
Η  γνώση είναι νοησιαρχική εργασία, 

δηλαδή μια δυναμική εγρήγορση του 

νου. Είναι προσπάθεια κατανάλωσης 

φαιάς ουσίας για να αποστηθίσει ή κατα-

γράψει ο άνθρωπος στη μνήμη του, τό-

νους παραδεδομένης ύλης από τους αν-

θρώπους των γραμμάτων, τους επιστήμο-

νες ή τους ερευνητές της εκάστοτε επο-

χής. Η γνώση αυτή κατακτάται δύσκολα 

και σβήνει πολύ εύκολα.  

 Η εκπαιδευτική όμως διδασκαλία 

καλό θα ήταν να αντιμετωπίζεται ως μια 

βιωματική δημιουργική διαδικασία μά-

θησης, που να συνδέει τη σχολική γνώση 

με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και να 

μπορεί να μεθοδεύεται μέσα από διάφο-

ρα σχέδια εργασίας, που κινούνται γύρω 

από τον πυρήνα της διαθεματικότητας. Ο 

εκπαιδευόμενος μαθαίνει καλύτερα, αλ-

λά και διατηρεί τα κεκτημένα για πάντα 

στη μνήμη του όταν βιώνει τη γνώση μέ-

σω της εμπειρίας.  

 Σο Θέατρο ως εκπαιδευτική τακτι-

κή μπορεί να κάνει πιο αισθητή την πα-

ρουσία του μέσα από οργανωμένες ομα-

δικές εκφράσεις, οι οποίες αντιπροσω-

πεύουν κατά τον καλύτερο τρόπο τη φύ-

ση και το ρόλο του κάθε μαθητή στην 

εκπαίδευση, ως μορφοπαιδευτικού αγα-

θού και ως πρωτότυπης γνωστικής δημι-

ουργίας. Οι μαθητές πρέπει να ευαισθη-

τοποιούνται παράλληλα και σε θέματα 

τέχνης, να κατακτούν αισθητικά κριτήρι-

α, να γίνονται συνδημιουργοί προϊόντων 

πολιτισμού, να αποκτούν ευαισθησίες 

πρόσληψης και κριτικής ενός μαθήμα-

    

  ....και   «ξανά»  πόλεμος!   

 

  Editorial   

  

  «Η φύση του ανθρώπου δεν αλλάζει», έγραψε 

κάποτε ο  σπουδαίος  ιστορικός  Θουκυδίδης. Σι κι αν 

οι άνθρωποι θρήνησαν τους αγαπημένους τους που 

σκοτώθηκαν στα χαρακώματα,  τι κι αν έκλαψαν πάνω 

από τα συντρίμμια του βομβαρδισμένου τους σπιτιού, 

τι κι αν υποσχέθηκαν στις επόμενες γενιές ότι αυτό δεν 

θα ξανασυμβεί. Aρκεί ο παραλογισμός των συμφερό-

ντων να ανάψει και πάλι την σπίθα του πολέμου. 

              Ο κόσμος γνώρισε δύο φρικτούς Παγκόσμι-

ους πολέμους που διέλυσαν κράτη, σκόρπισαν το φόβο 

και βύθισαν σε απόγνωση την ανθρωπότητα. Η λήξη 

μάλιστα του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου είχε να 

κάνει με την χρήση πυρηνικών βομβών που ισοπέδω-

σαν δύο πόλεις της Ιαπωνίας, ενώ όσοι απέμειναν διη-

γούνταν με φρίκη σκηνές ανθρώπινου σπαραγμού. 

                Κανένας πόλεμος δεν γίνεται για καλό σκο-

πό. Κάθε πόλεμος γίνεται για καθαρά οικονομικούς 

σκοπούς όσο κι αν εξωραΐζεται με ιδεολογικά συνθή-

ματα. Πίσω τους κρύβεται πάντα μια μεγάλη και ισχυ-

ρή δύναμη, που χρησιμοποιεί υπερσύγχρονα κατα-

στρεπτικά όπλα και επιχειρεί να επιβάλει το δικό της 

δίκιο, το δίκαιο του ισχυρού. Εκείνο που εντείνει τις 

ανησυχίες μας σήμερα είναι ότι ο άνθρωπος έχει δυνά-

μεις τέτοιες που δεν μπορούν να ελεγχθούν. ε περί-

πτωση «λάθους» δεν υπάρχει δυνατότητα  επανόρθω-

σης. 

                 Οι μοντέρνες πρακτικές πολέμου είναι λι-

γότερο συχνά αναμέτρηση ανάμεσα σε επαγγελματικές 

στρατιωτικές δυνάμεις και συχνότερα σκληρές συρρά-

ξεις ανάμεσα σε στρατιωτικές δυνάμεις και απλούς πο-

λίτες. Οι μέρες που οι πόλεμοι γίνονταν από επαγγελ-

ματίες στρατιώτες σε περιοχές μακριά από τις πόλεις, 

έχουν περάσει. ήμερα γίνονται μέσα από παράθυρα 

διαμερισμάτων και στους δρόμους χωριών και προα-

στίων, όπου ο διαχωρισμός ανάμεσα σε μαχητές και 

απλούς πολίτες είναι αδύνατος. 

             τον πόλεμο τα παιδιά μοιράζονται τον ίδιο 

τρόμο με τους γονείς τους. Φιλιάδες σκοτώνονται ή 

τραυματίζονται  και αμέτρητα παιδιά μεγαλώνουν χω-

ρίς τις δομές που δίνουν νόημα στην κοινωνική και 

πολιτιστική ζωή. Όλο το κοινωνικό πλέγμα, τα σπίτια, 

τα σχολεία, το σύστημα υγείας, οι θρησκευτικοί χώροι  

κατακερματίζονται. Γίνονται στρατιωτικοί στόχοι. Κι 

όταν η τροφή τελειώνει και το νερό μολύνεται, είναι τα 

παιδιά που υποφέρουν περισσότερο.  

 Εξαιτίας της νέας τεχνολογίας φθηνά και ελα-

φριά όπλα καθιστούν τη στρατολόγηση παιδιών ως  

ένοπλους στρατιώτες. Ως στρατιώτες θεωρούνται πιο 

αναλώσιμα και στέλνονται κατά κύματα στις συγκρού-

σεις και στα ναρκοπέδια. 

                Ξεκίνησε και πάλι ένας νέος πόλεμος, μια 

ακόμη τραγωδία και όλοι εμείς είμαστε θεατές σε κάτι 

που σίγουρα δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Πονάμε για 

τον συνάνθρωπο, αγανακτούμε, οργιζόμαστε, φοβόμα-

στε, αισθανόμαστε μικροί και ανασφαλείς. Περιμέναμε 

η επιστημονική πρόοδος να φέρει πρόοδο και αλλη-

λεγγύη μεταξύ των λαών, περιμέναμε ένα πνεύμα ενό-

τητας ανάμεσα στους ανθρώπους…. Δυστυχώς η ιστορί-

α επαναλαμβάνεται και δε θα βρεθεί λύση αν ο 

άνθρωπος δεν εγκαταλείψει τον ανταγωνισμό και δεν 

δώσει άλλη διέξοδο στην κερδοσκοπική του μανία. 

  Σσολέλη Μαρήλια                                                                                                                                                            

Περιοδική έκδοση εφημερίδας μαθητών Γυμνασίου & Λυκείου Αταλάντης  

ελίδα 1 

                    ηεύρνο 2 ,   Μάξηηνο  2022—Μάηνο 2022  

Σο Θέατρο βοηθά στην καλύτερη κατάκτηση της γνώσης. 

τος, ακόμη και ενός πρακτικού προβλή-

ματος και γενικότερα να κατακτούν την 

«πάμμουσο παιδαγωγία» που μπορεί να 

θεωρηθεί στόχος της εκπαίδευσης.  

 «Πάμμουσος παιδαγωγία» είναι 

μια σύγχρονη μέθοδος διδασκαλίας που 

έχει διττό ρόλο στην εκπαίδευση, παρέ-

χει γνώσεις αλλά ταυτόχρονα και αισθη-

τική και βιωματική αγωγή. Οι μαθητές 

με τη βοήθεια βιβλίων και σημειώσεων, 

καθώς και οπτικοακουστικού υλικού 

που τίθενται στη διάθεσή τους, καλού-

νται να προβληματιστούν πάνω στις ποι-

κίλες εκφάνσεις των διάφορων εννοιών 

μάθησης, όπως ένα γραμματειακό είδος 

λόγου, μια γεωμετρική άσκηση, ένα σω-

ματικό όργανο στη βιολογία, ένας τύπος 

στη φυσική, ένας γεωγραφικός χώρος 

στη γεωγραφία και όλα αυτά μέσα από 

μια καλύτερη διαδικασία πρόσληψης.  

 Βασική προϋπόθεση όμως, για 

να μπορέσει ν‟ αναπτυχθεί μία μορφή 

επικοινωνίας των νέων με τα συγκεκρι-

μένα μαθήματα, είναι να ακολουθεί μία 

διαδικασία ανάδειξης των στοιχείων που 

εύκολα τυπώνονται στη μνήμη των νεα-

ρών παιδιών και κατ‟ επέκταση ν‟ ακο-

λουθηθεί μία προσέγγιση που θα κάνει 

εφικτή την πρόσληψή τους από τους 

μαθητές περισσότερο ως βίωμα παρά ως 

ανάγνωσμα. 

 
ΣΙΑΚΑ ΔΗΜΗΣΡΑ 

ΥΙΛΟΛΟΓΟ 

ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ  

ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ   

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΥΘΙΩΣΙΔΑ 

  

«Γκουέρνικα», έργο του Πικάσο  που αναπαριστά τον βομβαρδισμό μιας μικρής πόλης στη Χώρα των Βάσκων, της  

Γκουέρνικα, στα βόρεια της Ισπανίας, στις 26 Απριλίου 1937,  από Γερμανούς και Ιταλούς εθελοντές αεροπόρους, 

που συνεργάζονταν με τους εθνικιστές του στρατηγού Φράνκο κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου.   

Το 1944 οι Γερμανοί μπαίνουν στο Παρίσι και συλλαμβάνουν τον Picasso, σε μια βίαια απόπειρα αναζήτησης  

καλλιτεχνικών λαφύρων. Ένας αξιωματικός δείχνει στον Picasso τη φωτογραφία της Guernica, για να ακολουθήσει 

ο εξής θρυλικός διάλογος: 

– Αυτό είναι δικό σας έργο; 

– Όχι, δικό σας! 



Κ ΑΡΝΑΒΑΛΙ!... 

Μια λέξη χίλιεσ 

αναπαραςτάςεισ! Στο-

λέσ, κοςτούμια, φαντα-

χτερά άρματα, γέλιο, 

μουςική, χαρά και δια-

ςκέδαςη ζωντανεύουν 

τουσ δρόμουσ. Φέτοσ 

όμωσ αυτέσ οι φαντα-

ςτικέσ παρελάςεισ ακυ-

ρώθηκαν λόγω τησ βα-

ςανιςτικήσ πανδημίασ. 

Παρ’όλα αυτά το Γυμνά-

ςιο και το Λύκειο Ατα-

λάντησ ακολούθηςαν τα 

«πρωτόκολλα» του 

καρναβαλιού για να ζή-

ςουμε την ατμόςφαιρα 

των αποκριών. Ο χώροσ 

του προαυλίου ήταν 

γεμάτοσ με αςτείεσ ςτο-

λέσ και χαρούμενα πρό-

ςωπα. Φυςικά γιορτή 

χωρίσ φαγοπότι δεν γί-

νεται! Ολεσ οι τάξεισ 

είχαν ετοιμάςει φαγητά 

από το ςπίτι ή η καλύτε-

ρη λύςη από όλεσ ήταν 

ΤΑ ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ! Η μου-

ςική ςτα ηχεία ήταν 

τέρμα… και κάθε είδοσ 

μουςικήσ και φυςικά  

παραδοςιακή μουςική 

που έκανε καθηγητέσ 

και μαθητέσ να χορεύ-

ουν αςταμάτητα. 

 

Σόνια Ναβτζότ Κορ Σίνγκ 

  

ελίδα 2 
ΕΠΙΚΑΙΡΑΕΠΙΚΑΙΡΑ   

 

 25η Μαρτίου, μια 

μέρα ελευθερίας για 

όλους τους Έλληνες. 

Παρά τις δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουμε 

με τις ιώσεις, είτε α-

νοιξιάτικες είτε παν-

δημικές, όλα τα σχο-

λεία διοργάνωσαν με 

ζήλο τις σχολικές 

τους γιορτές. Σο Γυ-

μνάσιο Αταλάντης σε 

συνεργασία με το Γε-

νικό Λύκειο Αταλά-

ντης παρουσίασαν τα 

ποιήματα και τους 

χορούς που είχαν ε-

τοιμάσει. Σα παιδιά 

της Α‟ Γυμνασίου 

τραγούδησαν τραγού-

δια της επανάστασης 

με την βοήθεια της 

καθηγήτριας  μουσι-

κής  κας Μπότη 

ταυρούλας και τις 

υπέροχες τεχνικές 

της στο πιάνο. Μαθη-

τές και των δύο σχο-

λείων συνεργάστηκαν 

με τους καθηγητές 

τους και παρουσία-

σαν τα ποιήματα 

προς τιμή των νεκρών 

που θυσιάστηκαν για 

την πατρίδα μας. Σέ-

λος το μήνυμα της 

ημέρας ήταν και θα 

είναι ότι η Ελλάδα θα 

συνεχίσει να αγωνίζε-

ται με σθένος για  την 

ελευθερία της για ΠΑ-

ΝΣΑ, όπως μας παρα-

κινούν τα λόγια του 

Αθανάσιου Διάκου 

“Εγώ Γραικός γεννή-

θηκα, Γραικός θε να 

πεθάνω.” και του Ρή-

γα Υεραίου “Κάλλιο 

για την πατρίδα κανέ-

νας να χαθεί, παρά να 

κρεμάσει φούντα για 

ξένον στο σπαθί.”  

Σόνια Ναβτζότ Κορ Σίνγκ  

ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΑΣΑΛΑΝΣΗ 

ΠΕΜΠΣΗ, 24 ΜΑΡΣΙΟΤ 2022 

 

 Μια πραγματικά υπέροχη γιορτή με μεγάλη συμμετοχή μαθη-

τών και εκπαιδευτικών!!! υγχαρητήρια στις μαθήτριες και μαθητές 

του Γυμνασίου και Λυκείου Αταλάντης καθώς και στους εκπαιδευτι-

κούς για αυτή την υπέροχη εμπειρία, η οποία σηματοδοτεί την αναβί-

ωση των αρχών και αξιών του έθνους. Ας ευχηθούμε να έχουμε όλοι 

υγεία και διάθεση ώστε να κρατήσουμε αλώβητα τα ιδανικά της πα-

τρίδας μας και κάθε χρόνο να υψώνεται η γαλανόλευκη μεγαλοπρε-

πής και μέσα στις πτυχές της να κυματίζει η συνείδηση του λαού 

μας.  
Κωνσταντίνος Σσίπρας 

Ο .Ε.Β τίμησε φορείς και πολίτες  

για την οικολογική τους δράση 

 

 Σο άββατο 26 Μαρτίου 

2022 στην κάλα Αταλάντης διορ-

γανώθηκε από τον ύνδεσμο Ελλή-

νων Βατραχανθρώπων (.Ε.Β.) μία 

εκδήλωση με σκοπό να τιμηθούν 

φορείς και πολίτες από την περιοχή 

που συμμετείχαν στην οικολογική 

δράση του υνδέσμου η οποία 

πραγματοποιήθηκε στις 26 επτεμ-

βρίου 2021.   

     Εθελοντές Έλληνες Βατρα-

χάνθρωποι που υπηρετούν στα 

Ο.Τ.Κ. ( Ομάδα Τποβρύχιων Καταστροφών) καθάρισαν το λιμάνι της 

κάλας από σκουπίδια. ε αυτή τη δράση βοήθησαν και τα παιδιά 

του Ναυτικού Ομίλου Αταλάντης. Για την συνδρομή τους στο έργο τού 

καθαρισμού του λιμανιού ο ύνδεσμος Ελλήνων Βατραχανθρώπων 

αποφάσισε να βραβεύσει τα παιδιά. Η εκδήλωση έλαβε χώρα σε γνω-

στό μαγαζί της κάλας, όπου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από μέλη 

του υνδέσμου , παρουσιάστηκαν βίντεο από την εκπαίδευση των βα-

τραχανθρώπων και από την δράση τους. Διοργανωτής της εκδήλωσης 

ήταν ο κύριος Δημήτρης Καρατράντος που έχει υπηρετήσει στα 

Ο.Τ.Κ. Από τον ύνδεσμο παρευρέθηκαν ο κύριος Ποζίδης Φρήστος, 

που κατέχει την θέση του αντιπροέδρου , ο κύριος Λάμπρου Αθανάσι-

ος (Γενικός Γραμματέας), ο κύριος Καμενίδης Ισαάκ (ταμίας) και δύο 

μέλη του συνδέσμου. Σην εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο 

κύριος τεφανόπουλος Θεόδωρος, που ήταν ο πρώτος γιατρός των 

Ο.Τ.Κ.  

     Από την Σοπική Αυτοδιοίκηση παρευρέθη ο Αντιπεριφεριάρ-

χης τερεάς Ελλάδος κύριος Αθανάσιος Καρακάντζας, ο Δήμαρχος 

Λοκρών κύριος Αθανάσιος Ζεκεντές μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς και 

εκπρόσωποι τοπικών φορέων. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απο-

νομή των πτυχίων στα παιδιά τού Ναυτικού Ομίλου Αταλάντης, με την 

υπόσχεση ότι η επόμενη εθελοντική δράση του υνδέσμου στην περι-

οχή μας θα είναι ο καθαρισμός του λιμανιού των Λιβανατών. 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΤΡΟΓΙΑΝΝΗ 

Ημζρα τησ μητζρασ      Κυριακή 8 Μαΐου 
 
Μηζεύεηο γηὰ ηὴλ μελεηηὰ θαὶ κέλσ κνλαρή κνπ 
ζύξε παηδί κνπ ζηὸ θαιὸ θαὶ ζύξε ζηὴλ εὐρή κνπ. 
Τξηαληαθπιιέληα ἡ ζηξάηα ζνπ, Κξηλνζπαξκέλνη νη δξόκνη, 

Γηα ράξε ζνπ λ᾿ ἀλζνβνινῦλ θαὶ ηὰ ιηζάξηα ἀθόκε.  
 
 
Τὰ δάθξπά κνπ λὰ γελλνῦλ δηακάληηα ζ᾿ὅ,ηη ἀγγίδεηο 
θαὶ ηὸ πνηήξη ηῆο ραξᾶο πνηὲ λὰ κὴ ζηξαγγίδεηο. 
Νὰ πίλεηο θαὶ λὰ μεδηςᾶο θαὶ λἆλ᾿ αὐηὸ γεκάην, 
ζὰ λἆζαη ἡ βξύζε ἀπὸ ςειὰ θη ἐζὺ λἆζαη ἀπνθάησ 
 
 
Ισάλλε Πνιέκε, Ο απνραηξεηηζκόο ηεο κάλλαο 

ΒΟΛΟ: ΜΙΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΟΤ ΟΛΟΙ ΛΑΦΣΑΡΟΤΑΜΕ 

 τις 12 Μαΐου πραγματο-
ποιήθηκε η μονοήμερη εκδρομή 
που όλοι οι μαθητές της Γ‟ Γυμνα-
σίου λαχταρούσαμε. Λόγο της 
κουραστικής  πανδημίας δεν εί-
χαν πραγματοποιηθεί εκδρομές 
εδώ και δύο χρόνια.  Έτσι αυτή η 
εκδρομή ήταν για τους μαθητές 
ένα διάλλειμα από το σχολείο και 
τη ρουτίνα. 
 Πρώτος προορισμός ήταν 

το ΚΠΕ Μακρινίτσας του Νομού Μαγνησίας. το μονοπάτι για το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα υπήρχαν υπέροχα μαγαζιά με χειροποί-
ητα κοσμήματα, διάφορα σουβενίρ, μεγάλη ποικιλία τσαγιών, γλυ-
κών και μυρωδάτα βότανα. το κέντρο του χωριού αντικρίσαμε τη  
μικρή γραφική πλατεία της Μακρινίτσας με θέα τον Βόλο και ολό-
κληρο τον Παγασητικό κόλπο που μας έκοψε την ανάσα. Ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό της Μακρινίτσας είναι οι πλακόστρωτοι δρόμοι 
και τα πηλιορείτικα σπίτια με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική που 
όλοι λατρέψαμε. Αφού τελειώσαμε με το περιβαλλοντικό πρόγραμ-
μα το οποίο είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, περιπλανηθήκαμε στα 
εντυπωσιακά σοκάκια και απολαύσαμε παραδοσιακά φαγητά.  

Δεύτερη στάση μας ήταν ο Βόλος. Όλοι μας μικροί και με-
γάλοι κάναμε την βόλτα μας στα υπέροχα μαγαζιά του Βόλου και 
στο λιμάνι. Ένα από τα ομορφότερα μέρη ήταν η γέφυρα με τις 
κλειδαριές εκεί όπου αρκετά ζευγάρια έδιναν υποσχέσεις αιώνιας 
αγάπης! Σο απόγευμα πήραμε το δρόμο του γυρισμού. Όπως πά-
ντα, σε όλες τις εκδρομές υπάρχει η στιγμή που το λεωφορείο γί-
νεται αυτόματα κινούμενο κλαμπ με δυνατή μουσική και χορό.  

Αυτή ήταν η καλύτερη εκδρομή, ίσως από όλα τα χρόνια 
του Γυμνασίου μέσα στην ζόρικη πανδημία που μας στέρησε κι 
άλλες παρόμοιες υπέροχες στιγμές με τους συμμαθητές μας.  

 
όνια Ναβτζότ Κορ ίνγκ  

 



Εκδρομή στην Κέρκυρα 

Συνάντηση ΓΕΛ Αταλάντης και 4ου ΓΕΛ  

Κέρκυρας 

 

 Η συνύπαρξη ανθρώπων, η δημιουργική 

επικοινωνία και η ανταλλαγή ιδεών, αποτελεί την 

βάση κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

 Μια τέτοια εμπειρία ζήσαμε όλοι οι μαθη-

τές της Α΄ και Β΄ Λυκείου του ΓΕΛ Αταλάντης 

μαζί με τους συνοδούς εκπαιδευτικούς, καθώς 

ήρθαμε σε επαφή με τον πολιτισμό του νησιού, 

περιηγηθήκαμε στα μουσεία και νιώσαμε τον παλ-

μό της καθημερινότητας ενός υπέροχου τόπου.  

 Αναμένουμε τους μαθητές του 4ου ΓΕΛ 

Κέρκυρας στην Αταλάντη, ώστε να ολοκληρωθεί ο 

κύκλος αυτής της δημιουργικής συνύπαρξης.  

Οι μαθητές Α’ και Β’ Λυκείου Αταλάντης 

ελίδα 3 

ΕΤΥΑΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΤΜΝΑΙΟΤ  

ΑΣΑΛΑΝΣΗ    

 

 Έλαο από ηνπο βαζηθνύο ζθνπνύο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε νιόπιεπξε αλάπηπμε ησλ καζεηώλ θαη 

καζεηξηώλ κέζα από ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξάζεηο, νη νπνίεο θαιιηεξγνύλ ηελ ηθαλόηεηα 

έθθξαζεο ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ απόςεώλ  ηνπο, ελώ παξάιιεια αλαπηύζζνπλ λνεηηθέο, θνηλσληθέο 

θαη επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο, ελζαξξύλνπλ ηε ζπλεξγαζία κε άιινπο/εο γηα ηελ επίηεπμε θνηλώλ 

ζηόρσλ θαη αμηνπνηνύλ ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο  γηα ηελ δεκηνπξγία αηνκηθώλ ή νκαδηθώλ εξγαζηώλ. 

  Μηα ηέηνηα δξάζε είλαη θαη ε δεκηνπξγία απηήο ηεο ζρνιηθήο έληππεο εθεκεξίδαο. Ωο εθπξόζσπνη 

ησλ γνλέσλ ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Αηαιάληεο ζα ζέιακε λα ζπγραξνύκε όινπο 

ηνπο καζεηέο θαη όιεο ηηο καζήηξηεο ηνπ Γπκλάζηνπ θαη Λπθείνπ Αηαιάληεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο 

κε ηα άξζξα ηνπο ζηελ εθεκεξίδα . 

  Δπίζεο λα δώζνπκε ζπγραξεηήξηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θα Βνγηαηδή Αλησλία θαη θν Τζίπξα Κσλ-

ζηαληίλν πνπ ήηαλ νη εκπλεπζηέο θαη νη πινπνηεηέο απηήο ηεο ηδέαο. 

Γηαηί όπσο αλαθέξεη θαη ν ακεξηθαλόο δεκνζηνγξάθνο Sydney J. Harris 

«Ο ηειηθόο ζθνπόο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα κεηαηξέπεη ηνπο θαζξέπηεο ζε παξάζπξα» 

Καη εζείο αγαπεηνί καο θαηαθέξαηε ηνπο θαζξέπηεο ησλ παηδηώλ καο λα ηνπο κεηαηξέςεηε ζε ππέξν-

ρα παξάζπξα ζηελ  «Αίζνπζα κε ζέα». 

Καινηάμηδε ινηπόλ, αγσληνύκε γηα ηελ ζπλέρεηα. 

Τν Γ.Σ. ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ ησλ καζεηώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Αηαιάληεο 

Η θυσία τής 29/5/1943 στα Περιβολάκια Αταλάντης 

 

  Ήταν πρωϊ της 29ης Μαΐου του 1943, ημέρα Πέμπτη και στην πόλη έφτασαν Ιτα-

λοϊ από τη Λιβαδειά. Πριν λϊγες ημέρες, στις 23 Μαρτϊου 1943 εϊχαν εγκαταλεϊψει 

την πόλη, αλλά η επιστροφή τους έδειχνε ότι δεν θα ήταν για καλό. 

Κύκλωσαν την πόλη και στόχος τους ήταν να προχωρήσουν σε ενέργειες κατα-

στολής και εκδϊκησης για την αυξανόμενη δράση των αντιστασιακών στην περιο-

χή. Το ιταλικό τάγμα πυρπόλησε σπϊτια και πυροβολούσε όσους προσπαθούσαν 

να διαφύγουν. 

Οι πρώτοι νεκροϊ ήταν ο Ταξιάρχης Αγραδάς, ετών 27, και ο Νικόλαος Χυμευτός, 

ετών 34. 

Έπειτα συνέλαβαν άλλους οκτώ νέους της Αταλάντης. Οι πιο πολλοϊ ήταν οργα-

νωμένοι στο ΕΑΜ ή στην ΕΠΟΝ. 

Τα ονόματα των συλληφθέντων: 

Θεόδωρος Ζεκεντές, ετών 18, 

Σωτήρης Κατσαρός, ετών 19 

Σπύρος Κοτσικόνας, ετών 22, 

Γιώργος Μανωλάκης, ετών 30,  

Δημήτρης Χασιώτης, ετών 33, 

Ηλϊας Γιαννούκος, ετών 37, 

Βασϊλης Λαπατσώρας, ετών 50, 

Θανάσης Τετριμέλης. 

 

 

 Η κηδεϊα των εκτελεσθέντων Αταλαντινών        

                               

 Με ψεύτικες διαβεβαιώσεις προς τον τότε πρόεδρο της Αταλάντης Ηλϊα 

Καρδάρα, ο Ιταλός συνταγματάρχης και ο πρώην φρούραρχος Αταλάντης υπολο-

χαγός Λιμπρϊνο, εϊπαν ότι οι συλληφθέντες θα ανακριθούν, αλλά κατά  τη μετα-

φορά τους προς τη Λιβαδειά, στο δρόμο και λϊγο έξω από την Αταλάντη, στη θέση 

“Περιβολάκια”, το καμιόνι σταμάτησε και τους κατέβασαν, όπου έγινε και η εκτέ-

λεση. Σαν από θαύμα ο ένας τους ο Θανάσης Τετριμέλης, γλϊτωσε, καθώς τα βλή-

ματα που τον έριξαν κάτω, τον πήραν στη μέση και στην πλάτη. 

Στο Μνημείο Πεσόντων, που βρίσκε-

ται στην θέση Περιβολάκια Αταλά-

ντης, οι τοπικοί φορείς με εκδηλώ-

σεις τιμής και μνήμης, δεν αφήνουν 

τη θυσία να ξεχαστεί. 

 

ουλτανόπουλος Θεόδωρος  

Κύπιε Δήμαπφε, 

Είμαςσε σα παιδιά σξτ Νηοιαγψγείξτ Λιβαμασώμ. Όσαμ 

οήγαμε με σα πόδια εοίςκεχη ςσξ ςξύοεπ μάπκεσ «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» 

ςσιρ Λιβαμάσερ, ανακαλύχαμε όσι δεμ έφει οεζοδπόμιξ. Ήσαμ επι-

κίνδτνξ, γιασί οεποασξύςαμε ςσημ άκπη σξτ δπόμξτ. Όμψρ, ήσαμ 

οαπκαπιςμέμα ατσοκίμησα και οεποασξύςαμε μερικέρ υξπέρ ςση 

μέςη σξτ δπόμξτ. Όσαμ ςτμαμσήθηκαμ ατσοκίμησα και σρακσέπ δεμ 

τοήπφε φώπξρ ξύσε μα οεπάςξτμε ξύσε μα ςσαμασήςξτμε. Μοήκαμε 

μέςα ςε έμα φψπάυι.  

Κύπιε Δήμαπφε, θέλξτμε μα υσιαφσεί οεζοδπόμιξ για μα οεπ-

οασάμε όλοι μαρ με αςυάλεια και μα μημ κινδτμεύει η ζψή μαρ α-

οό σα ατσοκίμησα, σα μηφανάκια και σα σρακσέπ. 

Ετφαπιςσξύμε σα παιδιά σξτ Γτμμαςίξτ και σξτ Λτκείξτ Α-

σαλάμσηρ, οξτ υιλξνέμηςαμ σξ γπάμμα μαρ ςσημ ευημερίδα σξτρ. 

Πεπιμένξτμε μέα ςαρ και ςαρ ςσέλνξτμε και υψσξγπαυία αοό 

σξμ δπόμξ οξτ δεμ έφει οεζοδπόμιξ. 

 

Σαρ ετφαπιςσξύμε 

Τα παιδιά σξτ Νηοιαγψγείξτ 

Λιβαμασώμ 

«««Απηόο πνπ αγσλίδεηαη κπνξεί λα ρά-Απηόο πνπ αγσλίδεηαη κπνξεί λα ρά-Απηόο πνπ αγσλίδεηαη κπνξεί λα ρά-

ζεη, όκσο απηόο πνπ δελ αγσλίδεηαη ζεη, όκσο απηόο πνπ δελ αγσλίδεηαη ζεη, όκσο απηόο πνπ δελ αγσλίδεηαη 

ήδε έρεη ράζεηήδε έρεη ράζεηήδε έρεη ράζεη».».».      

              Μπέξηνιη Μπξερη 

 
 
 



ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΣΑΛΑΝΣΗ: ΕΝΑ ΦΩΡΟ  

ΠΡΟΥΟΡΑ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ  
 

 Το Δημοτικό Ωδείο Αταλά-
ντης στεγάζεται στον 1ο όροφο του 
Κωνσταντίνειου Πνευματικού Κέ-
ντρου σε ειδικά διαμορφωμένες 
αίθουσες και σε ένα μοντέρνο και 
δημιουργικό χώρο. Είχαμε τη χα-
ρά να το επισκεφτούμε και να συ-
νομιλήσουμε με την καλλιτεχνική 
Διευθύντρια Άννα Μουζάκη και 
τον κο Ξύνδα Σταύρο, δάσκαλο 

κιθάρας. 

Αρχικά θα θέλαμε να μας πεί-
τε πότε ιδρύθηκε το Ωδείο 
και από ποιον. 

Σο Ωδείο ιδρύθηκε το 1986 επί 
δημαρχίας Μαμάνδρα Δημητρί-

ου. Έκτοτε από το 1986 μέχρι το 1998 καλλιτεχνικός διευθυντής του 
Ωδείου ήταν ο μουσικοσυνθέτης και εκπαιδευτικός Κώστας Κλάβας. 
Σην περίοδο από το 1998 μέχρι 1999 για ένα χρόνο υπήρξε καλλιτε-
χνικός διευθυντής ο κος Ευθυμιάδης Νίκος και από το 1999 μέχρι 
2021 διευθύντρια ήταν η καθηγήτρια του Ωδείου μονωδίας η κυρία 
Κερετζή Αντιγόνη. Από το 2021 και έπειτα είναι η κυρία Άννα 
Mουζάκη. 

Ποια μουσικά όργανα υπάρχουν και ποιο όργανο προσελκύει 
περισσότερο τα παιδιά. 

Σο Ωδείο ως ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που παράγει γνώσεις μουσικής 
διδάσκει όλα τα μουσικά όργανα που μπορούν να διδαχτούν. ήμερα 
που μιλάμε τα εν ενεργεία τμήματα που σχετίζονται με τους μαθητές 
που φοιτούν σε αυτά είναι πιάνο, κλασική κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα, 
βιολί, μπουζούκι, μονωδία, βυζαντινή μουσική και ανώτερα θεωρητι-
κά. Όσον αφορά τη δημοφιλία των οργάνων πρέπει να σας πω ότι αυ-
τό ποικίλει. Πολύ δημοφιλή ήταν πάντα και το πιάνο και η κιθάρα 
και το βιολί και το μπουζούκι και τα ποσοστά των σπουδαστών σε αυ-
τά τα τμήματα ήταν σχεδόν τα ίδια.  

Πώς βοηθάει το Ωδείο στην τοπική κοινότητα; 

Πρώτα είναι η καλλιέργεια που δίνεται στους σπουδαστές μέσω της 
μουσικής, είναι η βελτίωση της αισθητικής των πραγμάτων και η γνώ-
ση της μουσικής γενικώς. Η δεύτερη κατηγορία είναι η βελτίωση της 
αυτοπειθαρχίας και της συγκέντρωσης που έχει ένας σπουδαστής 
μουσικής και βέβαια η κοινωνικότητα που καλλιεργείται στο Ωδείο 
μέσω των συναυλιών και της συμμετοχής στις εκδηλώσεις όχι μόνο 
των επίσημων αλλά και τις εκδηλώσεις που κάνουν τα παιδιά μεταξύ 
τους στο σχολείο, σε μια παρέα. Και τρίτον είναι ότι το Ωδείο μάς δί-
νει την επάρκεια. Ένας απόφοιτος του Ωδείου που θα πάρει ένα πτυ-
χίο ή έναν τίτλο σπουδών αποκτά την επάρκεια να εργαστεί ως μουσι-
κός στην Ελλάδα σε οποιοδήποτε χώρο εκπαίδευσης μουσικής, κυρί-
ως του αντικειμένου που έχει σπουδάσει, δηλαδή παίρνει την επαγ-
γελματική επάρκεια.  Είναι ένα πακέτο σπουδών πλήρως ολοκληρω-
μένο για έναν σπουδαστή.  

Ποιες είναι οι σημαντικότερες εκδηλώσεις που έχει κάνει το 
Ωδείο στο παρελθόν. 

Όλες οι εκδηλώσεις ήταν και είναι σημαντικές.  τις εκδηλώσεις συμ-

Η ζνβαξή πιεπξά κηαο  αζηείαο  ηέρλεο  

 Μηα από η ηο  ζεκε-

ιηώδεηο  αξεηέο  ηεο Δεκν-

θξαηίαο ε ίλαη  ε αλνρή ζηελ 

θξηη ηθή.      

 Κξηη ηθή αζθείηαη  όρη  

κόλν από ηνπο θνξείο  ηεο 

πνιηη ηθήο εμνπζίαο,  αιιά 

θπξίσο από ηνπο ίδηνπο 

ηνπο πνιίηεο .  Όηαλ κάιηζηα 

ε πνιηη ηθή  έρε η  ηελ  ηόικε 

θαη  ηελ επθπΐα λα αθνκνηώ-

ζεη  ηελ θξηη ηθή ζθέςε πςε-

ιόηεξσλ κνξθώλ έθθξαζεο,  

όπσο ε ηέρλε,  ε ινγνηερλία 

θαη  ε επηζηήκε,  ην απνηέιε-

ζκα ε ίλαη  επεξγεη ηθό γ ηα 

ηελ πνιηη ηθή εμέιημε ελόο 

ηόπνπ.  Έιιελεο γεινηνγξά-

θνη  κε  κνλαδηθό ηνπο όπιν 

ηελ πέλα,  ην ραξηί  θαη ην 

ρηνύκνξ,  ζρνιηάδνπλ θαπ-

ζηηθά θαη  κε  ζαξθαζκό ηα 

θαθώο πνιηη ηθά θε ίκελα.  

 

 Γ4 Γπκλαζίνπ  

ελίδα 4 

Λόγος και  τέχνη Λόγος και  τέχνη   

μετέχουν κυρίως οι σπουδαστές του Ωδείου και κατά καιρούς και κάποι-
οι καθηγητές μας. Παραδοσιακά κάνει δύο μεγάλες εκδηλώσεις. Μία τα 
Φριστούγεννα που είναι λίγο πιο εξειδικευμένη γιατι έχει χριστουγεννιά-
τικά κομμάτια και παίζουν πιο προχωρημένοι σπουδαστές, και μια συ-
ναυλία πριν το καλοκαίρι όπου συμμετέχουν όλοι οι σπουδαστές. Επί-
σης όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει αφιερώματα σε συνθέτες, σε ποιη-
τές, έχουν συμμετάσχει σπουδαστές μας και καθηγητές μας σε θεατρικές 
παραστάσεις με άλλους φορείς και συλλόγους του δήμου Λοκρών. Επί-
σης γίνονται και συνεργασίες με άλλα Δημοτικά Ωδεία, όπως φέτος με το 
Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων.  

Άρα προγραμματίζετε εκδηλώσεις για το άμεσο μέλλον 

Ναι, το Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης λοιπόν σε συνεργασία με το Δημοτικό 
Ωδείο Αγίων Αναργύρων πρόκειται να κάνει μια πασχαλινή συναυλία την 
Κυριακή των Βαΐων στον καθολικό ναό του Αγίου Υραγκίσκου στην Αθή-
να με σπουδαστές και απόφοιτους των δύο Ωδείων. Και σε συνέχεια αυ-
τής της συνεργασίας στις 14 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί αυτή η συναυ-
λία και στο Ωδείο Αταλάντης με τους ίδιους συντελεστές αλλά το πρό-
γραμμα θα είναι ανοιξιάτικο.  Και βέβαια η τυπική συναυλία στο τέλος 
Μαΐου.  

Ποια μουσικά σύνολα υπάρχουν αυτή τη στιγμή; 

Είναι η παιδική χορωδία και η μουσική προπαιδεία, των οποίων Τπεύ-
θυνη καθηγήτρια είναι η κα Μαργαρίτα Παλαιολόγου. Σο τμήμα μουσι-
κής προπαιδείας απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας μέχρι 
Πρώτη, Δευτέρα δημοτικού τα οποία μαθαίνουν μουσικοκινητικές ασκή-
σεις. Η κα Παλαιολόγου έχει προγραμματίσει  να παρακολουθήσουν μια 
σειρά σεμιναρίων που θα γίνουν στο Μέγαρο Μουσικής και ονομάζεται 
Μουσική υμμορία. Επίσης τα οργανικά μουσικά σύνολα μπορεί να εί-
ναι μικρά και ποικίλουν ανάλογα με τους συμμετέχοντες δηλαδή δύο 
κιθάρες, κιθάρα βιολί, κιθάρα πιάνο κλπ.  

Σέλος θα θέλαμε να μας πείτε πως επηρέασε ο Covid τη λειτουρ-
γία του Ωδείου.    

 Οπωσδήποτε το μάθημα της μουσικής είναι μάθημα επαφής. Αυτό στα-
μάτησε απότομα με τον covid. Όμως το υψηλής τεχνολογικής επάρκειας 
προσωπικό του Ωδείου αντέδρασε αστραπιαία  και ξεκίνησε μαθήματα 
διαδικτυακά πριν ακόμα γίνει κανόνας στο Ελληνικό κράτος. Έτσι η ε-
παφή δεν χάθηκε και το μήνυμα μεταφέρθηκε. Σα παιδιά συνέχισαν και 
οι απώλειες του Ωδείου ήταν ελάχιστες Και τον δεύτερο χρόνο που 
ήμασταν πιο οργανωμένοι τα πράγματα κύλησαν σωστά.      

 
Ευχαριστούμε πολύ    
  
 
 Άλμπι Νάναι  
 
Μπρούνο Νάναι  
                                                                        
Παναγιώτου Μιχαέλα  
                                                                            
Παπαγεωργίου Σζίνα  



Επίςκεψη ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Αταλάντησ.  

Τ 
οφτοσ ο τόποσ ο μικρόσ ο μζγασ γεννά-
ει κεοφσ, γεννάει πνεφματα και πολιτι-
ςμό. Κάτω από τα χϊματα τθσ Αταλά-

ντθσ αναβιϊνει θ ιςτορία. Συγχαρθτιρια 
ςτουσ ανκρϊπουσ που παςχίηουν να κρατι-
ςουν αλϊβθτθ και όρκια τοφτθ τθν ιςτορία. 
Ευχαριςτοφμε τθν κυρία Μαρία Παπαγεωργί-
ου που μασ ζδειξε αυτι τθν ιςτορία με γλαφυ-
ρό και ενδελεχι τρόπο.  

Πιςτεφετε ότι ςτο μζλλον θα βρεθοφν πιο 
ςημαντικά ευρήματα κάτω από την πόλη 

μασ; 

    Nαι φυςικά και το πιςτεφω αφοφ μάλιςτα θ περιοχι μασ είναι ελάχιςτα ανα-
ςκαμμζνθ και είναι όλθ ζνα αρχαιολογικό πάρκο όχι μόνο θ πόλθ αλλά και οι  γφρω 
οι περιοχζσ. 

 Υπάρχουν τόποι που ξζρετε  να ςτοχεφςετε  ϊςτε να βρείτε κάτι ςυγκεκριμζνο;  

    Παρά πολλοί. Μάλιςτα υπάρχουν κθρυγμζνοι χϊροι αλλά και οι απλά γνωςτοί 
αρχαιολογικοί χϊροι οι οποίοι είναι και οι περιςςότεροι από τουσ κθρυγμζνουσ Π.χ 
θ Αταλάντθ κα μποροφςε να είχε κθρυχκεί ωσ ζνασ αρχαιολογικόσ χϊροσ , αλλά δυ-
ςτυχϊσ όταν είναι κάτι κθρυγμζνο προκαλεί αρκετά προβλιματα ςτο χτίςιμο μζχρι 
και πολφ απλϊν καταςκευαςμάτων, για παράδειγμα μιασ μάντρασ. 

Πϊσ καταλαβαίνετε ότι  κάτω από ζναν χϊρο υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα;  

     Απλά περπατάσ  και εξετάηεισ  το ζδαφοσ. Αν υπάρχουν κεραμίδια καταλαβαίνεισ 
ακριβϊσ τι χρονολογίασ είναι. Και αν δεν υπάρχει τίποτα ςτθν επιφάνεια μπορεί να 
ζχει μια οχφρωςθ. Εφκολα το καταλαβαίνεισ, όπωσ αν αναφερκοφμε ςτα Παλιομά-
γαηα όλθ  θ παραλία περιζχει περιςςότερα βότςαλα από άμμο. Ακόμθ τα ψθφιδωτά 
είναι πλιρωσ ορατά ςτο μάτι κάκε ανκρϊπου. 

Θα μποροφςε να γίνει μια αναςκαφή αν τυχόν κάτοικοι τησ περιοχήσ μασ γίνο-
νταν εθελοντζσ για να βοηθήςουν ςε αυτό το ζργο;  

    Βαςικά είναι μια υπζροχθ ιδζα και φυςικά κα μποροφςε να γίνει. Μάλιςτα χαίρο-
μαι παρά πολφ να δείχνω τζτοιεσ διαδικαςίεσ ςε ανκρϊπουσ μεγάλουσ αλλά και 
μικροφσ,  πόςο μάλλον να τουσ αφιςω να εξερευνιςουν και οι ίδιοι.  

Άρα θα μποροφςε να γίνει μια ςχολική  εκπαιδευτική δραςτηριότητα;  

    Μα και φυςικά! Όπου με δείτε είςτε ευπρόςδεκτοι να δείτε αλλά και να βοθκιςε-
τε.  

Στο Καλαπόδι τα ευρήματα που ζχετε βρει  ποιασ χρονολογίασ είναι; 

    Το Καλαπόδι είναι ζνασ απ’ τουσ μεγαλφτερουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ τθσ περι-
οχισ μασ.  Μάλιςτα όπου κι αν κάνεισ αναςκαφζσ κα βρεισ και από ζνα αρχαίο εφ-
ρθμα. Οι ναοί που ζχουν βρεκεί ξεκινάνε από τθν μυκθναϊκι περίοδο μζχρι και τα 
ρωμαϊκά. Μάλιςτα όςον αφορά αυτι τθν περιοχι ζχουν δίκαιο εκτόσ από εμάσ να 
κάνουν αναςκαφζσ και το γερμανικό ινςτιτοφτο, χωρίσ όμωσ τα ευριματα που ανα-
καλφπτουν να τουσ ανικουν. Το ίδιο ιςχφει και για τον Έξαρχο. Έχουμε βρει πολλά 
ςθμαντικά και ωραία ευριματα.  
 

Βικτϊρια Γριαγγζλου,  Μάρα Καρατράντου,  Γεωργία Παπαϊωάννου, 
Γιολίνα Λινάτςα,  Ναταλία Μζντη,  Παναγιϊτα Καλλοφςη,  Σάρα Τςάνη, 

Γεωργία Σταυροποφλου 

 

ελίδα 5 

Ας μιλήσουμε για ταινίες... 

PoldarkPoldarkPoldark   

Τ ο Poldark είναι βρετανική Ιστορική τηλεοπτική σειρά βασισμέ-

νη στα ομότιτλα μυθιστορήματα του Winston Graham σε σκη-

νοθεσία του Έντουαρντ Μπαζαλγέτ.  

 Η σειρά βιβλίων αποτελείται από 12 μυθιστορήματα αλλά η 

τηλεοπτική σειρά απεικονίζει μόνο τα πρώτα επτά! 

 Λίγα λόγια για την σειρά: Σο 1783 ο αντισυμβατικός Ross 

Poldark επιστρέφει στην πατρίδα του μετά τον πόλεμο της Αμερικα-

νικής Ανεξαρτησίας και ανακαλύπτει ότι τίποτα δεν είναι το ίδιο. Ο 

πατέρας του έχει πεθάνει, η περιουσία του έχει εξανεμιστεί και η 

αγαπημένη του πρόκειται να παντρευτεί τον ξάδερφο του. Κόντρα 

στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει αποφασίζει  να μείνει, να θέσει  

ξανά σε λειτουργία τα ορυχεία της οικογένειας και να πάρει πάλι 

την ζωή του στα χέρια του! 

 Πρωταγωνιστούν : Adam Turner, Eleanor Tomlinson, Heida 

Reed, Ruby Reed, Jack Farthing κ.α Είναι πολυβραβευμένη δρα-

ματική ιστορική σειρά που αξίζει να δείτε!! 

Κατερίνα Αγγελούση 

Λόγος και  τέχνη Λόγος και  τέχνη   
Σταυρός, ὁ φύλαξ πάσης της 
οἰκουμένης. 
Σταυρός, ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας. 
Σταυρός, βασιλέων τὸ κραταίωμα. 
Σταυρός, πιστῶν τὸ στήριγμα. 
Σταυρός, ἀγγέλων ἡ δόξα 
καὶ τῶν δαιμόνων 
τὸ τραῦμα» 
 
(Ἐξαποστειλάριον 

Μεγάλη Παρασκευή,  

Αυτόμελον  

Ήχος β‟)  

  
Απόσπασμα από το λόγο που εκφώνησε την 25η Μαρτίου  

ο μαθητής της Β’Λυκείου Μυρογιάννης Δημήτρης 
 
 Σο ανυπέρβλητης σημασίας μεγαλείο της ψυχής των ελλήνων 
παραμέρισε ιδεολογικές, κοινωνικές, πολιτικές καταβολές του κα-
θώς ο στόχος ήταν κοινός και η θέληση μεγάλη. Η εθνικοαπελευθε-
ρωτική επανάσταση διέθετε ένα ολοκληρωμένο μοτίβο ιδεώδους με 
πιο σημαντική αρχή αυτή του <<συνεργάζεσθαι>>. Η θυσία τους 
για την άφεση στους απογόνους μια κυρίαρχης εθνικής εστίας είναι 
αξιοσημείωτη. Σο ηρωικό όμως ανάστημα της δεν το διέκρινε το α-
ποτέλεσμα αλλά η θυσία, η επανάσταση, η ρηξικέλευθη στάση σε 
κάτι άλογο.  
 Επομένως, αυτό που θα ευχόμουν να αποκομίσουν ιδίως οι 
νέοι από το σπουδαιότερο γεγονός της νεώτερης  ιστορίας μας είναι 
η συνειδητοποίηση πως μέσα από ομόνοια με γνώμονα την ελπίδα, 
τον αγώνα και την επανάσταση θα θεμελιώσουν τις βάσεις ατομικών 
και συλλογικών υπερβάσεων, που θα ενδυναμώσουν την συλλογική 
εθνική ταυτότητα.  αν νέοι πρέπει να θέσουμε ως αρχές τον αλλη-
λοσεβασμό, την διαλλακτικότητα και την αλληλοκατανόηση, ώστε 
να διαφύγουμε από τον μόνιμο φαύλο κύκλο του πολιτικού συστή-
ματος, να θεωρήσουμε το ατομικό μας συμφέρον συλλογικό, ώστε 
να κόψουμε τον γόρδιο δεσμό και να καταγραφούμε αντάξιοι ήρωες 
της αντρειοσύνης  και  του μεγαλείου των  αξιοσέβαστων αυτών  
προγόνων. 
 Ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε τους ανθρώπους  που 
θυσιάστηκαν για την εθνική μας ανεξαρτησία, δεν είναι η αναδίφη-
ση στο ιστορικό παρελθόν μέσα από πρόσωπα, που σκοπίμως εργα-
λειοποιούν την ιστορία, αλλά η συγκρότηση ενός εθνικού αναστοχα-
σμού  μέσω  σημερινών „Γέρων του Μοριά„ , που θα φροντίσουν να 
σμιλεύσουν το μάρμαρο του κάθε ανθρώπου και να το μεταποιή-
σουν σε πολύτιμο ορυκτό, αρχή η οποία θεωρείται επαναστατική 
από την στιγμή που απουσιάζει από την εποχή και ως απόρροια η 
έλλειψη αυτή να αποτελεί τροχοπέδη ανέλιξης της κοινωνίας! 
 Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως η επανάσταση δεν είναι 
ένα φρούτο που θα πέσει όταν είναι  ώριμο.  Πρέπει να  κουνήσου-
με  το  δέντρο συθέμελα για να το κάνουμε να πέσει. Αυτό έκαναν 
οι αγωνιστές! Αυτό γιορτάζουμε σήμερα. 
  



 

ΦΤΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ: ΚΡΤΣΑΛΛΟΙ  

τοσ Κων/νοσ Λαγού 

            Φπζηθή νκνξθηά. Όηαλ νη άλζξσπνη κηιάλε γη’ απ-

ηό, αλαθέξνληαη ζπλήζσο ζηνλ ήιην, ηελ ζάιαζζα ή ηα 

ηνπία κηαο ρώξαο. Όκσο θαλείο δελ κηιάεη γηα ηα νξπθηά/ 

ηνπο θξπζηάιινπο, πνπ δηαθέξνπλ από ηόπν ζε ηόπν. Η 

ιέμε θξύζηαιινο είλαη κηα πνιύ παξεμεγεκέλε έλλνηα 

πνπ όπνηνο ηελ αθνύεη έρεη ζην κπαιό ηνπ είηε ην δηακάληη 

είηε θάηη παξαπιήζην, ελώ σο θξύζηαιινο ραξαθηεξίδεηαη 

νπνηνδήπνηε ζηεξεό πνπ παξνπζηάδεη θαλνληθή γεσκε-

ηξηθή δηάηαμε ησλ δνκηθώλ ηνπ κεξώλ (άηνκα, ηόληα ή 

κόξηα). Αθόκε, ζηελ ζύγρξνλε επνρή γηα θάπνηνλ πεξίεξ-

γν ιόγν έρνπλ γίλεη ‘’δηάζεκνη’’ σο δηαθνζκεηηθό, αιιά 

ππάξρνπλ αληίζεηεο απόςεηο από ηνπο ζύγρξνλνπο κά-

γνπο ή αιιηώο witch crafters, όπσο απνθαινύληαη. Σύκ-

θσλα κε απηνύο, νη θξύζηαιινη έρνπλ ελέξγεηα ε νπνία 

έρεη δηάθνξα νθέιε ,όπσο πγεία, ηύρε, επηπρία θαη άιια .    

 Γη’ απηό θαη ιέλε πσο δελ πξέπεη λα θαηέρνπλ 

έλαλ θξύζηαιιν νη ‘’απινί’’ άλζξσπνη , δηόηη δελ μέξνπλ 

λα ηνλ ρξεζηκνπνηνύλ,  πξάγκα πνπ αθνύγεηαη παξάιν-

γν. Μα αθόκε θαη νη πξόγνλνί καο γλώξηδαλ, δηαηζζεηηθά, 

όηη θνξώληαο έλαλ θξύζηαιιν, ε ελέξγεηα ηεο πέηξαο 

κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε ηα αλζξώπηλα ειεθηξνκα-

γλεηηθά πεδία επηθέξνληαο ελεξγεηαθέο αιιαγέο. Η αμία 

ηνπο θαίλεηαη θαη ζηνλ πην ζπλεζηζκέλν θαη απιό θξύ-

ζηαιιν, όπσο ν ραιαδίαο, όπνπ ε ρξνλνινγία δεκηνπξγί-

αο ηνπ κπνξεί λα θπκαίλεηαη θνληά ζηελ δεκηνπξγία ηεο 

γεο,  θαζώο έλα κηθξό θνκκάηη ζέιεη από κεξηθέο κέξεο 

κέρξη θαη 100 ρξόληα γηα λα πάξεη θαλνληθή κνξθή.  Γη’ 

απηό θαη πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη θαη όρη λα εθαξκόδν-

ληαη ππεξβνιηθά ζε άζθνπεο ρξήζεηο όπσο θνζκήκαηα, 

όπνπ ραινύλ ηελ θπζηθή ηνπο δνκή θαη πνιύ πιηθό ραξα-

κίδεηαη θαη δελ επηζηξέθεη πίζσ ζηελ γε, όπνπ ν θξύζηαι-

ινο εμππεξεηνύζε θάπνηα ιεηηνπξγία. Σύκθσλα κε αξθε-

ηέο αλζξώπηλεο καξηπξίεο, έρνπλ παξαηεξεζεί κεηαβνιέο 

ζηελ ελέξγεηα θαη ηελ δηάζεζε ηνπο, όηαλ θνπβαινύλ θά-

πνην θξύζηαιιν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαζεκεξηλόηεηάο 

ηνπο. Αθόκε, ηζρπξίδνληαη πσο όηαλ θξαηάο έλαλ θξύ-

ζηαιιν ζε θάπνην άθξν ηνπ ζώκαηόο ζνπ αηζζάλεζαη κία 

ειαθξηά καγλεηηθή έιμε όπνπ κπνξείο λα ζπλεηδεηνπνηή-

ζεηο ηελ αιεζηλή ελέξγεηα ελόο θξπζηάιινπ.  Τέινο, όπσο 

πξναλαθέξζεθε, αξθεηνί Αξραίνη πνιηηηζκνί ρξεζηκνπνη-

νύζαλ ηνπο θξπζηάιινπο. Σπλήζσο, ηνπο ηνπνζεηνύζαλ 

ζε ρώξνπο όπνπ ηεινύζαλ έλα ρεηξνπξγείν ή κηα ηειεηή 

ώζηε λα ηνπο βνεζήζνπλ, όπσο θαίλεηαη από αξραία 

αηγππηηαθά κλεκεία θαη ηνηρνγξαθίεο πνπ έρνπλ βξεζεί, 

ελώ νη ζύγρξνλεο θνηλσλίεο ρξεζηκνπνηνύλ ειάρηζηα ή 

θαη ζρεδόλ θαζόινπ ηα νξπθηά γηα ζεξαπείεο, ηε ζηηγκή 

πνπ  δηάθνξεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη όλησο βνεζνύλ . 

 Ένασ απο  τουσ ςκο-

που σ τησ εκπαί δευςησ εί ναί 

η καλλίε ργεία του ςεβαςμου  

γία τα ανθρω πίνα δίκαίω μα-

τα καί τίσ θεμελίω δείσ ελευ-

θερί εσ. Γία να κατανοη ςεί 

κανεί σ αυτα  τα δίκαίω ματα, 

δεν αρκεί  μο νο να τα μαθαί -

νεί, αλλα  να ζεί με ςα ς’αυτα  

καί με ςω αυτω ν.  

 Η παίδίκη  ηλίκί α εί -

ναί μία ευα λωτη περί οδοσ, 

ςτην οποί α απαίτεί ταί είδί-

κη  φροντί δα καί προςταςί α. 

ΑπόψειςΑπόψεις   

«Γηα θάζε παηδ ί ,  θάζε δ ηθαίσκα»  

Ιςχυ εί γία ο λα τα παίδία  κα -

τω των δεκαοκτω  ετω ν, ανε-

ξα ρτητα απο  φυ λο, προε λευ-

ςη, θρηςκεί α, αναπηρί α. 

 Η Συ μβαςη των Ηνω-

με νων Εθνω ν γία τα δίκαίω -

ματα του παίδίου  ε χεί ε-

μπνευ ςεί τίσ Κυβερνη ςείσ να 

αλλα ξουν νο μουσ καί πολίτί-

κε σ ω ςτε περίςςο τερα παί-

δία  να ε χουν υγείονομίκη  

περί θαλψη, κατα λληλη δία-

τροφη  γία επίβί ωςη καί ανα -

πτυξη καθω σ καί προςταςί α 

απο  τη βί α καί την εκμετα λ-

λευςη.  

 Παρα  τίσ νομίκε σ δε-

ςμευ ςείσ των κρατω ν καί 

των ηγεςίω ν τουσ δίαπίςτω -

νουμε καθημερίνα  την παρα-

βί αςη των δίκαίωμα των των 

παίδίω ν. Παίδία  δίαφο ρων 

ηλίκίω ν εργα ζονταί κα τω 

απο  ςκληρε σ ςυνθη κεσ, πε -

φτουν θυ ματα εκμετα λλευ-

ςησ εμπο ρων, δε χονταί ενδο-

οίκογενείακη  βί α, ςτερου -

νταί το δίκαί ωμα ςτη μο ρ-

φωςησ.  

 Τα παίδία  δεν εί ναί 

αντίκεί μενα που ανη κουν 

ςτον ίδίοκτη τη τουσ. Εί ναί 

α τομα που πρε πεί να μεγα-

λω νουν, να παί ζουν, να ανα-

πτυ ςςονταί καί να ανθί ζουν 

με αξίοπρε πεία.  

 Απαίτεί ταί ατομίκη  

καί ςυλλογίκη  προςπα θεία 

ω ςτε να δίαςφαλίςτεί  η ςω-

ςτη  ςωματίκη  καί ψυχίκη  

υγεί α με ο ρουσ ςεβαςμου  καί 

αξίοπρε πείασ. 
Γ1 Γυμνασίου  

 Κοινωνικός  Κομυορμισμός 

 

 Τν θαηλόκελν θαηά ην 

νπνίν ν άλζξσπνο έξρεηαη ζε 

ζύγθξνπζε κε ηα «πηζηεύσ» 

θαη ηε ζπλείδεζή ηνπ, ππαθνύ-

νληαο παζεηηθά θαη αθνινπζώ-

ληαο ηηο εληνιέο ηεο «κάδαο», 

νλνκάδεηαη «θνηλσληθόο θνκ-

θνξκηζκόο». 

 Κύξηα αηηία ηνπ παξα-

πάλσ πξνβιήκαηνο είλαη ε βα-

ζύηεξε θαη έκθπηε αλάγθε ηνπ 

αηόκνπ λα εληαρζεί ζην θνηλσ-

ληθό ζύλνιν θαη λα γίλεη απν-

δεθηόο, θαζώο θαη ν απμεκέλνο 

θόβνο γηα έλαλ πηζαλό παξακε-

ξηζκό ηνπ. Όια απηά δεκηνπξ-

γνύλ ηελ ιαλζαζκέλε αληίιε-

ςε πσο ζα ήηαλ αλώθειν θαη 

άζθνπν λα ηνπνζεηεζεί ζηα 

δηάθνξα θνηλσληθά ζέκαηα, 

εθθξάδνληαο ειεύζεξα ηελ 

άπνςή ηνπ. Η αλεζπρία ηνπ γηα 

έλαλ θνηλσληθό απνθιεηζκό 

γίλεηαη κεγαιύηεξε ηεο επηζπ-

κίαο ηνπ γηα ειεύζεξε έθθξαζε 

θαη δελ ηνικά λα αληηηαρζεί 

ζηηο πηέζεηο θαη ζηηο απνθάζεηο 

ηεο πιεηνςεθίαο. 

 Η παξαπάλσ απαζήο 

ζπκπεξηθνξά πνπ επηδεηθλύεη 

έρεη ζπλέπεηεο ηόζν ζηνλ ίδην 

όζν θαη ζηελ θνηλσλία πνπ ηνλ 

αλαζξέθεη. 

Αλαιπηηθόηεξα, σο απόξξνηα 

ηεο θνηλσληθήο αδξάλεηαο θαη 

λσρειηθόηεηαο, ν άλζξσπνο 

θζάλεη ζε έλα ζεκείν πλεπκα-

ηηθήο θαηαζηνιήο θαη ε θξηηηθή 

ηνπ ηθαλόηεηα απνδπλακώλε-

ηαη. Έηζη ην άηνκν κεηαηξέπε-

ηαη ζε πεηζήλην όξγαλν, εύθνια 

δηαρεηξίζηκν θαη έξκαην ζηα 

ρέξηα θάζε επηπόιαηνπ. Μέζα 

ζε απηή ηελ θνηλσληθή αλαηα-

ξαρή, ζεκαληηθό θίλδπλν δηα-

ηξέρεη θαη ε νκαιή ιεηηνπξγία 

ηνπ δεκνθξαηηθνύ πνιηηεύκα-

ηνο. Η βαζηθή αξρή ηνπ πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηελ επηθξάηεζε 

ηεο πιεηνςεθίαο, δηαβξώλεηαη 

από ηε καδνπνηεκέλε θνηλσλί-

α, ηεο νπνίαο ηα άηνκα αθν-

ινπζνύλ ηπθιά ηηο εληνιέο ηεο 

εμνπζίαο ή ηηο απόςεηο ηεο 

πιεηνςεθίαο θαη όρη ηηο πξνζσ-

πηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο. 

 

Μαρία Πάσσα 

 

  «Μη με ττσπήσεις!»  

Σης Κατερίνας Αγαπητού 

 
 Συχνή η φρϊςη του ςημερινού ϊρθρου μασ. Συμφωνείτε; Καθημερινϊ α-
κούμε από τουσ γύρω μασ περιςτατικϊ βίασ, ενδοςχολικήσ αλλϊ και ενδοοικογενει-
ακήσ. Αδυνατώ να καταλϊβω το γιατί να ςυμβαίνουν αυτϊ τα αδικήματα, που αρ-
κετέσ φόρεσ οδηγούνται ακόμη και ςτο θϊνατο. Στο ϊρθρο που ακολουθεί θα επικε-
ντρωθούμε κυρίωσ ςτην ενδοςχολική βία ή αλλιώσ το bullying.  

 Αρχικϊ, το ςχολικό περιβϊλλον θεωρείται αςφαλέσ για όλα τα παιδιϊ. Σω-
ςτϊ; Ακόμη και αν είναι διαφορετικού χρώματοσ ή φυλήσ, διαφορετικήσ θρηςκείασ 
και ούτω κϊθ΄εξήσ. Ιςχύει για όλουσ αυτό; Η απϊντηςη ςίγουρα δεν είναι αυτή που 

θέλουμε να ακούςουμε.  Συχνϊ αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω των προαναφερ-
θέντων. Έτςι, πολλϊ παιδιϊ αντιμετωπίζονται ωσ «οι διαφορετικοί», ωσ «μαύροι», 
ωσ «βρωμιϊρηδεσ» και πολλϊ ακόμα "υπέροχα" λόγια. Αυτό φυςικϊ δεν είναι ευ-
θύνη των παιδιών μα των γονέων τουσ. Γι’ αυτό πολλϊ παιδιϊ, ςτην εφηβεία κυρί-
ωσ αλλϊ και ςε μικρότερεσ ηλικίεσ, βιώνουν καθημερινϊ την ενδοςχολική βία δημι-
ουργώντασ -αρκετέσ φορέσ- ανεπανόρθωτα προβλήματα ψυχοςωματικήσ κακοποί-
ηςησ, δυςκολεύοντασ την μετέπειτα ζωή τουσ. Αν το ίδιο το ςχολείο μα και η κοινω-
νία ςιωπϊ μπροςτϊ ςε αυτή την κατϊςταςη και δεν δρα ενϊντια ςτην καταπολέμη-
ςή του, τότε έρχεται η καταςτροφή αυξϊνοντασ τα κρούςματα βίασ εντόσ και εκτόσ 
του ςχολείου.  
 Συνεπώσ είναι ευθύνη μασ να φροντίζουμε τουσ αλλοδαπούσ που κατϊφε-
ραν να μπουν ςτην εκπαίδευςη και να μην τουσ αποθαρρύνουμε από αυτή. Όλοι 
έχουν δικαίωμα ςτην μϊθηςη και για όλουσ είναι απαραίτητη. Αν προςπαθήςουμε 

να αλλϊξουμε μαζί τον κόςμο, ακόμα και με αυτό το τόςο μικρό λιθαρϊκι, τότε θα 
έχουμε υπερυψωθεί ωσ ανθρωπότητα! 

     Ο κοινωνικός ρατσισμός εϊναι ένα εϊδος 
ρατσισμού και χαρακτηρϊζει την εχθρική συ-
μπεριφορά απέναντι σε ορισμένες κοινωνικές 
ομάδες, όπως τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 
     Η ισότιμη ένταξη των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες στην κοινωνϊα εϊναι σημαντική προϋ-
πόθεση για να θεωρεϊτε η κοινωνϊα αυτή πολι-
τισμένη. Το επϊπεδο του πολιτισμού μια κοινω-
νϊας λοιπόν κρϊνεται από την ποιότητα των 
θεσμών και των αξιών που ισχύουν σ'αυτήν.  
      Στην ιστορϊα υπήρχαν διάσημοι άντρες και 
γυναϊκες με ειδικές ανάγκες. Ένα παράδειγμα 
αποτελεϊ ο Όμηρος, ο οποϊος ήταν τυφλός, 
παρόλα αυτά ήταν ένας λαμπρός Έλληνας 
ποιητής του 8ου αιώνα π.χ., διάσημος για τα 
επικά ποιήματα Ιλιάδα και Οδύσσεια. Άλλο χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα εϊναι ο Στϊβεν Χό-
κινγκ, μαθηματικός και φυσικός με σοβαρά 
προβλήματα του νευρικού συστήματος- κινού-
νταν με αναπηρικό αμαξϊδιο  και μιλούσε με 
την βοήθεια υπολογιστή. Ένα τελευταϊο παρά-
δειγμα αποτελεϊ ο Λουδοβϊκος Μπετόβεν, ο 
οποϊος εϊναι γερμανός μουσικός που ανέβασε 
τη μουσική στις πιο ψηλές κορυφές. Συνέθεσε 
το αριστουργηματικό του έργο «Ενάτη Συμφω-
νϊα», ενώ εϊχε χάσει την ακοή του. 
       Η υιοθέτηση ρατσιστικής συμπεριφοράς 
προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες οφεϊλεται 

στην έλλειψη κάποιων χαρακτηριστικών στοι-
χεϊων. Αρχικά, η έλλειψη ανθρωπιστικής παι-
δεϊας και η πνευματική ένδεια των ατόμων που 
θεωρούν κατώτερες κάποιες άλλες κοινωνικές 
ομάδες αποτελεϊ μια αφορμή που προκύπτει ο 
ρατσισμός σήμερα. Η κρϊση των αξιών, τα οικο-
νομικά συμφέροντα καθώς και τα συμπλέγματα 
κατωτερότητας ή ανωτερότητας αποτελούν 
λόγους για τους οποϊους εμφανϊζεται ο ρατσι-
σμός κάθε εϊδους σε μια κοινωνϊα. Έτσι,  μια 
κοινωνϊα στην οποϊα τα άτομα με ειδικές ανά-
γκες συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή και 
έχουν ϊσες ευκαιρϊες για να μορφωθούν, να 
εργαστούν και να απολαύσουν τα κοινωνικά 
αγαθά δικαϊουται να φέρει τον χαρακτηρισμό 
"πολιτισμένη". Μια τέτοια κοινωνϊα έχει πάνω 
από όλα κατανοήσει ότι χωρϊς σεβασμό στον 
άνθρωπο, άσχετα από τις ικανότητες του, κανέ-
να επϊτευγμα δεν μπορεϊ να  φέρει  την ευτυχϊ-
α.  
 Συνεπώς, από όλα τα παραπάνω γϊ-
νεται κατανοητό ότι, θα πρέπει να υπάρχει η 
ανώτατη ένδειξη σεβασμού προς τον καθένα 
μας, καθώς δεν διαφέρουμε  από κανέναν και 
όλοι εϊναι ισότιμα μέλη μιας κοινωνϊας.  
  
                                             ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΡΑΙΚΟΥ  

Γιατί θεωρούμε κατώτερα τα άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Αν έστω και ένα παιδί Αν έστω και ένα παιδί 

σε κάποια άκρη του σε κάποια άκρη του 

κόσμου πεθαίνει από κόσμου πεθαίνει από 

την πείνα ή από τον την πείνα ή από τον 

πόλεμο τότε ο πολιτι-πόλεμο τότε ο πολιτι-

σμός μας έχει αποτύ-σμός μας έχει αποτύ-

χει οικτρά χει οικτρά   

Νίκος Καζαντζάκης 
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ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΜΔ ΣΟΝ ΒΟΤΛΔΤΣΗ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΦΘΙΩΣΙΓΑ ΚΤΡΙΟΤ ΑΡΑΚΙΩΣΗ 

Δίκαζηε κηα νκάδα ηελ νπνία έρνπκε νλνκάζεη «Οκάδα ηεο Βνπιήο ησλ εθήβσλ, Πξσηνπνξία Λνθξώλ» θαη ζήκεξα 

ζέινπκε λα ζαο ζέζνπκε θάπνηεο εξσηήζεηο γύξσ από ην ζέκα «Δλεξγόο ζπκκεηνρή, Γεκνθξαηία θαη ςεθηαθόο 

πνιίηεο». Θα ζέιακε ινηπόλ λα καο δώζεηε έλαλ νξηζκό γηα ζαο ηη είλαη  Γεκνθξαηία;  

Αξρηθά λα πνύκε όηη είλαη έλα πνιίηεπκα πνπ γελλήζεθε ζηε ρώξα καο. Σν πνιίηεπκα ην πιένλ δίθαην. Αλαηξέρνληαο ζηνπο 

αηώλεο βιέπνπκε όηη αλ κε ηη άιιν είλαη ην πιένλ δίθαην γηα ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θνηλσληώλ. Βαζηθό ζηνηρείν είλαη 

ε ζπκκεηνρή όισλ ησλ πνιηηώλ ρσξίο εμαηξέζεηο θαη ρσξίο απνθιεηζκνύο. 

Πώο βξίζθεηε ηνλ ζεζκό ηεο βνπιήο ησλ εθήβσλ;  

Δίλαη έλαο εμαηξεηηθόο ζεζκόο ν νπνίνο ζα πξέπεη λα εληζρπζεί θαη λα ζηεξηρζεί. Καη γη’απηό λα ζαο ζπγραξώ πνπ εκπιέθεζηε 

ζε απηή ηελ δηαδηθαζία. Γπζηπρώο ηα ηειεπηαία έηε εμαηηίαο ησλ κλεκνλίσλ θαη ησλ όζσλ έρνπκε βηώζεη σο ρώξα θαη σο θνηλσλία έρεη απαμησζεί ε πνιηηηθή 

όρη αδίθσο. Άξα έλα λέν μεθίλεκα από ηε ζσζηή βάζε από λεαξέο ειηθίεο θαη από παηδηά κε θαηάξηηζε, κε γλώζεηο, κε παηδεία, ζπκβάιιεη ζηελ αλαγέλλεζε 

ηεο πνιηηηθήο. Θα έπξεπε λα ζηεξηρζεί θαη από ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ θαη από ην Τπνπξγείν Παηδείαο πεξηζζόηεξν.   

Με πνηνπο ηξόπνπο κπνξεί λα κεησζεί ην θαηλόκελν ηεο πνιηηηθήο απάζεηαο από ηελ πιεπξά ησλ λέσλ; 

Θπκάκαη ραξαθηεξηζηηθά κηα έξεπλα ηα πξνεγνύκελα ρξόληα γηα ηηο αηηίεο ηνπ brain drain. Γηα πνην ιόγν θεύγνπλ γηα ην εμσηεξηθό νη λένη επηζηήκνλεο, ηα 

λέα παηδηά ηα νπνία έρνπλ θαη πςειόηεξε θαηάξηηζε ζε ζύγθξηζε κε ηηο πξνεγνύκελεο γεληέο. Θεσξνύζα όηη ν πξώηνο ιόγνο ήηαλ νηθνλνκηθόο. Ο πξώηνο 

ιόγνο όκσο ήηαλ ε αλαμηνθξαηία. Λέεη πάξα πνιιά ε ζπγθεθξηκέλε απάληεζε. Η λέα γεληά δελ δηαζέηεη ραξαθηεξηζηηθά όπσο νη πξνεγνύκελεο γεληέο . 

Τπήξρε έλα ζύζηεκα ζηελ Διιάδα όηη ζα πάεη ν παηέξαο ζηνλ βνπιεπηή θαη ζα ηνπ δηνξίζεη ην παηδί. Απηό έγηλε γηα πάξα πνιιά ρξόληα, ελδερνκέλσο 

ζπλερίδεη θαη γίλεηαη θαη δεκηνπξγείηαη κηα λννηξνπία ιαλζαζκέλε κε επζύλε ησλ πνιηηηθώλ θαη εκπεδώζεθε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, ε αλαμηνθξαηία. Άξα  

έλαο ιόγνο, κηα πξαθηηθή, κία ηαθηηθή ε νπνία ζα κπνξνύζε λα θάλεη ηνπο λένπο λα αζρνιεζνύλ θαη πάιη κε ηελ πνιηηηθή είλαη ε ελίζρπζε ησλ ζεζκώλ θαη ε 

ελίζρπζε ηεο αμηνθξαηίαο ζε όια ηα επίπεδα. Σν βηώλνπκε κε πνιιά ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα, όπσο άλζξσπνη κε ειάρηζηα πξνζόληα επηιέγνληαη ζε 

ζέζεηο ελώ άιινη πνπ δελ δηαζέηνπλ έξεηζκα ζε θάπνην πνιηηηθό θόκκα δελ κπνξνύλ λα αλαιάβνπλ θάπνηεο θαίξηεο ζέζεηο είηε ζε νξγαληζκνύο, είηε ζε 

θνξείο θιπ. Σν ζεσξώ κείδνλ ην δήηεκα ηεο εκπέδσζεο ηεο αμηνθξαηίαο ζε όινπο ηνπο ηνκείο θαη ζεσξώ όηη ζα κπνξνύζε λα ζηαιεί έλα κήλπκα πξνο ηε 

λέα γεληά. Όζνλ αθνξά ηελ ακεζόηεηα ηα social media έρνπλ βνεζήζεη θαη έρνπλ ζπκβάιεη ζην λα ππάξρεη κηα άκεζε επηθνηλσλία ησλ πνιηηώλ κε ηνπο 

έρνληεο έλα αμίσκα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ην πώο βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ.  

Πηζηεύεηε όηη νη ζπρλέο αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε ιεηηνπξγνύλ πξνο όθεινο ησλ καζεηώλ; Αλ έβγαηλε ην θόκκα ζαο θαη ζρεκάηηδε μαλά 

θπβέξλεζε ζα αθνινπζνύζε ην ίδην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα; 

ίγνπξα νη εμειίμεηο δηαρξνληθά ζηελ παηδεία δελ κπνξνύλ λα ηθαλνπνηήζνπλ θάπνηνλ. Καη δελ είλαη κόλν ζέκα θόκκαηνο. Βιέπνπκε όηη δηαθνξεηηθέο 

αληηιήςεηο θαη απόςεηο ππάξρνπλ θαη απνηππώλνληαη ζε λνκνζεηήκαηα αθόκα θαη κεηά ηελ αιιαγή Τπνπξγώλ ηνπ ηδίνπ θόκκαηνο. Ο θάζε έλαο πνπ 

αλαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο, δελ μέξσ αλ είλαη καηαηνδνμία, αιιά ζέιεη λα αθήζεη θαη ην δηθό ηνπ ζηίγκα. Άξα πξνρσξά ζε λνκνζεηήκαηα 

ηα νπνία έρνπλ θαη ην όλνκά ηνπ. Άξα δελ είλαη κόλν ε ελαιιαγή θπβεξλήζεσλ αιιά ην έρνπκε ζπλαληήζεη πνιιέο θνξέο ζην παξειζόλ, δηαθνξεηηθέο 

αληηιήςεηο από ππνπξγνύο παηδείαο ηνπ ηδίνπ θόκκαηνο. ίγνπξα δελ είλαη πξνο ηελ ζσζηή θαηεύζπλζε ε δηαξθήο ελαιιαγή ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ζπζηεκάησλ αιιά από ηελ άιιε ππάξρεη θαη δηαθνξεηηθή θηινζνθία θαη ην πώο νξακαηίδεηαη ν θάζε πνιηηηθόο ρώξνο ηελ παηδεία. Άξα είλαη δύν ηα 

δεηήκαηα. Σν έλα είλαη όηη δελ κπνξνύκε θάζε έλα δύν ηξία ηέζζεξα ρξόληα λα αιιάδνπκε εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη λα πξνρσξνύκε ζε ξηδηθέο αιιαγέο 

ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο θαη ην δεύηεξν είλαη όηη θαηά θύξην ιόγν ζηε ρώξα  καο έρνπκε ελαιιαγή θπβεξλήζεσλ από θόκκαηα ηα νπνία είηε αλήθνπλ ζηε 

δεμηά παξαδνζηαθά όπσο ιέκε είηε ζηελ αξηζηεξά. Άξα έρνπλ δηαθνξεηηθή θηινζνθία πεξί ηεο δεκόζηαο παηδείαο. Καη γηα απηό ην ιόγν θάζε θνξά πνπ 

έρνπκε ελαιιαγή θπβεξλήζεσλ βηώλνπκε απηέο ηηο έληνλεο θαη κεγάιεο αιιαγέο. Πξέπεη θάπνηα ζηηγκή απηά ηα δύν λα βξνπλ θάπνηα ηζνξξνπία.  

ρεηηθά κε ηνλ πόιεκν πνπ γίλεηαη ζηελ Οπθξαλία κε ηελ Ρσζία πώο ζα πξέπεη λα θηλεζεί ε Διιάδα; 

Θεσξώ αξλεηηθή ηελ εκπινθή καο απηή ηε ζηηγκή κέζσ ηεο απνζηνιήο νπιηζκνύ ζηελ εκπόιεκε δώλε. Θα κπνξνύζε ε Διιάδα, όπσο έπξαμαλ θαη άιιεο 

ρώξεο, λα ζηαζνύκε ζην πιεπξό ηεο ακπλόκελεο Οπθξαλίαο δηα ηεο απνζηνιήο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ή δηα ηεο παξνρήο θηινμελίαο ζε κέξνο ησλ 

εθαηνκκπξίσλ πξνζθύγσλ πνπ ζα πξνθύςνπλ ην επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα. Θα κπνξνύζε λα απνθεπρζεί ε απνζηνιή θαζαξά ζηξαηησηηθνύ πιηθνύ. Η 

ρώξα καο παξαδνζηαθά ήηαλ ππιώλαο ζηαζεξόηεηαο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Η απνζηνιή ινηπόλ νπιηζκνύ ζε κηα εκπόιεκε δώλε 

έξρεηαη ζε ζύγθξνπζε κε ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο Διιάδαο.  Η ζηάζε απηή δελ έρεη λα θάλεη κε ηε δηαηήξεζε ίζσλ απνζηάζεσλ κεηαμύ επηηηζέκελνπ θαη 

ακπλόκελνπ, δελ έρεη λα θάλεη ηελ δηαηήξεζε ίζσλ απνζηάζεσλ κεηαμύ Οπθξαλίαο θαη Ρσζίαο. Έρεη λα θάλεη κε ηελ δηπισκαηία θαη κε ην πώο κπνξνύκε λα 

δηαζθαιίζνπκε ηα ζπκθέξνληα ηεο ρώξαο καο θαηά ηνλ θαιύηεξν ηξόπν.  

Δάλ βγείηε θπβέξλεζε ζα ζπλερίζεηε ην ππάξρνλ εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ή ζα ππάξρνπλ θάπνηεο αιιαγέο θαη πξνο πνηα θαηεύζπλζε;  

Ο ύξηδα θπβέξλεζε ηεζζεξάκηζη ρξόληα όκσο ε ρώξα δελ ήηαλ ζε θαζεζηώο επεκεξίαο. Παξέιαβε ην 2015 κηα ρξενθνπεκέλε Διιάδα θαη νηθνλνκηθά αιιά 

θαη αμηαθά θαη παξόια απηά θαηάθεξε λα πξνρσξήζεη ζε κεηαξξπζκίζεηο ζε αξθεηνύο ηνκείο όπσο ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε πξνο ηελ ζσζηή θαηεύζπλζε. Άξα ππάξρεη έλα δείγκα γξαθήο. Πάληνηε όηαλ έλα θόκκα έρεη αζθήζεη 

θπβέξλεζε πξέπεη λα ζπλδέεη ην πξόγξακκά ηνπ κε ηα πεπξαγκέλα ηνπ. ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα έρνπκε δεζκεπηεί γηα 

θαηάξγεζε ηεο Διάρηζηεο Βάζεο Δηζαγσγήο κε ηελ νπνία ήκαζηαλ αληίζεηνη ζην παξειζόλ αιιά θαη κηα πξνζπάζεηα 

ελίζρπζεο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Όληαο θη εγώ θνηηεηήο ζηε Ννκηθή Αζελώλ ζεσξώ όηη δελ είλαη ην κείδνλ 

δήηεκα ησλ Παλεπηζηεκίσλ ε έιιεηςε αζθάιεηαο, ε έιιεηςε αζηπλνκίαο. Γελ είλαη ε πξαγκαηηθή εηθόλα ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ απηή ησλ γθέην ή ησλ ρώξσλ αλνκίαο θιπ. Σα ειιεληθά Παλεπηζηήκηα έρνπλ αλάγθε από ππνδνκέο, από 

ζπληήξεζε, εξγαζηήξηα, αιιά θαη δηδαθηηθό πξνζσπηθό. Λόγσ ησλ κλεκνλίσλ δελ εληζρύζεθαλ ηα Παλεπηζηήκηα. Άξα, 

είλαη δηαθνξεηηθέο νη πξνηεξαηόηεηεο πνπ έρνπκε.  

Σέινο πηζηεύεηε όηη έπξεπε λα βγνπλ θάπνηα καζήκαηα από ηε Γεπηεξνβάζκηα όπσο απηά πνπ πξνσζνύλ ηηο Σέρλεο, ή ε  θνηλσληνινγία, ή νη 

ώξεο πνπ κεηώζεθαλ ζηελ Πνιηηηθή Παηδεία;  

Σν βάξνο πνπ εκείο είρακε ξίμεη ζηελ Κνηλσληνινγία ην ζεσξώ θαη κηα κνξθήο δηθαίσζεο θαη είλαη αλαγθαίν λα ππάξρνπλ ηέηνηα καζήκαηα ζηα ζρνιεία καο, 

θπξίσο όζνλ αθνξά ηηο επηπηώζεηο ηεο δηεηνύο παλδεκηθήο θξίζεο, δειαδή πώο επεξέαζε ηελ ςπρνινγία, ην πόζν αλάγθε έρεη ε καζεηηθή θνηλόηεηα από 

ηελ ςπρνινγία θαη ηελ θνηλσληνινγία σο επηζηήκεο.  

Δπραξηζηνύκε πνιύ γηα ηελ ζπλέληεπμε πνπ καο παξαρσξήζαηε.  

Δγώ ζαο επραξηζηώ πνιύ θαη θαιή ζπλέρεηα                                                        Νηνκαδέη Έιελα, Σζειάη ηέιια, Υξηζηνδνύινπ Κσλζηαληίλα, Υξηζηνδνπιίδε Γεσξγία 

Καξαηξάληνπ Μαξία, Παπαγεσξγίνπ Γηάλλεο, Μπξνγηάλλεο Γεκήηξεο, Θενθαλόπνπινο Γεκήηξεο 
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      Δάυνη Λιβανατών 

Α ρχικά, ας γνωρίσουμε 
την πόλη όπου βρίσκε-

ται η αθλητική ομάδα. Οι 
Λιβανάτες είναι κωμόπολη 
του Νομού Υθιώτιδος στην 
Κεντρική Ελλάδα με πλη-
θυσμό 2.599 κατοίκους, με 
βάση την απογραφή του 
2011. Ανήκει στη επαρχία 
Λοκρίδας. Βρίσκεται  68 

χιλιόμετρα από την Λαμία 
και αποτέλεσε έδρα του 
Δήμου Δαφνουσίων, από 
όπου πήρε και το όνομα η 
τοπική ομάδα. Αποτελεί 
δημοτική κοινότητα του 
διευρυμένου Δήμου Λο-
κρών με έδρα την Αταλά-
ντη. 
τις Λιβανάτες εδρεύει ο  
Αθλητικός ύλλογος 
«Δάφνη Λιβανατών» που 
ιδρύθηκε επίσημα το 

1958 και δραστηριοποιεί-
ται στο χώρο του ποδο-
σφαίρου. Η Δάφνη Λιβα-
νατών εκπροσωπεί την πε-
ριοχή στο τοπικό ποδό-
σφαιρο, αγωνιζόμενη στα 
πρωταθλήματα της Δ΄ Ε-
θνικής κατηγορίας τις 
χρονιές 2002-2003, 2002
-2004 και 20-05-2006. 
Έχει κατακτήσει δύο πρω-
ταθλήματα (2001-2002, 
2004-22005) και ένα Κύ-

πελλο (2003-2004) Ε.Π.. 
Υθιώτιδας. Ιστορικά απο-
τελεί συνέχεια της Αθλητι-
κής Ένωσης  Λιβανατών, η 
οποία ιδρύθηκε το 1949 
με χρώμα πράσινο και 
άσπρο. 
Σο 1954 η Α.Ε.Λ. μετονο-
μάστηκε σε Ατρόμητος 
Λιβανατών και εκείνος το 
1958 μετονομάστηκε σε 
Δάφνη Λιβανατών Σο 
1968 αναγνωρίστηκε επί-

σημα από το Πρωτοδικείο 
Λαμίας και ως επίσημο 
σωματείο λαμβάνει μέρος 
στα πρωταθλήματα της Γ΄ 
Κατηγορίας. Ο πρώτος ε-
πίσημος αγώνας δόθηκε 
στο γήπεδο Λιβανατών με 
αντίπαλο τη Προοδευτική 
Λάρυμνας, την οποία νί-
κησε με 2-0 . 
 

Αλέξανδρος ουσώνης 

   Ιστορία του Βόλεϊ  

Τ ο κλασικό βόλεϊ, που 

αρχικά ονομαζόταν 

mintonette, εφευρέθηκε το 

1895 από τον William J. 

Morgan. Είναι αξιοσημείω-

το ότι αυτό συνέβη μόλις 4 

χρόνια μετά την εφεύρεση 

του μπάσκετ.     Ο 

Μόργκαν είναι απόφοιτος 

του Κολλεγίου Springfield 

και Young Christian Associ-

ation (YMCA). Το 1892, μί-

λησε με τον εφευρέτη του 

μπάσκετ, Τζέιμς Νέισμιθ. 

Αργότερα, στο YMCA 

Young Christian Confer-

ence, το παιχνίδι πήρε το 

όνομα "βόλεϊ" και το 1897 

εμφανίστηκαν οι πρώτοι 

επίσημοι κανόνες. Αν και 

επαγγελματικά αυτό το 

άθλημα εμφανίστηκε πο-

λύ αργότερα. Η πρώτη 

ένωση μπιτς βόλεϊ εμφανί-

στηκε στην Καλιφόρνια 

(1965) και η κοινότητα των 

επαγγελματιών παικτών, 

ενώθηκε υπό την αιγίδα 

της WUA (American Vol-

leyball Specialists), το 

1983. Το βόλεϊ έλαβε Ολυ-

μπιακή αναγνώριση μόνο 

το 1957, αλλά συμπερι-

λήφθηκε για πρώτη φορά 

στο πρόγραμμα των Α-

γώνων μόνο στην XYIII 

Ολυμπιάδα το 1964 στο 

Τόκιο. 

 Το βόλεϊ περιλαμ-

βάνεται σε ένα άθλημα 

μεγάλη μπάλα που είναι 

σε ζήτηση από όλα τα 

κοινωνικά στρώματα, τό-

σο νέους όσο και γονείς. 

Ωστόσο, εξακολουθούν 

να υπάρχουν πολλοί 

άνθρωποι που δεν γνωρί-

ζουν τον σκοπό του βόλεϊ, 

επειδή είναι περισσότερο 

επικεντρωμένοι στην εξει-

δίκευση της τεχνικής μόνο. 

Για αυτόν τον λόγο, στα 

επόμενα θα εξηγήσω με-

ρικούς από τους στόχους 

των αγώνων βόλεϊ. 

 Αρχικά, διατηρεί 

την φυσική κατάσταση 

των παικτών. Πιο συγκε-

κριμένα, οι παίκτες βόλεϊ 

χρειάζονται πολλά φυσικά 

συστατικά, δηλαδή αντο-

χή, δύναμη, ευελιξία και 

ταχύτητα. Έτσι, κάποιος 

που του αρέσει να παίζει 

βόλεϊ θα έχει εξαιρετική 

αντοχή που κάνει το σώ-

μα του να παραμείνει σε 

φόρμα παρόλο που υ-

πάρχουν διάφορες δρα-

στηριότητες. Τέλος, δια-

δραματίζει σημαίνοντα 

ρόλο στην καθιέρωση 

της αλληλεγγύης μεταξύ 

των παικτών. Οι ομάδες 

έχουν άμεσο αντίκτυπο σε 

κάθε παίκτη, δηλαδή αύ-

ξηση της αλληλεγγύης 

μεταξύ των παικτών. Αυτό 

είναι πολύ σημαντικό με 

την απόδοση των παι-

κτών να γίνονται πιο συ-

μπαγείς όταν βρίσκονται 

στο γήπεδο. 

           Δήμητρα Λουκά 

Αθλητικά Αθλητικά   

ΑΠΟΦΑΙΡΕΣΙΜΟ 

 

Σης Παναγιώτας Καρατράντου 

 

Υτάσαμε στο τέλος του Γυμνασίου. Υεύγουμε  

με  τις  λιγότερες  αναμνήσεις  από  οποιαδή-

ποτε  άλλη  χρονιά.  Δυστυχώς, δεν  προλάβα-

με  να  αποκτήσουμε  τόσες  όσες  θα  θέλαμε, 

ή τουλάχιστον  όσες  είχαν  οι  προηγούμενες  

γενιές. Η  πανδημία άφησε  αρκετά κενά στην  

παιδική  μας  ηλικία. Παρ‟ όλα αυτά, δεν  

έκανε τις στιγμές που  ήδη  αποκτήσαμε λιγό-

τερο  σημαντικές. Για  την ακρίβεια, επειδή 

ήταν λιγοστές,  έγιναν πιο ξεχωριστές, πιο  μο-

ναδικές. Και  αυτό  τις  κάνει  να  αποκτούν  

σημασία. 

   Η εκδρομή  που  πήγαμε  όλοι  μαζί  πρό-

σφατα, πιστεύω πως  απέδειξε  σε  πολλούς το  

ίδιο  πράγμα: πως οι αναμνήσεις δεν  απο-

κτούνται, αλλά δημιουργούνται. Για κάποιους  

μπορεί να είναι καλές, ενώ  για  άλλους  κα-

κές. Οι  καλές  όμως  πάντοτε  σου  αφήνουν  

ένα  παράξενο  συναίσθημα. Μετά από  καιρό, 

όταν τις θυμάσαι, σε  κάνουν να νιώθεις περί-

εργα αλλά και ευχάριστα  μαζί. Η αίσθηση που  

σου αφήνουν είναι σαν να ακούς ένα παλιό 

τραγούδι ή  μια ξεχασμένη μελωδία. Αυτό το 

συναίσθημα ονομάζεται  νοσταλγία και είναι το 

πιο σπάνιο  αλλά  και  το  πιο ευχάριστο. Αυτό 

το κάνει  μοναδικό. 

Ω Ρ Α   Μ Α Υ Η  ! 

 Δπρόκα-

ζηε από  

θαξδηάο 

ζε όιεο 

ηηο καζή-

ηξηεο θαη 

ζε όινπο 

ηνπο κα-

ζεηέο πνπ 

ζα ιάβνπλ κέξνο ζηηο επεξ-

ρόκελεο Παλειιαδηθέο εμεηά-

ζεηο ΚΑΘΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ, αγαζή 

ηύρε, ζεηηθή ζθέςε, εξεκία, 

ζύλεζε, λεθαιηόηεηα θαη απ-

ηνζπγθέληξσζε. Με αηζηνδν-

μία θαη δεκηνπξγηθή δηάζεζε 

πνπ θηλεηνπνηεί ηηο δπλάκεηο 

λα πξνζέιζεηε όινη κε πίζηε 

θαη ρσξίο άγρνο ζε κία από 

ηηο πνιιέο κάρεο πνπ ζα θιε-

ζείηε λα δώζεηε ζηε δσή ζαο. 

Σίπνηα δελ ηειεηώλεη εδώ! Δί-

λαη κηα δνθηκαζία πνπ πξέπεη 

λα αληηκεησπίζεηε κε ινγηθή 

ζθέςε, ςπρξαηκία θαη θαζαξό 

κπαιό! Να είζηε όινη θαιά!!!  

Οι καθηγητές  σας 

Μην με πιέζετε 

Δίνω Πανελλήνιες 

 

 

Η ανάσα πριν τον αγώνα  

Σης Μαρίας Ορφανίδη 

   Έφτασε λοιπόν η στιγμή που όλοι περιμέναμε ! Κάθε μέρα 
επαναλαμβανόταν αυτή η φράση στο μυαλό μας: «Όταν τε-
λειώσω το σχολείο ΘΑ ...». Σώρα λοιπόν αυτό το «θα» έφτασε, 
είναι μπροστά μας και μας περιμένει να το κυνηγήσουμε. 
Πριν αρχίσουμε να τρέχουμε ξοπίσω του, λοιπόν, κάνουμε 
μια μικρή παύση, γιατί μόλις τώρα συνειδητοποιήσαμε ότι το 
σχολείο πράγματι τελείωσε. Σέλος τα πρωινά που σχεδόν μη-
χανικά πηγαίναμε στον χώρο, ο οποίος μέχρι τώρα μας χάρι-
ζε όμορφες αναμνήσεις. Με αυτές διαμορφώσαμε μέρος του 
χαρακτήρα και της προσωπικότητας που πάντα θα μας συνο-
δεύει... Κανείς δεν θα ξεχάσει τους συμμαθητές, τους καθη-
γητές… πρόσωπα συνδεδεμένα με τον χώρο, άνθρωποι που 
αντικατοπτρίζουν ιδέες και συμπεριφορές, όλα είναι χαραγ-
μένα ανεξίτηλα στα μυαλά και στις καρδιές μας. Ακόμα κι αν 
αναγκαστήκαμε για δύο χρόνια ανά διαστήματα να κλείσουμε 
τις φωνές και τα πρόσωπά μας σε «κουτιά», καταφέραμε να 
μείνουμε κοντά… Και τώρα που ήρθε η ώρα να αποχωριστού-
με την ιδέα του σχολείου, αυτό που αναβιώνει πιο έντονα από 
όλα είναι τα συναισθήματα που τόσο χρόνια βιώσαμε: χαρά, 
ενθουσιασμός, ανυπομονησία, έμπνευση, λύπη, θυμός, 
άγχος. Όλα αυτά μας τα χάρισε το δικό μας σχολείο ! Αυτά 
ήταν τα δικά μας σχολικά χρόνια ! Δεν πρέπει να λυπόμαστε 
που τελειώνει, αλλά να νιώθουμε ευγνωμοσύνη που η εμπει-
ρία μας ήταν ολοκληρωμένη, πλήρης και να έχουμε την ανά-
μνηση σαν καταφύγιο, όπου θα ανατρέχουμε όταν τα χρόνια 
θα έχουν περάσει πια… Σότε είναι που θα μπορούμε να νο-
σταλγήσουμε τα σχολικά μας χρόνια. Σώρα το μόνο που μας 
μένει να κάνουμε είναι να βγούμε στον κόσμο και να τον κα-
τακτήσουμε, γιατί στο σχολείο μας είπαν πως είναι δικός μας 
και πως σε αυτόν θα πρέπει να ζήσουμε όπως εμείς θέλουμε ! 

Γιατί αυτό μας δίδαξε το σχολείο … 

 
Τπεύθυνοι ύλης  

Σραγογιάννη Γαρυφαλλιά 

Σετριμέλη Μελίνα 

Φρυσικού Ηλιάνα 

Σζαφέρη Ιωάννα 

Σριανταφύλλου Άννα-Μαρία 

Ντέντια Έλισα 

Ντέντια Έρικα 

υντακτική Ομάδα Λυκείου 

Μυρογιάννης Δήμήτρης      Πάσσα Μαρία              

Παπαϊωάννου Γεωργία        Κυριαζή Πέμυ             

Ντόγανου Δήμητρα       Γριαγγέλου Βικτώρια 

πινάσα Μαριαβίλη         Γουργουλής Νίκος       

Πάττα Κωνσταντίνα           

Φειμάρα Αλεξάνδρα      

Νικολάου ταματίνα 

Καρατράντου Μάρα 

Παπαγεωργίου Γιάννης 

Θεοφανόπουλος Δημήτρης 

Δέδε Κωνσταντίνα       

Φριστοδουλίδη Γεωργία       

Φριστοδούλου Κων/να 

 


