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Η πρώτη μας στάση στο
Παλαμήδι του Ναυπλίου,
όπου ενθουσιασμένοι ξεκι-
νήσαμε την εκδρομή με
συνθήματα και τύμπανα.
Μετά από αμέτρητες φωτογραφίες με θέα την απίστευτη πόλη του
Ναυπλίου και το Μπούρτζι, κατεβήκαμε και κάναμε βόλτα στα στενά της.
Αξέχαστα θα μας μείνουν τα γραφικά σοκάκια, η πλατεία Συντάγματος, η
πρώτη Βουλή των Ελλήνων, καθώς και η εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα
όπου δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας το 1831. Αργά το από-
γευμα, φτάσαμε στην Καλαμάτα και το ίδιο βράδυ παρά το ψιλόβροχο,
κατεβήκαμε στην πόλη για βόλτα.

Την επόμενη μέρα, επισκεφτήκαμε τη Μεθώνη και την Κορώνη.
Περπατήσαμε στο πετρόκτιστο κάστρο της, όπου μέσα σε καταπράσινο
τοπίο θαυμάσαμε τη Μονή του Τιμίου Προδρόμου. Πρόκειται για
παραθαλάσσιο κάστρο, οπότε τα κύματα αποτέλεσαν ιδανικό φόντο για τις
φωτογραφίες μας. Η συνέχεια μας βρήκε να περπατάμε στο λιμανάκι της
όμορφης Πύλου. Μετά από μια σύντομη βόλτα, επιστρέψαμε κουρασμένοι
αλλά με τις καλύτερες εντυπώσεις στη βάση μας.

Η μέρα τελείωσε σε ένα από τα club της πόλης με πολύ χορό και
ανεβασμένη διάθεση. Τρίτη μέρα και επόμενος προορισμός ο Μυστράς.
Ηλιόλουστη μέρα και η θέα της κοιλάδας του Ευρώτα από το κάστρο του,
απολαυστική! Έπειτα κατευθυνθήκαμε προς τη Σπάρτη όπου (επιτέλους!)
βγάλαμε και μια ομαδική αναμνηστική φωτογραφία…

Επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο για να ξεκουραστούμε λίγο και παρόλο
που δειπνήσαμε σε τεταμένο κλίμα, αποφασίσαμε να περάσουμε το βράδυ
μας σε νυχτερινό κέντρο της Καλαμάτας. Τα λαϊκά τραγούδια και η καλή
παρέα "έφτιαξαν" τη βραδιά… Τελευταία μέρα και η κούραση δεν
εμπόδισε κανέναν από μια τελευταία βόλτα στην πόλη της Καλαμάτας.
Ευχαριστημένοι και χορτασμένοι, πήραμε το δρόμο του γυρισμού
φορτωμένοι με ωραίες αναμνήσεις!
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Χριστίνα Μπούρδου Έλλη Σιγουράκουκαι
eimasteKemeisEdo@gmail.com

eimastekemeisedo.weebly.com



Στα μέσα του Μάρτη η Α΄ Λυκείου με πολύ κέφι και τρέλα, πήγαμε τριήμερη εκδρομή στο Βόλο και στα χωριά του Πηλίου…
Από τη πρώτη στιγμή που μαζευτήκαμε και κατά τη διάρκεια της εκδρομής, ο ήχος από τα τύμπανα και από τα συνθήματα ήταν
ασταμάτητος και η διάθεσή μας ανεβασμένη…

Η πρώτη μας επίσκεψη ήταν στο Σέσκλο, με την απίστευτη θέα, όπου είχαμε την ευκαιρία για πολλές και εντυπωσιακές φω-
τογραφίες. Αργότερα όταν φτάσαμε στο κέντρο του Βόλου απολαύσαμε ένα απόγευμα εξερευνώντας τα μαγευτικά σοκάκια
του με τα απίστευτα μαγαζιά και το όμορφο λιμάνι. Περάσαμε αξέχαστες στιγμές με πολύ διασκέδαση και γέλιο! Το ξενοδοχείο
που μείναμε ήταν πολύ ωραίο. Τα βράδια βγαίναμε για διασκέδαση και χορό. Σε όλες τις εκδρομές και τις εξόδους μας υπήρχε
πολύ κέφι και ζωντάνια. Καταφέραμε επίσης να γνωριστούμε καλύτερα με τους συνοδούς καθηγητές μας, αλλά και οι ίδιοι με-
ταξύ μας! Στη διάρκεια της επιστροφής υπήρχε πολύ κέφι αλλά και θλίψη, διότι κάτι όμορφο τελείωνε… Κάναμε την τελευταία
μας στάση στα υπέροχα Καμένα Βούρλα, έχοντας την ευκαιρία για ομαδικές φωτογραφίες και ακόμη μία φορά έναν τελευταίο
πανικό με συνθήματα και τύμπανα!

Ήταν μία αξέχαστη εκδρομή που θα μείνει για πάντα στην καρδιά μας!
Ευχαριστούμε θερμά όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί!

Πάμε λίγους μήνες πριν…. Δεκέμβρης, γιορτές, χριστουγεν-
νιάτικο πνεύμα, Θεσσαλονίκη, πενθήμερη!! Πέντε μέρες από-
λυτης ελευθερίας, ξεγνοιασιάς, μακριά από γονείς, αδέλφια,
διάβασμα και πανελλήνιες..!

Την αγάπησα αυτή την πόλη με την ανακαινισμένη της πα-
ραλία όπου μπορείς να περπατάς και να ατενίζεις τη θάλασσα
για ώρες! Με τα όμορφα μαγαζάκια απλωμένα σε κάθε γωνιά
της, τις μυρωδιές της και τις γεύσεις της…

Δεν θα γράψω για την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη μέρα
.. είναι βαρετό και ανούσιο. Δεν θα πω ότι ήταν εκπαιδευτική η
εκδρομή αν και δεν έλειψαν οι επισκέψεις σε αρχαιολογικούς
χώρους .

Θα θυμηθώ όμως ξενύχτια, φωνές, τρελό χορό, τραγούδι,
φαγητό, ποτό ατελείωτες βόλτες μέσα στην πόλη και πολλές
πολλές φωτογραφίες σε κάθε γωνιά της (υπό… ομίχλη). Αααα!
Και κρύο, πολύ κρύο ..! Τις αποτυχημένες προσπάθειες ύπνου
μέσα στο πούλμαν (αν και κάποιοι "ξεραίνονταν" στον ύπνο),
τις φωνητικές μου «επιδόσεις»! Το δωμάτιο σα να είχε πέσει

��

"EÐÅÑÁÓÁÌÅ ..ÏÌÏÑÖÁ”

ωρολογιακή βόμβα, τα κρασάκια μας (με μέτρο πάντα..) και
τρέλα, τρέλα με κορδέλα …

Φτάσαμε μέχρι την όμορφη & παγωμένη Καβάλα, τους εντυ-
πωσιακούς τάφους του Φιλίππου και τους φημισμένους κα-
ταρράκτες της Έδεσσας! Ο καθαρός αέρας μας έκανε καλό,
μας τόνωσε για τη συνέχεια…

Τώρα, που φτάσαμε στο τέλος και έχει περάσει καιρός από
τότε, τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα! Απ' τη μία νοσταλγία,
γιατί όσα ζήσαμε θα χαραχτούν ανεξίτηλα στη μνήμη μας! Από
την άλλη, χαρά διότι πλησιάζει η στιγμή που ως ενεργοί πολί-
τες, θα έχει ο καθένας μας την ευκαιρία να βάλει το δικό του
λιθαράκι για ένα καλύτερο μέλλον, ανεξάρτητα από τα αποτε-
λέσματα των πανελληνίων! Οι αγώνες άλλωστε σου δίνουν το
δικαίωμα να ελπίζεις...

Θυμηθείτε, πως ακόμα και αν ο προορισμός δεν ανταποκρι-
θεί σε αυτό που ονειρευτήκαμε, τουλάχιστον θα έχουμε ζήσει
το ταξίδι και θα έχουμε πάρει ό,τι αυτό θα μπορούσε να μας
δώσει …..

ÊÁËÇ ÔÕ×Ç ÊÁËÏ ÊÁËÏÊÁÉÑÉ !!!&
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Στα μέσα Νοεμβρίου 2014 παρακολουθήσαμε τη θεατρική παράσταση-μονόλογο
"Πατριδογνωσία", μια παράσταση κοινωνικοπολιτικού χαρακτήρα με πρωταγωνιστή
τον Γεράσιμο Γεννατά, ο οποίος μετά το τέλος της, μας παραχώρησε συνέντευξη.
Σατιρίζοντας πρόσωπα και καταστάσεις μέσα από το έργο του, ο Γ. Γεννατάς μοιρά-
ζεται με το κοινό σκέψεις, συναισθήματα και προβληματισμούς, με τη συνοδεία ζω-
ντανής μουσικής. Στόχος του είναι να καυτηριάσει επίκαιρες καταστάσεις και να
αφυπνίσει τον θεατή.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο ίδιος μας αποκάλυψε πως η υποκριτική εισέ-
βαλε στη ζωή του ξαφνικά ενώ φοιτούσε στο βιολογικό πανεπιστήμιο. Έτσι μετατρά-
πηκε από κακός θεατής σε λάτρη των υποκριτικών μαθημάτων και όπως δήλωσε
χαρακτηριστικά "Το ότι μου αρέσει το θέατρο είναι απλοϊκό. Μέσα σε ένα χρόνο κα-
τάλαβα ότι εκεί ανήκω"

Ακόμη, μοιράστηκε μαζί μας τις εμπειρίες του από τα ταξίδια του σε Ευρώπη και
Αίγυπτο. Μέσα από αυτά έμαθε ότι

Ακόμη πιστεύει πως η διαφορετικότητα του καθενός υπάρχει για να μας θυμίζει
πως είμαστε ένα κομμάτι αυτού του κόσμου.

Αναφερόμενος στην κατάσταση της Ελλάδας σημειώνει πως θα του ήταν εύκολο
να πει πως θα ήθελε να ζούσε αλλού, γιατί δεν ξέρει τι συνεπάγεται αυτό. Όσο για το
ανησυχητικό φαινόμενο των αυτοκτονιών πιστεύει ότι πρέπει να διεκδικήσουμε μια
καλύτερη κατάσταση και όχι να δραπετεύουμε. Προσθέτει πως θέλει να ζει με αξιο-
πρέπεια, ευγένεια, αγάπη, τα οποία ενώ θα έπρεπε να είναι αυτονόητα δεν είναι και
ότι θέλει να ζει εδώ με τους φίλους, την οικογένεια, τους ανθρώπους που αγαπά.
Χαίρεται που είναι κομμάτι της Ελλάδας αλλά συμβουλεύει να χαιρόμαστε και για τις
πατρίδες των άλλων, "…γιατί οι πατρίδες θα έπρεπε να υπάρχουν για να ενώνουν
ανθρώπους".

Επιπλέον, ο ίδιος ως κάτοικος της Πετρούπολης και πρώην μέλος της θεατρικής
ομάδας της περιοχής μας, εκφράζει τη χαρά του για την ύπαρξη ενός τέτοιου συλλό-
γου και θεωρεί αυτή την προσφορά ως "διδασκαλία", με την ευρύτερη έννοια.

Απαντώντας στο ερώτημα μας για την πολιτισμική κρίση που μαστίζει την χώρα
μας, τονίζει πως στο τηλεοπτικό τοπίο ξαφνικά ο κάθε άνθρωπος μέσα από ανούσιες
πράξεις, όπως η συμμετοχή σε τηλεπαιχνίδια ή ριάλιτι, μπορεί να γίνει δημόσιο πρό-
σωπο και αυτόματα να του αποδοθούν χαρακτηρισμοί που καταλήγουν να χάνουν το
νόημα και την αξία τους, όπως αυτός του ήρωα. Τέλος, η συμβουλή του προς τους
νέους είναι "να ακολουθούν την ορμή τους και τι λέει η ψυχούλα τους και να έχουν τα
σωστά εφόδια για αυτό, έτσι ώστε να ανακαλύψουν την ζωή, γιατί η ζωή είναι ένα
όμορφο, μεγάλο, γοητευτικό ταξίδι σαν μια εκδρομή”

«
»

ο κόσμος είναι ένας και είναι εκεί να τον ρουφήξουμε, να τον
ανακαλύψουμε, με κοινό παρανομαστή εμάς τους ίδιους .
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μας, τονίζει πως στο τηλεοπτικό τοπίο ξαφνικά ο κάθε άνθρωπος μέσα από ανούσιες
πράξεις, όπως η συμμετοχή σε τηλεπαιχνίδια ή ριάλιτι, μπορεί να γίνει δημόσιο πρό-
σωπο και αυτόματα να του αποδοθούν χαρακτηρισμοί που καταλήγουν να χάνουν το
νόημα και την αξία τους, όπως αυτός του ήρωα. Τέλος, η συμβουλή του προς τους
νέους είναι "να ακολουθούν την ορμή τους και τι λέει η ψυχούλα τους και να έχουν τα
σωστά εφόδια για αυτό, έτσι ώστε να ανακαλύψουν την ζωή, γιατί η ζωή είναι ένα
όμορφο, μεγάλο, γοητευτικό ταξίδι σαν μια εκδρομή”

«
»

ο κόσμος είναι ένας και είναι εκεί να τον ρουφήξουμε, να τον
ανακαλύψουμε, με κοινό παρανομαστή εμάς τους ίδιους .
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Η παράσταση του Γεράσιμου Γεννατά είναι ένα εξαιρετικό ιδιαίτερο μάθημα πατριδογνωσίας χωρίς όμως κανένα ίχνος
διδακτισμού. Μιλά με τόλμη έξω από τα δόντια για το πολιτικό και όχι μόνο κατεστημένο ιχνηλατώντας την πορεία και τη
σημερινή κατάσταση της χώρας μας.

Πρόκειται για ένα μονόλογο μιάμισης ώρας περίπου, όπου ο κ. Γεννατάς δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας. Μόνος του επάνω στη
σκηνή αεικίνητος με τις αισθήσεις του όλες αφυπνισμένες αυτοσχεδιάζει με το κοινό, γλιστράει με ευκολία από σκηνή σε
σκηνή υποδυόμενος ρόλους με πλούσια πολιτικοκοινωνικά μηνύματα. Κάνει αναδρομή σε στιγμές της σύγχρονης ελληνικής
ιστορίας και θίγει με χιούμορ αλλά και σάτιρα τα κακώς κείμενα που μας οδήγησαν στο σημερινό αδιέξοδο. Ολόκληρη η
παράσταση είναι διανθισμένη με μελοποιημένη ποίηση των Μπρεχτ, Μαγιακόφσκι, Σαχτούρη, Έλιοτ και Λειβαδίτη, ενώ
υπάρχουν και αποσπάσματα από τα έργα του Ξενοφώντα και του Θουκυδίδη. Το όλο αυτό εγχείρημα πλαισιώνεται από τα-
λαντούχους μουσικούς που συνοδεύουν αρμονικά με τις μελωδίες τους τα λογοτεχνικά κείμενα.

Η παράσταση του Γεράσιμου Γεννατά είναι ένα εξαιρετικό ιδιαίτερο μάθημα πατριδογνωσίας χωρίς όμως κανένα ίχνος
διδακτισμού. Μιλά με τόλμη έξω από τα δόντια για το πολιτικό και όχι μόνο κατεστημένο ιχνηλατώντας την πορεία και τη
σημερινή κατάσταση της χώρας μας.

Πρόκειται για ένα μονόλογο μιάμισης ώρας περίπου, όπου ο κ. Γεννατάς δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας. Μόνος του επάνω στη
σκηνή αεικίνητος με τις αισθήσεις του όλες αφυπνισμένες αυτοσχεδιάζει με το κοινό, γλιστράει με ευκολία από σκηνή σε
σκηνή υποδυόμενος ρόλους με πλούσια πολιτικοκοινωνικά μηνύματα. Κάνει αναδρομή σε στιγμές της σύγχρονης ελληνικής
ιστορίας και θίγει με χιούμορ αλλά και σάτιρα τα κακώς κείμενα που μας οδήγησαν στο σημερινό αδιέξοδο. Ολόκληρη η
παράσταση είναι διανθισμένη με μελοποιημένη ποίηση των Μπρεχτ, Μαγιακόφσκι, Σαχτούρη, Έλιοτ και Λειβαδίτη, ενώ
υπάρχουν και αποσπάσματα από τα έργα του Ξενοφώντα και του Θουκυδίδη. Το όλο αυτό εγχείρημα πλαισιώνεται από τα-
λαντούχους μουσικούς που συνοδεύουν αρμονικά με τις μελωδίες τους τα λογοτεχνικά κείμενα.

Το έργο καθώς και η ερμηνεία του ηθοποιού μας καλούν να ξαναθυμηθούμε το ρόλο μας
ως ενεργοί πολίτες και να μην επιτρέψ ε πια σε κανένα αυθαίρετο γεγονός και σε καμιά

πολιτική κατάσταση τη συγγνώμη γιατί "τίποτα δεν είναι για συγγνώμη".
ουμ

Το έργο καθώς και η ερμηνεία του ηθοποιού μας καλούν να ξαναθυμηθούμε το ρόλο μας
ως ενεργοί πολίτες και να μην επιτρέψ ε πια σε κανένα αυθαίρετο γεγονός και σε καμιά

πολιτική κατάσταση τη συγγνώμη γιατί "τίποτα δεν είναι για συγγνώμη".
ουμ

Όμως για μας τους μαθητές είναι και μια πραγματική αποκάλυψη των όσων διδασκόμαστε στο σχολείο. Παρακολουθούμε
δηλαδή αποσπάσματα της νέας καθώς και της Αρχαίας Ελληνικής γραμματείας να ερμηνεύονται με τόσο παραστατικό και
εύληπτο τρόπο. Τα κείμενα των αρχαίων συγγραφέων παίρνουν ξαφνικά μια άλλη διάσταση στην ανάγνωση που κάνει ο κ.
Γεννατάς από αυτήν την κοινότυπη, τη σχολική και μας οδηγούν στο πραγματικό μήνυμα και προβληματισμό για τη δημοκρα-
τία, τους άρχοντες και τους νόμους. Η ποίηση επίσης των Μαγιακόφσκι, Μπρεχτ, Έλιοτ και μας παραπέμπ στα
σύγχρονα μηνύματα του κόσμου και μας χαρίζ βιώματα μοναδικά.

Μήπως τελικά χρειαζόταν αυτή η παράσταση να ανακαλύψουμε όλα αυτά που διδασκόμαστε στο σχολείο;;;
Λέμε λοιπόν ΝΑΙ στην τέχνη που μας χαρίζει ένα ζωντανό μάθημα ιστορίας και ευχαριστούμε από καρδιάς τον Γεράσιμο

Γεννατά για τη μοναδική του αυτή προσφορά..!!!
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Λειβαδίτη

Όμως για μας τους μαθητές είναι και μια πραγματική αποκάλυψη των όσων διδασκόμαστε στο σχολείο. Παρακολουθούμε
δηλαδή αποσπάσματα της νέας καθώς και της Αρχαίας Ελληνικής γραμματείας να ερμηνεύονται με τόσο παραστατικό και
εύληπτο τρόπο. Τα κείμενα των αρχαίων συγγραφέων παίρνουν ξαφνικά μια άλλη διάσταση στην ανάγνωση που κάνει ο κ.
Γεννατάς από αυτήν την κοινότυπη, τη σχολική και μας οδηγούν στο πραγματικό μήνυμα και προβληματισμό για τη δημοκρα-
τία, τους άρχοντες και τους νόμους. Η ποίηση επίσης των Μαγιακόφσκι, Μπρεχτ, Έλιοτ και μας παραπέμπ στα
σύγχρονα μηνύματα του κόσμου και μας χαρίζ βιώματα μοναδικά.

Μήπως τελικά χρειαζόταν αυτή η παράσταση να ανακαλύψουμε όλα αυτά που διδασκόμαστε στο σχολείο;;;
Λέμε λοιπόν ΝΑΙ στην τέχνη που μας χαρίζει ένα ζωντανό μάθημα ιστορίας και ευχαριστούμε από καρδιάς τον Γεράσιμο

Γεννατά για τη μοναδική του αυτή προσφορά..!!!

Λειβαδίτη ει
ει

ÊñéôéêÞ ãéá ôçí ðáôñéäïãíùóßá…ÊñéôéêÞ ãéá ôçí ðáôñéäïãíùóßá…

ÅÉÌÁÓÔÅ ÊÁÉ ÅÌÅÉÓ ÅÄÙ... ��

Αγγελική Παπαγιάννη



ÃÉÁÍÍÇÓ

ÊÁËÐÏÕÆÏÓ
O συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος γεννήθηκε στο χωριό

Μελάτες της Άρτας το 1960. Από το 1982 ζει και εργάζεται
στην Αθήνα. Είχαμε την ευκαιρία να τον γνωρίσουμε από κο-
ντά και να περάσουμε μαζί του τρεις γεμάτες διδακτικές ώρες
ακούγοντάς τον να μιλά για όλα αυτά που γνωρίζει, που πι-
στέψτε με είναι πολλά, και φυσικά να συζητήσουμε μαζί του.

Έτσι, εκτός από τον Καλπούζο τον συγγραφέα καταφέρα-
με να γνωρίσουμε και τον Γιάννη. Έναν απλό άνθρωπο με τον
δικό του ξεχωριστό τρόπο σκέψης. Με αφορμή λοιπόν ιστορι-
κά γεγονότα που περιγράφονται στο βιβλίο του

και ταυτόχρονα βρίσκονται και στο βιβλίο
Ιστορίας του λυκείου, δέχτηκε την πρόταση των καθηγητριών
μας Βασιλικής Κάρκου και Βαρβάρας Μαμά να παραβρεθεί
στο σχολείο μας. Ο Γιάννης Καλπούζος σε ηλικία 32 ετών έ-
γραφε στίχους τραγουδιών, ενώ το 2000 δημοσιεύτηκε το πρώ-
το του πεζό. Έκτοτε η συλλογή του μεγάλωσε και εμπλουτίστη-
κε με διάφορα πεζά και ποιήματα. Το μυθιστόρημά του 'Ιμαρέτ'
που ξεχώρισε, πραγματεύεται γεγονότα κατά την Τουρκοκρα-
τία. Όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, ένα μυθιστόρημα προσπαθεί να
αποδώσει με παραστατικό τρόπο ιστορικά γεγονότα του πα-
ρελθόντος και παράλληλα στέλνει μηνύματα στο σήμερα.

'Ιμαρέτ: Στη
σκιά του ρολογιού'

«Áñ÷éêÜ ç áíÜãíùóç èÝëåé ôïí Üíèñùðï
óõììÝôï÷ï. Ìå ôçí åéêüíá ãßíåôáé áäñáíÞò.
Áõôüò ðïõ äéáâÜæåé ëïãïôå÷íßá åßíáé óá íá æåé
ðïëëÝò æùÝò. Ìéá öñÜóç áðü Ýíá âéâëßï åßíáé
áñêåôÞ ãéá íá ôïõ áëëÜîåé ôç æùÞ, íá ôïí

êÜíåé íá óêÝöôåôáé ìå Üëëï ôñüðï...»

Στη συνέχεια μας μίλησε για το επάγγελμα του συγγραφέα: "Ο συγγραφέας
πρέπει να μάθει για την εποχή που γράφει. Τα πάντα! Επαγγέλματα, ήθη, έθιμα, παι-
χνίδια… Για να τα ανακαλύψει όλα αυτά θα πρέπει να διαβάσει βιβλία, να πηγαίνει
σε μουσεία, προξενεία, να συλλέγει πληροφορίες από εφημερίδες, από μαρτυρίες
ανθρώπων για την παλιά εποχή. Και φυσικά πρέπει να είναι προσεκτικός σε αυτά
που γράφει". Όταν ρωτήθηκε τι είναι αυτό που μπορεί κανείς να αποκομίσει διαβά-
ζοντας λογοτεχνία, απάντησε χαρακτηριστικά: "Αρχικά η ανάγνωση θέλει τον άν-
θρωπο συμμέτοχο. Με την εικόνα γίνεται αδρανής. Αυτός που διαβάζει λογοτεχνία
είναι σα να ζει πολλές ζωές. Μια φράση από ένα βιβλίο είναι αρκετή για να του
αλλάξει τη ζωή, να τον κάνει να σκέφτεται με άλλο τρόπο. Η λογοτεχνία, όμως, δεν
φτιάχνει τον κόσμο, αλλά καλλιεργεί τον άνθρωπο και μία καλλιεργημένη κοινωνία
μπορεί να αλλάξει τα πράγματα". Επιπλέον συμπλήρωσε: "Στη ζωή, όλοι μάς μιλούν
για το πώς θα 'ανεβούμε', αλλά κανείς δε μιλά για το 'κατέβασμα'. Η πτώση είναι
αναπόφευκτη και είναι μάθημα ζωής. Αυτό καταφέρνει η λογοτεχνία". Τέλος ανέ-
φερε πως από τη χώρα μας, λείπει το όραμα και για να το αποκτήσουμε θα πρέπει
να δουλέψουμε και να το παράξουμε. Έτσι λοιπόν η συμβουλή του για εμάς τους
νέους είναι να ακολουθήσουμε το δικό μας δρόμο και τα όνειρά μας. Να μάθουμε
να παρατηρούμε και να έχουμε πείσμα για να κατορθώσουμε την ανύψωση της
ανθρώπινης ύπαρξης.

Θεοδώρα Αλεξοπούλου

ÅÉÌÁÓÔÅ ÊÁÉ ÅÌÅÉÓ ÅÄÙ...��



Σε εποχές που η έκφραση συναισθημάτων αποτελεί κάτι
ουτoπικό, είναι εντυπωσιακό και ξεχωριστό να υπάρχουν άν-
θρωποι οι οποίοι παραμένουν αληθινοί, δε διστάζουν να εκ-
φραστούν και κυρίως αποτελούν κομμάτι μιας άλλης εποχής.
Υπάρχουν σαγηνευτικά κλισέ τα οποία θα τους περιέγραφαν
και θα τους έκαναν να ξεχωρίζουν. Κανένα όμως δε μπορεί να
περιγράψει πλήρως τη συγκίνηση και τον εντυπωσιασμό για
κάποιους ανθρώπους. Από όποιο κοινωνικό χώρο και αν ανή-
κουν, όποιο επάγγελμα ή λειτούργημα και αν υπηρετούν, υπάρ-
χουν άνθρωποι που παραμένουν ''άνθρωποι'' και τιμούν στο
έπακρο τον όρο που τους χαρακτηρίζει.

Ένας άξιος πρεσβευτής αυτού του ρομαντισμού του πάλαι
ποτέ κραταιού ανθρωπισμού είναι ο συγγραφέας Γιάννης
Καλπούζος. Μία προσιτή φυσιογνωμία με χιούμορ η οποία δε
φοβάται να εκφραστεί και φυσικά αποτελεί μία σύνδεση του
χθες με το σήμερα. Του σήμερα και του αύριο το οποίο αποτε-
λεί τον πυρσό που κρατά αναμμένη τη φλόγα των κοινών ιδα-
νικών. Ο Γιάννης Καλπούζος είναι αυτή η φλόγα, που στέκει
αγέρωχη περήφανη και θαυμαστή σε ένα κόσμο που αλλάζει.
Πέρασα μαζί του ένα τρίωρο στο μικρό και ζεστό αμφιθέατρο
του 1ου Λυκείου Πετρούπολης. Ένας άντρας μέτριου αναστή-
ματος, με γκρι γένια τα οποία κατά τη δική μου οπτική ματιά
αποτελούν την ταυτοποίηση της κουλτούρας, εισήλθε στην αί-
θουσα και προσπάθησε να κερδίσει με τα αστεία του μια ομά-
δα νέων η οποία φαντάζει αποστασιοποιημένη από κάθε τι

Γιώργος Τσίγκος

πνευματικό που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Και τα κατάφε-
ρε! Στο δικό μου κόσμο, ο οποίος βρίσκεται λίγους μήνες πριν
την ενηλικίωση αποτέλεσε μια νότα αισιοδοξίας. Ο πεσιμι-
σμός που συλλαμβάνει η οσμή μου στον αέρα, έγινε σκόνη
στον άνεμο μετά τη συζήτηση μαζί του.

Δυστυχώς το χρονικό διάστημα ήταν μικρό και ανεπαρκές
για να με κάνει να αντιληφθώ πλήρως το μεγαλείο ενός πνευ-
ματικού ανθρώπου. Ελπίζω σύντομα να μου δοθεί μια τέτοια
ευκαιρία. Διότι και μόνο η συνύπαρξη με τέτοιους ανθρώ-
πους, ανοίγει τους πνευματικούς ορίζοντες ενός ατόμου και
το παρακινεί σε νέες αναζητήσεις. Στο τέλος αυτό είναι το ζη-
τούμενο, η πρόοδος. Ο Γιάννης Καλπούζος είναι η πρόοδος....

ÅÉÌÁÓÔÅ ÊÁÉ ÅÌÅÉÓ ÅÄÙ...
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Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: ωφέλεια, κίνδυνος ή μήπως και τα δύο;
Αναντίρρητα, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αποτελούν την "τέταρτη εξουσία". Μια φράση

που με ιδιαίτερα εύστοχο τρόπο, αποδίδει την ευκολία με την οποία τα Μέσα διαμορφώνουν
την "κοινή" γνώμη και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις ζωές μας....

Η πλειονότητα των πολιτών εγκλωβισμένη στο άγχος της καθημερινότητας, στην άγνοια και
την ακαλλιέργητη κριτική σκέψη, σπάνια στοχάζεται και αναρωτιέται τί είδους πληροφορίες
και πόσο αξιόπιστο υλικό της σερβίρεται καθημερινά! Συχνά μάλιστα τα Μέσα "αγιοποιούνται"
και ο μέσος πολίτης ούτε καν δέχεται να ακούσει αρνητική κουβέντα για αυτά. Ταυτόχρονα, δεν
καταλαβαίνει πως γύρω του, άλλοι έχουν δημιουργήσει γι΄ αυτόν, έναν κόσμο όπου ο ίδιος δε
διαμορφώνει ανεπηρέαστα τις απόψεις του, δεν αυτοκαθορίζεται, αλλά έχει μετατραπεί σε μη-
χανικό "ρομπότ"….

Βέβαια δεν χρειάζεται μόνο να οικτίρουμε τα Μέσα. Μας προσφέρουν τη δυνατότητα της
επικοινωνίας, της ψυχαγωγίας και της πληροφόρησης, δηλαδή μπορούν να είναι πολύτιμο ερ-
γαλείο στη λειτουργία της δημοκρατίας, καθώς αποτελούν τεράστια πηγή πολλών και διαφο-
ρετικών πληροφοριών. Επίσης, βοηθούν στη διάδοση ιδεών και απόψεων και στα διάφορα τη-
λεοπτικά "πάνελ" επιδιώκεται η συζήτηση και ο διάλογος, που είναι η βάση ενός καλά δομημέ-
νου δημοκρατικού συστήματος διακυβέρνησης. Παράλληλα, δίνεται στους πολίτες η δυνατότη-
τα της επαλήθευσης και της επιβεβαίω-
σης της αξιοπιστίας των ΜΜΕ, συγκρίνο-
ντας τις διάφορες πηγές μέσα από διαφο-
ρετικά Μέσα Ενημέρωσης όπως τον τύπο,
την τηλεόραση, το διαδίκτυο, το ραδιόφω-
νο. Έτσι, βρισκόμαστε σε εγρήγορση και
μπορούμε να ελέγχουμε την εξουσία και
όποτε χρειάζεται, να ασκούμε κριτική.
Ταυτόχρονα και τα ίδια τα Μέσα έχουν τη
δυνατότητα, να κριτικάρουν τις καταστά-
σεις και να μην αφήνουν τα πρόσωπα της
εξουσίας να δρουν ανεξέλεγκτα. Έχουν
λοιπόν και τα ίδια τεράστια ευθύνη στην α-
ναβάθμιση του δημοκρατικού πολιτεύμα-
τος, αλλά και στην καλλιέργεια δημοκρα-
τικής συνείδησης στους πολίτες.

Έτσι, τα άτομα εξαπατούνται και χειραγωγούνται, καθώς ο καταιγισμός πληροφοριών και η
γρήγορη εναλλαγή εικόνων, τα "ζαλίζει" και εύκολα τα αποπροσανατολίζει. Ταυτόχρονα εθίζο-
νται στην χωρίς σκέψη, παθητική λήψη πληροφοριών. Ως παθητικοί δέκτες, δε φιλτράρουν τις
πληροφορίες και οδηγούνται στο φανατισμό και στον εγωκεντρισμό με αρνητικές επιπτώσεις
στην κοινωνική συνοχή. Άβουλα "ανθρωπάκια", αλλοτριωμένα, είναι εύκολα χειραγωγήσιμα...

Η δημοσιογραφία της κολακείας και της ευμένειας, εμποδίζει την αξιοκρατία. Δυστυχώς τα
σημάδια του φαύλου αυτού κύκλου είναι ήδη εμφανή και μόνο αν εμείς ενεργοποιηθούμε και
αναλάβουμε ρυθμιστικό ρόλο στις εξελίξεις, μπορούμε να σταματήσουμε το επερχόμενο
"ντόμινο".
Χρειάζεται εμείς οι νέοι, να γίνουμε ενεργοί πολίτες….
Μπορούμε να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας, μπορούμε να θεμελιώσουμε αξίες και
ιδανικά, να καλλιεργήσουμε κριτική σκέψη και να είμαστε διαρκώς ανήσυχοι και υποψια-
σμένοι. Μπορούμε να οραματιστούμε έναν καλύτερο κόσμο και να τον οικοδομήσουμε!!

Ωστόσο, τις περισσότερες φορές τα Μέσα δεν δρουν παραδειγματικά, αλλά εκτρέπο-
νται του ρόλου τους. Για να μπορέσουν να επιβιώσουν, εξυπηρετούν οικονομικά και πολι-
τικά συμφέροντα και τόσο με συστηματική παραπληροφόρηση όσο και με στοχευμένη
προπαγάνδα, προωθούν είτε άμεσα είτε έμμεσα, τα συγκεκριμένα συμφέροντα. Η πλειο-
νότητα των πολιτών, αδυνατεί να ξεχωρίσει τις αριστοτεχνικά δοσμένες ανακρίβειες και
εγκλωβίζεται στα "δίχτυα" της ύπουλης διασποράς παραπλανητικών πληροφοριών.

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: ωφέλεια, κίνδυνος ή μήπως και τα δύο;

Η Αμφίπολη ήταν αρχαία πόλη χτισμένη στην ανατολική Μακεδονία,
στις όχθες του ποταμού Στρυμόνα, στη θέση πόλης που παλαιότερα
ονομαζόταν Εννέα Οδοί ή πολύ κοντά σε αυτήν. Ιδρύθηκε από Αθη-
ναίους το 437 π.Χ. με στόχο τον έλεγχο των μεταλλείων της Θράκης,
αλλά πέρασε στα χέρια των Σπαρτιατών κατά τη διάρκεια της πρώτης
φάσης του Πελοποννησιακού πολέμου, την περίοδο 431-421 π.Χ.

Κατά τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, Έλληνες στρατιώτες της 1ης
και 3ης μεραρχίας, παρατήρησαν την ύπαρξη μαρμάρων μέσα σε
θάμνους της δυτικής όχθης του ποταμού Στρυμώνα. Γίνανε τότε, το
1913, ανασκαφές από Έλληνες αρχαιολόγους, οι οποίες έφεραν στο
φως την μετέπειτα αναγνωρισθείσα βάση του μεγάλου μαρμάρινου
λέοντα.

Αργότερα, κατά την εκτέλεση των έργων αποξήρανσης του Στρυ-
μόνα από την εταιρεία Μονξ-Γιούλεν, αποκαλύφθηκαν στις εκβολές
του Στρυμόνα ερείπια αρχαίας γέφυρας και βρέθηκαν μέσα σε λάσπη
του ποταμού τεράστια τεμάχια του μαρμάρινου λέοντα.
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Αργότερα, κατά την εκτέλεση των έργων αποξήρανσης του Στρυ-
μόνα από την εταιρεία Μονξ-Γιούλεν, αποκαλύφθηκαν στις εκβολές
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"Je suis Τσάρλι” είναι ένα σύνθημα που εγκρί-
θηκε από τους υποστηρικτές της ελευθερίας του
Τύπου και του λόγου, μετά την 7η Γενάρη του 2015
μέρα σφαγής κατά την οποία δώδεκα άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους στα γραφεία της γαλλικής σα-
τιρικής εβδομαδιαίας εφημερίδας Charlie Hebdo
στο Παρίσι, Γαλλία.

Οι αντιδράσεις του κόσμου από τις πρώτες κι ό-
λες ώρες του συμβάντος ήταν πολλές... Τέτοια ε-
πεισόδια υποδεικνύουν ξεκάθαρα το ήθος της ε-
ποχής στην οποία ζούμε. Mια εποχή που κυριαρ-
χείται κυρίως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
τα gadgets, τα υπερσύγχρονα κινητά, τους τόπους
κοινωνικής δικτύωσης...

Πως λοιπόν η ίδια η εποχή που προβάλει την έκ-
φραση ιδεών και απόψεων, να την υποδουλώνει
με τέτοιο τρόπο; Επί της ουσίας, η επίθεση στα
γραφεία του Charlie Hebdo είναι επίθεση στην ε-
λευθερία έκφρασης και στην ελευθερία του Τύπου.

Όμως ακόμα και σε τέτοιες καταστάσεις βλέ-
πουμε αυτό που θέλουμε να δούμε. Συγκεκριμέ-
να η σφαγή του Παρισιού αποτέλεσε αφορμή για
διεθνή προβληματισμό στο θέμα των μετανα-
στών… Δηλαδή είδαν τους δολοφόνους, ως φο-
ρείς ενός ξένου και εχθρικού πολιτισμού που έρ-
χεται να απειλήσει την Ευρώπη.

Σε κύκλους προοδευτικών, που συγκρίνουν το
Ισλαμικό Κράτος με τις σταυροφορίες του ύστε-
ρου Μεσαίωνα, τέθηκε το ερώτημα σε τι διαφέρει
ο χριστιανός Μπρέιβικ από τους μουσουλμάνους
στο Παρίσι σήμερα;

Για τους αστρολόγους, απλά η σελήνη κινήθηκε
στο ζώδιο του λέοντα…

Εν ολίγοις, η είδηση για την επίθεση στα γρα-
φεία της σατιρικής εφημερίδας Charlie Hebdo
δεν είναι αποκομμένη από την πραγματικότητα
ούτε αποτελεί έκπληξη. Είναι φαινόμενο της επο-
χής μας. Μιας εποχής που όλο και λιγότερο έχει
σχέση με τον Διαφωτισμό. Γυρίσαμε δυο αιώνες
πίσω και αναζητούμε τον Βολτέρο μας...
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Επιμέλεια: Γκάτσου Θεοδώρα

Τι συμβαίνει άραγε;;;
ΑΜΦΙΠΟΛΗ

Μαργαρίτα Χριστοφοράτου
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Χάρις στην πρωτοβουλία του πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Αθήνα Λίνκολν Μακ Βη, την ιδιωτική πρωτοβουλία και τη συμπληρωματική ενίσχυση
του ελληνικού κράτους, αναστηλώθηκε ο Λέων της Αμφίπολης.

Στην περιοχή έχουν βρεθεί πολλές επιτύμβιες στήλες, αναθηματικά ανάγλυφα και αγάλματα, όπως και χρυσά κοσμήματα (στους τάφους).
Επίσης βρέθηκαν πολλά αγγεία που μαρτυρούν έντονη εμπορική κίνηση. Εκτός από τα αρχαιότερα ευρήματα, τμήματα των αρχαίων τειχών και
το ιερό της μούσας Κλειώς διασώζονται επίσης τμήματα σπιτιών της ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής. Πολλά ευρήματα εκτίθενται στο
Αρχαιολογικό Μουσείο της Αμφίπολης.

Η περιοχή της Μακεδονίας, όπου έζησε και πολέμησε ο Μέγας Αλέξανδρος, διαθέτει απίστευτο πλούτο ευρημάτων και μνημείων, τα οποία
αναδεικνύουν την ιστορική της φυσιογνωμία. Τα σπάνιας ομορφιάς ευρήματα στο μουσείο της Αμφίπολης μαρτυρούν τη μακρότατη αυτή,
ιστορική διάρκεια.

Η αρχαιολογία, γενικώς, είναι δημοφιλής στην Ελλάδα, οι ανακαλύψεις ακόμα περισσότερο και επενδύονται προσδοκίες... Στην Αμφίπολη
έγινε μια προκαταβολική επένδυση... Είναι μια ευκαιρία, με βάση και τη δημοσιότητα που γνώρισε αυτό το ταφικό μνημείο.

Η Αμφίπολη είναι ένα πολύ μεγάλο αρχαιολογικό σύνολο. Έχουν ανακαλυφθεί πολλά πράγματα. Είναι σημαντικό να δούμε όλο το σύνολο
τώρα, όλη την περιοχή, η οποία είναι μεγάλου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, με μεγάλη ιστορική διάρκεια. Τέλος, μπορεί να μην έχει διερευ-
νηθεί ακόμα για το ποιος βρίσκεται σε αυτόν τον σπουδαιότατης ιστορικής αξίας τάφο, ωστόσο, οι διαστάσεις που έχει πάρει το ζήτημα της
Αμφίπολης έχει επιδράσει θετικά τόσο σε οικονομικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο!!!
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Κάθε τι το οποίο διαταράσσει τον προσω-
πικό μας μικρόκοσμο, θετικό ή αρνητικό,
είναι αυτομάτως εντυπωσιακό. Μια αναπά-
ντεχη επιτυχία προκαλεί φρενίτιδα ενθου-
σιασμού ενώ ένα άσχημο και πρωτάκουστο
γεγονός δημιουργεί φόβο και τρόμο και εν
συνεχεία ερωτήματα. Ερωτήματα που όσο
και αν συνεχίσουν να τίθενται μέσα στα
χρόνια δεν πρόκειται να λάβουν σωστές
απαντήσεις. Ίσως γιατί αν θες να απαντή-
σεις σε ένα ερώτημα, απαραίτητη προϋπό-
θεση είναι η γνώση κάποιον δεδομένων.
Και δυστυχώς στην Πελελάδα, αυτή τη
μικρή κουκκίδα στην άκρη του ευρωπαϊκού
νότου, δε γνωρίζουμε πράγματα και
καταστάσεις που μας αφορούν και θα
έπρεπε να μας προβληματίζουν.

Η ελληνική πραγματικότητα διαταράχθηκε
για ακόμη μια φορά πρόσφατα μετά το τρα-
γικό γεγονός της δολοφονίας ενός 4χρονου
κοριτσιού από τον ίδιο του τον πατέρα.
Φρικιαστικό έγκλημα το οποίο δε χωράει
αμφισβήτηση πως έχει ως δράστη έναν
ψυχοπαθή ο οποίος εξέφρασε τον άρρωστο
ψυχικό του κόσμο απέναντι σε μια παιδική
ψυχή η οποία ούτε και πρόλαβε να γνωρί-
σει αυτή τη σαθρή κοινωνία. Δεν πρόλαβε
να ρωτήσει πως και γιατί και φυσικά δε
μπόρεσε να αντισταθεί.

Τα μέλη της κοινωνίας ζητούν δικαιοσύνη. Όχι αυτή που
αποδίδεται στις ψυχρές δικαστικές αίθουσες με τα ξύλινα
έδρανα, αλλά αυτή που μόνο η ίδια η κοινωνία ξέρει να
αποδίδει. Δικαιοσύνη της μη ώριμης σκέψης, δικαιοσύνη της
επιπολαιότητας και του λάθους…

Αυτή η κοινωνία θέλει να πολεμήσει τη φωτιά με φωτιά,
δίχως να σκέφτεται αν όντως η δικαιοσύνη αυτής της μορφής
είναι η κατάλληλη. Επιθυμεί να εξισώσει τον εαυτό της με τα
άτομα που διαπράττουν αυτά τα φρικιαστικά και απάνθρωπα
εγκλήματα.

Στη Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρεται
πως απαγορεύεται η αφαίρεση της ζωής ενός ανθρώπου. Αν
αυτό συμβεί, ο νόμος οδηγεί το δράστη σε ένα μέρος όπου
ισχύουν άλλοι νόμοι και κανόνες. Πιο σκληροί, πιο βίαιοι και
κυρίως πιο απάνθρωποι.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση αυτού του εγκλήματος ο ίδιος
ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιάννης Πανούσης είπε πως
σύντομα αναμένουμε το θάνατο του παιδοκτόνου επειδή απλά
και μόνο έτσι λειτουργούν τα σωφρονιστικά καταστήματα.

Επειδή εκεί υπάρχει ένας άλλος κόσμος με
διαφορετική συμπεριφορά. Αρκετοί

συμφώνησαν, άλλοι αντιτέθηκαν σε αυτή τη
σκληρή δήλωση, μα το κυριότερο, μεγαλύτερο

μέρος της ελληνικής κοινωνίας σιώπησε
συμφωνώντας. Όπως σιώπησε αν και γνώριζε

στοιχεία για τον παιδοκτόνο οποίος συγκλόνισε
με την πράξη του

Οι πιο επιπόλαιοι ζητούν όχι μόνο τη
δολοφονία του μέσα στη φυλακή, αλλά και την

επαναφορά της θανατικής για τέτοιου είδους
εγκλήματα. Προσωπική μου άποψη είναι πως

αυτή η θεωρία είναι πέρα για πέρα λανθα-
σμένη. Αυτό το σκεπτικό δε διαφέρει σε τίποτα

με αυτό του ίδιου του δράστη. Είναι άρρωστο
και φυσικά χρίζει μεγάλης ανάλυσης.

Αρχικά σε περίπτωση δολοφονίας του
δράστη καταρρίπτεται αυτομάτως η αρχική

θεωρία πως η ποινή πρέπει να λαμβάνει
σωφρονιστικό χαρακτήρα. Μια τέτοια πράξη σε
καμία περίπτωση δε θα απωθούσε εν δυνάμει

παρόμοιους δολοφόνους, άλλα ίσως ξυπνούσε
ακόμα βιαιότερα αισθήματα και ενδεχομένως

ξέσπασμα παρόμοιων ενεργειών.

Το βασικό όμως ζήτημα που τίθεται στη
μορφή ερωτήματος είναι αν η ίδια η κοινωνία

επιθυμεί να εξισωθεί με τέτοιες νοσηρές
προσωπικότητες. Αν επιθυμεί να σιωπήσει και
πάλι δίνοντας λευκό χαρτί σε έγκλειστους των

φυλακών να σκοτώσουν τον πατροκτόνο.

Η ουσία αυτής της κατάστασης βρίσκεται στον ψυχολογικό
τομέα. Τέτοιου είδους άτομα τα οποία παρουσιάζουν

διαταραγμένη προσωπικότητα, υποφέρουν από μικρή ηλικία
από ψυχολογικά νοσήματα. Βασική μέριμνα της πολιτείας, της
οικογένειας και της ίδιας της κοινωνίας είναι να αυξηθούν οι

προσπάθειες ώστε αυτά τα άτομα να λαμβάνουν ιατρική
φροντίδα από μικρή ηλικία με σκοπό να παρουσιάζουν
φυσιολογική συμπεριφορά δίχως να διαφέρουν από τα

υπόλοιπα άτομα της κοινωνίας και φυσικά χωρίς να
περιθωριοποιούνται. Εν κατακλείδι, η κοινωνία δεν πρέπει να

ζητά αίμα για το αίμα ως δικαιοσύνη. Πρέπει να ζητά την
τιμωρία για το δράστη, η οποία θα τον κάνει να κατανοήσει το

σφάλμα του και φυσικά βοήθεια για άτομα που υποφέρουν από
παρόμοια ψυχικά νοσήματα. Αν δε συμβεί αυτό, μετά από κάθε
παρόμοιο γεγονός θα τίθενται αναπάντητα ερωτήματα τα οποία

δε θα μπορέσουν ποτέ να απαντηθούν.

Áíßáôåò øõ÷Ýò,
áíáðÜíôçôá
åñùôÞìáôá…

Áíßáôåò øõ÷Ýò,
áíáðÜíôçôá
åñùôÞìáôá…

Γιώργος Τσίγκος



ÅÉÌÁÓÔÅ ÊÁÉ ÅÌÅÉÓ ÅÄÙ...ÅÉÌÁÓÔÅ ÊÁÉ ÅÌÅÉÓ ÅÄÙ...

Πριν από λίγες ημέρες για του λόγου το αληθές, την Τρίτη που μας πέρασε η Βουλή ψήφισε, στο σύνολο
και κατ' άρθρο, το νόμο για το «νέο Σχολείο», όπως ευαγγελίζεται. Για όσο χρόνο ήμουν θεατής στο κανάλι
της Βουλής, από όπου υπήρχε και κατευθείαν μετάδοση, σκέψεις πολλές μού έρχονταν στο νου, επωμι-
ζόμενος μια διπλή ιδιότητα: αυτήν του παιδαγωγού εκπαιδευτικού και αυτήν του πατέρα, μιας κόρης στη
Β' Γυμνασίου. Και τις καταθέτω.

Είναι νομίζω υποκρισία να χαρακτηρίζονται οι νέοι νόμοι, τα νέα μέτρα για την εισαγωγή στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση σαν «αυτό που θα φέρει τη μεγάλη τομή στην εκπαίδευση». Κι είναι απορίας άξιο πώς
γίνονται αποδεκτά από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αλλά και πώς τοποθετούνται, είτε στα δελτία
ειδήσεων είτε στον έντυπο τύπο. Είναι δυνατόν, αναρωτιόμουν ακούγοντας τους βουλευτές να τοποθε-
τούνται επί του νομοσχεδίου, να πιστεύουν αυτά που καθένας τους ισχυρίζεται;

Προτού ψάξει κανείς την απάντηση στα έδρανα του κοινοβουλίου, ας αναλογιστεί γιατί πάνω απ' όλα το
ζήτημα είναι βαθύτατα πολιτικό. Καταρχάς, το ότι «η παιδεία είναι κοινωνικό αγαθό» και ως τέτοιο πρέπει
να αντιμετωπίζεται είναι, θεωρώ, απ' όλους αποδεκτό και κοινωνικά ορθό. Ωστόσο, το να θέτω ως Πολιτεία
, έλ λογη και εύ-ρυθμη, «δύο μέτρα» (για παράδειγμα: Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία, Ιστορία και Λατινικά)
για εισαγωγή στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και «ένα σταθμό» (Βιολογία Γενικής παιδείας) για εισαγωγή
στα «παραϊατρικά» επαγγέλματα, είναι αν μη τι άλλο βαυκαλισμός. Γιατί πάνω απ' όλα, αποκλείω κοινωνι-
κά στρώματα, επιλέγω σχολειά, διαλέγω επαγγέλματα, ποτίζω νοοτροπίες και άθελά μου (!) -δημιουργώ
συνθήκες ώστε η «παράλληλη παιδεία» να μετεξελιχθεί σε «παραπαιδεία».

Έπειτα, η 15ωρη εβδομαδιαία παρακολούθηση μαθημάτων Προσανατολισμού, που κατά συνθήκη μερι-
κά θα είναι ενδιαφέροντα για τους μαθητές, για το λόγο ότι θα εξετάζονται πανελλαδικά, και μερικά «απλή
συμμετοχή των ενδιαφερομένων» υποθάλπει, κατά τη γνώμη μου, διπλό ρόλο: από τη μια «ενδύεις» στη
γνώση το μανδύα της πανελλαδικής εξέτασης και μόνο άσχετα εάν, ως οργανωμένη Πολιτεία, δεν το πα-
ραδέχεσαι. Από τη στιγμή που θα «κυνηγάω» με πάθος την Ιατρική, φερ' ειπείν, γιατί να με ενδιαφέρει ο
καθηγητής που θα διδάσκει με πάθος, ο μερακλής βρε αδερφέ εκπαιδευτικός, τα Μαθηματικά του προσα-
νατολισμού και θα σβήνει, θα γράφει και θα ξανασβήνει, θα ξαναγράφει για να βοηθήσει τον Γιάννη, τον
Μηνά, τη Μαρία, την Ελένη να εισέλθουν στο Μετσόβειο; Εγώ θα «ποιώ την νήσσαν», και αν με «αφήνει» θα
μελετώ στην ώρα του για τους «ρετροϊούς». Αν όχι, «αναγκαστικά» θα παρακολουθώ, γιατί η παιδεία είναι
«κοινωνικό αγαθό» (!).

Από την άλλη, επειδή «με θεωρώ» πολύ δυνατό μαθητή, σκέφτομαι μήπως θα χάνω 8 με 10 ώρες την
εβδομάδα από τη μαθητική μου ζωή, γιατί «αναγκαστικά» θα παρακολουθώ και Υπολογιστές και Μαθημα-
τικά, για να «μετέχω της γνώσης και της παίδευσης», μιας που η παιδεία είναι «κοινωνικό αγαθό». Το απο-
τέλεσμα: θα οδηγούμαι σε επιλογή ωρών , σε «παρακολούθηση» καθηγητών, σε μεμονωμένη παίδευση,
σε πρόχειρη μαθητική θητεία που όμως θα με κατευθύνουν ηθελημένα(;) αθέλητα(;) στην μοναδική και
μία γνώση: ή εισέρχεσαι στην Ιατρική, με μέσο όρο 19,5, ή διαβάζεις και συ σαν τον Μηνά, την Ελένη, τη
Μαρία ΚΑΙ Μαθηματικά, για να χεις «στον ήλιο μοίρα», μήπως, τυχόν, σε περιμένει καμιά θεσούλα με 16,
17χιλιάδες μόρια, μιας και δε σε βλέπω να εισέρχεσαι με αυτά τα μόρια ούτε στον προαύλιο χώρο της
Ιατρικής. Η παιδεία όμως, ας μην το λησμονούμε, είναι και παραμένει άλλωστε «κοινωνικό αγαθό» και
όλοι (;) δικαιούνται να μετέχουν σε αυτήν.

Θα μπορούσα να γράψω κι άλλα πολλά, από τη σκοπιά ενός μάχιμου εκπαιδευτικού που αφουγκράζεται
το πρόβλημα της Εκπαίδευσης, όπως και όλοι οι συνάδελφοί μου απανταχού στην Ελλάδα, αλλά νομίζω
πως θα χρειαζόταν σελίδες επί σελίδων. Πρεσβεύω πως όπως και να το δει κανείς, παραμένει πρόβλημα
«Πίθου των Δαναΐδων». Ή χρειάζεται μια βαθιά τομή στο ζήτημα - ούτε μεσοβέζικες λύσεις ούτε αποκαρ-
διωτικά μέτρα - και με σύνεση, ειλικρίνεια, σωφροσύνη, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στη νέα γενιά, σχεδιά-
ζεις - εφόσον διατείνεσαι ως οργανωμένη Πολιτεία πως ό,τι πράττεις «πηγάζει από το λαό και κατευθύ-
νεται στο λαό» - το 'Οραμα της παιδείας, το Όνειρο της παιδείας, το Θαύμα της παιδείας, για να καταστεί
αυτή «κοινωνικό αγαθό» ή, ως «μαύρος καβαλάρης», αποφασίζεις «χωριστά από το λαό» να κάμεις το
Όραμα της παιδείας «προνόμιο» για λίγους αλλά και κοινωνικά και πολιτικά «εκλεκτούς».

Και επανέρχομαι σε μένα… μήπως είναι όνειδος μιαν τέτοια παιδεία να την υπηρετώ;

��

Στη σημερινή εποχή της πληροφορίας
και των ταχύτατων αλλαγών, ο ρόλος του δασκάλου δεν θα μπορούσε
να μείνει ανεπηρέαστος. Και αυτό κυρίως λόγω της διαρκούς επαφής
των δασκάλων με το νέο αίμα, τους μαθητές. Θα πρέπει λοιπόν να
επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος του, ώστε να συμβαδίζει και να συμπο-
ρεύεται με τους καιρούς. Πρέπει λοιπόν ο δάσκαλος να είναι δεκτικός

και ανοιχτόμυαλος για να προσαρμόζεται εύκολα σε νέα δεδομένα.
Θα πρέπει επίσης να διαπνέεται από τεράστια αγάπη και σεβασμό για
τη μοναδική προσωπικότητα του κάθε παιδιού και αυτό να αποτελεί
έμπνευση και κινητήριο δύναμη για κάθε ενέργειά του. Κάθε παιδα-
γωγός θα πρέπει να λειτουργεί με γνώμονα την επίτευξη του καλύτε-
ρου δυνατού αποτελέσματος για τον μαθητή, που άλλωστε σε κάθε
εποχή αποτελεί την ελπίδα του κάθε τόπου.

Σημαντική μπορεί να είναι η παρέμβαση του δασκάλου στους κιν-
δύνους που παραμονεύουν για τους νέους στα Μέσα Μαζικής Ενη-
μέρωσης και γενικότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησι-
μοποιούν. Επαφές με άγνωστα άτομα, εκφοβισμός, απομόνωση, εκ-
μετάλλευση προσωπικών πληροφοριών, είναι μερικοί από αυτούς.

Τάσος Λάζος (φιλόλογος)

Ï íÝïò ñüëïò ôïõ äáóêÜëïõ Ζησιμοπούλου Χαρούλα
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Ως μαθητές της τρίτης λυκείου θα πρέπει ο-
σονούπω, να αποφασίσουμε ποια σχολή επι-
θυμούμε. Από προσωπική έρευνα, κατέληξα
στο συμπέρασμα ότι οι περισσότεροι μαθητές,
θέτουν ως πρώτες επιλογές διάφορα ΑΕΙ και
ΤΕΙ. Κι αυτό χωρίς να λογαριάζουν ότι στους
περισσότερους επιστημονικούς κλάδους υ-
πάρχει κορεσμός.

Οι επαγγελματικές επιλογές των μαθητών
επηρεάζονται από τη λειτουργία του εκπαιδευ-
τικού συστήματος. Η απουσία ειδικού φορέα
επαγγελματικού προσανατολισμού, οδηγεί
τους νέους, λόγω άγνοιας, σε λάθος επιλογές.
Άλλωστε, το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα
προσανατολίζει τους μαθητές στην επιλογή μι-
ας πανεπιστημιακής κατεύθυνσης που οδηγεί στη φοίτηση σε
ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Εξίσου αρνητικά επιδρά η διαιώνιση στερεοτύπων κατά των χει-
ρωνακτικών επαγγελμάτων. Υπάρχει διάχυτη η προκατάληψη για τα
χειρωνακτικά επαγγέλματα (π.χ κομμωτική), αλλά και η αντίληψη ότι
κάποια επαγγέλματα (γιατρός, δικηγόρος) προσδίδουν μεγαλύτερο
κοινωνικό κύρος και γόητρο.

τους

Έτσι, μεγιστοποιείται η ανεργία μεταξύ των
πτυχιούχων, με επιπτώσεις τόσο ατομικές όσο
και κοινωνικές.

Γι' αυτό είναι επιτακτική ανάγκη, το σχολείο
να προσφέρει σωστό επαγγελματικό προσα-
νατολισμό, που θα στηρίζεται στις πραγματι-
κές ανάγκες της οικονομίας. Ακόμα, πρέπει
να αναβαθμιστεί η τεχνική εκπαίδευση, με
τεχνικά επαγγέλματα που θα παρέχουν εχέγ-
γυα επαγγελματικής αποκατάστασης.

Παράλληλα, η πολιτεία οφείλει να αναπτύξει
και να αξιοποιήσει προγράμματα επιμόρφω-
σης και κατάρτισης των ανέργων αλλά και να
εκσυγχρονίσει την οικονομία της χώρας ώστε
να περιοριστεί και το ποσοστό ανεργίας. Από

την άλλη, η οικογένεια έχει χρέος να σέβεται κάθε επιλογή των νέων
αποφεύγοντας στερεότυπες αντιλήψεις. Άλλωστε, για τους νέους εί-
ναι μια προσωπική απόφαση ζωής.

Συμπερασματικά, η καθιέρωση ενός ακαδημαϊκού-εκπαιδευτικού
μονόδρομου, υπονομεύει κάθε άλλη μορφή επαγγελματικής-πρα-
κτικής εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας των
πτυχιούχων.

Ãéáôñüò Þ êïììþôñéá;;; μια μαθήτρια της Γ΄ τάξης

Εκεί επιβάλλεται να παρέμβει ο δάσκαλος για να περιορίσει ή και να
λύσει το πρόβλημα. Να ενημερώνει τακτικά τους μαθητές, να τους
εφιστά την προσοχή σε ό,τι πιθανώς αγνοούν, ώστε να αποφεύγουν
τις παγίδες. Να είναι πάντα δίπλα τους, να κερδίζει την εμπιστοσύνη
τους, ώστε να προσφεύγουν σε αυτόν για βοήθεια όποτε χρειάζεται.

Τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία αποκτούν τεράστιο πλήθος πλη-
ροφοριών και δεν δέχονται a priori όσα τους μεταφέρουν οι μεγα-
λύτεροι, αλλά αντίθετα ερευνούν και ψάχνουν για να επιβεβαιώσουν
και να πειστούν. Ο νέος ρόλος του δασκάλου, επιβάλλει να είναι

και μαζί. Να γίνει ο συνδετικός κρίκος ανά-
μεσα στο παιδί και στην τεχνολογία, περιορίζοντας τα αρνητικά της
και αναδεικνύοντας τα θετικά της, ώστε να επιφέρει τη μεγαλύτερη

κα-
θοδηγητής εμψυχωτής

δυνατή ωφέλεια για τον μαθητή! Μπορεί να το κάνει ενσωματώνο-
ντας τις νέες τεχνολογίες στο μάθημά του, προβάλλοντας τον σωστό
και ασφαλή τρόπο χρήσης τους και φέρνοντας σε επαφή τον μαθητή
με αυτές για όποιες πληροφορίες και “ντοκουμέντα” χρειάζεται στο
θέμα που μελετά.

Παράλληλα, ο δάσκαλος μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη σω-
στή κοινωνικοποίηση του ατόμου. Θα πρέπει να βοηθά τον μαθητή να
καλλιεργήσει την κριτική του ικανότητα, ώστε να γίνει 'ανήσυχος' και
ενεργός πολίτης. Έτσι θα μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα και τα
Μ.Μ.Ε. που προσπαθούν να αποπροσανατολίζουν και να χειραγω-
γούν.

Πρέπει εμείς να κινηθούμε..

Αγαπητοί φίλες και φίλοι,
γράφω αυτό το άρθρο για το σοβαρό θέμα της παραπαιδείας.
Στη χώρα μας, έχουμε ένα σχολείο που απαξιώνεται χρόνο με το χρό-
νο με ευθύνη της πολιτείας και των εκπαιδευτικών …
Κάθε Υπουργός και μια καινοτομία. Έχουμε χάσει το λογαριασμό! Τε-
λευταία καινοτομία των φωστήρων του υπουργείου, η Τράπεζα Θεμά-
των. Τα αποτελέσματα γνωστά… Τελικά ο κάθε υπουργός θέλει ν΄ α-
φήσει την εκπαιδευτική του σφραγίδα, κι έτσι από τις πολλές σφραγί-
δες έχει καταντήσει το εκπαιδευτικό σύστημα μια μουντζούρα! Και μία
παιδεία που είναι ΔΩΡΕΑΝ μόνο στα χαρτιά!
Γι΄ αυτό το «χάλι», σαφώς η Πολιτεία έχει τη μερίδα του λέοντος. Όση
όμως καλή πρόθεση κι αν έχει η πολιτεία, όσες ουσιαστικές αλλαγές
κι αν επιφέρει, το πρόβλημα που λέγεται «παραπαιδεία» δεν θα λυθεί
αν η ίδια η κοινωνία δε δει και δεν αναγνωρίσει τις δικές της ευθύνες.
Όμως ο ρόλος της παραπαιδείας στην ελληνική πραγματικότητα, έχει
και τη διπλή ιδιότητα του συμπτώματος και της αναγκαιότητας. Σύμ-
πτωμα, διότι αποτελεί κραυγαλέα απόδειξη της αδυναμίας του σχολι-
κού συστήματος εθνικής δημόσιας παιδείας να ανταποκριθεί επαρ-
κώς στον θεσμικό παιδαγωγικό του ρόλο και να πείσει το κοινωνικό
σύνολο για την σημαντικότητα αυτού του ρόλου. Ότι δηλαδή μπορεί να
εξασφαλίσει, τα απαιτούμενα εφόδια στους μαθητές, ώστε να διαλέ-
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πτωμα, διότι αποτελεί κραυγαλέα απόδειξη της αδυναμίας του σχολι-
κού συστήματος εθνικής δημόσιας παιδείας να ανταποκριθεί επαρ-
κώς στον θεσμικό παιδαγωγικό του ρόλο και να πείσει το κοινωνικό
σύνολο για την σημαντικότητα αυτού του ρόλου. Ότι δηλαδή μπορεί να
εξασφαλίσει, τα απαιτούμενα εφόδια στους μαθητές, ώστε να διαλέ-

ξουν με ασφάλεια τον μεταλυκειακό τους δρόμο. Να πετύχουν,
όσοι το επιθυμούν, την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση και το κυριότερο, να τους δώσει τη δυνατότητα να
κατανοήσουν τον εαυτό τους και τον κόσμο γύρω τους με ερ-
γαλεία τη γενική γνώση και την κριτική σκέψη.
Η απαξίωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι τόσο
συνολική και απόλυτη που ο γονιός θεωρεί αυτονόητη υπο-
χρέωσή του την ιδιωτική ενισχυτική διδασκαλία για τον μαθη-
τή. Την ίδια στιγμή που το κράτος υποτίθεται ότι του εξασφαλί-
ζει ΔΩΡΕΑΝ - δημόσια παιδεία. Φοβερό!
Οι αρμόδιοι πρέπει να πάρουν κάποια μέτρα έτσι ώστε να λυθεί
το πρόβλημα που λέγεται παραπαιδεία, ώστε τα παιδιά να παίρ-
νουν όλες τις γνώσεις και τα εφόδια, μόνο από το σχολείο.
Όμως, ναι μεν οι καθηγητές και το κράτος να κάνουν αυτό που πρέ-
πει, αλλά και οι μαθητές να είναι συνεπείς σε ό,τι τους αναλογεί, έτσι
ώστε τα σχολεία να μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα και χωρίς
προβλήματα...
Και μην ξεχνάτε! Το θέμα της παραπαιδείας δε λύνεται από μόνο του.
Πρέπει εμείς να κινηθούμε..
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ΠΑΙΔΕΙΑ
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Οι διακρίσεις που παρατηρούνται ενάντια στο γυναικείο φύλο (
ή ) είναι ένα ζήτημα που παρά τις προσπά-

θειες εξάλειψης του, ταλανίζει αρκετές χώρες.

γυναι-
κείος ρατσισμός σεξισμός
Οι διακρίσεις που παρατηρούνται ενάντια στο γυναικείο φύλο (
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θειες εξάλειψης του, ταλανίζει αρκετές χώρες.

γυναι-
κείος ρατσισμός σεξισμός

Λάουρα Αποστόλου

Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, παρατηρούμε τη διαφορετική αντιμετώπιση της
γυναίκας από τα αρχαία χρόνια. Απαγόρευση συμμετοχής στα κοινά, αδυναμία πρό-
σβασης στην εκπαίδευση και μη αναγνώρισή της ως πολίτη, αποτελούν κύριες μορφές
ρατσισμού εναντίον της.

Αιώνες αργότερα δημιουργείται το φεμινιστικό κίνημα γύρω στη Γαλλική Επανάστα-
ση (1789). Περίπου έναν αιώνα αργότερα (1910) στην Κοπεγχάγη καθιερώνεται η 8η
Μαρτίου ως παγκόσμια μέρα της γυναίκας. Στις 28 Μαΐου 1952, οι γυναίκες απέκτησαν
πολιτικά δικαιώματα, όπως τη συμμετοχή στις εκλογές, όχι μόνο ως εκλογείς, αλλά και
ως εκλεγόμενες. Πάντως, παρά τα βήματα προόδου, μέχρι και σήμερα η ισότητα των
γυναικών δεν έχει επιτευχθεί πλήρως.
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Ο σεξισμός δεν αναδεικνύεται μόνο στον κοινωνικό, οικονο-
μικό, επαγγελματικό, πολιτικό και θρησκευτικό τομέα αλλά και
μέσα στο σχολείο, το οποίο διαιωνίζει το φαινόμενο του ρατσι-
σμού προς το γυναικείο φύλο. Επικρατεί η πεποίθηση πως το γυ-
ναικείο φύλο δεν είναι κατάλληλο για την ενασχόληση με θετικές
επιστήμες, προβάλλοντας ως επιχείρημα ότι οι γυναίκες δε δια-
θέτουν λογική σκέψη. Η διαφοροποίηση αυτή γίνεται αντιληπτή
και από τη συμπεριφορά των δασκάλων απέναντι στα δύο φύλα
στη διάρκεια της διδασκαλίας. Ενθαρρύνουν τα αγόρια στην επί-
λυση δύσκολων αθη ατικών προβλημάτων, ενώ δε συμβαίνει το
ίδιο με τα κορίτσια. Έτσι τα προετοιμάζουν τα για επαγγελματική
ενασχόληση σε υψηλά αμειβόμενα επαγγέλματα. Αντιθέτως, τα
επαγγέλματα για τα οποία προορίζονται τα κορίτσια, είναι περιο-
ρισμένα κυρίως λόγω του σεξισμού. Παραδοσιακά «γυναικεία»
επαγγέλματα θεωρούνται η νοσοκόμα, η βιβλιοθηκάριος, η δα-
σκάλα, η αγρότισσα, η παιδίατρος ή η πωλήτρια. Η γυναίκα «πα-
ραδοσιακά» εξακολουθεί να αποτελεί σπιτική φιγούρα, με κύριο
μέλημα τη φροντίδα του σπιτιού και την ανατροφή των παιδιών.

Οι συγκεκριμένες αντιλήψεις, βαθιά χαραγμένες στην ψυχο-
σύνθεση της κοινωνίας μας, διαιωνίζονται και μέσα από δοσμένα
παραδείγματα στα σχολικά βιβλία. Για παράδειγμα, στα μαθημα-
τικά της έκτης δημοτικού, παρουσιάζονται δύο κοριτσάκια, να με-
τρούν πόσα κιλά ζάχαρη θα χρειαστούν προκειμένου να φτιάξουν
ένα κέικ, ενώ αντίστοιχα, δύο αγοράκια, καλούνται να υπολογί-
σουν ποιο από τα δύο έχει πηδήξει μακρύτερα στο άλμα εις μή-
κος. Το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι τουλάχιστον σεξιστικό
και σε κάθε περίπτωση ανησυχητικό, διότι με έναν σχεδόν αδιό-
ρατο τρόπο αναπαράγει τα γνωστά στερεότυπα για τους ρόλους
των φύλων: τα αγοράκια πρωταθλητές και τα κοριτσάκια νοικο-
κυρές.

Από τα παραπάνω, λοιπόν, προκύπτει η αναγκαιότητα παρέμ-
βασης ώστε να βρεθεί λύση στο φλέγον και επίκαιρο θέμα του
ρατσισμού. Είναι απαραίτητη η συνδρομή και της ανθρωπιστικής
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παιδείας, για να θεμελιωθούν στη συνείδηση των νέων οι αξίες
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα άτομα οφείλουν να είναι ευαι-
σθητοποιημένα απέναντι σε απόλυτες νοοτροπίες και να αντιμε-
τωπίζουν με κριτική οξυδέρκεια τις προκατειλημμένες θεωρίες.
Σε αυτό θα βοηθήσει η επισήμανση του ζητήματος στα πλαίσια
του μαθήματος, ο διάλογος, καθώς και βιωματικές ασκήσεις.

Επίσης, η εθελοντική δράση των ατόμων υπέρ εκείνων που α-
ντιμετωπίζουν προβλήματα ρατσιστικών συμπεριφορών έχει α-
ποδειχτεί ότι ενισχύει την ιδέα της αλληλεγγύης και του αλληλο-
σεβασμού. Επομένως, η πολυπολιτισμική αγωγή μέσα από την
εκπαιδευτική διαδικασία θα ωθήσει τους νέους στην αποδοχή και
στο σεβασμό της διαφορετικότητας και θα προάγει την ανεκτικό-
τητα και την ενσυναίσθηση έναντι των άλλων.

Η πολιτεία με τη σειρά της, οφείλει να περιφρουρεί με οργανω-
μένο και συγκροτημένο νομοθετικό πλαίσιο τα δικαιώματα των α-
δύναμων και των μειονοτήτων. Παράλληλα να ενισχύει την κοινω-
νική ενσωμάτωση και την αξιοπρεπή διαβίωση όλων των ανθρώ-
πων μέσω της ενεργοποίησης και της παρότρυνσης των πολιτών
για δράση, με πνεύμα συλλογικότητας. Ακόμα, οι πνευματικοί άν-
θρωποι πρέπει να προάγουν αντιρατσιστικά πρότυπα και να συν-
δράμουν στην εξάλειψη των προκαταλήψεων και των στερεότυ-
πων. Παράλληλα, η προβολή από τα ΜΜΕ, προγραμμάτων που θα
ευαισθητοποιούν τους πολίτες πάνω σε αυτά τα θέματα.

Έχω τη γνώμη ότι ο ρατσισμός έχει ισχυρή παρουσία στο ση-
μερινό κόσμο, διότι εμείς οι ίδιοι το επιτρέπουμε. Επιβάλλεται να
γίνουν προσπάθειες αντιμετώπισής του, για τη δημιουργία μιας
δικαιότερης και πιο πολιτισμένης κοινωνίας. Επομένως, αποτε-
λεί ευθύνη όλων η αφύπνιση και η ανάληψη πρωτοβουλιών, ώ-
στε να περιοριστούν τέτοιες καταστάσεις και να τεθούν οι βάσεις
της κοινωνικής αρμονίας και προόδου. Έτσι θα μπορέσει να πα-
γιωθεί η ειρήνη, η συνεργασία και η γόνιμη επικοινωνία μεταξύ
των ανθρώπων, στοιχεία που αποτελούν πρωταρχικούς παράγο-
ντες προόδου για τον Άνθρωπο.
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ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟ

Ματίνα Μαρίνη

Ίσως να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλή-
ματα του αιώνα μας, παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες του
(Ο.Η.Ε.) για την πάταξή του.

Ας δούμε όμως, πώς η δουλεία κατά τον προηγούμενο αιώνα
είχε πάρει τεράστιες διαστάσεις. Καραβάνια δούλων ξεκινού-
σαν αδιάκοπα από την ενδοχώρα προς τα παράλια της Μεσογεί-
ου, της Ερυθράς θάλασσας, του Περσικού κόλπου και του Ινδι-
κού Ωκεανού. Μερικοί πωλούνταν επί τόπου, και άλλοι σε πιο
μακρινές χώρες για εργασίες σε άθλιες και σκληρές συνθήκες.

Σήμερα, πολλοί άνθρωποι από φτωχές χώρες, αναζητώντας
αλλού, ένα καλύτερο μέλλον, πέφτουν θύματα αδίστα των κυ-
κλωμάτων. Οι δουλέμποροι τους υπόσχονται μια ονειρεμένη
ζωή, που αποδεικνύεται τις πιο πολλές φορές πραγματική κό-
λαση.

Αν φτάσουν στον προορισμό τους, αναγκάζονται να δουλεύ-
ουν αμέτρητες ώρες σε εξευτελιστικές συνθήκες, κι αν πρόκει-
ται για γυναίκες συνήθως τις ωθούν στην πορνεία. Αδίστακτοι
εγκληματίες, έχουν ευκολότερα θύματα τα παιδιά, συχνά, τα
βαανίζουν για να υπακούουν κι άλλοτε πωλούν ζωτικά τους

…! Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που οι ίδιοι οι γο-
νείς αναγκάζονται να πουλήσουν τα παιδιά τους προκειμένου να
επιβιώσουν οι υπόλοιποι!!!

Όμως, το χειρότερο είναι ότι ελάχιστες περιπτώσεις δουλε-
μπορίου έρχονται στο φως της δημοσιότητας, αφού οι απειλές
των δουλεμπόρων κάμπτουν το ηθικό των θυμάτων τους και
έτσι αυτοί συνεχίζουν ανενόχλητοι τη δράση τους...

Δυστυχώς, έως τώρα δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέρ-
γειες για την αντιμετώπιση αυτών των κυκλωμάτων. Παραμένει
η υποκριτική διάθεση των ισχυρών για βοήθεια, ενώ πρώτα κα-
ταδυναστεύουν τους λαούς των αναπτυσσόμενων χωρών.

Ο ανθρώπινος πόνος δεν έχει τελειωμό!

κ
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Σήμερα, πολλοί άνθρωποι από φτωχές χώρες, αναζητώντας
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…! Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που οι ίδιοι οι γο-
νείς αναγκάζονται να πουλήσουν τα παιδιά τους προκειμένου να
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Όμως, το χειρότερο είναι ότι ελάχιστες περιπτώσεις δουλε-
μπορίου έρχονται στο φως της δημοσιότητας, αφού οι απειλές
των δουλεμπόρων κάμπτουν το ηθικό των θυμάτων τους και
έτσι αυτοί συνεχίζουν ανενόχλητοι τη δράση τους...

Δυστυχώς, έως τώρα δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέρ-
γειες για την αντιμετώπιση αυτών των κυκλωμάτων. Παραμένει
η υποκριτική διάθεση των ισχυρών για βοήθεια, ενώ πρώτα κα-
ταδυναστεύουν τους λαούς των αναπτυσσόμενων χωρών.

Ο ανθρώπινος πόνος δεν έχει τελειωμό!

κ

όργανα

Ο , υζητά με μαθητές του σχολείου μας
για τα στη σύγχρονη Ελλάδα!

Βαγγέλης Αυγουλάς
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ
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φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα σωματείο, που ιδρύθηκε το
1998 με στόχο την ψυχολογική αλλά και
υλική υποστήριξη σε όλες εκείνες τις
μητέρες, έγγαμες ή άγαμες, που
βρέθηκαν στο τρομερό δίλημμα της
άμβλωσης ή της ανατροφής του παιδιού
τους με πολλές δυσκολίες.

Έτσι λοιπόν εγώ και η φίλη μου
Κωνσταντίνα, από τον Νοέμβριο
προσπαθούμε με εθελοντική εργασία, να
συμβάλλουμε όσο περισσότερο μπορού-
με στην υλοποίηση αυτού του επικουρι-
κού έργου. Οι εμπειρίες και τα μαθήματα
ζωής που έχουμε λάβει είναι πολλά και οι
ώρες που βρισκόμαστε στο σύλλογο μας
κάνουν να ξεχνάμε τα προβλήματα που
τυχόν έχουμε. Παράλληλα, το αίσθημα ότι
μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε
στους δύσκολους καιρούς κρίσης της
κοινωνίας μας, είναι ό,τι καλύτερο έχουμε
βιώσει αυτά τα λίγα χρόνια της ζωής μας.

Γίνε και σύ λοιπόν εθελοντής…

Σύλλογος προστασίας αγέννητου
παιδιού “Η Αγκαλιά”

ΜΠΟΡΕΙΣ!

Χριστίνα Μίτσουλη
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Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015 επισκέφθηκε το 1ο Γενικό Λύ-
κειο Πετρούπολης, ο Βαγγέλης Αυγουλάς, ο οποίος είναι δικηγόρος
και επικεφαλής της Νεολαίας του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών,
προσκεκλημένος της καθηγήτριας κας Κωνσταντίνας Φουντούκη και
του συλλόγου διδασκόντων, στο πλαίσιο του μαθήματος της Πολιτικής
Παιδείας.

Ο κ. Αυγουλάς συνομίλησε για πάνω από μια ώρα με μαθητές δύο
τμημάτων της Α' Λυκείου, συζητώντας για τα δικαιώματα των ΑμεΑ στη
σύγχρονη εποχή και στη χώρα μας ως Ευρωπαϊκού κράτους. Οι ερω-
τήσεις των παιδιών ήταν πολλές, ουσιαστικές και επίκαιρες, αφού από
τη συζήτηση αναδείχθηκαν θέματα όπως η αποσπασματική προσέγ-
γιση της αναπηρίας από τους πολιτικούς, ο ρατσισμός που δυστυχώς
ακόμη και σήμερα υφέρπει στη συμπεριφορά πολιτών, το όφελος της
επιδοματικής πολιτικής στη σύγχρονη εποχή και στη σύγχρονη κοι-
νωνία, ο ρόλος της φιλανθρωπίας σήμερα κ.α.

Στα συμπεράσματα της συζήτησης που προκαλούν θλίψη εντάσσο-
νται δυστυχώς ο αποκλεισμός πολλών παιδιών με αναπηρία από την
εκπαίδευση, η έλλειψη ανθρωποκεντρικής προσέγγισης ζητημάτων α-
ναπηρίας από το κράτος, ο αποκλεισμός των ΑμεΑ από την απασχόλη-
ση, τα πολλά προβλήματα προσβασιμότητας στο δομημένο χώρο κ.α.

«Όσο τα νέα παιδιά, που σε λίγο θα γίνουν ενεργοί πολίτες με αλλη-
λέγγυες δυνάμεις και αποφασιστική βούληση, έρχονται σε επαφή με
τέτοια κοινωνικά ζητήματα, θα υπάρχει ελπίδα για ένα καλύτερο μέλ-
λον», σημείωσε ο κ. Βαγγέλης Αυγουλάς στο τέλος της συνομιλίας.
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΤΗΣ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ
H ομάδα πετοσφαίρισης των αγοριών του σχολείου μας βγήκε πρωταθλήτρια Γ'
Αθήνας. Νίκησε στο Ναύπλιο το 3ο ΓΕΛ Άργους 2-0 και έχασε στο κλειστό
Πετρούπολης από το 1ο ΓΕΛ Κιάτου 2-0. Η σύνθεση της ομάδας:
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Το Υπουργείο Παιδείας, θεσμοθέτησε από τη φετινή σχολική χρονιά, την Πανελλήνια Ημέρα Σχο-
λικού Αθλητισμού, κάθε πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου. Το σχολείο μας, συμμετείχε στο πρόγραμ-
μα, πραγματοποιώντας αθλητικές δραστηριότητες στις αθλητικές εγκαταστάσεις Γρηγορίου - Αγίας
Τριάδας στην Πετρούπολη. Οι δραστηριότητες αφορούσαν στα εξής αθλήματα: Ποδόσφαιρο 7x7,
Καλαθοσφαίριση, Πετοσφαίριση και Αντισφαίριση. Συμμετείχαν στο σύνολο 155 μαθητές…!
Οι δράσεις της ημέρας αυτής ανέδειξαν τη φιλοσοφία και τη δυναμική του Σχολικού Αθλητισμού
στο πλαίσιο του σύγχρονου «Κοινωνικού Σχολείου».
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Με νίκη 2-0 σετ επί της ομάδας του 5ου ΓΕΛ ΑΙΓΑΛΕΩ η σχολική ομάδα των κοριτσιών μας
επικράτησε άνετα στον τελικό της περιφέρειας που έγινε την Παρασκευή 16/2/2015 και
κατέκτησε την πρώτη θέση στην περιφέρεια Γ' Αθήνας. Η σύνθεση της ομάδας:
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Óõã÷áñçôÞñéá óå üëïõò..!!!Óõã÷áñçôÞñéá óå üëïõò..!!!

Στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες ΤΖΟΥΝΤΟ
Λυκείων σχ. έτους 2014-2015,

έλαβαν μέρος οι μαθήτριες του σχολείου μας:
Θεοδώρου Ευδοκία, Θεοδώρου Ιωάννα, Θεοδώρου Κωνσταντίνα
και πήραν την τρίτη θέση, κερδίζοντας από ένα χάλκινο μετάλλιο!
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Πανελλήνιοι Σχολικοί Αγώνες σχ. έτους 2014-2015
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Στους περισσότερους θα φανεί περίεργο το γεγονός ότι ένα
σχολείο κανόνισε μια τέτοια επίσκεψη. Ήταν όμως στο πλαίσιο
της ερευνητικής εργασίας που κάνουμε με την κ. Μαμά στην κα-
τεύθυνση της Β΄ λυκείου, με θέμα «Μαθητική φωνή στον αέρα
του διαδικτύου». Μέσα στις ώρες του μαθήματος -κάποιες φο-
ρές και λίγο μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου- προσπαθή-
σαμε να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται μια ρα-
διοφωνική εκπομπή. Με τα πιο βασικά μέσα (όπως φορητός
υπολογιστής, μικρόφωνα, ηχεία, μίκτης) κάναμε προσομοιώ-
σεις ραδιοφωνικών εκπομπών. Προσπαθήσαμε δε, να ακου-
στούμε και στον διαδικτυακό αέρα… Σκοπός του μαθήματος,
εκτός από την ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας,
ήταν να γνωρίσουμε από “μέσα” κάποια επαγγέλματα και ίσως
να βοηθηθούμε στο πιο επάγγελμα να ακολουθήσουμε. Στη
συγκεκριμένη επίσκεψη ήρθαμε σε επαφή με επαγγέλματα
όπως του δημοσιογράφου, του παρουσιαστή, του ηχολήπτη, του
συντάκτη, του αρχισυντάκτη, του ρεπόρτερ…

Να'μαστε λοιπόν εδώ.. μέσα στο ραδιοθάλαμο..!! Οι περισσό-
τεροι, αγχωμένοι και μαγκωμένοι… Κάποιοι πήραν τη θέση τους
στο στούντιο, αλλά τους κατέκλισε το άγχος και τελικά δε συμ-
μετείχαν στη δίωρη συζήτηση που είχαμε με τον κ. Χαριτάτο και
την ψυχολόγο κ.Νίκη Μπίγγου. Η συζήτηση που κάναμε βασιζό-
ταν σε θέματα που ενδιαφέρουν παιδιά της ηλικίας μας, αλλά
και γονείς ή …μελλοντικούς γονείς.

Έπειτα συνεχίσαμε συζητώντας για τον σχολικό εκφοβισμό ή
αλλιώς μπούλινγκ, έχοντας ως αφορμή την τραγική περίπτωση
του Βαγγέλη Γιακουμάκη. ''Bullying'' υπήρχε και θα υπάρχει πά-
ντα, απλά σήμερα η δημοσιοποίησή του, έχει εκτοξευθεί πια,
προκαλώντας μιμητισμό, βλέποντας το φαινόμενο σα μόδα…
Ομοφωνήσαμε πως λύση στο πρόβλημα, είναι το θύμα να μιλή-
σει, να εξομολογηθεί αυτά που περνάει σε πρόσωπα της εμπι-
στοσύνης του.

Η συζήτηση συνεχίστηκε, σε πολύ ευχάριστο και καθόλου βα-
ρετό κλίμα. Παρόλο που μιλούσαμε ζωντανά σε μια ραδιοφω-
νική εκπομπή, της οποίας το ύφος συνήθως είναι σοβαρό, ξεπε-
ράσαμε κάθε άγχος και οι περισσότεροι λυθήκαμε λίγη ώρα
μετά την έναρξη της κουβέντας μας με τον κ. Χαριτάτο.

Στο τελευταίο 45λεπτο της εκπομπής συζητήσαμε κυρίως για
θέματα που αφορούν το νέο εκπαιδευτικό σύστημα. Όπως ανα-
φέρανε και οι περισσότεροι, το μέλλον μας είναι τελείως αβέ-
βαιο, δεν ξέρουμε που βαδίζουμε... Πειραματόζωα που μας τε-
στάρουν με τράπεζες θεμάτων και συνεχείς αλλαγές στη ''δωρε-
άν'' εκπαίδευση όπως την αποκαλούν! Τραγική ειρωνεία, όταν
σήμερα οι μαθητές, περνούν καθημερινά, τετράωρα στα φροντι-
στήρια…

Μετά την εκπομπή είχαμε μια εκτεταμένη συζήτηση με τον κ.
Χαριτάτο. Φιλικός, με έντονη την αίσθηση του χιούμορ και ιδιαί-
τερα προσιτός σε εμάς παρ΄ όλη τη διευθυντική του θέση στο
σταθμό, μας μίλησε για το δημοσιογραφικό επάγγελμα, τις δυ-
σκολίες του αλλά και τα θετικά του σημεία, καθώς και για το σύ-
νολο των δραστηριοτήτων του χώρου των μέσων επικοινωνίας.
Όσα μας είπε ήταν πολύ σημαντικά και μας βοήθησαν να σχημα-
τίσουμε ολοκληρωμένη εικόνα για τον τομέα των ΜΜΕ.

Μετά τη συζήτηση, κάναμε μια βόλτα και στα τηλεοπτικά στού-
ντιο του σταθμού, τα οποία μας εντυπωσίασαν. Εκεί συναντή-
σαμε και γνωστά πρόσωπα της τηλεόρασης on και off air. Ήταν
μια ολοκαίνουργια και ξεχωριστή εμπειρία για όλους μας. Ήμα-
σταν πραγματικά πολύ χαρούμενοι…! Ξετρελαμένοι…! ! !

Ευχαριστούμε την κ. Μαμά και τον κ. Παρασκευόπουλο που
οργάνωσαν και συνόδευσαν αυτή μας την επίσκεψη.

Μαριαλένα Πέρρου

ÌÜèçìá óå…

èÜëáìï
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Αρχικά ξεκινήσαμε να μιλάμε για το ραδιόφωνο σε αντιπαρά-
θεση με την τηλεόραση. Απ' ότι φάνηκε οι περισσότεροι προτι-
μούν το πρώτο. Το θεωρούν πιο δημοκρατικό μέσο, διότι υπάρ-
χει μεγαλύτερη ελευθερία και ποικιλία στις εκπομπές και στα
πρόσωπα, σε σχέση με την τηλεόραση.

''ÄéáöïñåôéêÞ åêðïìðÞ óÞìåñá êáèþò åßðáìå íá
óõíïìéëÞóïõìå ìå ôç íåïëáßá, ôç ìáèçôéþóá íåïëáßá,

üðùò óõíçèßæåôáé íá ëÝìå''.
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üðùò óõíçèßæåôáé íá ëÝìå''.

Με αυτά τα λόγια μας υποδέχτηκε ο Σπύρος Χαριτάτος στη
«γιάφκα» του, στο ραδιόφωνο του ALPHA 989.
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Στο κτήριο του Λυκείου μας λειτούργησε σχολή γονέων, υπό την εποπτεία του Υπ. Παιδείας. Η σχολή λει-
τούργησε σε δύο τμήματα:

α) «Σχέσεις γονέων και εφήβων» και
β) «Αθλητισμός και διατροφή».
Τα μαθήματα έγιναν σε 2 περιόδους, διάρκειας 25 ωρών, από τον Νοέμβριο 2014 έως τον Ιανουάριο 2015

και από τον Μάιο έως και τον Ιούνιο 2015, αντίστοιχα.
Ευχαριστούμε τους γονείς που συμμετείχαν, την εκπαιδεύτρια της σχολής και ψυχολόγο κα Γιαλλούση και

το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων για την υποστήριξή του.
Η λειτουργία της σχολής ανατέθηκε στον εκπαιδευτικό Μπέλλο Ηλία.
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Στο χώρο του 1ου Λυκείου Πετρούπολης οργανώθηκαν 6 δίωρα
βιωματικά εργαστήρια συμβουλευτικής στον επαγγελματικό προ-
σανατολισμό, με εισηγητή τον κο Νικολαϊδη, στέλεχος του Κέντρου
Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Ιλίου.

Είχαν στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αναγνώριση των
κλίσεων και των ικανοτήτων των μαθητών καθώς και την προετοι-
μασία για την επιλογή επαγγέλματος. Τα εργαστήρια παρακολούθη-
σαν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ' Λυκείου.

Επίσης, με την παρουσία αρκετών γονέων και τις εξαιρετικές ει-
σηγήσεις του κ. Παππά, κοινωνικού λειτουργού, στελέχους του
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Συμβουλευτικού σταθμού δήμου Πετρούπολης και του κ. Νικολαϊ-
δη, ψυχολόγου, στελέχους του ΚΕΣΥΠ Ιλίου, πραγματοποιήθηκε στο
Λύκειό μας, ημερίδα με θέμα "Η διαχείριση του άγχους πριν και μετά
τις Πανελλήνιες εξετάσεις".

Τέλος, τον Μάρτιο, πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας 2ωρο βιωμα-
τικό σεμινάριο με θέμα τη διαχείριση του άγχους των εξετάσεων. Επι-
μορφωτής ήταν ο κύριος Παππάς, κοινωνικός λειτουργός. Οι μαθητές
και μαθήτριες συνεργάστηκαν σε ολιγομελείς ομάδες και παρακολού-
θησαν ενεργά και με μεγάλο ενδιαφέρον το σεμινάριο.

Η οργάνωση όλων των παραπάνω, είχε ανατεθεί στον εκπ/κό Μπέλλο Ηλία.
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Όπως κάθε χρόνο έτσι και τη σχολική χρονιά 2014-2015 διορ-
γανώθηκε στο σχολείο μας, έκθεση ζωγραφικής και φωτογρα-
φίας με τα έργα των μαθητών που έλαβαν μέρος στο πολιτιστι-
κό πρόγραμμα με τίτλο: «Από τη ζωγραφική στη φωτογραφία
ένα ταξίδι στην εικαστική τέχνη», με υπεύθυνο του προγράμ-
ματος, τον καθηγητή κ. Χρήστου Πέτρο.

Το θέμα της έκθεσης ήταν ελεύθερο, ούτος ώστε οι μαθητές
να εκφραστούν σε όποιο τομέα τους ενδιέφερε και τους ενέ-
πνεε περισσότερο. Οι θεματικές ενότητες που εντέλει διαπραγ-
ματεύτηκε η καλλιτεχνική ομάδα είναι οι εξής: τοπία στη φύση,
τοπία στην πόλη, αρχιτεκτονικά τοπία, αγιογραφία, θέματα κοι-
νωνιολογικά, θέματα ζωοφιλίας, ιστορικά θέματα και άλλα.

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της φετινής εικαστικής έκθεσης εί-
ναι η συμμετοχή και καθηγητών του σχολείου μας με έργα
τους. Η αμέριστη στήριξή τους στην προσπάθεια των μαθητών
με την έμπρακτη συμμετοχή τους στην έκθεση, δείχνει την απε-
ριόριστη αγάπη και την τεράστια σημασία που αποδίδουν στις
τέχνες, στην έκφραση μέσω αυτών και στο ρόλο που παίζουν
στην καλλιέργεια των μαθητών μας.
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Το σχολείο δεν είναι μόνο υποχρεώσεις, αλλά και δη-
μιουργικές στιγμές. Μια τέτοια εμπειρία βίωσαν οι μα-
θητές των τμημάτων Β1( θεωρητικής κατεύθυνσης) και
Α2 με την επίσκεψή τους στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια των ερευνητικών εργα-
σιών επισκέφτηκαν στις 20 Νοεμβρίου 2014 το Μου-
σείο της Ακρόπολης με τη συνοδεία των καθηγητών Κο
Χρήστου, Κα Στασινού, Κα Κάρκου και Κα Αποστολά-
κη. Στον εξαίσιο χώρο του Μουσείου είχαν την ευκαιρία
να θαυμάσουν την ομορφιά των εκθεμάτων και να έρ-
θουν νοερά σε επαφή με το πνεύμα και την αρμονία του
αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Οι φωτογραφίες αποδει-
κνύουν το ενδιαφέρον και την ιδιαίτερη μέθεξη που βί-
ωσαν οι νεαροί. Ελπίζουμε αυτό να είναι η αρχή μια
«αγαπητικής σχέσης» με τα μνημεία του τόπου μας.
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Στο Μουσείο…

Πραγματοποιήθηκε και εφέτος ο εορτασμός των τριών εθνικών μας
επετείων. Διοργανωτές τους υπήρξαν οι διδάσκοντες του σχολείου
μας κ.Παπαγεωργίου, κ.Στασινού κι ο κ.Χρήστου.

Όμως ψυχή της διεξαγωγής τους αποτέλεσαν οι μαθητές και των
τριών τάξεων του σχολείου μας που χάρη στο ταπεραμέντο τους και
στις καλλιτεχνικές και εικαστικές τους ευαισθησίες μας γοήτευσαν και
μας μετέφεραν σε ιστορικές στιγμές του Ελληνικού παρελθόντος.

Οι διοργανωτές, ευχαριστούμε θερμά τον σύλλογο των διδασκόντων
που με την κατανόηση και υποστήριξή του διευκόλυνε τις πρόβες των
μαθητών, πολύτιμους συνεργάτες μας, μέλη της αφηγηματικής ομά-
δας, του χορευτικού συγκροτήματος, της ορχήστρας και της χορωδίας.
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Επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου μας
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Σχολή γονέων
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Σκοπός αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι να αναδείξουμε
τις επιπτώσεις ηθικές - κοινωνικές αυτής της πραγματικότητας,
τις πολιτικές ευθύνες που υπάρχουν και προτάσεις που μπορεί
να οδηγήσουν στην εξάλειψη αυτού του απαράδεκτου φαινομέ-
νου.

Ο λόγος επιλογής του θέματος της ερευνητικής εργασίας είναι
να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η μόρφωση, η δημόσια παιδεία
είναι μαζί με την δημόσια υγεία δικαίωμα του κάθε πολίτη, πρέ-
πει να προσφέρεται σε όλους δωρεάν, ισότιμα και σε υψηλό επί-
πεδο. Ας πιέσουμε λοιπόν τους πολιτικούς να αναλάβουν τις ευ-
θύνες τους και να δώσουν λύση άμεσα.

Ο σκοπός της εργασίας μας γύρω ήταν να ξαναθυμηθούμε
την πορεία της πόλης στην διάρκεια των αιώνων, να αναδεί-
ξουμε την σημασία της για την παγκόσμια ιστορία και πολιτι-
σμό καθώς και το πόσο άρρηκτα συνδέονται αυτά με τον Ελ-
ληνισμό και την Ορθοδοξία. Επίσης μέσα από αυτή την έρευνα
θέλαμε να βάλουμε και το θέμα της αναγέννησης του Ελληνι-
σμού της Κωνσταντινούπολης μέσα από την ειρηνική επιστρο-
φή και συνύπαρξη των Ελλήνων και των απογόνων τους, που
εκδιώχθηκαν από εκεί τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά και
οποιουδήποτε Έλληνα θα ήθελε να ζήσει σε μια πόλη που θυ-
μίζει σ' όλα της Ελλάδα.
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υπεύθυνος εκπαιδευτικός Περουλάκης Δημήτρης

Επίσκεψη στην ένωση ΚωνσταντινουπολιτώνΕπίσκεψη στην ένωση Κωνσταντινουπολιτών

"ÄÇÌÏÓÉÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ:

Ç ðáñáðáéäåßá óôç æùÞ ôùí ìáèçôþí"

"ÄÇÌÏÓÉÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ:

Ç ðáñáðáéäåßá óôç æùÞ ôùí ìáèçôþí"

Ερευνητική εργασία με υπεύθυνο
εκπαιδευτικό τον Περουλάκη Δημήτρη

Λίγο πριν φύγει το 2014, το σχολείο μας διοργάνωσε μια πενθήμε-
ρη εκδρομή στην Ελβετία με στόχο μια επίσκεψη στο ερευνητικό
κέντρο CERN.

Πρώτη μας στάση η Ζυρίχη, που βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Λιμάτ
και είναι γεμάτη γέφυρες. Περιηγηθήκαμε και θαυμάσαμε την πόλη
και μετά πήγαμε στη Βέρνη η οποία ανήκει στα «μνημεία παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς»! Λόγω Χριστουγέννων οι πλατείες και τα
κτήρια ήταν στολισμένα. Περιπλανηθήκαμε για αρκετές ώρες στους
δρόμους της πόλης, είδαμε το σπίτι που έμενε ο Αϊνστάιν και βέβαια
όλα τα παλιά εργοστάσια σοκολατοποιίας…

Τη δεύτερη μέρα πήγαμε στη Λωζάννη, έδρα της ολυμπιακής επι-
τροπής. Εκεί βρίσκεται και το Μουσείο Ολυμπιακών Αγώνων, το ο-
ποίο και επισκεφτήκαμε. Επόμενος σταθμός το Μοντρέ, μια πανέ-
μορφη μικρή πόλη στις όχθες της λίμνης της Γενεύης. Αν τύχει να πά-
τε στο Μοντρέ να ανεβείτε οπωσδήποτε στη μεγάλη ρόδα που υπάρ-
χει στο κέντρο της πόλης με τη θέα να σου κόβει την ανάσα. Επισκε-
φτήκαμε επίσης το κάστρο Σιόν το οποίο παλιότερα λειτουργούσε
σαν φυλακή.

Η τρίτη μέρα ήταν αφιερωμένη στο κέντρο πυρηνικών ερευνών
CERN. Εκεί πραγματοποιείται το μεγαλύτερο επιστημονικό πείραμα
του αιώνα στην προσπάθεια να ανακαλυφθεί η αρχή της δημιουργίας
του σύμπαντος…. Συμμετέχουν χώρες από όλο τον κόσμο ανάμεσα
τους και η Ελλάδα. Ανακάλυψή του, το μποζόνιο Χιγκς. Ξεναγηθήκα-
με στους χώρους του κέντρου από έλληνες επιστήμονες. Αργότερα
κάναμε βόλτα στη Γενεύη, όπου αγοράσαμε μπόλικες ελβετικές σο-
κολάτες και αργά το βράδυ πήραμε το δρόμο της επιστροφής…

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ...
Μαριαλένα Πέρρου

Την επόμενη μέρα βγήκαμε από τα σύνορα της Ελβετίας. Επισκε-
φτήκαμε τη γαλλική πόλη Λυών, η οποία αποτελεί επίσης μνημείο
παγκόσμιας κληρονομιάς. Ήμασταν πολύ τυχεροί καθώς εκείνη την
ημέρα ήταν η γιορτή των φώτων της πόλης κι έτσι όταν άρχισε να νυ-
χτώνει όλα τα κτήρια φωτίστηκαν και παρακολουθήσαμε ένα φαντα-
σμαγορικό υπερθέαμα..!

Την τελευταία μέρα, επισκεφτήκαμε το Ιντερλάκεν και τη Λουκέρ-
νη. Το Ιντερλάκεν είναι ένα μικρό γραφικό χωριό με πολλά παραδο-
σιακά μαγαζιά και αρκετά με γνωστές μάρκες ρολογιών. Η πόλη της
Λουκέρνης, είναι χτισμένη πλάι σε λίμνη, πάνω από την οποία περνά-
ει η γέφυρα Kapel. Αφού αγοράσαμε τα τελευταία μας αναμνηστικά,
κατευθυνθήκαμε προς το αεροδρόμιο της Ζυρίχης για το ταξίδι της
επιστροφής με συντροφιά τις καλύτερες εντυπώσεις…



Αρχές Απριλίου συναντήσαμε τον τραγουδιστή Δήμο
Αναστασιάδη. Συζητήσαμε όχι μόνο για τα παιδικά και τα
εφηβικά του χρόνια, αλλά και για την ως τώρα σταδιο-
δρομία του.

Μεγάλωσε σε μια μουσικόφιλη οικογένεια όπου ιδιαί-
τερα ο παππούς και η γιαγιά του τραγουδούσαν. Επομέ-
νως η ενασχόληση του με τη μουσική ήταν προδιαγε-
γραμμένη. Ήδη από την ηλικία των 11 ετών συμμετείχε
στην μπάντα «Οι δύτες του χρόνου» παίζοντας κιθάρα και
συνθέτοντας τραγούδια. Ορισμένα από αυτά συμπεριλήφ-
θηκαν και στην πρώτη του δισκογραφική δουλειά. Αξιο-
σημείωτη είναι και η συμμετοχή του σε γνωστό talent
show σε ηλικία 19 ετών.

Ακόμα, υποστηρίζει πως προτιμά να μένει αποστασιο-
ποιημένος από τη δημοσιότητα, επιφυλακτικός όσον
αφορά την επιτυχία και να αντιμετωπίζει τις κακόβουλες
κριτικές με χιούμορ. Σχετικά με τη σύνθεση τραγουδιών,
δηλώνει πως τα τραγούδια του είναι βιωματικά και ο
έρωτας η μεγαλύτερη πηγή έμπνευσής του. Επιπλέον,
παραδέχεται πως δεν χειρίζεται ο ίδιος τους διαδικτυα-
κούς του λογαριασμούς λόγω περιορισμένου ελεύθερου
χρόνου και πως επιθυμεί να τα χρησιμοποιεί μόνο ως
μέσο ανάδειξης της εργασίας του.

Στην ερώτηση μας για τα μελλοντικά του σχέδια, μας
μίλησε για την ολοκλήρωση του δίσκου του «Ίδια μάτια»,
την σύνθεση μουσικής για τη θεατρική παράσταση «Φρου-
τοπία» του Ε. Τριβιζά, τη συνεργασία του με τον συνθέτη Γ.
Μαρκόπουλο καθώς και για προγραμματισμένες περιο-
δείες του.

Τέλος, η συμβουλή του προς τους σημερινούς νέους
είναι...

«Íá ìç óôáìáôÞóïõí íá ïíåéñåýïíôáé êáé ü,ôé êé
áí êÜíïõí íá ðáñáìÝíïõí ï åáõôüò ôïõò.»

«Íá ìç óôáìáôÞóïõí íá ïíåéñåýïíôáé êáé ü,ôé êé
áí êÜíïõí íá ðáñáìÝíïõí ï åáõôüò ôïõò.»
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Μπαρμπετάκη Αγγελική
Θεοδωράτου Έλενα

Ï ëüãïò ãéá ôï ÃéÜííç Öñáãêßóêï,

ÄÞìïò ÁíáóôáóéÜäçòÄÞìïò ÁíáóôáóéÜäçòÄÞìïò ÁíáóôáóéÜäçòÄÞìïò ÁíáóôáóéÜäçò

ένα νέο ταλαντούχο ηθοποιό που έχουμε απολαύσει και στο θέατρο και στην
τηλεόραση. Μας εξομολογείται ότι η αγάπη του για την υποκριτική ήταν φανερή από
μικρή ηλικία. Όταν τον ρωτήσαμε ποιος πιστεύει ότι είναι ο σημαντικότερος σταθμός
της καριέρας του, είπε πως όλες οι δουλειές είχαν κάτι ιδιαίτερο, αλλά τον στιγμάτισε
η πρώτη του δουλειά “Ντεσπεράτος'' του Ηλιόπουλου. Δηλώνει ότι προτιμάει το θέατρο,
καθώς υπάρχει περισσότερη μαγεία και ανταπόκριση από το κοινό. Κάποιες από τις
παραστάσεις που συμμετείχε μέσα στο 2014 είναι 'Από την αρχαία Ελλάδα στο σήμερα',
'Τα Σκατζοχοιράκια' και 'Αναζητώντας τη ζωή'. Επίσης πήρε μέρος στην τηλεοπτική
σειρά του Αντ1 'Συμμαθητές'.

- Ποιο θεωρείς χαρακτηριστικό του επιτυχημένου ηθοποιού;
- Θεωρώ ότι επιτυχημένος είναι ο ηθοποιός που καταφέρνει να διασκεδάσει το

κοινό του, γιατί είναι όμορφο να δίνεις χαμόγελο στους γύρω σου.
Στον ελεύθερο του χρόνο κάνει βόλτες με φίλους, ταξιδεύει, βλέπει ταινίες και

παίζει επιτραπέζια. Αυτό που του αρέσει περισσότερο, όμως, είναι να αφιερώνει χρόνο
στα αγαπημένα του πρόσωπα.

- Υπάρχει κάτι που σου λείπει από τη ζωή σου;
- Ο μπαμπάς μου
Η συμβουλή του στους νέους…
«Να αγαπάτε αληθινά. Να ζείτε το παρόν και μην αφήνετε πράγματα για το αύριο.»

Κατερίνα Μουτάφη Χριστίνα Θώδη

ένα νέο ταλαντούχο ηθοποιό που έχουμε απολαύσει και στο θέατρο και στην
τηλεόραση. Μας εξομολογείται ότι η αγάπη του για την υποκριτική ήταν φανερή από
μικρή ηλικία. Όταν τον ρωτήσαμε ποιος πιστεύει ότι είναι ο σημαντικότερος σταθμός
της καριέρας του, είπε πως όλες οι δουλειές είχαν κάτι ιδιαίτερο, αλλά τον στιγμάτισε
η πρώτη του δουλειά “Ντεσπεράτος'' του Ηλιόπουλου. Δηλώνει ότι προτιμάει το θέατρο,
καθώς υπάρχει περισσότερη μαγεία και ανταπόκριση από το κοινό. Κάποιες από τις
παραστάσεις που συμμετείχε μέσα στο 2014 είναι 'Από την αρχαία Ελλάδα στο σήμερα',
'Τα Σκατζοχοιράκια' και 'Αναζητώντας τη ζωή'. Επίσης πήρε μέρος στην τηλεοπτική
σειρά του Αντ1 'Συμμαθητές'.

- Ποιο θεωρείς χαρακτηριστικό του επιτυχημένου ηθοποιού;
- Θεωρώ ότι επιτυχημένος είναι ο ηθοποιός που καταφέρνει να διασκεδάσει το

κοινό του, γιατί είναι όμορφο να δίνεις χαμόγελο στους γύρω σου.
Στον ελεύθερο του χρόνο κάνει βόλτες με φίλους, ταξιδεύει, βλέπει ταινίες και

παίζει επιτραπέζια. Αυτό που του αρέσει περισσότερο, όμως, είναι να αφιερώνει χρόνο
στα αγαπημένα του πρόσωπα.

- Υπάρχει κάτι που σου λείπει από τη ζωή σου;
- Ο μπαμπάς μου
Η συμβουλή του στους νέους…
«Να αγαπάτε αληθινά. Να ζείτε το παρόν και μην αφήνετε πράγματα για το αύριο.»

Κατερίνα Μουτάφη Χριστίνα Θώδη



ÅÉÌÁÓÔÅ ÊÁÉ ÅÌÅÉÓ ÅÄÙ...ÅÉÌÁÓÔÅ ÊÁÉ ÅÌÅÉÓ ÅÄÙ... �


Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ Voyager 1 2&Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ Voyager 1 2&Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ Voyager 1 2&Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ Voyager 1 2&
Μαργαρίτα Χριστοφοράτου Τον φόβο, πως μπορεί να μείνουν έξω από τις εξελίξεις!!! Η

νέα αυτή παθολογική σχέση με τα μέσα, έχει πάρει το όνομα
με το ακρώνυμο FOMO (fear of missing out), δηλαδή από τον

.
Τα επηρεασμένα άτομα από αυτή τη συνήθεια, παρουσιά-

ζουν ορισμένα χαρακτηριστικά. Αρχικά ελέγχουν με ψυχα-
ναγκαστικό τρόπο τα μηνύματα τους, συνεχώς, ενώ δεν χά-
νουν στιγμή να διαβάσουν, να στείλουν μηνύματα η να στεί-
λουν την άποψη τους σε κάποια συζήτηση που γίνεται σε
κάποιο μπλογκ.

Το φαινόμενο είναι νέο, αλλά δεν χρειάζεται ειδική έρευνα
να μας πείσει πως αυτό αφορά αποκλειστικά νέους και νέες
μέχρι τα σαράντα τους χρόνια, όπου το κινητό είναι μέρος της
συνολικής τους εικόνας. Πρέπει λοιπόν το συγκεκριμένο
πρόβλημα να αντιμετωπιστεί.

Η είναι βασικό στοιχείο και ουσιαστικό εργα-
λείο στην αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάρτησης. Αν
κάποιος δεν κατανοεί πως η συμπεριφορά του με το κινητό
και τον υπολογιστή, εμπίπτει σε αυτό που περιγράψαμε ως
συνήθεια FOMO, τότε για ποιο πρόβλημα να παλέψει…

«φόβο ότι κάτι μπορεί να χάσω»

Έπειτα, τα άτομα αυτά δε δείχνουν να στεναχωριούνται
καθόλου ασχολούμενα με το κινητό τους και χαμένα στον κό-
σμο τους, που οι άλλοι επικεντρώνονται στην ανάπτυξη κοι-
νωνικών συναναστροφών και σχέσεων!

αυτογνωσία

«φόβο ότι κάτι μπορεί να χάσω»
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νωνικών συναναστροφών και σχέσεων!

αυτογνωσία

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας ο σύγχρονος άνθρωπος
έχει γίνει αδιάσπαστο μέρος της. Έχει παρατηρηθεί πως η
συνεχής και έμμονη απασχόληση με το κινητό, το διαδίκτυο και τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης βασίζεται πάνω σε ένα κίνητρο,
διαφορετικό από την απλή πληροφόρηση.

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας ο σύγχρονος άνθρωπος
έχει γίνει αδιάσπαστο μέρος της. Έχει παρατηρηθεί πως η
συνεχής και έμμονη απασχόληση με το κινητό, το διαδίκτυο και τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης βασίζεται πάνω σε ένα κίνητρο,
διαφορετικό από την απλή πληροφόρηση.

ΜΑΡΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Τα δίδυμα σκάφη Voyager 1 και 2 εκτοξεύθηκαν στο διάστημα
πριν από 37 χρόνια. Το Voyager1 έχει ήδη βγει από το ηλιακό
μας σύστημα, ενώ το Voyager2 ακολουθεί διαφορετική πορεία
και δεν έχει ακόμη περάσει τα όρια του ηλιακού μας συστήματος.

Και οι δυο «εξερευνητές» στέλνουν διαρκώς τα δεδομένα τους
πίσω στη Γη. Ο Ντομένικο Βιτσινάντσα ένας φυσικός με άρτια
μουσική παιδεία και διευθυντής ερευνών στο Geant (πανευρω-
παϊκό δίκτυο δεδομένων υψηλών ταχυτήτων), ανέλαβε ένα
πρωτότυπο εγχείρημα. Την «ηχοποίηση των δεδομένων» για να
συνθέσει ένα μουσικό κομμάτι, το οποίο δεν έχει μόνο καλλιτε-
χνικό ενδιαφέρον η σύνθεση ακούγεται απρόσμενα καλή αλλά
μπορεί να βοηθήσει τους επιστήμονες να ανιχνεύσουν άγνω-
στες πλευρές του Σύμπαντος.

Ο κ. Βιτσινάντσα εξήγησε: «Οι πληροφορίες περιέχουν ομαλό-
τητες, μοτίβα, μεταβολές, τάσεις και κορυφές» και η ακουστική
ανάλυσή τους μπορεί να εντοπίσει μοτίβα που έχουν ξεφύγει
από το μάτι. Αυτό θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα τη
μαγεία του πλανήτη μας και κατ' επέκταση του σύμπαντος..!

Οι μαγευτικοί ήχοι των Voyager1&2 καθώς και άλλων τεχνο-
λογικών σκαφών βρίσκονται δωρεάν στην εφαρμογή Sound
Cloud κάτω από το όνομα GEANT-Sounds.

Θα σας σαγηνεύσουν..!!!
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Από τότε που ο άνθρωπος ανακάλυψε την φωτιά, το περιβάλλον
άρχισε να ΄χει προβλήματα. Όσο πιο πολλά πράγματα ανακάλυπτε ο
άνθρωπος, τόσο πιο πολύ έβλαπτε το περιβάλλον.

Σήμερα ζούμε σε μία εποχή που το περιβάλλον αντιδρά και το
καταλαβαίνουμε. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου έχει γίνει πιο έν-
τονο λόγω της μεγάλης εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα στην
ατμόσφαιρα, η λεγόμενη 'τρύπα του όζοντος' μεγαλώνει και οι πά-

γοι έχουν αρχίσει να λιώ-
νουν, λόγω της αύξησης
της μέσης θερμοκρασίας
της γης. Καταστρεφόμα-
στε και συμπαρασύρουμε
μαζί μας όλους τους ορ-
γανισμούς. Τα ζώα, τα φυ-
τά και τα άλλα έμβια όντα
δεν φέρουν καμία ευθύνη
για αυτή την καταστροφή
και δεν μπορούν να κά-
νουν κάτι για να την απο-
τρέψουν.

Ο άνθρωπος αποκλειστικά έχει την ευθύνη και μόνον αυτός
μπορεί να λάβει μέτρα για να επαναφέρει την ισορροπία στο πε-
ριβάλλον. Οφείλουμε να ευαισθητοποιηθούμε και να κάνουμε το,τι
περνάει από το χέρι μας. Πρώτα απο όλα ας αναπτύξουμε οικολο-
γική συνείδηση. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσουν η τηλεόραση και
γενικά τα ΜΜΕ, ώστε να προστατεύσουμε την χλωρίδα και την πανί-
δα. Το σχολείο, μπορεί να οργανώνει περιβαλλοντικά προγράμματα,
όπως επισκέψεις σε υδροβιότοπους ή περιβαλλοντικά πάρκα με
σκοπό να ενισχυθεί η οικολογική ευαισθησία όλων μας.

Η πολιτεία απο τη μεριά της μπορεί να διοργανώνει ημερίδες α-
νά την Ελλάδα σχετικές με το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Θα ήταν
αναγκαίο να προβάλλει μέσω των εγχώριων και διεθνων μέσων
ενημέρωσης, περιοχές με περιβαλλοντική ανάπτυξη και προστασία
με σκοπό την στήριξή τους αλλά και την ευαισθητοποίηση των αν-
θρώπων. Καιρός λοιπόν να κάνουμε κάτι για τον κόσμο μας ώστε να
αποφύγουμε την καταστροφή…

Φιλιάγκος Άκης

ÁÍÈÑÙÐÏÓ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ&ÁÍÈÑÙÐÏÓ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ&



Τα τελευταία χρόνια, με την εξέλιξη των
κοινωνικών δικτύων και ιδιαίτερα του Instagram,
η τέχνη της φωτογραφίας έχει μπει για τα καλά
στην ζωή μας και γνωρίζει μεγάλη αποδοχή από
τους νέους και όχι μόνο. Στην Ελλάδα υπάρχουν
χιλιάδες χρήστες Instagram οι οποίοι επικοινωνούν
μεταξύ τους σχεδόν καθημερινά μέσα από τις
εικόνες που αποτυπώνουν κι αναρτούν.
Έμπνευσή τους τοπία, αξιοθέατα, άνθρωποι
ακ μη και γραφικά σημε α της π λης.

Η μη κερδοσκοπική ομάδα
διοργάνωσε μια Έκθεση

Φωτογραφίας με θέμα "Αστικές Περιπλανήσεις σε
Αθήνα & Θεσσαλονίκη" στον Πολυχώρο Πολιτισμού
ΑΘΗΝΑΪΣ. Έχοντας ακούσει καλές κριτικές για την
έκθεση, δεν χάσαμε την ευκαιρία να την
επισκεφτούμε. Καλλιτέχνες του μας
ταξίδεψαν, όχι μόνο στις ομορφιές της Αθήνας
αλλά και της Θεσσαλονίκης, με αυτήν την ομαδική
έκθεση. Οι φωτογραφίες που εκτίθονταν
προέκυψαν από φωτογραφικές εξορμήσεις που
έλαβαν χώρα και στις δυο πόλεις. Πάνω από 100
άτομα συναντήθηκαν και περιπλανήθηκαν μαζί, με
σκοπό να απαθανατίσουν τις αστικές ομορφιές των
πόλεων που ζούμε κι αγαπάμε.

Εικόνες της καθημερινότητας των δύο πόλεων
ζωντανεύουν μέσα από τη ματιά ερασιτεχνών
φωτογράφων που ο καθένας από αυτούς
αποτύπωσε με το δικό του μοναδικό τρόπο σε μια
ομαδική, αστική περιπλάνηση! Δρόμοι, άνθρωποι,
σπίτια, μνημεία, χρώματα, στιγμές, εικόνες
καθημερινότητας σε μία έκθεση από καλλιτέχνες
ανώνυμους με ταλέντο, φαντασία, μεράκι και
απέραντη αγάπη για την τέχνη της φωτογραφίας!

ό ί ό

"GreekInstagramΕvents"

Instagram

ÁÓÔÉÊÅÓ περιπλανήσεις

Επιμέλεια κειμένου:
Επιμέλεια Φωτογραφικού υλικού:

Χριστίνα Μίτσουλη, Θεοδώρα Αλεξοπούλου
Θεοδώρα Αλεξοπούλου

Καλλιτέχνες του Instagram μας ταξίδεψαν, όχι μόνο στις ομορφιές
της Αθήνας αλλά και της Θεσσαλονίκης, με αυτήν την ομαδική έκθεση

Επίσημη σελίδα του Greek Instagram Events στο Facebook:
https://www.facebook.com/grevents.gr

Ιστότοπος: http://www.grevents.gr/

Επίσημη σελίδα του Greek Instagram Events στο Facebook:
https://www.facebook.com/grevents.gr

Ιστότοπος: http://www.grevents.gr/


