαλου κ. Καλαμπόκας.

Άλλη μια αναφορά μου τέλειωσε. Σας εύχομαι καλή χρονιά και καλή επιτυχία στα παιδιά του 
Λυκείου. Και βέβαια καλό κουράγιο στους συμμαθητές μου, που του χρόνου πάνε στο Λύκειο.

Δημήτρης Βλαχοδημητρόπουλος
ϊι

Ναι, εμείς είμαστε. Αυτοί που προκάλεσαν μεγάλες φασαρίες, που αναστάτωσαν τον σύλλογο 
των καθηγητών και των γονέων και κηδεμόνων, που εδραίωσαν και δυνάμωσαν την φήμη τους ως 
«χειρότερη τάξη του σχολείου την τελευταία 20ετία».

Εμείς είμαστε που επαναστατήσαμε εναντίον των πάντων — μέχρι και των ίδιων μας των εαυ
τών. — Όχι από κακή πρόθεση, ή από επαναστατικό πάθος αλλά ... ούτε εμείς ξέρουμε. Ένας- 
ένας είμαστε εντάξει. Όλοι μαζί είμαστε ικανοί να αρρωστήσουμε ή να παραιτήσουμε καθηγητές, 
να κατεδαφίσουμε κτίρια, να καταργήσουμε τον σχολικό θεσμό. Αυτή είναι η γΡ Δεν σας συμβου
λεύω να ’ρθείτε να δείτε αν όλα αυτά είναι αλήθεια...
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Όμως όταν το 1938 ο Ουίνστον Τσώρτσιλ είπε μπροστά στο μανιασμένο - από την απόφαση 
του Χίτλερ να επιτεθεί στην Τσεχοσλοβακία - Κοινοβούλιο της Αγγλίας: «αν θέλεις ειρήνη, ετοίμα
ζε πόλεμο», μίλησε πολύ σωστά. Γι αυτό κι εμείς, σαν κράτος, σαν Έλληνες πρέπει να ακολουθούμε 
αυτή τη φράση που αν και κάπως παράλογη, έχει αποδειχθεί πως είναι αληθινή.

Όταν το 1071 μ.Χ., ο Ρωμανός Διογένης πολεμούσε τους Σελτζούκους Τούρκους στο Μαντζι- 
κέρτ, δεν ήξερε πως αυτή η μάχη θα ήταν η αφετηρία μιάς διαμάχης που θα έφερνε σε δύσκολη θέση 
δυό γείτονες και σύμμαχους λαούς.

Η διαμάχη αυτή — μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων — έχει οδηγήσει — κυρίως τους δεύτερους - 
σε πράξεις μη αρεστές και αποδοκιμαζόμενες από τα άλλα κράτη της υφηλίου. Πολλά παραδείγμα
τα μπορεί να προσφέρει η ιστορία, παραδείγματα απανθρωπιάς και αγριότητας, βαναυσότητας και 
σκληρότητας των γειτόνων μας. Το 1942 και το 1943 οι γείτονες μας Τούρκοι φορολόγησαν σκληρά 
και επέβαλλαν ποινές στους ομοεθνείς μας της Κωνσταντινούπολης. Το 1955 επιδόθηκαν σε ομαδι
κή σφαγή των Ελλήνων της Πόλης. Θύματα; αναρίθμητα. Το 1964 οι ίδιοι οι Τούρκοι βομβάρδισαν 
την Κύπρο και το 1965 κατέλαβαν την Ίμβρο. Και το 1974 με την επιχείρηση Αττίλας 1 και 2 κατέλα
βαν την βόρειο Κύπρο, ενώ τώρα προγραμματίζουν την κατάληψη όλης της Κύπρου.

Όπως βλέπουμε, εμείς οι ρομαντικοί, μη ρεαλιστές και συναισθηματικοί Έλληνες, αφήνουμε 
τους Τούρκους να αποσπούν ή να καταστρέφουν μέρος του έθνους μας, του έθνους που πάντα από- 
δειχνε πως ήταν ο λαμπαδηφόρος για την ειρήνη και την ελευθερία.

Πρέπει πιά να καταλάβουμε πως μόνο με ρεαλιστικό τρόπο μπορούμε να πούμε όχι στην επόμε
νη προσπάθεια των γειτόνων μας να ικανοποιήσουν τις ακόρεστες επιθυμίες τους για δόξα, κατα
κτήσεις και νίκες. ΓΓ αυτό πρέπει να πάψουμε να λέμε όχι σε κάθε προσπάθεια της εκάστοτε κυβέρ
νησης να εξοπλίσει τις δυνάμεις της πατρίδας μας. Γιατί όταν λέμε ότι ένα αεροπλάνο κάνει 2 νοσο
κομεία και 23 τεθωρακισμένα 14 σχολεία δεν έχουμε αποκτήσει τη νοοτροπία του μαχόμενου έ
θνους, πράγμα που έχουν ήδη συνειδητοποιήσει οι Τούρκοι και γι’ αυτό πάντα είμαστε «πιόνια» στα 
χέρια τους. Γιατί αν γίνει ένας πόλεμος, και εμείς έχουμε νοσοκομεία και σχολεία αντί για όπλα, θα 
πάψουμε να υπάρχουμε. Στο έδαφος δεν θα υπάρχουν θεμέλια για κτίρια, αλλά βλήματα και τρύπες 
από τις βόμβες του αντιπάλου. Γιατί κανένα νοσοκομείο δεν μπορεί να τα βάλει με ένα Ε-16 Θ της 
τουρκικής αεροπορίας.

Ο εξοπλισμός του Στρατού μας, παίζει σπουδαίο ρόλο για την ύπαρξη μας ως έθνος, άσχετα αν 
αυτός θα είναι δυτικός (Η.Π.Α.) ή ανατολικός (Ε.Σ.Σ.Δ.).

Πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά αυτό το θέμα γιατί πρέπει και κάποτε να βάλουμε ένα στοπ, ένα 
φραγμό, στις κατακτητικές διαθέσεις των Τούρκων γειτόνων μας. Κι αυτός ο φραγμός ίσως να είναι 
τα καινούρια Ν.Μ.Α. αεροπλάνα που θα παραδοθούν στην Ελληνική Αεροπορία είτε αυτά λέγονται 
ΜίΐΈββ 2000 ή Ε-16 είτε ΜΙΟ-27 είτε οτιδήποτε άλλο, φτάνει να μπορούμε να προασπίσουμε τα συμ
φέροντα της Ελλάδας μας, που είναι και συμφέροντα του καθενός από μας.

Οπωσδήποτε κανείς δεν θέλει να εξοπλιζόμαστε με σκοπό τον πόλεμο. Εμείς οι Έλληνες θα 
προτιμούσαμε τη φιλία μεταξύ των δυό λαών. Δεν θα θέλαμε να είμαστε εμείς, αυτοί που θα δίνουμε 
το έναυσμα για τον ανταγωνισμό αυτό καθώς και για τη διαμάχη. Μιά ειρηνική λύση, που θα μπο
ρούσε να είναι μιά συζήτηση ή σύσκεψη ή κάτι άλλο παραπλήσιο, θα ήταν η καλύτερη. Αλλά αυτοί 
που σκέφτονται έτσι, είμαστε εμείς, το πρώτο «μισό» κομμάτι που παίζει ρόλο στις σχέσεις μεταξύ 
Ελλάδας-Τουρκίας. Δεν ξέρουμε πώς σκέφτεται το δεύτερο μισό, γι’ αυτό και προφυλαγόμαστε - 
παίρνοντας τα κατάλληλα μέτρα — από κάθε είδους επιθετική ενέργεια των αντιπάλων μας.

Ας ελπίσουμε όμως πως δεν θα χρειαστεί ποτέ πιά στο μέλλον να επαναεξοπλιστούμε για να 
διαφυλάξουμε την εθνική μας ακεραιότητα· αυτό θα γίνει, εφ’ όσον τα δυό κράτη προβούν σε συμβι
βαστικές ενέργειες για να τελειώσει αυτή η διαμάχη που κρατάει 9 αιώνες περίπου.

Τάσος Τσουμάνης
Ϊ2



Φάσεις από συνέλευση

Φάσεις από συνέλευση
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Μια παραφουσκωμένη 
ομάδα ΗΑΝϋΒΑΕΕ



Από το γραφείο των καθηγητών...

/

...δείγματα αυστηρού ελληνικού ρυθμού!
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Έτσι το ίδιο αναπόφευκτα με το ξεκίνημά της τελειώνει αυτή η πορεία έξι - τουλάχιστο - χρόνων 
στη Μ.Ε. Και κάθομαι τώρα - λίγες βδομάδες πριν τις Μεγάλες εξετάσεις - να αναμετρήσω πίσω 
πόσα έχασα και πόσα κέρδισα σ’ αυτό το πιό κρίσιμο ένα τρίτο της ζωής μας. Και ξαφνικά νιώθω 
κάτι κόμπους στο λαρύγγι που ξινίζει απ’ τους καφέδες ή τα τσιγάρα της σιωπής.

Παρατηρώ τα «μωρά» της πρώτης γυμνασίου, λαβή για μιά βουτιά στο παρελθόν, βρίσκω την 
αφετηρία. Κι αρχίζει η κούρσα φρενιασμένη με το χρόνο, φαλκιδεύω τις μνήμες, βεβηλώνω τις στιγ
μές χαράς, ψάχνω τη ζωή σ’ αυτά τα σκαλοπάτια, σ’ αυτά τα ταλαιπωρημένα γήπεδα, τις φρεσκο- 
βαμμένες - και τώρα πιό παγερές - αίθουσες. Το τρέξιμο, τα παιχνίδια, τα μιξοκλάματα / την κα
τάσταση που σοβαρεύει / τα κορίτσια που γίνονται γυναίκες απότομα / τα αγόρια που αντρειεύουν 
ξοπίσω τους / τους δασκάλους μας που δεν ξέρα) ακόμα πόσο εύκολα μπορούν να το δεχτούν / αγό)- 
νες / επιτυχίες / αποτυχίες / δεσμοί που ξεκινάνε / δεσμοί που σπάνε / δάκρυ / γέλιο / μίσος / έρω
τα / και ξαφνικά - πάντα ξαφνικά — θάνατος /. Κι αναμετράς τις γροθιές και τις μελανιές στο γυ
μναστήριο ή κάτι παράξενα φιλιά πίσω από τη σκάλα ή σε στενά δωμάτια. Και ξαφνικά σβήνουν τα 
φώτα.

Σκηνή δεύτερη. Έρχονται στην οθόνη έξι χρόνια, λέει, αγωγής, παραγωγής, ανταγωγής. Έξι 
χρόνια εφηβείας. Μάτια δίχως πρόσωπο, δίχως χρώμα, συμπόνια ή σκοπό. Και ξαφνικά - πάλι 
ξαφνικά — σε πιάνει εκείνη η παράφορη επιθυμία να κοιτάξεις αλλού και να αδειασεις - άλλη μια 
φορά — τα έντερά σου στο σκοτάδι, να φύγεις χωρίς να κοιτάξεις πίσω. Τυφλή απόπειρα απόδρα
σης χωρίς νόημα ή σκοπό.

Κι όσο για μας έμελλε η Γ' λυκείου να γίνει η πιό επεισοδιακή χρονιά. Κυριλέ αλήτες / αποβολές 
/ καχεκτικές μαθητικές συσπειρώσεις / τελική συνισταμένη: πώς θα μπεις στα ΑΕΙ / πιός θα βολευ
τείς σε κάποια θέση / ΕΣΥ και το τομάρι σου. Τελικά αυτό μάθαμε. Τη συνειδητή, ή ασυνείδητη, α
διαφορία για τον άλλο. Όμως ευτυχώς το σχολείο μας ετοίμασε για τη ζωή. Ναι, δεν αστειεύομαι. 
Μέσα από αυτές τις δομές μας δίδαξε σε προσωπικό επίπεδο εμπειριών - αναπόφευκτα - την ενδόμυ
χη επικοινωνία του υπογείου, το βρώμικο στίχο σε κάποιο άβαφτο θρανίο, την μυστική κουβέντα 
στις τουαλέτες. Και κάποτε — πολύ σπάνια — τον πειραματισμό του να βγεις προς τα έξω, να ανα
ζητήσεις τον άλλο έξω, στο πρόσωπο του συμμαθητή ή του έμπιστου καθηγητή - όσοι κι αν έχουν 
μείνει τέτοιοι.

Η πορεία μας έφτασε στη Δύση της* καλό κουράγιο στους επόμενους, αλλά κυρίως σ’ εμάς που 
τώρα θα χρειαστεί να δείξουμε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά τα όσα μάθαμε.

Φαντάζομαι πως θα μου λείψει η βολική ασφάλεια αυτού του χώρου.

__________

■



ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Συμβούλιο:
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Πρόεδρος: Βαγιωνάς Σταμάτης
Αντιπρόεδρος: Στεκούλης Σπόρος
Γενικός Γραμματέας: Θεοδοσίου Βασίλης
Ειδικός Γραμματέας: Πολύχρονη Κατερίνα
Ταμίας: Σπόντης Θόδωρος
Μέλη: Βλιαγκόφτης Χαρίσης

Καραγιαννίδης Κώστας
Καζάκος Γιάννης
Βάλλας Χρήστος
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Αυτά και γειά σας
Βασίλης Θεοδοσίου

Να λοιπόν που φτάσαμε στη δεύτερη χρονιά της λειτουργίας του συλλόγου μας. Λειτουργίας α
θλητικής θα πρέπει να διευκρινήσω, αφού βέβαια είναι πασίγνωστο πως ο Σύλλογος Αποφοίτων Πει
ραματικού υφίσταται από τις αρχές της δεκαετίας του 1950. Στη διάρκεια κι αυτής της χρονιάς οι δυ
σκολίες υπήρξαν βουνό, αλλά ανταπεξήλθαμε. Θέμα ηρωισμού; ’Οχί’ απλά θέμα όρεξης για δουλειά 
και τίποτε άλλο. Δουλειά σκληρή από καμιά εικοσαριά παιδιά. Και βέβαια ιδέες-ιδέες πολλές για εξοι
κονόμηση χρημάτων, που τόσο απαραίτητα είναι για την έστω και στο ελάχιστο σωστή λειτουργία 
των ομάδων μας. Σ' αυτά τα πλαίσια κινούμενοι συνεχίσαμε και φέτος αυτή την έκδοση, που το τονίζω 
και πάλι, δεν είναι όπως την θέλουμε, αλλά με τα μέσα που έχουμε, καλύτερη δεν μπορεί να γίνει..., 
κάναμε πάλι τον χορό μας — όμως αυτή τη φορά δυστυχώς όχι στην «51» - και βέβαια βγάλαμε τα γνω
στά σας μπλουζάκια «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Όλα αυτά τα έσοδα ελάχιστα καλύ
πτουν τις ανάγκες των ομάδων, όμως γΤ αυτό φροντίζουν τα ίδια τα παιδιά και οι γονείς τους - κι έτσι 
το οικονομικό λύνεται.

Αυτό που πολλοί φοβόντουσαν ευτυχώς δεν έγινε. Δεύτερος χρόνος κι αντί να παρουσιάζουμε ει
κόνα αποσύνθεσης, όλα έχουν μπει σ' ένα κανάλι. Και μάλιστα με ευοίωνες προοπτικές, καθώς εγκρί- 
θηκε επιχορήγησή μας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με ποσό που ούτε καν το φανταζόμαστε. 
Ηδη γίνεται κάποιος προγραμματισμός για την επόμενη χρονιά, στην οποία πιστεύουμε όχι απλά πως 
θα έχουμε μια παρουσία στους ομίλους μας, αλλά πως τελικά θα θριαμβεύσουμε. Δεν είναι λόγια του α
έρα, όχι, είναι διαπίστωση με βάση το υλικό των παιδιών (και σαν αθλητών και σαν χαρακτήρων). Και 
κυρίως αυτό για το οποίο ξεχωρίζουμε από τους άλλους είναι ότι τα παιδιά προέρχονται απ' αυτό το 
Σχολείο στην συντριπτική πλειοψηφία τους και αγωνιζόμενοι τα δίνουν όλα για τη νίκη ώστε να τιμή
σουν το Σχολείο.

Παράπονο λοιπόν από τα παιδιά δεν υπάρχει απολύτως κανένα. Από τη διοίκηση όμως του 
Συλλόγου; Ίσως είναι πικρό κι ίσως ταυτόχρονα κουραστικό να διατυπίόνονται — και μάλιστα γρα- 
πτώς — χιλιοειπωμένες απόψεις και πολύ γνωστές στον ευρύτατο κύκλο του «μεταξύ μας». «Τα εν 
οίκω μη εν δήμω» λέει μια παροιμία, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση πιστεύω πως υπάρχει πιθα
νότητα να βρεθεί κάποιο φάρμακο μόνο αν ο «δήμος» πληροφορηθεί «τα εν οίκω»! Δυστυχώς λοι
πόν και φέτος παρατηρείται κάποια αδιαφορία ορισμένων μελών του ΔΣ για τα αθλητικά μας θέμα
τα. Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση ζητήθηκαν εκλογές, ώστε τουλάχιστο να μπουν στο ΔΣ παιδιά 
δραστήρια που κινούνται θετικότατα γύρω απ’ τον Σύλλογο, εδώ και δυό χρόνια, χωρίς όμως να εί
ναι και μέλη του Δ.Σ., χωρίς δηλαδή να έχουν το δικαίωμα βαρύνουσας γνώμης στα κάθε φορά θέ
ματα.

Ομολογούμε πως τα αθλητικά τμήματα καλύπτουν τον περισσότερο χρόνο των δραστηριοτή
των μας. Ωστόσο ο Σύλλογος καλύπτει και άλλους τομείς πολιτιστικού χαρακτήρα. Διοργανώνεται 
έκθεση φωτογραφίας καθώς και ζωγραφικής, ενώ στόχος μας είναι και οι μουσικές και θεατρικές 
εκδηλώσεις από απόφοιτους ή μαθητές του σχολείου.

Πολλά απ’ τα επίλεκτα μέλη της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης ξεπήδησαν απ’ αυτό το Σχολείο, 
σίγουρα θα το αγαπούν ακόμα κι έτσι τελειώνω με την ευχή μακάρι να βρεθεί κάποιος απ’ τους πα
λιούς απόφοιτους που θάθελε να βοηθήσει. Είναι μια προσπάθεια που στηρίζεται σε γερές βάσεις και 
πιστεύουμε πως αξίζει τον κόπο.
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Εφηβικό: 1) Ραχανιώτης, Δόντσιος, Ζοΰρας, Καρανι- 
κόλας, Σπαής, 2) Λάνης, Βενιάδης, Νάσλας.

Μίνι: 1) Τσαφρακίδης, Βακαλούδης, Σκαρμούτσος, 
Πολυχρονιάδης, Παπαϊωάννου, Πάσχος, Σαμαράς, 
Δημητριάδης, 2) Δράκος, Καζανάς, Μασσης, Μπά- 
τσιος, Κυριακιδης, Διδινής, Δημητρϊου, Δρούτσας.

Γυναικείο: 1) Κωστοπούλου, Μπαρζίβ, Παχυγιαννάκη 
Τ., Σκλαβούνου, Παχυγιαννάκη Ο., Δρικούδη 2) Βερ- 
γιανέλου, Μοσχΐδου, Βενιάδου, Βαλμά, Γρηγοριάδου.

Παιδικό: 1) Καρανικόλας, Δρΐζης, Καράταγλης, Νασ- 
λας, Φραγκισκάτος (προπονητής), 2) Καράδαλης, 
Δόντσιος, Κατικαρϊδης, Τζερέλης.
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Ανδρικό ΥοΙΙβγ επάνω: Καζάκος Γ., Χαραβιτσίδης Γ. 
(προπονητής), Μπανιωτόπουλος X., Βατσέρης Χ·, 
Μυτάκος Ά., Βακουφάρης Ν., Καδόγλου Θ., κάτω: 
Αβραάμ Α., Κόπρας Ε., Χατζής Α.

Γι/μκμ&μ» ΥιΛφ: Ά. Κτίστου
Νλ, Μντάκου £... Μούστον Ε-,
ΚοκκόΖη Μ,, Ζλ/χν-ρή Αζ

Ανδρικό 1) Καρακατσάνης Β. (προπονητής),
Γιαρένης X., Καζαντζής Μ., Στόγτος Θ.. Βαρμάζης 
Λ_, Μήτσας Ν'.. 2) ΤερκΈνλής Π., Φραγκτσκάτος Β., 
Τσοτσόλης Ν.. δαμβακάς Α.

Νεανίδων ΥοΙΙεν επάνω: Χαραβιτσίδης Γ. (προπονη
τής), Ζαχαρή Λ., Κουγιουμτζιάν Α., Μουστάκα Κ.. 
Κοκκόλη Μ., Γκόφα Σ., Κουκουλούδη Ε., κάτω: 
Τσιατσιου Μ., Μυτακου Ε., Κτίστου Ν.
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Ανδρικό: 1) Κουταμάνης, Παπαθανασίου, Τσουκα
λάς, Δϊνας, 2) Σιναπίδης, Λάνης, Αμπατζίδης, Χαριτί- 
δης, Παναγιωτόπουλος.

Παιδικό: 1) Τσιρικΐδης, Δημητριάδης, Ισαακίδης, Κα
ραγκούνης.
2) Αμπατζίδης, Δρόσος, Ζούσης.

Μίνι: 1) Δημητριάδης, Σαμαράς, Πολυχρονιάδης, 
Σκαρμοΰτσος, Βακαλούδης, Παπαϊωάννου, 2) Δρά
κος, Κυριακίδης, Διδινής, Δημητρίου.
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Το τμήμα του Υοΐΐογ δεν είχε τη φετινή χρονιά τις επιτυχίες που ήταν αναμενόμενες 
μετά την ελπιδοφόρα περσινή εμφάνιση. Αυτό βέβαια είναι λογικό αν σκεφτεί κανείς την έλ
λειψη του προπονητή, των απαιτούμενων γηπέδων για προπόνηση και γενικά την έλλειψη 
των ανθρώπων που θα βρίσκονταν κοντά στις ομάδες και θα φρόντιζαν για όλες τις ανάγ
κες τους. Μοιραίο, λοιπόν, αποτέλεσμα ήταν η συρρίκνωση των ομάδων, η κατάργηση ορι
σμένων τμημάτων (παιδικό, εφηβικό) και η αγωνιστική πτώση σε όλα σχεδόν τα πρωταθλή
ματα.

Η ανδρική ομάδα αγωνίστηκε με πολλά προβλήματα από τον πρώτο μόλις αγώνα. 
Μπλέχτηκε σε άσχημες περιπέτειες, κινδύνεψε ακόμη και να υποβιβαστεί, αλλά τελικά 
κέρδισε ορισμένα σημαντικά ματς και κατέλαβε την 6η θέση στο πρωτάθλημα της Β' κατη
γορίας. Η αστάθεια ήταν το κύριο χαρακτηριστικό των παικτ6)ν με μόνη εξαίρεση τον Χρή- 
στο Μπανιωτόπουλο που «κράτησε» την ομάδα σε κρίσιμες στιγμές με τη συνεχή θετική 
παρουσία του

Η γυναικεία ομάδα και η ομάδα νεανίδων βάδισαν στα ίδια πρότυπα χωρίς να μπορέ
σουν να οργανωθούν και να παρουσιάσουν κάτι αξιόλογο σε πριυταθλήματα που έχασαν α
πό νωρίς το ενδιαφέρον τους. Χαρακτηριστικό και εδώ οι δυσκολίες στη σύνθεση της ομά
δας, οι απουσίες των παικτριών καθώς και η αστάθειά τους που βέβαια δικαιολογείται από 
την έλλειψη των προπονήσεων.

Κάνοντας, λοιπόν, μια μικρή ανάλυση της πορείας των ομάδων Υο11ογ μπορούμε να 
πούμε ότι το αποτέλεσμα δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί θετικό και μάλλον ήταν χειρότερο 
από πέρισυ. Αυτό, βέβαια, ήταν εντελώς φυσιολογικό μιά και όλες οι άλλες ομάδες των αν
τίστοιχων κατηγοριών έκαναν μεγάλη πρόοδο σε σχέση με την περσινή χρονιά. Εδά) πρέπει 
όμως να διευκρινισθεί ότι το Υο11βγ σαν άθλημα είναι δύσκολο και τεχνικό και χρειάζεται 
πολύ μεγάλη προσπάθεια για να φανούν αποτελέσματα.

Τελικά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ευχηθούμε να υπάρξει μιά πιό σω
στή και υπεύθυνη στάση απ’ όλους μας για το τμήμα του Υο11ογ που να αποδείξει έμπρακτα 
τη συμπάθεια και το ενδιαφέρον μας.
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Με Κρόνο
Με Ε.Ο.Σ.
Με Νεάπολη
Με Κουφάλια
Με Αρετσοΰ
Με Προποντίδα
Με Μακεδονικό

Και φέτος στο ΒΑ8ΚΕΤ-ΒΑΕΕ λειτούργησαν 4 τμήματα, ενώ τα άλλα 2 (κορασίδων και μίνι) 
πρόκειται να αρχίσουν τώρα. Ξεχωριστά η επίδοση κάθε τμήματος είναι η παρακάτω.

Στο παιδικό ανήκει το σκορ-ρεκόρ του συλλόγου: 124-14 νίκησαν την ομάδα του Παστέρ. Πιό 
συγκεκριμένα:

Με Καλοχώρι 52-40, Παστέρ 124-14, Μακεδονικός 39-89, Φλόγα 45-67, Αίας 49-51. Τους πόν
τους σημείωσαν: Ιωαννίδης 96, Καράταγλης Δημ. 55, Δόντσιος 40, Καρανικόλας 37, Ραχανιώτης 
23, Νάσλας 21, Καράταγλης Στ. 11, Δρίζης 8, Παχυγιαννάκης 6, Κουζινόγλου 4, Κατικαρίδης 2.

Το εφηβικό έκανε 4 ήττες επαληθεύοντας τα προγνωστικά. Με Έσπερο 0-2, Μέγα Αλέξανδρο 
70-85, Αχιλλέα 33-68, Ανατόλια 0-2. Τους πόντους πέτυχαν: Αυγερινός 42, Γαλιλαίος 23, Βενιάδης 
10, Νικόπουλος 9, Νάσλας 6, Τριανταφυλλίδης - Οικονόμου 5, Ζούρας 3 και βοήθησε ο Μπέλλος.

Το ανδρικό έφερε τα εξής αποτελέσματα: Με Φοίβο 61 -44, Πανόραμα 75-60, Αετό 55-78, Νεά
πολη 50-69, στον α' γύρο, στον β' γύρο αντίστοιχα 64-46, 69-63, 56-86, 0-2. Τους πόντους σημείω
σαν: Ταχιάος 74, Ευγενιάδης 61, Τσοτσόλης 59, Γιαρένης 52, Τερκενλής 51, Αυγερινός 37, Γαλι
λαίος 31, Φραγκισκάτος 23, Νικόπουλος 15, Στόγιος 12, Βαρμάζης 8, Οικονόμου 5, Δόντσιος 2 και 
βοήθησαν οι Βαμβακάς και Εύδος.

Το γυναικείο κατέλαβε την 3η θέση και έφερε τα παρακάτω αποτελέσματα: 
καν. αγώνας 47-47 στην παράταση 51 -49 και 47-35 
31-36 και 21-43 
54-28 και 32-29 
29-49 και 41-36 
48-43 και 50-37 
40-45 και 49-48 
38-32 και καν. αγώνας 24-24 στην παράταση 26-28

Έπαιξαν οι: Μοσχίδου (187 πόντοι), Βενιάδου (114), Παχυγιαννάκη Ο. (104), Μπαρζίβ (78), 
Σαρρή (25), Κωστοπούλου (21), Βαλμά (16), Βεργιανέλου (8), Θεοδώρου (2), Γρηγοριάδου (2), Σκλα- 
βούνου (2) ενώ βοήθησαν οι: Μανδίκου, Παχυγιαννάκη Τ., Δίνα, Κουρούδαη, Μαρκίδου, Καζανά, 
Ιατρίδου και Κίτσου.



ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ - ΦΑΣΕΙΣ

Από τον χορό μας στη Κοβΐηο στις 25/1
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Οπως και πέρσι, ο Σύλλογος αποφάσισε να μας στείλει στην Αθήνα για αγώνες ΒΑ- 
8ΚΕΤ. Η αλήθεια είναι πως η ανταπόκριση δεν ήταν μεγάλη από τη μεριά των αθλητών, γι’ 
αυτό και κατέβηκαν μόνο οι ομάδες του εφηβικού και του γυναικείου. Τελικά ενώ το γυναι
κείο όσα ματς έπαιξε τα κέρδισε, το εφηβικό ατύχησε από το πρώτο παιχνίδι. Αποδεκατι- 
σμένο από το νέφος, την ψυχική κούραση και τις όποιες καταχρήσεις παρέταξε μια εξάδα 
(δεν έκανα λάθος - ΒΑ8ΚΕΤ είναι κι όχι νΟΕΕΕΥ) «μεγάλων» αξιώσεων. Έτσι παρά τις 
προτροπές μου για δεύτερο αγώνα δεν έγινε τίποτε. Ωστόσο η εκδρομή αποδείχτηκε ωφέλι
μη σε πολλούς, αφού έμαθαν τελοσπάντων πως ο ηλεκτρικός περνάει μόνο από εκεί που έ
χει γραμμές τρένου, πως αυτά τα κίτρινα οχήματα που έχουν κάτι κεραίες λέγονται «τρό
λεϊ» και βέβαια αφού τους δόθηκε η ευκαιρία να πάνε στο «ΧΥΗΕΚΈ ΤΗΕ ΒΟΥ8 ΑΚ.Ε» σε 
πενελλήνια πριότη προβολή!

Την Κυριακή το μεσημέρι προτού γευματίσουμε στη Γλυφάδα είμαστε καλεσμένοι του 
γνωστού Σαμψών, σε μιά παράσταση πραγματικά αξέχαστη.

Στη Γλυφάδα μόλις που γλιτώσαμε το κακό. Ο Στέλιος για τρία χιλιάρικα ήταν έτοιμος 
να βουτήξει στη θάλασσα. Και με τη ζέστη όλα ήταν πιθανά — οι μέδουσες όμως? Καλά που 
βρέθηκε η Βάνα που με ευγενικό τρόπο — όπως θυμούνται όσοι βρίσκονταν εκεί — κατάφε- 
ρε να τον πείσει.

Η ’ Αντυ ήταν περίεργη να μάθει τη μοίρα της. Βρέθηκε λοιπόν η καλή γριούλα που προ- 
σφέρθηκε να της την πει μόνο μ' εκατό δραχμές. Περιμένετε να μάθετε τι της είπε; Πολλά 
σπουδαία, μα μην με ρωτάτε - είναι προσωπικά της. Πάντως θα ζήσει πολύ. Φυσικά, λεφτά 
δεν πήρε. Κι έφυγε αθόρυβα, όπως ήρθε. Ύστερα επισκεφτήκαμε τον Λυκαβηττό, απ’ όπου 
γνιυρίσαμε την ομορφιά της Αθήνας.

Α, κάτι ακόμα. Θέλετε να μάθετε πώς υποδέχτηκαν οι Αθηναίοι τις ισοπαλίες των ομά
δων τους; όλος ο ηλεκτρικός στην επιστροφή μας μουρμούριζε για τους παλιοβούλγαρους 
που πήραν το πρωτάθλημα! Είπατε τίποτα;
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I Τελειώνοντας θέλουμε να ευχαριστήσου
με όλους όσους μας βοήθησαν — και ήταν αρ
κετοί αυτοί — πιστεύοντας σε μιά καλύτερη 
συνέχεια του χρόνου.

Βασίλης — Λεωνίδας
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