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Λίγα λόγια από τους τέσσερις πρώτους

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΟΥΒΕΛΑ

«Αἰὲν ἀριστεύειν καὶ  
ὑπείροχον ἔμμεναι»

Αδιαμφισβήτητα η αγάπη του ανθρώπου για την 
επιτυχία, την επίτευξη ενός στόχου, τον διηνεκή 
αγώνα, είναι έμφυτη και χαραγμένη ανεξίτηλα στο 

νου του. Έτσι και ο αγώνας για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Αγώνας 
που χρειάζεται επιμονή, καλή θέληση και ατέρμονη αισιοδοξία 
παρά τις αποτυχίες και τα εμπόδια. Πρόκειται για ένα μονοπάτι 
κάθε άλλο παρά εύκολο που όμως μάς ωριμάζει πνευματικά, 
ηθικά, ψυχικά. Απαιτεί θυσίες, η σωματική και ψυχική κόπωση δεν 
λείπουν, ωστόσο, όταν επιτέλους επιδιώξουμε τον νόστο προς 
μία επιθυμητή σχολή, οι κόποι μας ανταμείβονται και νιώθουμε 
συναισθηματική πληρότητα και υπερηφάνεια. Ακούγοντας την 
λέξη «Πανελλήνιες» πολλοί αισθανόμαστε φόβο, άγχος, αγωνία. 
Το μυστικό για την απαλοιφή αυτών είναι η αυτογνωσία και η 
ενδοσκόπηση. Γνωρίζω ποιος/ποια είμαι, θέτω τον στόχο μου, 
αγωνίζομαι για την επίτευξή του, δεν απογοητεύομαι από τυχόν 
μικρές δυσκολίες της καθημερινής σχολικής ζωής και τηρώ 
ευλαβικά τις συμβουλές των καθηγητών μου. Πάντα στον νου μου 
βέβαια το ιδανικό του «ευ αγωνίζεσθαι».

Η μεγάλη ημέρα έφτασε! Αποβάλλοντας το εξουθενωτικό άγχος 
και διατηρώντας την ψυχραιμία μου και την αυτοσυγκέντρωσή μου, 
κατακλυσμένη από το πνεύμα της αγωνιστικότητας κατάφερα να 
πετύχω τον στόχο μου και να δικαιωθώ.

Κλείνοντας, εύχομαι σε όλους τους μαθητές καλή τύχη, καλή 
δύναμη και τονίζω πως το περιεχόμενο της ιδέας μιας επιτυχίας 
είναι πάντοτε υποκειμενικό. Είναι το ατομικό όραμα του καθενός 
για τον εαυτό και τη ζωή του, είναι το νόημα που δίνει σε όλη αυτή 
την προσπάθεια. Διότι όπως σοφά αναφέρει ο Γκαίτε «βλέπουμε 
τον ήλιο διότι τα μάτια μας είναι φτιαγμένα από φως»!  ●

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  
& ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η σωστή επιλογή

Όλοι οι μαθητές κάποια στιγμή έρχονται αντιμέτωποι στη 
ζωή τους με μια σημαντική απόφαση. Είναι αναγκασμένοι 
να επιλέξουν μεταξύ μιας μεγάλης θυσίας και μιας πιο 

«άνετης» ζωής, έτσι τουλάχιστον πίστευα.
Γνωρίζοντας τον στόχο μου και πόσο επιθυμούσα να τον 

πετύχω, διάλεξα χωρίς δεύτερη σκέψη τον δύσκολο δρόμο, τον 
δρόμο των θυσιών, ένα μονοπάτι γεμάτο αγκάθια. Ακολουθώντας 
αυτό το μονοπάτι έπρεπε να θυσιάσω τον ελεύθερό μου χρόνο 
και να αφοσιωθώ στο διάβασμα. Προσπαθώντας μέρα με τη 
μέρα να γίνομαι καλύτερος, ώστε να γίνω κάποια μέρα πλήρως 
εξοπλισμένος για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, αντιλήφθηκα  πόσο 
δύσκολο ήταν αυτό που είχα επιλέξει. 

Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι είχα πέσει έξω. Δεν έρχεται 
κανείς μια φορά αντιμέτωπος με το προαναφερθέν δίλημμα, αλλά 
συνέχεια. Κάθε μέρα πρέπει κανείς να παλεύει, να μη τα παρατήσει… 
και τα κατάφερα. 

Έχοντας αφήσει πίσω μου ένα μικρό χρονικό διάστημα από τις 
φετινές Πανελλήνιες Εξετάσεις, αναπολώντας, βλέπω πως όλη η 
προσπάθεια απέδωσε, άξιζε. 

Φυσικά, δεν μπορώ να μην αναφερθώ και στην βοήθεια που 
δέχτηκα από το Σχολείο μου. Οι καθηγητές μου αποτέλεσαν 
στήριγμα στις δυσκολίες μου και το Σχολείο στάθηκε αρωγός στην 
πορεία μου και γι’ αυτό τους ευχαριστώ.

Θα ήθελα, κλείνοντας, να δώσω στις επόμενες γενιές το εξής 
μήνυμα: μπορεί ο δρόμος να είναι δύσκολο να περπατηθεί, αλλά 
δεν είναι ακατόρθωτο και το συναίσθημα της χαράς, όταν τα 
αποτελέσματα είναι αυτά που επιζητούσε κανείς, αγγίζει την 
ευτυχία…   Όλα είναι θέμα σωστής επιλογής… ●

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
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ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

EBITA MANOY

Είναι μια διαδικασία πρόκληση  
και όχι καταλύτης

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το επόμενο βήμα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΙΑΜΗΣ
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Ιούνιος 2019. Αρχή καλοκαιριού και της ''νέας'' ζωής για τους 
αποφοίτους των λυκείων όλης της χώρας. Ένας από αυτούς 
κι εγώ. Είχα την τύχη και την ευκαιρία, με τη βοήθεια της 

οικογένειάς μου, να φοιτήσω και να αποφοιτήσω από ένα από τα 
καλύτερα σχολεία όχι μόνο της περιφέρειας Τρικάλων αλλά και της 
Ελλάδας, χωρίς αυτό να φανεί υπερβολικό.

Από την πρώτη τάξη του Γυμνασίου, μέχρι και την αποφοίτηση μου 
από την ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών της Γ' 
Λυκείου, το περιβάλλον του Σχολείου μας αγκάλιασε με αγάπη και 
φιλική διάθεση, ώστε να μας καθοδηγήσει σε σωστούς και όχι σε 
αταίριαστους προς εμάς ''δρόμους''.

Και έτσι, τώρα, αισίως βρίσκομαι στη θέση να γράψω, όπως πριν 
από εμένα έκαναν άλλοι απόφοιτοι, δύο λόγια για τις πανελλήνιες 
εξετάσεις του έτους 2019, ως ο πρώτος στο βαθμό πρόσβασης 
απόφοιτος της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών 
του Σχολείου μου.

Ναι, με τις σωστές επιλογές, τη σωστή και υπεύθυνη καθοδήγηση 
αλλά κυρίως με την προσωπική θέληση και υπευθυνότητα, μπορείς 
να οδηγηθείς με επιτυχία προς τον απώτερο στόχο και σκοπό 
σου που δεν είναι άλλος από τη θετική για σένα έκβαση των 
αποτελεσμάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Έχοντας ως ''όπλα'' όλα αυτά και πετυχαίνοντας το απώτερο 
των προσπαθειών μου, απευθύνω χαιρετισμό στους μαθητές και 
επόμενους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων για υπομονή 
και επιμονή στις απαιτήσεις αυτών αλλά και για σεβασμό στους 
στόχους και στις προσπάθειές τους.

Τέλος, θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τους καθηγητές-
καθοδηγητές μου σε αυτό το δύσκολο και μακρινό ταξίδι, καθώς και 
το Σχολείο, για το μεγάλο μερίδιο συνδρομής τους στην επιτυχία μου 
που δικαιώνει τόσο εμένα όσο και αυτούς και με κάνει να αισθάνομαι 
υπερήφανος.  ●

Ηαλήθεια είναι πως δεν ξέρω ακριβώς ποιος είναι ο πιο 
εύστοχος τρόπος για να εκφράσω τα συναισθήματά μου 
για τη φετινή χρόνια. Ίσως αυτό να συμβαίνει γιατί η 

προσπάθεια, η δουλειά -και δυστυχώς το άγχος -ξεκινούν νωρίτερα 
και κλιμακώνονται καθώς πλησιάζουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις... 
Δυο λέξεις που  μαρτυρούν μια δυσκολία, ένα φόβο. Ωστόσο, δεν 
είναι τίποτα από αυτά. Είναι μια διαδικασία πρόκληση και όχι 
καταλύτης. Μια ευκαιρία να παλέψεις για τους στόχους σου, να 
μάθεις να δουλεύεις συστηματικά και με υπομονή, για να κερδίσεις 
το χαμόγελο της επιτυχίας. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να έχεις πίστη 
στον εαυτό σου, να προσπαθείς συνεχώς να βελτιώνεσαι και να 
μην «λυγίζεις» στα εμπόδια και τις δυσκολίες που θα βρεθούν στο 
δρόμο. Σημασία έχει να το διαχειριστείς με τρόπο εποικοδομητικό 
για εσένα, ώστε στο τέλος αυτής της διαδρομής να νιώσεις 
ικανοποιημένος από την εξέλιξη σου και υπερήφανος για τον αγώνα 
σου και το αποτέλεσμά του. ●
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ή τουλάχιστον θέλουν να μάθουν εκείνες τις γνώσεις που μπορούν 
να χρησιμοποιούν. Αυτό σημαίνει ότι αποκτά αξία μέσα τους κάθε τι 
χειροπιαστό και όχι κάτι το αφηρημένο. Η κατάρα του αφηρημένου 
συνοδεύει τα μαθηματικά.

Ωστόσο τα πράγματα δεν είναι έτσι. Τα μαθηματικά βρίσκονται 
παντού γύρω μας, μόνο που χρειάζεται κάποια προσπάθεια να τα 
ανακαλύψουμε. Τα μαθηματικά είναι μια επιστήμη που δεν δημιουργεί 
πολλή φασαρία γύρω της. Δεν χρειάζεται εργαστήρια, ακριβά 
μηχανήματα, πειραματόζωα, ούτε κοστίζει πολύ η έρευνα. Χρειάζεται 
μόνο χαρτί, μολύβι, βιβλίο και ένα ανθρώπινο νου με αρκετή όρεξη. 
Η στενή σύνδεση των μαθηματικών με τη φιλοσοφία (μόνο στα 
τέλη του 18ου αιώνα αποσπάστηκαν εντελώς τα μαθηματικά ως 
επιστήμη από τη φιλοσοφία) πολλές φορές αφήνει τον αναγνώστη 
μαθηματικών θεμάτων άφωνο.

Οι υπόλοιπες επιστήμες χρησιμοποιούν τα μαθηματικά, για να 
λύσουν προβλήματα, με αποτέλεσμα η προσφορά των μαθηματικών 
να μην τονίζεται ιδιαίτερα. Ο ρόλος των μαθηματικών στο 
επιστημονικό στερέωμα ήταν ανέκαθεν βοηθητικός. Ωστόσο, δεν 
είναι ιδιαίτερα δύσκολο να πειστούμε ότι τα μαθηματικά βρίσκονται 
παντού και ότι ως παγκόσμια γλώσσα συμβάλλουν στην καλύτερη 
κατανόηση του κόσμου που μας περιβάλλει. Μερικά παραδείγματα 
μπορούν να μας πείσουν.

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι δεν θα μπορούσαν να κτίσουν τις πυραμίδες 
ούτε να ξαναβρούν τα όρια των χωραφιών τους μετά από κάθε 
πλημμύρα του Νείλου, αν δεν χρησιμοποιούσαν τη γεωμετρία. 
Ο Κολόμβος ποτέ δεν θα είχε ανακαλύψει την Αμερική, αν δεν 
χρησιμοποιούσε τριγωνομετρία, για να διαβάσει τ' αστέρια. Δεν θα 
υπήρχε ποτέ εναλλασσόμενο ρεύμα χωρίς μιγαδικούς αριθμούς, 
ούτε τα διαστημόπλοια θα είχαν φτάσει στον Άρη, αν προηγουμένως 
δεν είχαν περιγραφεί λεπτομερώς οι τροχιές τους με μαθηματικές 
εξισώσεις. Ούτε φυσικά θα υπήρχαν υπολογιστές, αν δεν υπήρχε το 
δυαδικό σύστημα αρίθμησης και η Αλγεβρα Boole, ούτε οι γιατροί θα 
μπορούσαν να προβλέψουν μια πιθανή καρδιακή προσβολή χωρίς τη 
θεωρία πιθανοτήτων και τη στατιστική.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Στα μαθηματικά δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
Δεν μπορεί ένα πρόβλημα να είναι ανίκητο.

Κάπου υπάρχει ένα κρυμμένο στοιχείο, που ο ευφυής ερευνητής
θα το ανακαλύψει και θα κατευθυνθεί στη λύση.

Αρκεί να στοχαστείς.
Να ερευνήσεις με επιμονή, με μεθοδικότητα και με φαντασία.

Ναι, με φαντασία! Για να δεις αυτό που δεν μπόρεσαν να δουν οι άλλοι,
πρέπει να σκεφτείς ανατρεπτικά.

Αργά ή γρήγορα θα οδηγηθείς στην αλήθεια. Είναι απλώς θέμα χρόνου…
Θοδωρής Ανδριόπουλος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ
M. ed Μαθηματικός / π. Πρόεδρος Παραρτήματος Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Ν. Τρικάλων

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία συμπλήρωσε το 2018 
100 χρόνια ενεργής επιστημονικής δράσης και προς 
τιμήν της το Υπουργείο Παιδείας ανακήρυξε το 2018 

έτος Μαθηματικών. Έτσι ανοίγεται μια νέα ευκαιρία για τα 
Μαθηματικά στην ελληνική εκπαίδευση όλων των βαθμίδων και νέες 
δυνατότητες για την καλλιέργεια ποιοτικής μαθηματικής παιδείας 
για όλα τα παιδιά χωρίς κανενός είδους αποκλεισμό σε μια εποχή 
που η αυτοτελής ανάπτυξη των μαθηματικών και η διεπιστημονική 
συνάντησή τους με τη θεωρία και την τεχνολογία της πληροφορίας 
επέφερε ριζικές αλλαγές στις ανθρώπινες δυνατότητες αντίληψης 
και δράσης, ακόμη και στα πλέον πολύπλοκα φαινόμενα της ζωής, 
του περιβάλλοντος, της κοινωνικής οργάνωσης και του πολιτισμού.

Παράλληλα, το Παράρτημα Τρικάλων της ΕΜΕ συμπλήρωσε 25 
χρόνια συνεχούς ενεργής παρουσίας και δράσης στα εκπαιδευτικά 
δρώμενα του νομού μας μέσω διαφόρων εκδηλώσεων και κυρίως 
μέσω των διαγωνισμών της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, 
στους οποίους οι Τρικαλινοί μαθητές και μαθήτριες μας κάνουν 
περήφανους κατακτώντας χρυσά, ασημένια και χάλκινα μετάλλια 
στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Τα μετάλλια 
αυτά είναι η αναγνώριση της προσπάθειας και του μόχθου που 
κρύβεται πίσω από κάθε κατάκτηση στόχου, είναι η επιβράβευση 
της αγάπης τους για τα μαθηματικά και της δημιουργικής τους 
φιλοδοξίας που μέσω της ευγενούς άμιλλας οδηγεί στο ταξίδι αυτό 
διευρύνοντας τους πνευματικούς τους ορίζοντες και κάνοντας τη 
γνώση δύναμη μέσα από την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.

Ωστόσο, για τους περισσότερους μαθητές τα συνηθισμένα 
ερωτήματα εξακολουθούν να είναι: «Γιατί μαθαίνουμε Μαθηματικά; 
Πού θα μας χρησιμεύσουν;». Οι απαντήσεις των καθηγητών τους: 
«Επειδή είναι χρήσιμα στη ζωή μας» και «Σε όλους τους τομείς 
της ζωής» συνήθως δεν τους ικανοποιούν. Θα μπορούσαν να 
είναι χρήσιμα, μέχρι να μάθουμε τις τέσσερις πράξεις για τους 
καθημερινούς λογαριασμούς και υπολογισμούς μας. Τότε όμως γιατί 
μαθαίνουμε όλα αυτά τα Μαθηματικά;

Zούμε σ' ένα κόσμο πρακτικών εφαρμογών και οι νέοι μαθαίνουν 
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Όλη η σχολική κοινότητα του Σχολείου 
μας τους συγχαίρει και περιμένει με 

αγωνία τις μελλοντικές τους επιτυχίες.

Αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι η μεγαλύτερη 
χρησιμότητα των μαθηματικών είναι η απαραίτητη βοήθεια που 
προσφέρουν στο να κατανοήσει κάποιος τη λειτουργία εκείνων των 
γνώσεων που τελικά θα χρησιμοποιήσει και που ίσως να μην έχουν 
καμία σχέση με τη συγκεκριμένη αφηρημένη έννοια από την οποία 
εκπορεύονται. Για τον λόγο αυτόν τα Μαθηματικά αποτελούν και 
θα συνεχίσουν να αποτελούν έναν από τους πρωταρχικούς τομείς 
γνώσεων και βασικό μέλημα της παιδείας που παρέχει κάθε χώρα. Οι 
σκοποί, λοιπόν, της διδασκαλίας των Μαθηματικών είναι:

1.Πρακτικοί: οι μαθητές θα πρέπει να αποκτήσουν έναν 
επιστημονικό τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης πραγματικών 
καταστάσεων, αναπτύσσοντας την κρίση τους, τη φαντασία, αλλά 
και την ικανότητα αξιολόγησης. Ο στόχος αυτός είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί μέσω των διαδικασιών επίλυσης προβλημάτων, στο 
πλαίσιο των οποίων οι μαθητές μαθαίνουν έμμεσα να αντιμετωπίζουν 
πολλές από τις καθημερινές δυσκολίες που θα συναντήσουν στο 
μέλλον. 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΘΑΛΗΣ/ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ/ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Με υπεύθυνους τους μαθηματικούς κ. Αμπράζη Νικόλαο  και κ. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνο έγινε για 
άλλη μια χρονιά στο Σχολείο μας η προετοιμασία όλων των μαθητών και μαθητριών που ήθελαν να 
συμμετάσχουν στον 79ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό «Ο ΘΑΛΗΣ», που διοργάνωσε η Ελληνική 

Μαθηματική Εταιρεία το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018 στην πόλη μας. 
  

ΘΑΛΗΣ
 Οι μαθητές και 
οι μαθήτριες του 
Γυμνασίου και 
του Λυκείου του 
Σχολείου μας που 
διακρίθηκαν στην α΄ 
φάση «Θαλής» είναι:

α΄ Γυμνασίου – β΄ Γυμνασίου
• ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
• ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
• ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
• ΣΠΑΧΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

1

2.Μορφωτικοί: η μέθοδος διδασκαλίας του μαθηματικού 
αντικειμένου δεν θα πρέπει να προσφέρει έτοιμη γνώση, αλλά να 
βοηθάει τους μαθητές να την ανακαλύψουν μόνοι τους. Έτσι, τα 
παιδιά μέσω της παρατήρησης, της εξερεύνησης, της ανίχνευσης των 
νόμων και κανόνων που διέπουν τα Μαθηματικά και της αναγνώρισης 
κοινών σχέσεων σε διαφορετικά πεδία τους θα αναπτύξουν 
ικανότητες καθαρής λογικής σκέψης, θα διαμορφώσουν σωστή κρίση 
και θα μάθουν να αναγνωρίζουν λογικές σχέσεις μεταξύ ανεξάρτητων 
γεγονότων.

3.Πολιτισμικοί: στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται οι 
σκοποί εκείνοι που συμβάλλουν στην αναγνώριση της αξίας των 
Μαθηματικών ως διανοητικού, ηθικού, αισθητικού, πνευματικού 
και, γενικά, πολιτισμικού αγαθού. Το σίγουρο, πάντως, είναι πως η 
μαθηματική εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση και 
την εξέλιξη του ατόμου. Η αξία της, δηλαδή, τόσο για τον ίδιο τον 
άνθρωπο όσο και για την κοινωνία είναι πολύ μεγάλη. ●

γ΄ Γυμνασίου
• ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
• ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΛΟΥΙΖΑ
• ΤΡΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
• ΤΣΟΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Α΄ Λυκείου
• ΓΟΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
• ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ
• ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
• ΚΟΥΚΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
• ΜΙΣΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Β΄ Λυκείου
• ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Γ΄ Λυκείου
• ΛΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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Α' Λυκείου

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
Στο φετινό διαγωνισμό ο Δημήτρης Λώλας, 
μαθητής της Γ΄ Λυκείου του Σχολείου μας, 
διακρίθηκε και πήρε επάξια το διαβατήριο για την 
τρίτη φάση που θα τον οδηγήσει στην 36η  Εθνική 
Μαθηματική Ολυμπιάδα «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ».

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος διδασκόντων 
του Σχολείου μας τον συγχαίρουν και του 
εύχονται καλή συνέχεια στο δρόμο των 
μαθηματικών διακρίσεων.

2 ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ
Ο μαθητής του Σχολείου μας Δημήτρης Λώλας 
στην 36η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Ο 
Αρχιμήδης» κατέκτησε χρυσό μετάλλιο και 
εντάχθηκε στην Εθνική Ομάδα Μαθηματικών 
που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην 36η 
Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα που θα 
διεξαχθεί στη Μολδαβία 30 Απριλίου - 5 Μαΐου.
Ευχόμαστε πάντα επιτυχίες!

3

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Τα Μαθηματικά είναι η επιστήμη 
που μελετά θέματα που αφορούν 
την ποσότητα (αριθμούς) ,  τη 

δομή (γεωμετρικά σχήματα), το χώρο, τη 
μεταβολή, τις σχέσεις όλων των μετρήσιμων 
αντικειμένων της πραγματικότητας και της 
φαντασίας μας. Οι Μαθηματικοί περιγράφουν 
τις σχέσεις με τύπους ή και αλγόριθμους και 
ερευνούν την αλήθεια τους με αποδεικτική 
διαδικασία λογικών βημάτων που στηρί-
ζονται σε αξιώματα και θεωρήματα. Ζούμε 
σ' ένα κόσμο πρακτικών εφαρμογών και οι 
νέοι μαθαίνουν ή τουλάχιστον θέλουν να 
μάθουν εκείνες τις γνώσεις που μπορούν 
να χρησιμοποιούν. Αυτό σημαίνει ότι 
αποκτά αξία μέσα τους κάθε τι χειροπιαστό 
και όχι κάτι το αφηρημένο. Η κατάρα του 

αφηρημένου συνοδεύει τα μαθηματικά. 
Ωστόσο τα πράγματα δεν είναι έτσι. Τα 
μαθηματικά βρίσκονται παντού γύρω μας, 
μόνο που χρειάζεται κάποια προσπάθεια να 
τα ανακαλύψουμε. Αυτό συμβαίνει, καθώς ο 
ρόλος των μαθηματικών στο επιστημονικό 
στερέωμα ήταν ανέκαθεν βοηθητικός. Οι 
υπόλοιπες επιστήμες χρησιμοποιούν τα 
μαθηματικά για να λύσουν προβλήματα, με 
αποτέλεσμα η προσφορά των μαθηματικών 
να μην τονίζεται ιδιαίτερα. Ωστόσο δεν 
είναι ιδιαίτερα δύσκολο να πειστούμε ότι 
τα μαθηματικά βρίσκονται παντού, και ότι 
σαν παγκόσμια γλώσσα συμβάλλουν στην 
καλύτερη κατανόηση του κόσμου που μας 
περιβάλλει. Όπως είπε και ο Γαλιλαίος 
Γαλιλέι: «Το σύμπαν δεν μπορεί να διαβαστεί 
παρά μόνο αφού μαθευτεί η γλώσσα του και 
έχει γίνει εξοικείωση με τους χαρακτήρες με 
τους οποίους η γλώσσα του είναι γραμμένη. 
Η γλώσσα του είναι η μαθηματική γλώσσα, 
και τα γράμματα είναι τρίγωνα, κύκλοι και 
άλλα γεωμετρικά σχήματα, χωρίς τα οποία 
συνεπώς είναι ανθρωπίνως αδύνατο να 
κατανοηθεί έστω και μια λέξη. Χωρίς αυτά, 
κάποιος (που ασχολείται με την έρευνα για 
το σύμπαν) είναι σαν να περιπλανιέται σε ένα 
σκοτεινό λαβύρινθο». 

Για εμένα η ενασχόληση με τα Μαθηματικά 
ξεκίνησε από τις πρώτες τάξεις του 
δημοτικού, όταν και κατάλαβα πως το 
μάθημα αυτό ήταν κάτι περισσότερο από 
μια σειρά αριθμών με κάποια σύμβολα 
ανάμεσά τους, ήταν ένας άλλος κόσμος. 
Τότε με τη βοήθεια του πατέρα μου έκανα 
τα πρώτα μου βήματα στους μαθηματικούς 
διαγωνισμούς και άρχισα, δειλά δειλά, να 
μελετώ βιβλία με πιο προχωρημένα θέματα. 
Πλέον η ενασχόλησή μου με το μάθημα αυτό 
γίνεται σε καθημερινή βάση, καθώς, πέρα 
από ένα υποχρεωτικό μάθημα, για μένα 
είναι μία δραστηριότητα που μου προξενεί 
ευχαρίστηση, μέσω για παράδειγμα της 
λύσης ενός δύσκολου προβλήματος, αλλά 
πάνω  απ’ όλα γνώση και βάσεις για τη 
ζωή αλλά και όλα τα υπόλοιπα μαθήματα 
(ακόμα και θεωρητικής φύσης). Γι’ αυτόν 
κυρίως το λόγο, θα πρότεινα σε όλους 
τους μαθητές, ανεξαρτήτως ηλικίας και 
“κατεύθυνσης” να μην υπονομεύσουν την 
αξία των μαθηματικών στη ζωή τους και να 
προσπαθήσουν να κατανοήσουν τη σημασία 
τους μέσα από τη ζωή και όχι από τον αμιγώς 
χρησιμοθηρικό ρόλο τους στο εκπαιδευτικό 
μας σύστημα.  ●
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Τελευταίο σταθμό στο ταξίδι μου στους βαλκανικούς 
διαγωνισμούς αποτέλεσε η συμμετοχή μου στην 36η 

Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα που διεξήχθη στην πόλη 
Κισινάου της Μολδαβίας από 30 Απριλίου ως 5 Μαΐου του 2019. Σε 
αυτόν τον διαγωνισμό συμμετείχαν έντεκα χώρες από τα Βαλκάνια 
και εφτά  άλλες ως προσκεκλημένες. Η αλήθεια είναι πως ήμουν 
ενθουσιασμένος που θα πήγαινα σε μια χώρα όπως η Μολδαβία, όχι 
ιδιαίτερα τουριστική, για την οποία είχα ακούσει διάφορες απόψεις.
Το Κισινάου είναι μια ήσυχη και καλοδιατηρημένη πόλη 700 χιλιάδων 
κατοίκων. Δεσπόζουν οι μεγάλοι δρόμοι, τα πάρκα και το πράσινο 
που σίγουρα δίνουν άλλη ομορφιά στην πόλη. Θεωρείται δε μια από 
τις πιο πράσινες πόλεις της Ευρώπης, μπορεί και η πιο πράσινη. Η 
είσοδος στην πόλη είναι στην πραγματικότητα ένα πέρασμα μέσα 
από συστάδες εργατικών πολυκατοικιών. Τεράστια κτίρια με 
περισσότερους από είκοσι ορόφους εκτείνονται για εκατοντάδες 
μέτρα εκατέρωθεν της φαρδιάς λεωφόρου. Μπορεί κανείς να 
φανταστεί ως κέντρο της πόλης την περιοχή όπου τα σπίτια είναι 
χαμηλά, έχοντας έναν ή δύο ορόφους. Σ’ αυτή την περιοχή βρίσκονται 
τα περισσότερα καταστήματα, οι δημόσιες υπηρεσίες και τα μουσεία. 
Η ζωή εδώ είναι πολύ φτηνή για μας, οι τιμές περίπου στο 1/3 της 
Ελλάδας και οι μισθοί τους είναι πολύ μικρότεροι σε σχέση με αυτούς 
της Ελλάδας. Κατά τα άλλα, τα σοβιετικά κτίρια κυριαρχούν σε μια 
φτωχική πόλη, με πολύ κόσμο, και ήπιες καιρικές συνθήκες.

Την πρώτη μέρα οι αποστολές από όλες τις χώρες (κάθε αποστολή 
απαρτίζονταν από έξι διαγωνιζόμενους και δύο συνοδούς καθηγητές)  
έφτασαν στο Κισινάου. Μέναμε όλοι στο ίδιο κεντρικό ξενοδοχείο 
και εκεί είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε παλιούς φίλους και 
συναγωνιστές,  αλλά και να γνωρίσουμε νέους,  από άλλες χώρες.  
Τη δεύτερη μέρα πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης, όπου 
σε μια λαμπρή εκδήλωση, απολαύσαμε παραδοσιακούς χορούς 
και τραγούδια, καθώς και ομιλίες από Μολδαβούς πολικούς και 
μαθηματικούς.

Στη συνέχεια, την τρίτη μέρα έλαβε χώρα ο διαγωνισμός. 
Εκεί είχαμε τεσσεράμισι ώρες για να αντιμετωπίσουμε τέσσερα 
απαιτητικά προβλήματα. Ο διαγωνισμός είναι ατομικός και ο κάθε 
διαγωνιζόμενος λαμβάνει ή όχι διάκριση ανάλογα με την επίδοσή του.

Τις δύο επόμενες μέρες που γινόταν η διόρθωση των προβλημάτων,  
οι μαθητές λάβαμε μέρος σε προγραμματισμένες εκδρομές και 
γνωρίσαμε καλύτερα την πόλη. Σημείο αναφοράς στο Κισινάου είναι 
τα δύο πάρκα που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης. Ξεκινώντας 
από το of Parcul Catedralei επισκεφτήκαμε τον Ορθόδοξο Καθεδρικό 
Ναό του Κισινάου (Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului) που 
χτίστηκε το 1836 με χαρακτηριστική νεοκλασική αρχιτεκτονική και 
συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό καμπαναριό, κατασκευής του 1997. 
Μείναμε άφωνοι μπροστά στην Αψίδα του Θριάμβου, γνωστή και ως η 
“Ιερή Πύλη” που χτίστηκε το 1841 προς τιμήν της νίκης του ρωσικού 

Χάλκινο μετάλλιο στη Μολδαβία  
(36η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΩΛΑΣ
Γ' Λυκείου

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΩΛΑΣ

Χάλκινο μετάλλιο στην 36η Μαθηματική Βαλκανιάδα απέσπασε ο Δημήτρης 
Λώλας που διεξήχθη από 30 Απριλίου έως 5 Μάΐου 2019 στη Μολδαβία. 

Οι διακρίσεις των τελευταίων ετών οδήγησαν στο να γίνει δεκτός στο Πανεπιστήμιο Trinity του Cambridge 
όπου και θα συνεχίσει να εξελίσεται  στον τομέα των μαθηματικών.

Η 36η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΣΤΗ ΜΟΛΔΑΒΙΑ
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στρατού επί των Τούρκων. Το δεύτερο πάρκο 
ονομάζεται Grădina Publică Ştefan cel Mare 
şi Sfînt, από τον αγαπημένο στο μολδαβικό 
έθνος μεσαιωνικό πρίγκιπα Ştefan cel Mare, 
με σημείο αναφοράς το άγαλμά του. Γύρω 
από αυτό υπάρχει το Εθνικό Μουσείο Καλών 
Τεχνών, ένα μουσείο με ενδιαφέρουσες 
συλλογές σύγχρονης ευρωπαϊκής τέχνης, με 
έμφαση σε αξιόλογους καλλιτέχνες από τη 
Ρουμανία και τη Μολδαβία. Δίπλα είναι και 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 (Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)
Επιτυχών στους μαθηματικούς διαγωνισμούς:  Θαλής, Ευκλείδης 
• Αργυρό μετάλλιο στην Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Αρχιμήδης» 

(Αφορά μαθητές έως 15,5 ετών) 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 (Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)
Επιτυχών στους μαθηματικούς διαγωνισμούς: Θαλής, Ευκλείδης
• Χρυσό μετάλλιο στην Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Αρχιμήδης»
• Διάκριση στον Προκριματικό Μαθηματικό Διαγωνισμό Νέων  

(η τελική φάση για την επιλογή της εθνικής ομάδας)
• Χρυσό μετάλλιο στη Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων στο 

Βελιγράδι (Σερβία)

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 (Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)
Επιτυχών στους μαθηματικούς διαγωνισμούς: Θαλής, Ευκλείδης
• Χρυσό μετάλλιο στην Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Αρχιμήδης»
• Διάκριση στον Προκριματικό Μαθηματικό Διαγωνισμό Νέων  

(η τελική φάση για την επιλογή της εθνικής ομάδας)
• Χρυσό μετάλλιο στη Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων στην 

πόλη Σλάτινα (Ρουμανία)

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 (Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ)
Επιτυχών στους μαθηματικούς διαγωνισμούς: Θαλής, Ευκλείδης
• Χρυσό μετάλλιο στην Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Αρχιμήδης»
• Διάκριση στον Προκριματικό Μαθηματικό Διαγωνισμό (η τελική φάση 

για την επιλογή της εθνικής ομάδας)
• Ασημένιο μετάλλιο στη Μεσογειάδα Μαθηματικών

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΩΛΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ CV

Το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, στην 
πανεπιστημιούπολη Κέιμπριτζ, της Αγγλίας 
είναι το δεύτερο αρχαιότερο πανεπιστήμιο 

του συνολικού αγγλόφωνου πληθυσμού. Βρίσκεται 
στην καρδιά του κέντρου υψηλής τεχνολογίας 
που είναι γνωστό ως Σίλικον Φεν (Silicon Fen) 
και αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα τμήματα 
του τόξου Οξφόρδης-Κέιμπριτζ. Το πανεπιστήμιο 
αναπτύχθηκε από μια ομάδα λογίων στην πόλη 
του Κέιμπριτζ, η οποία σχηματίστηκε πιθανότατα 
το 1209 από ακαδημαϊκούς που εγκατέλειψαν την Οξφόρδη. Τα δύο 
πανεπιστήμια συνδυασμένα αναφέρονται ως "Όξμπριτζ".

ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2019 Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΩΛΑΣ ΕΓΙΝΕ ΔΕΚΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TRINITY ΤΟΥ CAMBRIDGE
Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ

το Μουσείο Pushkin, το σπίτι όπου ο μεγάλος 
Ρώσος ποιητής Alexander Pushkin πέρασε 
τα τρία χρόνια εξορίας του στη Μολδαβία, 
όπου έγραψε πολλά από τα κλασικά του έργα. 
Σήμερα λειτουργεί ως μουσείο με προσωπικά 
αντικείμενα και συλλογές αφιερωμένες στη 
μνήμη του.

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της 
βαθμολόγησης, το βράδυ της πέμπτης μέρας 
πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης και η 

απονομή μεταλλίων. Εγώ έλαβα το χάλκινο 
μετάλλιο, γεγονός το οποίο με γέμισε με 
συναισθήματα χαράς και ικανοποίησης.

Τέλος, τα ξημερώματα της έκτης 
ημέρας αποχωρήσαμε συγκινημένοι από τη 
Μολδαβία, καθώς ένα όμορφο ταξίδι έφτανε 
στο τέλος του. Έτσι, γεμάτος νέες εμπειρίες, 
έχοντας κλείσει τον κύκλο των μαθητικών 
διαγωνισμών, προετοιμάζομαι πλέον για τη 
μετάβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  ●

• Χάλκινο μετάλλιο στη Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα στην πόλη 
Οχρίδα  (Π.Γ.Δ.Μ.)

• Ασημένιο μετάλλιο στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα στην πόλη Ρίο 
Ντε Τζανέιρο (Βραζιλία)

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 (Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ)
Επιτυχών στους μαθηματικούς διαγωνισμούς: Θαλής, Ευκλείδης
• Χρυσό μετάλλιο στην Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Αρχιμήδης»
• Διάκριση στον Προκριματικό Μαθηματικό Διαγωνισμό (η τελική φάση 

για την επιλογή της εθνικής ομάδας)
• Ασημένιο μετάλλιο στη Μεσογειάδα Μαθηματικών
• Ασημένιο  μετάλλιο στη Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα στην πόλη 

Βελιγράδι (Σερβία)
• Χάλκινο  μετάλλιο στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα στην πόλη 

Κλούζ Ναπόκα (Ρουμανία)

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 (Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ)
Επιτυχών στους μαθηματικούς διαγωνισμούς: Θαλής, Ευκλείδης
• Χρυσό μετάλλιο στην Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Αρχιμήδης»
• Διάκριση στον Προκριματικό Μαθηματικό Διαγωνισμό (η τελική φάση 

για την επιλογή της εθνικής ομάδας)
• Ασημένιο μετάλλιο στη Μεσογειάδα Μαθηματικών
• Χάλκινο  μετάλλιο στη Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα στην πόλη 

Κισινάου (Μολδαβία)
• Εύφημη μνεία στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα στην πόλη Μπάθ 

(Μεγάλη Βρετανία)

Ακαδημαϊκά, το πανεπιστήμιο Κέιμπριτζ 
βρίσκεται ανάμεσα στα 5 πρώτα πανεπιστήμια 
παγκοσμίως. Είναι επίσης παραδοσιακά το 
ακαδημαϊκό ίδρυμα που επιλέγει η αγγλική 
βασιλική οικογένεια και από τις τάξεις του έχουν 
ξεπηδήσει 83 υποψήφιοι για το βραβείο Νομπέλ 
έως σήμερα, οι περισσότεροι από οποιοδήποτε 
άλλο πανεπιστήμιο στον κόσμο κατ' εκτίμηση. 
Αξιόλογοι απόφοιτοι του πανεπιστημίου είναι οι 
:Ισαάκ Νεύτων, Κάρολος Δαρβίνος, Στίβεν Χόκινγκ, 

Σρινιβάσα Ραχμάνατζαν, Μπέρτραντ Ράσελ, Λούντβιχ Βιτγκενστάιν, Σερ 
Φράνσις Μπέικον, Ρόμπερτ Οπενχάιμερ και πολλοί άλλοι. ●
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

Αρκετοί μαθητές και μαθήτριες του Σχολείου μας,  
με υπεύθυνους καθητηγητές Φυσικής τον  κ. Μανάκο και τον κ. Γιαννούλη,  

συμμετείχαν στον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής «Αριστοτέλης» που διεξήχθη  
το Σάββατο 13 Απριλίου 2019 στο 1ο Λύκειο Τρικάλων.  

Πρόκειται για έναν διαγωνισμό, που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρία Φυσικής για την Επιστήμη και 
την Εκπαίδευση (ΕΕΦΕΕ) και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Φυσικής).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού  
διακρίνονται οι εξής μαθητές του Σχολείου μας:

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 
ΤΡΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 
ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
ΓΟΥΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ) 
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ (Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ)

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
ΣΠΑΧΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ (Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 3ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΜΙΣΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΕΥΦΗΜΟΣ ΜΝΕΙΑ
ΔΟΥΓΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)
ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)
ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)

ΕΥΦΗΜΟΣ ΜΝΕΙΑ
ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ)

2 2

3 3

Ο Σύλλογος Διδασκόντων συγχαίρει όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που διακρίθηκαν 
και τους εύχεται να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο την προσπάθειά τους για νέες διακρίσεις. 
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Μετά από αναβολές οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία 
διεξαγωγής του Διαγωνισμού Φυσικής για το 2019. Η 
απόφαση να λάβω μέρος στον φετινό διαγωνισμό 

δεν ήταν εύκολη, αλλά αρκετή διστακτική, λόγω 
της προσπάθειας και του χρόνου που θα απαιτούσε 
η προετοιμασία. Όμως, τελικά, βασιζόμενος σε 
προηγούμενη εμπειρία, κατέληξα ότι τα οφέλη 
της συμμετοχής σε έναν τέτοιο διαγωνισμό σαφώς 
και άξιζαν την προσπάθεια, ενώ η διάκριση δεν 
ήταν απαραίτητη. Η προετοιμασία υποστηρίχθηκε 
σημαντικά από την οικογένειά μου και από το Σχολείο, 
που παρείχε συμπληρωματικά μαθήματα για την  καλύτερη 

Οι Θετικές Επιστήμες-ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγεται 
και η Φυσική-κατείχαν ήδη από τα χρόνια μου στο Δημοτικό 
μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Ο βασικότερος λόγος 

για τον οποίο συνέβαινε αυτό, ήταν το γεγονός ότι δεν 
απαιτούνταν από τους μαθητές η άκριτη αποστήθιση 
ολόκληρων κειμένων από το σχολικό βιβλίο. 
Απεναντίας, προϋπόθεση για την ενασχόληση με τις 
συγκεκριμένες επιστήμες αποτελούσε ανέκαθεν 
τόσο η γνώση της περιορισμένης-σε σχέση με 
άλλα μαθήματα-θεωρίας όσο και η εφαρμογή της 
σε ένα ευρύ φάσμα ασκήσεων-προκλήσεων που ως 
μαθητές καλούμαστε να επιλύσουμε. Ειδικότερα, η 
Φυσική είναι ένα κράμα των -προσωπικά αγαπημένων 
μου Μαθηματικών αλλά και των συγκεκριμένων κανόνων 
και θεωρίας που την καθιστούν ξεχωριστή σε σχέση με 
τις υπόλοιπες επιστήμες. Επιπλέον, εκείνο που μου κέντριζε το 
ενδιαφέρον από το Δημοτικό στο μάθημα των "Φυσικών", ήταν 
η αναζήτηση απαντήσεων σε ερωτήματα που αφορούσαν την 
κατανόηση του κόσμου που μας περιβάλλει αλλά ταυτόχρονα 
και φαινομένων της ίδιας της καθημερινής μας ζωής. Τι είναι η 
βαρύτητα; Τι σημαίνει κύκλωμα και τι ηλεκτρικό ρεύμα; Πώς είναι 

H Φυσική είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα 
μαθήματα του σχολικού προγράμματος, καθώς 
συνδυάζει άρτια τη θεωρία με τα πειράματα. 

Ωστόσο, σκόπιμο θα ήταν  να αναφερθεί ότι στην 
τάξη δίνεται έμφαση στη θεωρία. Έτσι τέτοιοι 
διαγωνισμοί όπως ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός 
Φυσικής μας δίνουν την ευκαιρία να ξεφύγουμε 
από το συνηθισμένο μάθημα και με την βοήθεια 

Άγγελος Φραγκιαδουλάκης, β΄ Γυμνασίου

Δήμητρα Καραθάνου, γ΄ Γυμνασίου

του καθηγητή μας κ. Γιαννούλη να κάνουμε διάφορα 
πειράματα, βλέποντας το μάθημα από άλλη σκοπιά. 
Φτάνοντας στην μέρα του διαγωνισμού, όλες οι 
δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε θεωρούνταν 
ξεπερασμένες και στο μυαλό όλων μας ήταν 
να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό. Τελικά η 

προσπάθεια στέφθηκε με επιτυχία, αφού το Σχολείο 
πέτυχε αρκετές διακρίσεις μεταξύ αυτών και τη δικιά 

μου με ασημένιο μετάλλιο. ●

αφομοίωση του μαθήματος, καθώς και για εμβάθυνση σε ασκήσεις 
υψηλότερου  επιπέδου. Τελικά, η όλη διαδικασία αποδείχθηκε 

λιγότερο κοπιαστική από το αναμενόμενο, ενώ οι μέρες 
πριν τον διαγωνισμό κύλησαν ομαλά και ξεκούραστα, 

με αποτέλεσμα τη μέρα του διαγωνισμού να μην 
αισθάνομαι σχεδόν καθόλου άγχος. Τα θέματα 
προφανώς δεν ήταν εύκολα, όμως με μία πιο 
προσεκτική ματιά γίνονταν καλύτερα κατανοητά 
και η επίλυση τους εφικτή. Φυσικά, η διάκρισή μου με 

ξάφνιασε ευχάριστα, αν και χωρίς αυτήν, πιστεύω ότι 
ο διαγωνισμός θα ήταν μια εξίσου μοναδική εμπειρία, 

γιατί η Φυσική είναι κατεξοχήν ένα από τα αγαπημένα μου 
μαθήματα. ●

Χρήστος Τρύπας, γ΄ Γυμνασίου

δυνατόν να λειτουργούν οι ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι μας; Πώς 
λειτουργεί ένα ρολόι-κούκος; Τι είναι φως; Πόσο θα πληρώσουμε αν 
παρακολουθούμε τηλεόραση για τρεις συνεχόμενες ώρες; Αυτές 

είναι μόνο λίγες από τις ερωτήσεις τις οποίες προσπαθούσαμε 
να απαντήσουμε στα μαθήματα Φυσικών και Φυσικής από 

το Δημοτικό σχολείο έως και το Γυμνάσιο αντίστοιχα. 
Βέβαια, στο να κατανοήσουμε εμείς οι μαθητές 
εκείνες τις αρκετά πολύπλοκες απαντήσεις 
συνέβαλαν σημαντικά και τα πειράματα τα οποία 
εκτελούσαμε στο εργαστήριο του σχολείου πάντα με 
τη βοήθεια των εκπαιδευτικών. Έτσι, καλλιεργήθηκε 

η αγάπη μου για τη Φυσική, κάθε άσκηση της οποίας 
αντιμετωπίζω τόσο ως πρόκληση-εμπειρία όσο και ως 

μια ευκαιρία να αποκτήσω νέες γνώσεις και να καταλάβω 
λίγο καλύτερα τον κόσμο γύρω μου. Είναι, λοιπόν, αυτή η αγάπη 

που με ώθησε στη συμμετοχή μου στον διαγωνισμό "Αριστοτέλης" 
στον οποίο απέσπασα το 2ο Βραβείο. Κλείνοντας θα ήθελα αφενός 
να ευχηθώ συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στον 
διαγωνισμό, σε εκείνα που διακρίθηκαν και αφετέρου να ευχαριστήσω 
τον φυσικό του σχολείου μας, κ. Γιαννούλη, ο οποίος ανέλαβε την 
προετοιμασία των μαθητών για τον διαγωνισμό. ●
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Ζ΄ Διαλυκειακοί
Ρητορικοί Αγώνες

Διοργανώθηκαν και φέτος για έβδομη συνεχόμενη χρονιά οι Ζ΄ Διαλυκειακοί Ρητορικοί Αγώνες στο 1ο ΓΕΛ 
Τρικάλων. Την Παρασκευή 1 και το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 μαθητές Λυκείων του νομού μας ξεδίπλωσαν 

τις ρητορικές τους ικανότητες, διασταυρώνοντας όχι τα ξίφη τους αλλά τους λόγους τους.

Οι αγώνες διοργανώνονται υπό την αιγίδα της Περιφερειακής  Ενότητας  
Τρικάλων, σε συνεργασία με τη Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων και 
με την υποστήριξη του Δήμου Τρικκαίων.

Οι μαθητές/ τριες διαγωνίστηκαν στο ομαδικό αγώνισμα των Διττών Λόγων, 
καθώς και στα ατομικά αγωνίσματα του Αυθόρμητου Λόγου, του Προτρεπτικού 
Λόγου και της Ορθογραφίας.

Οι αγώνες αυτοί δίνουν την ευκαιρία στα νέα παιδιά μέσα σε ένα κλίμα ευχάριστο, 
γεμάτο από ενθουσιασμό και έμπνευση που χαρακτηρίζουν τα νιάτα, να  εκφραστούν 
ανοικτά, με σαφή και τεκμηριωμένο λόγο πάνω σε θέματα επίκαιρα και διαχρονικά 
που απασχολούν όλους.

Οι ρητορικοί αγώνες αποτελούν άριστο μάθημα δημοκρατίας, καθώς μέσα από τη 
σύγκρουση των ιδεών και την αντιπαράθεση τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας 
οι μαθητές προετοιμάζονται για την θετική τους συμμετοχή στην κοινωνία των 
πολιτών. 

Αυθόρμητος λόγος:
1. Μαριάννα Στεργιούλη 
2. Δημήτρης Καμινιώτης

3. Λαμπρινή Παπαποστόλου
Μαρία Ψαρρή (αναπλ.)

Προτρεπτικός λόγος:
1. Ντινόπουλος Γεώργιος

2.Ζάχου Δήμητρα
3. Λύπα Εύα

Αλίκη Γιάγκα (αναπλ.)

Διττοί λόγοι:
1. Αλέξανδρος Αγγελάκης

2. Κωνσταντίνα Φατλέ
3. Ελένη Τσιγκαρίδα

Ειρήνη Καββαδία & Νάσος Μάντζιος
 (αναπλ.)

Αγώνισμα Ορθογραφίας:
1. Θάνος Κύρκος 

2. Αδριανή Νικολάου
Φίλιππος Αυγέρης & Ευαγγελία Κούκια

 (αναπλ.)

Χρονομέτρες:
1. Φίλιππος Γκέκας 

2.Φώτης Αναστασόπουλος

Ως κριτές συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί του 
Σχολείου μας Στέφανος Ψαρρής (Φιλόλογος), 
Πόπη Νταμπαλή – Λιούτα (Θεολόγος), Πάρης 

Νταγιάντας (Φυσικός) και Ειρήνη Κούκου 
(Φιλόλογος).

Την προετοιμασία της ομάδας επιμελήθηκε ο 
φιλόλογος κ. Ψαρρής Στέφανος.

Από το Σχολείο μας 
συμμετείχαν οι εξής 

μαθητές και μαθήτριες:
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Από το Σχολείο μας 
διακρίθηκε ως 2η καλύτερη 
ομιλήτρια Διττών Λόγων 
η μαθήτρια της Α΄ Λυκείου 
Ελένη Τσιγκαρίδα, ενώ οι 
Αλέξανδρος Αγγελάκης 
και Κωνσταντίνα Φατλέ 
έφτασαν στα Ημιτελικά των 
Διττών Λόγων.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
Α’ Λυκείου

Την Παρασκευή Παρασκευή και το Σάββατο 1η 
και 2η Μαρτίου 2019 αντίστοιχα διεξήχθησαν 
στο 1ο ΓΕΛ Τρικάλων οι Ζ΄ Διαλυκειακοί 

Ρητορικοί Αγώνες του Νομού μας. Μετά από προτροπή 
του καθηγητή μου κ. Στέφανου Ψαρρή, αποφάσισα 
να συμμετάσχω σ΄ αυτούς και συγκεκριμένα στο 
«αγώνισμα» των «Διττών Λόγων», εκπροσωπώντας 
το Σχολείο μου, τα εκπαιδευτήρια «Αθηνά». Επέλεξα 
αυτήν τη «δοκιμασία», διότι για μένα ήταν ό,τι πιο 
συναρπαστικό και ταυτόχρονα θελκτικό, καθώς η 
ομαδικότητα και η συνεργασία αποτελούν πάντα τις 
προτεραιότητές μου.

Η αμηχανία, η αγωνία και η ένταση ήταν τα συναι-
σθήματα που με διακατείχαν την πρώτη μέρα, καθώς 
η εμπειρία ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Όταν 
ξεκινήσαμε όμως τη διαδικασία με τα άλλα παιδιά,  
ο ρυθμός με συνεπήρε, τα πήγαμε πολύ καλά ως 
ομάδα αλλά και ο ίδιος προσωπικά διακρίθηκα και 
αυτό μου έδωσε θάρρος να συνεχίσω. Η παραπάνω 
αίσθηση επιβεβαιώθηκε με την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων, βάσει των οποίων η ομάδα μου είχε 
προκριθεί στους προημιτελικούς που διεξαγόταν την 
επομένη. Χαρά και αυτοπεποίθηση με πλημμύρισαν. 
Την επόμενη ημέρα ο συναγωνισμός ήταν μεγάλος. 
Εξίσου και η προσπάθεια που καταβάλαμε. Καταφέραμε 
να αντεπεξέλθουμε σε ικανοποιητικότατο βαθμό 
συναγωνιζόμενοι και παιδιά μεγαλύτερων τάξεων. 

Ευελπιστώ να συμμετάσχω και την επόμενη χρονιά 
πιο έμπειρος, πιο ώριμος και πιο έτοιμος για να βιώσω 
πρωτίστως τα ίδια έντονα συναισθήματα αυτής της 
διαδικασίας. ●

Αγώνισμα «Διττών Λόγων»
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΑΤΛΕ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΓΚΑΡΙΔΑ
Α’ Λυκείου Α’ Λυκείου

H γλώσσα γλώσσα αποτελεί τον τελειότερο κώδικα 
επικοινωνίας και το ισχυρότερο μέσο ανταλλαγής 
απόψεων, ιδεών και σκέψεων. Μέσω των Ζ’ Διαλυκειακών 

Αγώνων που διεξήχθησαν στο 1ο Λύκειο Τρικάλων δόθηκε η 
ευκαιρία σε εμένα και τους συμμαθητές μου να συνειδητοποιήσουμε 
πραγματικά την αξία αυτής της διαπίστωσης, παίρνοντας μέρος 
σε μία μοναδική και καρποφόρα εμπειρία. Μετά από αρκετή 
προετοιμασία και καθοδήγηση από τον υπεύθυνο καθηγητή κ. 
Στέφανο Ψαρρή, η ομάδα μαθητών της Α αλλά και της Β λυκείου ήταν 
πλέον έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε ρητορική αναμέτρηση.

Το αγώνισμα του διττού λόγου, στο οποίο και συμμετείχα, μου 
άφησε μια γλυκιά επίγευση, αφού κατανόησα καλύτερα την αξία 
της πειθούς και των ορθολογικών επιχειρημάτων στο πλαίσιο της 
γλωσσικής αναμέτρησης με παιδιά από άλλα Λύκεια. Τα θέματα τα 
οποία πραγματευτήκαμε ήταν καίρια και εξαιρετικά ενδιαφέροντα, 
ενώ χαρακτηριστικό τους γνώρισμα ήταν η πολυπρισματικότητα 
των απόψεων που απέρρεαν από αυτά. Εξάλλου, το συγκεκριμένο 
αγώνισμα αποσκοπεί στην παραδοχή ότι καμία άποψη δεν είναι 
απόλυτη αλλά ότι υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα επιχειρημάτων που 
αποδεικνύουν το αντίθετο.  Έτσι, με τη σειρά οι ερασιτέχνες βέβαια, 
αλλά εξαιρετικά ικανοί ρήτορες-μαθητές παρέθεσαν τις ιδέες τους 
μέσω μιας αποτελεσματικής συζήτησης.

Λίγη ώρα μετά την λήξη της πρώτης φάσης των αγωνισμάτων, 
όλοι οι διαγωνιζόμενοι ενημερωθήκαμε σχετικά με τα αποτελέ-
σματα των Αγώνων, τα οποία αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του 
1ου Λυκείου. Η χαρά που διακατείχε εμένα και την ομάδα μου 
όταν μάθαμε ότι περάσαμε στην δεύτερη φάση ήταν απερίγραπτη. 
Ωστόσο, οι δοκιμασίες έγιναν ακόμα πιο απαιτητικές καθώς έπρεπε 
να αντιμετωπίσουμε καλύτερους αντιπάλους και να διαβουλευτούμε 
σχετικά με πιο σύνθετα και αμφιλεγόμενα θέματα, εκθέτοντας τους 
εαυτούς μας για άλλη μια φορά στο πολυπληθές κοινό. 

Εν τέλει, η όποια διάκριση που κατακτιέται, αποτελεί αναμφίβολα 
δίκαιη ανταμοιβή των κόπων σου, ωστόσο αυτό που έχει πραγματικά 
σημασία είναι η συναναστροφή με άτομα διαφορετικών νοοτροπιών, 
απόψεων και τρόπων σκέψης και οι κερδοφόρες ακαδημαϊκές 
εμπειρίες. Ελπίζω πραγματικά ο θεσμός των Ρητορικών Αγώνων να 
γίνει ένα αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής σχολικής κοινότητας και 
η προσέλευση μαθητών από όλα τα λύκεια να συνεχίσει να αυξάνεται. 
●

Συνεργαζόμαστε...ρητορεύοντας Αποκτήσαμε εφόδια και γνώσεις 

Ο ι ρητορικοί αγώνες με τη φιλοσοφία τους συναρπάζουν όλους 
σχεδόν τους μαθητές του Λυκείου, αλλά και του Γυμνασίου, 
κάθε χρόνο. Όταν λοιπόν, ο φιλόλογος της τάξης μας κ. Στ. 

Ψαρρής παρουσίασε αναλυτικά την διαδικασία, οι περισσότεροι από 
τους μαθητές της α λυκείου επιθυμούσαν να συμμετάσχουν, όμως 
αυτό ήταν αδύνατο, αφού οι μαθητές ξεπερνούσαν τον ανώτερο 
αριθμό συμμετοχής. Έτσι, με δίκαιο τρόπο μαθητές κληρώθηκαν για 
να συμμετάσχουν σ’ αυτόν τον αγώνα λόγου. Είμαι τυχερή που αναμεσά 
σ’ αυτούς βρισκόμουν και εγώ. Η επιλογή μεταξύ των αγωνισμάτων 
της ορθογραφίας, του Προτρεπτικού, του Αυθόρμητου και των Διττών 
λόγων με προβλημάτιζε αρκετά. Εν τέλει επέλεξα το άθλημα των 
Διττών Λόγων καθώς πρόκειται για ένα ομαδικό και ανταγωνιστικό 
άθλημα προφορικού λόγου, στο οποίο η κάθε ομάδα αντιπαρατίθεται 
δημόσια με επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα.

Την ημέρα των Αγώνων αρκετοί μαθητές παραβρέθηκαν στο 
χώρο του 1ου Γενικού Λυκείου. Η οργάνωση αυτής της εκδήλωσης 
ήταν εκπληκτική, οι εθελοντές συνεργάσιμοι και οι καθηγητές 
ήταν αρωγοί στην προσπάθεια μας. Αφού εισήλθαμε στην αίθουσα, 
εγώ και η ομάδα μου κοιτάξαμε τα άγνωστα για μας θέματα με πολύ 
ενδιαφέρον. Η διαδικασία ήταν διασκεδαστική και συναρπαστική διότι 
το κάθε μέλος των ομάδων προσπαθούσε παθιασμένα να στηρίξει την 
θέση του. Τελικά, καταφέραμε να προκριθούμε με την αξία μας στον 
τελικό. Γεμάτοι αφοσίωση και αυτοπεποίθηση, από την κατάλληλη 
προετοιμασία των θεμάτων, δώσαμε όλοι τα δυνατά μας την ώρα 
της ομιλίας. Μετά το πέρας του τελικού αγώνα αποχωρήσαμε από το 
χώρο που βρισκόμασταν και κατευθυνθήκαμε σε κάποιον άλλον, ώστε 
να ηρεμήσουμε από όλο το άγχος που μας κατέκλυζε, γεμάτοι αγωνία 
για τα αποτελέσματα. Όταν βγήκαν οι καθηγητές μας ενημέρωσαν, 
είχαμε κατακτήσει τη 2η θέση και είμασταν πολύ χαρούμενοι που 
καταφέραμε να φτάσουμε ως εκεί. Μπορεί να μην κερδίσαμε την 
πρώτη θέση αλλά ζήσαμε μια καταπληκτική εμπειρία, αποκτήσαμε 
εφόδια και γνώσεις, κάναμε καινούριες γνωριμίες και μάθαμε πόσο 
εύκολο είναι να διεκδικήσεις αυτό που επιθυμείς με τα σωστά 
επιχειρήματα. Θα επιθυμούσα να ξανασυμμετάσχω χωρίς δισταγμό. 
Πιστεύω πως αυτή η εμπειρία και όλες αυτές οι αναμνήσεις θα μου 
μείνουν αξέχαστες και θα τις θυμάμαι για μια ζωή.●
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Ένα αισιόδοξο μήνυμα για 
την εποχή μας και την 

κοινωνία μας

Η υλοποίηση του Ποιητικού Συμποσίου 
στο 3ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων δίνει 
ετησίως τη δυνατότητα σε πλήθος 

μαθητών και μαθητριών του νομού μας 
να δημιουργήσουν πρωτότυπα ποιήματα, 
εξωτερικεύοντας έτσι τα συναισθήματά 
τους και τους προβληματισμούς τους πάνω 
σε μια ευρεία ποικιλία θεμάτων. Γι’ αυτό 
και φέτος, αρκετοί μαθητές του Σχολείου 
μας αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε στο Ζ’ 
Ποιητικό Συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε 
στις 15 Μαρτίου 2019, έχοντας ως υπεύθυνη 
της δράσης και συνοδό μας τη φιλόλογο κα 
Εύη Καραβασίλη.

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής, όλοι 
οι συμμετάσχοντες παρευρεθήκαμε στον 
χώρο του 3ου Λυκείου. Στόχος ήταν η 
προετοιμασία για την εκδήλωση που θα 
ακολουθούσε, καθώς και η εξοικείωση με τη 
διαδικασία ανάγνωσης των ποιημάτων μας 
μπροστά από το πολυπληθές ακροατήριο 
του αμφιθεάτρου. Με την ολοκλήρωση 
της «πρόβας», ο διευθυντής του σχολείου 
κ. Αργυρόπουλος Ευάγγελος ανακοίνωσε 
την επίσημη έναρξη του Συμποσίου, ενώ 
στη διάρκεια της μεστής ομιλίας του 
αναφέρθηκε τόσο στη διαχρονική αξία της 
ποίησης, όσο και στη σπουδαιότητα της 
απήχησής της στους νέους ανθρώπους. Στη 
συνέχεια, πραγματοποιήθηκε μια σύντομη 

αναδρομή στη ζωή του αείμνηστου Έλληνα 
λογοτέχνη Οδυσσέα Ελύτη και κατόπιν 
ακολούθησε η απαγγελία των ποιημάτων από 
τους ίδιους τους δημιουργούς τους. Αξίζει, 
ακόμη, να σημειωθεί η μέθεξη ορισμένων 
εκπαιδευτικών με τα προσωπικά τους έργα 
στο τέλος της εκδήλωσης, ενώ σημαντική 
ήταν και η συμβολή της ορχήστρας του 
σχολείου στην επιτυχία της διεξαγωγής 
του Συμποσίου. Πραγματικά, η παρουσίαση 
μελοποιημένης ποίησης προσέφερε μια 
ευχάριστη νότα στην ατμόσφαιρα, κρατώντας 
παράλληλα αμείωτο το ενδιαφέρον και την 
προσοχή όλων μας.

Η εμπειρία μας στο Ζ’ Ποιητικό Συμπόσιο 
ήταν αναμφίβολα ξεχωριστή. Όχι μόνο 
γιατί μπορέσαμε να συναντηθούμε με 

συνομήλικους μας με τους οποίους μας 
συνδέει η αγάπη για την ποίηση, αλλά και γιατί 
καταφέραμε να απευθύνουμε τις σκέψεις μας 
σε ένα ευρύτερο κοινό. Μάλιστα, η ύπαρξη 
πολυάριθμων έργων με συναισθηματικούς 
ή και φιλοσοφικούς στοχασμούς σε θέματα 
που απασχολούν τη φύση του ανθρώπου 
ή που μαστίζουν τη σύγχρονη παγκόσμια 
κοινωνία διέγειρε θετικότατες εντυπώσεις 
για τα ερεθίσματα που δέχονται οι νέοι 
στην εποχή μας και αποτέλεσε δείγμα 
της ενεργητικότητας που μας διακατέχει. 
Ευελπιστούμε, λοιπόν, να έχουμε και στο 
μέλλον ανάλογες εμπειρίες που καλλιεργούν 
τις εκφραστικές μας δυνατότητες και 
ταυτόχρονα συμβάλλουν στην εμβάθυνση 
στον πλούτο της μητρικής μας γλώσσας. ●

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ, A’ ΛΥΚΕΙΟΥ
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Τι είναι άραγε η αγάπη;
Πάντοτε μας οδηγεί στην ευτυχία;
Ή μήπως μας ωθεί στην στενοχώρια, στην απομόνωση,
στην αυτοκαταστροφή μας;
Ίσως η απάντηση να βρίσκεται κάπου στο ενδιάμεσο.
Μα εγώ επιλέγω τον πόνο, την θλίψη.
Γιατί πότε ξανά έχεις υπάρξει τόσο αδύναμος;
Πότε εμπιστεύτηκες την εύθραυστη καρδιά σου στα χέρια κάποιου ξένου;
Πότε αποφάσισες ότι η ίδια σου η ύπαρξη σου είναι αδιάφορη
μπροστά στην ευδαιμονία του άλλου;
Ο εγκέφαλος παύει να λειτουργεί, παγώνει.
Ώσπου ο άνθρωπός σου δεν είναι πλέον εκεί.
Έχει φύγει και μαζί του πήρε κομμάτια αυτής…
Της μικρής, της αθώας, της άμαθης καρδιάς σου. 
Ήταν όσα σου έλεγε ψέματα;
Ήσουν, όντως, κάτι σημαντικό;
«Γιατί;», συνεχώς ρωτάς.
Ωστόσο, το μόνο που υπάρχει είναι ένα κενό
και δεν ανταποκρίνεται σε τέτοιου είδους ερωτήματα.
Ενίοτε, τούτο ισχύει και για τους ανθρώπους.
Τα έσχατα λόγια αντηχούν 
και σαν από μαχαίρι χαράζονται στο μυαλό σου.
Για να μην λησμονήσεις ποτέ τούτες τις λέξεις,
τις ύστατες λέξεις.
Διότι και ο πόνος θα υποχωρήσει με την πάροδο του χρόνου.
Θα ξεχαστούν, όμως, οι λέξεις; 
Και τι δεν θα ‘δινες για ακόμη μία στιγμή μαζί του,
για έναν καβγά.
Όλα κάποια στιγμή χάνονται.
Οι αναμνήσεις, ωστόσο, διατηρούνται για πάντα.
Εκείνες και το «Γιατί;».

Η  
Ευαγγελία Κούκια γεννήθηκε στα Τρίκαλα στις 14 Αυγούστου 2003. Είναι 
μαθήτρια της Α’ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά». Μεγάλη της αγάπη 
είναι ο κινηματογράφος και η ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων. Συμμετείχε 

ήδη σε τέσσερα Μαθητικά Συνέδρια Προσομοίωσης Ηνωμένων Εθνών, καθώς και 
σε ένα Μαθητικό Συνέδριο Προσομοίωσης Ολομέλειας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Η ενασχόλησή της με την ποίηση πηγάζει από την ανάγκη εξωτερίκευσης των 
σκέψεων και των συναισθημάτων της για την επίτευξη εσωτερικής γαλήνης. 
Είναι η πρώτη συμμετοχή της στο Ποιητικό Συμπόσιο. 

Γιατί;

Ευαγγελία Κούκια 
Α’ Λυκείου

Έρχεται χιόνι και κρύο απλώνει στην έρημη γη. 
Έγιναν άσπρα όλα, μα έξω κανείς δεν τριγυρνά.
Έχει σκοτάδι, ο ήλιος δύει
και τρόμος επικρατεί.
Στην έρημη γη περπατάει στρατιά βαρβαρική
και όταν κανείς δεν είναι εκεί,
όταν κανείς δεν κοιτάει
ο τρόμος επικρατεί.
Έγινε ερυθρόλευκη η γη,
κάψαν το νησί.
Εβδομήντα τέσσερεις μέρες βάφαν οι πειρατές
και γράφαν τέσσερεις στρατιές. 

Σαν, όμως, ο ήλιος ανέτειλε, να κρύβονται πια δεν μπορούν.
σταμάτησαν να προχωρούν.
Κατάλαβαν πως μια Μεγαλόνησο ολόκληρη δεν μπορούν,
δεν μπορούν να τυραννούν.
     Και κόψαν την χώρα ξανά στα δυό,
     μα εσύ ήσουν αλλού.
     Και κόψαν τα μνημεία στα δυό.
     Πες πού είσαι πού?

Και λες πως πιστεύεις στο Θεό,
μα ο βάρβαρος εσένα έχει αρχηγό.
Το χρήμα σε κυβερνά,
σου αρέσει η σιωπή και η διαφθορά.

Μα, πάντα ήσουν αλλού, ενώ εγώ πέθαινα για σένα

και έδινες στο βάρβαρο στρατό, κρίμα,
μια και βάρβαρος είσαι και εσύ.
Εγώ σου έδωσα πολιτισμό και εσύ μου πήρες τη ζωή.
Τους Αττίλες εσύ ξεσηκώνεις, όμως μια μέρα ο Αττίλας θα σου επιτεθεί,
γιατί ποτέ δεν ήσουν εκεί.
Το μάτι σου έκλεινες σ' αυτόν, δεν είναι ψέμα,
να που όμως τώρα πολεμάει και σένα.

Βέβαια σαν σου επιτίθεται, τον στέλνεις ξανά σε μένα.
Τον λαδώνεις συνεχώς, με πνίγεις στο ψέμα.
Όμως ο ήλιος δύει από την Ανατολή
και αυτή στέλνει το φως του στη Δύση.
Αν συνεχίσεις να με πολεμάς, ο Ήλιος εδώ θα δύσει
και σκοτάδι θα απλωθεί αιώνια στη Δύση.

Μάθε από πού έρχεται ο πολιτισμός,
από πού έρχεται το φως.
Αν δεν μπορείς να με βοηθήσεις
τουλάχιστον μην με πολεμάς.

Ο 
Φίλιππος Αυγέρης είναι μαθητής της  Α΄ Λυκείου των εκπαιδευτηρίων "Αθηνά". 
Γεννήθηκε και έζησε τα πρώτα έξι χρόνια της ζωής του στη Στοκχόλμη, την 
πρωτεύουσα της Σουηδίας. Ενδιαφέρεται για τις θετικές επιστήμες και στον 

ελεύθερό του χρόνο ασχολείται με τον αθλητισμό και ειδικότερα το ποδόσφαιρο 
και το τένις.

"Αττίλας"

Φίλιππος Αυγέρης
Α’ Λυκείου

Όπως με καταντάς, θα καταντάς και εσύ,
μη μου παίρνεις την ελευθερία, μη μου παίρνεις τη ζωή.

Τους Αττίλες μη φοβάσαι, τους διώχνει το φως,
θα φύγουν για πάντα, αρκεί να είσαι φίλος μου και όχι εχθρός.
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Μεγαλώναμε και καθώς ο χρόνος προχωρούσε εμείς τρέχαμε παράλληλά του 
κυνηγώντας την άκρη του ουράνιου τόξου αναζητώντας το χρυσάφι που μας 
είχαν τάξει 
Πλέον όμως τα πουλιά είχαν σταματήσει να κελαηδούν
Ο ροζ ουρανός είχε γίνει μπλε.. σχεδόν άσπρος
Τα δροσιστικά παγωτά του καλοκαιριού είχαν λιώσει
Και οι κούνιες από πολύχρωμες είχαν γίνει ένα μουντό πορτοκαλί
Οι τοίχοι με τις ζωγραφιές είχαν γίνει άσπροι
Οι χαρούμενες φωνές είχαν σβήσει και τα γήπεδα είχαν αδειάσει
Τα φθαρμένα λάστιχα των ποδηλάτων είχαν ξεφουσκώσει
Οι φωνές χαράς και άρνησης της ήττας είχαν χαθεί 
Ο ήχος των βημάτων στα ξεραμένα φύλλα από ανθρώπους που έψαχναν μια 
νέα ελπίδα είχε σιγήσει 
Τα βρεγμένα ρούχα από τον πόλεμο του νερού είχαν στεγνώσει 
Οι ήχοι από τις σκουριασμένες αλυσίδες των κούνιων είχαν σταματήσει 
Οι πολύτιμες μπάλες είχαν πεταχτεί
Ο μεγάλος πλάτανος που είχε στεγάσει τόσες και τόσες αναμνήσεις είχε 
ξεριζωθεί 
Τα φώτα είχαν σβήσει 
Η βροχή είχε ξεθωριάσει τα γραμμένα και –πλέον- ερημωμένα παγκάκια
Οι ‘δεδομένες’ στιγμές είχαν γίνει λιγοστές (γιατί άραγε;) φωτογραφίες σε 
κάποιο ξεχασμένο σκονισμένο άλμπουμ
Οι υποσχέσεις δεν είχαν προλάβει να πραγματοποιηθούν και είχαν γίνει 
μετέωρες 
Οι παρτίδες παιχνιδιών είχαν μείνει στη μέση 
Οι ‘αγώνες’ ποδοσφαίρου δεν είχαν προλάβει να λήξουν και οι ‘νικητές’ 
δεν είχαν προλάβει να πανηγυρίσουν 
Τα όνειρα πού είχαν πάει;
Ο χρόνος σαν να είχε σταματήσει και η καθημερινότητα είχε γίνει μία θολή 
ανάμνηση 
Οι ζωντανοί και αγαπημένοι δρόμοι από δρόμοι συζήτησης και γέλιου είχαν 
γίνει μονοπάτια γρήγορα περπατημένα με το κεφάλι σκυφτό 
Πλέον δεν κοιτούσαν τον ουρανό και τα αστέρια με μάτια γεμάτα 
αστερόσκονη και ελπίδες για τα όνειρά τους αλλά για άλλο λόγο

Σε μία προσπάθεια να γίνει το μέρος σου πιο ζωντανό είχαν ξεριζωθεί 
ολόκληροι κήποι και είχαν ξεγυμνωθεί ολόκληροι έναστροι ουρανοί
Σε μία προσπάθεια να γίνει πιο ζεστό είχαν χυθεί δάκρια, είχαν λυγίσει 
κορμιά με τα γόνατα να ακουμπούν στο χώμα ανάβοντας τις πεθαμένες 
ελπίδες που είχες αφήσει πίσω 
Τα χαμόγελα είχαν πλέον σβήσει, οι αναμνήσεις όμως είχαν μείνει 
ζωντανές

Πριν ανάψει, κοίταξε πίσω μήπως και κάτι είχε αλλάξει μήπως όλο αυτό 

Η  
Κωνσταντίνα Κουκουτσέλου γεννήθηκε στην Πύλη Τρικάλων στις 5 Μαρτίου 
του 2003 και είναι μαθήτρια της Α΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά». 
Γνωρίζει την αγγλική και γερμανική γλώσσα. Στον ελεύθερό της χρόνο της 

αρέσει να γυμνάζεται και να διαβάζει  εξωσχολικά βιβλία. Ακόμη, ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον της προξενεί η ποίηση και η συγγραφή. Τον Μάιο του 2018 διακρίθηκε 
στον 1ο  Διαγωνισμό Διηγήματος Μικρής Φόρμας.

Ελπίδες;

Κωνσταντίνα Κουκουτσέλου
Α’ Λυκείου

Μας πιάνει η τρέλα τρέχουμε στην πόλη μαζί 
Στο χαμόγελό της είδα όσα δεν είχα ξαναδεί 
Η μελωδία της ευτυχίας στο μυαλό μου αντηχεί 
Και ας μην μπορώ να της προσφέρω όσα της δίνουν αυτοί 

Στον αέρα κενά 
Τα σκηνικά είναι θολά 
Μόνο εσύ μέσα στο μυαλό μου δεν κοιμάμαι καλά 
Μοναχική η βραδιά 
Μονολογεί η καρδιά 
Παραμιλάω. Τα τετράστιχα που γράφω κρυφά
Περπατάω στα στενά που μίσησα και με έκανες να αγαπήσω 
Προσπαθώντας με δύο βόλτες τις αναμνήσεις να σβήσω 
Τυχαία να σε συναντήσω 
Υπάρχουν ερωτήσεις που αρνούμαι να απαντήσω 

Μια μέρα αποφάσισες να φύγεις μακριά μου 
Δεν έκανες τον κόπο να δεις από την μεριά μου
Δεν έκανες τον κόπο να δεις πίσω απ’ τα γυαλιά μου 
Δεν βρήκαμε την λύση στην εξίσωση γλυκιά μου.
Τώρα τις νύχτες τις μέρες νιώθω μόνος 
Κυλάει βασανιστικά Ο χρόνος 
Της μοναχικότητας αχάριστος ο πόνος 
Της αγάπης άρχισε απότομα Ο δρόμος.

Ο 
Νάσος Μάντζιος γεννήθηκε στις 16/09/2003 στην Αθήνα και είναι μαθητής 
της Α΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά». Μεγάλωσε στα Τρίκαλα. Στον 
ελεύθερό του χρόνο ασχολείται με τον προγραμματισμό και τη δημιουργία 

μικροεφαρμογών. Επίσης, γνωρίζει αγγλικά και γερμανικά. Ακόμη, του αρέσει η 
γραφή στίχων και η δημιουργία και «σύνθεση» μουσικής κυρίως ηλεκτρονικής 
(beats). Η ποίηση του κινεί το ενδιαφέρον, εφόσον είναι ένας εναλλακτικός 
τρόπος έκφρασης, διαφορετικός από τους κλασικούς όπως η ζωγραφική. 

H εξίσωση

Νάσος Μάντζιος
Α’ Λυκείου

ήταν ένα κακό όνειρο
Μία ακόμη χαμένη ελπίδα 
Έσκυψε την άναψε 
Άφησε τα λουλούδια και έφυγε
Οι αναμνήσεις, ωστόσο, διατηρούνται για πάντα.
Εκείνες και το «Γιατί;».
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Το μέρος αυτό είναι μαγευτικό 
η μουσική του αέρα είναι σαν απαλή μελωδία 
δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό.

Οι άνθρωποι τελικά είναι κάτι καλό ή κακό;
Ποιος ξέρει;
Το μέρος αυτό πριν το ακουμπήσει αυτό 
το κτήνος ήταν η απόλυτη ομορφιά και γαλήνη 

Ένα πουλί στο δέντρο μου λέει 
κοίτα πού κατάντησαν 
να μαζεύουν τα απομεινάρια. 
Εμείς  τα πουλιά δεν  μπορούμε χωρίς φτερά. 
Εσείς είστε χωρίς φτερά
και  ξέρετε γιατί;
Διότι είστε αχάριστοι. 

Αν δεν απολαύσεις αυτά που έχεις 
έστω για ένα λεπτό μετά εξαφανίζεται 
και έτσι χάνεις την ισορροπία , 

μην το πειράζεις 
έχει ένα σκοπό από την αρχή 
για να είναι έτσι. 

Έτσι, το φτιάχνει για να το απολαύσεις 
και όχι να το καταστρέψει. 

Έφυγε αυτό το σοφό πολύ, 
καλά λένε ότι οι κουκουβάγιες είναι έξυπνες .

Κοίταξα γύρω μου και κατάλαβα τι εννοείς, 
ότι αυτός ο τόπος που είναι τώρα θα εξαφανιστεί.

Τελικά, ο άνθρωπος είναι το θεριό,
αυτός φταίει για όλα. Κοιτά το  όφελός του. 

Μακάρι αυτό το μέρος να μείνει έτσι, 
διότι για εμένα είναι το μαγικό μέρος. 

Πέφτει ένα φύλο στην παλάμη μου 
ήταν υγρό σαν δάκρυ, το δέντρο μάλλον 
συμφωνούσε με την κουκουβάγια. 

Σαν να μου έλεγε να μην αφήσω 
αυτό το μέρος να καταστραφεί. 

Μου φωνάζει βοήθεια, δάκρυσα και 
έφυγα χαμένη στα δάκρυα των δέντρων.

Η  
Χριστίνα Παπαβασιλείου γεννήθηκε στα Τρίκαλα στις 25 Αυγούστου 2002. 
Είναι μαθήτρια της Β ΄Λυκείου του Σχολείου μας. Έχει μεγάλη αγάπη για 
τον αθλητισμό και το αγαπημένο της άθλημα είναι το τένις, με το οποίο 

ασχολείται σοβαρά. Της αρέσει στον ελεύθερό της χρόνο να τραγουδάει και 
να γράφει ποιήματα. Η ποίηση την βοηθά να εκφραστεί και την διεγείρει 
συναισθηματικά. Είναι η δεύτερη συμμετοχή της στο Ποιητικό Συμπόσιο.

"Το μαγευτικό μέρος"

Χριστίνα Παπαβασιλείου
B’ Λυκείου

Θυμάμαι τα λόγια που μου έλεγες μικρή
Σίγουρα κι εσύ δεν τα έχεις ξεχάσει.
Τότε που με νανουρίσματα και με παραμύθια
προσπαθούσες να με αποκοιμίσεις,
πάνω στο μικρό άνετό μου κρεβατάκι.
Τότε που μου χάιδευες τα μαλλιά
με την μεγάλη σου παλάμη.
Τότε που μου έλεγες να κοιμηθώ,
για να μεγαλώσω γρήγορα
και να κάνω τα όνειρά μου αληθινά.
Να φτιάξω το δικό μου παλάτι
στην κορυφή του ψηλότερου λόφου.
Να ταξιδεύω με τα πιο γρήγορα καράβια
σ' όλα τα μέρη του κόσμου.
Να βρω ανθρώπους καλούς,
που να μου δίνουν χαρά
Αυτά και άλλα πολλά μου έλεγες.
Και με έκανες να ελπίζω για το μέλλον
και να πιστεύω ότι η ζωή μου
θα είναι ένα παραμύθι.
Ξέχασες όμως να μου πεις
ότι στο παραμύθι αυτό
οι ήρωες δεν θα είναι μάγοι και νεράιδες.
Ούτε ότι το παλάτι μου θα είναι
μια σκηνή μέσα στο κρύο και τη βροχή.
Ούτε ότι το γρήγορο καράβι θα είναι
μια μικρή ξεφούσκωτη βάρκα
με επιβάτες το φόβο και τη μοναξιά
και προορισμό το σκοτάδι.
Ούτε ακόμη ότι θα με τριγυρνούν ξένοι
που θα με υποτιμούν και θα με βασανίζουν .
Και τώρα αναρωτιέμαι ποια μάγισσα
με έριξε σ' αυτό το παραμύθι
και ποιο λυχνάρι μπορώ να βρω
να του ευχηθώ να με ελευθερώσει...

Η  
Μαριάννα Στεργιούλη γεννήθηκε στα Τρίκαλα στις 29 Ιουλίου 2003. Είναι 
μαθήτρια της Α' Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά». Οι πιο μεγάλες της 
αγάπες είναι ο χορός και η λογοτεχνία, η οποία  αποτέλεσε αφορμή για 

την ενασχόλησή της με την ποίηση.  Πιστεύει ότι η ποίηση έχει τη δύναμη να 
εξωτερικεύει τα βιώματα και τα συναισθήματά του ανθρώπου, που δεν εκφράζει 
με την ίδια ευκολία στον προφορικό λόγο. Είναι η πρώτη συμμετοχή της στο 
Ποιητικό Συμπόσιο.

"Το Παραμύθι μου"

Μαριάννα Στεργιούλη
A’ Λυκείου
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Θυμάσαι ακόμα την ημέρα που σε εκείνα τα σκαλιά μου ψιθύρισες "σ’ 
αγαπώ";
Εγώ τη θυμάμαι
Τη θυμάμαι κάθε μέρα 
Και κάθε μέρα μου λείπεις πιο πολύ
Και κάθε μέρα που περνά χωρίς εσένα είναι σαν χίλια φθινόπωρα
Μα εγώ λάτρευα τις φθινοπωρινές μέρες
Όχι, όχι, κάνω λάθος
Εγώ λάτρευα τις φθινοπωρινές μέρες μαζί σου
Γιατί χωρίς εσένα δεν περνούν 
Και κάθε μέρα κλαίω
Θυμάσαι ακόμα τι μου ψιθύρισες την ημέρα που έκλαψα μπροστά σου?
Είπες ¨Φαντάσου ότι τα δάκρυά σου είμαι εγώ … Θες να φύγω?¨
Μα πλέον δεν τα ελέγχω
Μα πλέον ούτε εμένα με ελέγχω
Γιατί αγάπη μου στο πιο ψηλό σημείο του ορίζοντα εσύ ήσουν η θέα και όχι 
το ηλιοβασίλεμα 
Γιατί αγάπη μου όταν δεν ήμουν χαρούμενη, με έπαιρνες αγκαλιά και μου 
’λεγες ¨Ξέρω πως κάτι σε βασανίζει… χαμογέλα μου¨ και τελικά εσύ μου 
χαμογελούσες
Γιατί αγάπη μου πλέον τα βράδια κάθομαι μόνη μου στην ταράτσα, κοιτώ τ' 
αστέρια,  τους γαλαξίες και δεν χαμογελώ, γιατί στα μάτια σου φαίνονταν 
πιο όμορφα, πιο λαμπερά
Γιατί αγάπη μου ακούω τη μουσική που ακούγαμε μαζί, και δεν τραγουδώ, 
ούτε χορεύω, γιατί δεν έχω κάποιον να μου δίνει το ρυθμό, κάποιον να με 
κοιτά με τα μάτια του να λάμπουν
Γιατί αγάπη μου κάθε μέρα πονάω
Και κάποια μέρα αγάπη μου θα ξανασυναντηθούμε 
Και τότε κανείς δε θα μπορεί να μπει ανάμεσα μας
Ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε η απόσταση, ούτε κανείς
Απλά θα υπάρχουμε, δυο ψυχές χαμένες στον χωροχρόνο, έτοιμες να 
πλημμυρίσουν αισθήματα ξανά.
Μαζί, δίπλα, αγκαλιά
Και όλος ο κόσμος θ’ ανήκει σε σένα, θ’ ανήκει σε μένα, θ’ ανήκει σε μας
Και τότε ο χρόνος θα σταματήσει 
Και εγώ θα ξαναγαπήσω κάθε τέλεια ατέλειά σου
Και αγάπη μου…
Αν μεταξύ μας δε βρεθεί μια λύση να ξέρεις πως σ’αγάπησα πολύ
Πιο πολύ κι από τ’ αστέρια μας, πιο πολύ κι από τα ηλιοβασιλέματα μας, πιο 
πολύ κι από τις μουσικές μας,
Σ’ αγάπησα πιο πολύ από τα πάντα μας μαζί
Και αγάπη μου, να ξέρεις πως σ’ αγάπησα πιο πολύ και  
από χίλια φθινόπωρα.

Η  
Αδριανή Νικολάου γεννήθηκε στα Τρίκαλα στις 3 Αυγούστου 2003 και είναι 
μαθήτρια της Α’ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά». Έχει στο παρελθόν 
ασχοληθεί με το φλάουτο και το πιάνο, μεγάλο της πάθος όμως είναι ο 

χορός, με τον οποίο ασχολείται από τα τέσσερά της χρόνια και συνεχίζει μέχρι 
σήμερα. Πιστεύει ότι όπως με τον χορό γράφει στη γη όσα δεν μπορεί να πει 
με τα λόγια, έτσι και με την ποίηση αποτυπώνει στο χαρτί τις πιο κρυφές της 
σκέψεις.

Χίλια Φθινόπωρα

Αδριανή Νικολάου
Α’ Λυκείου

Καθώς η άνοιξη περνά 
και ο χειμώνας φεύγει, 
γιασεμί μυρίζει ο άνεμος
καθώς ο ήλιος πέφτει. 
Κάθισε και αφουγκράσου 
κάθε παλμό της νιότης 

αφού μέσ.' το σκοτάδι σου 
μόνος σου δεν θα νιώθεις 

Κελάηδισμα αρμονίας 
κάθε ήχος φαντάζει 

και κάθε χρώμα τ' ουρανού 
σ' ένα χαμόγελο ταιριάζει.

Η  
Έμη Στεργίου είναι μαθήτρια της 
Α΄ λυκείου των εκπαιδευτήριων 
"Αθηνά". Είναι αρκετά καλλι-

τεχνική και εκτιμά την καλή ποίηση, 
λογοτεχνία και κάθε είδος τέχνης. 
Έχοντας αποφοιτήσει από το Μουσικό 
Γυμνάσιο γνωρίζει Ευρωπαϊκή και 
Βυζαντινή μουσική καθώς και ταμπουρά 
και πιάνο. Επίσης, έχει κατακτήσει 
τη 2η θέση στον διεθνή διαγωνισμό 
ζωγραφικής της 7ης bienalle και την 
ευχαριστεί κάθε καινούργια επαφή με 
την τέχνη.

Άνοιξη
Έμη Στεργίου

A’ Λυκείου

Ήρθε η ώρα να ξεφύγουμε
Ήρθε η ώρα να προσευχηθούμε
Ήρθε η ώρα να σου γράψω
Πονάω! Πονάω, ξέροντας πως θα τελειώσει.
Θα φύγουμε για την κόλαση μόνοι μας
Με τον πόνο των αγαπητών ανθρώπων
Κι’ όμως εγώ δεν μπορώ να σε αφήσω
Είμαι δειλός!
Δεν θέλω να φύγω μόνος για εκεί 
Θέλω να σε έχω στην πνοή μου 
Μέχρι να τελειώσει το ταξίδι της ελπίδας

Ήρθε η ώρα να σου γράψω
Ήρθε η ώρα οι δαίμονες μας 
να συγκρουστούν, να πολεμήσουν
για τους δυνατούς, για την ζωή των δυνατών
Φοβάμαι τον εαυτό μου
Φοβάμαι τη δύναμη μου
Αλλά θα ζήσω για το εμάς 
Θα ζήσω για την τρικυμία μας

Η 
Μαρία Ψαρρή γεννήθηκε πριν από 15 χρόνια στα Τρίκαλα και ζει μόνιμα στην 
Καλαμπάκα μαζί με την οικογένειά της. Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο των 
εκπαιδευτηρίων "Αθηνά" το σχολικό έτος 2017 – 2018 και έκτοτε φοιτά στο 

Λύκειο των ίδιων εκπαιδευτηρίων, ολοκληρώνοντας φέτος –σχολικό έτος 2018-
2019 – την Πρώτη Λυκείου. Μιλά αρκετά καλά την αγγλική γλώσσα και στον 
ελεύθερό της χρόνο της αρέσει να ασχολείται με την γυμναστική, τον χορό και 
τη λογοτεχνία.

Ήρθε η ώρα

Μαρία Ψαρρή
A’ Λυκείου
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Ο φίλος δεν είναι μόνο για τις δύσκολες στιγμές
Αλλά και όταν η ζωή σε βασανίζει
Να είναι εκεί να σε υποστηρίζει

Φίλοι πάνε και έρχονται 
Δεν ξέρεις ποιόν να πιάσεις 

Και μαζί του τα προβλήματα να ξεπεράσεις 

Νιώθεις ότι θα τον χάσεις 
Αν δεν τρέξεις πίσω του να τον προφτάσεις 

Φιλίες από συμφέρον, φιλίες από ανάγκη 
Γίναμε όλοι ένα κομμάτι 

Δεν ξέρεις ποιόν να εμπιστευτείς 
Ούτε που να απευθυνθείς

Φιλίες ψεύτικες, φιλίες λασπωμένες 
Βασισμένες σε σχέσεις προδομένες 

Φίλοι φίδια όλοι πέφτουν να σε φάνε 
Σάββατο βράδυ όμως για ποτό μαζί σου πάνε 

Σε μισούνε αν πετύχεις 
Σ’ αγαπάνε όμως αν μαζί τους αποτύχεις 

Πρόσεχε λοιπόν ποιον επιλέγεις 
Το μαύρο πέπλο στις φιλίες σου μην επιτρέπεις 

Την ειλικρίνεια βρες στις σχέσεις 
Και μην την καταστρέψεις

Η  
Φανή Σαλταπίδα είναι μαθήτρια της β΄ λυκείου 
των Εκπαιδευτηρίων Αθηνά. Στον ελεύθερο της 
χρόνο της αρέσει να περνάει χρόνο με τους 

φίλους της ή να ζωγραφίζει. Ξέρει πιάνο και να 
μιλάει δυο γλώσσες, αγγλικά και ισπανικά. Άρχισε 
να γράφει γιατί ήθελε να εκφράσει τα συναισθήματα 
της.

Η  
Αντιγόνη Ταγάρα είναι μαθήτρια της Β΄ λυκείου 
των Εκπαιδευτηρίων Αθηνά. Στον ελεύθερο της 
χρόνο της αρέσει να γυμνάζεται και να περνάει 

χρόνο με τους φίλους και την οικογένεια της. 
Συμμετάσχει στην καλλιτεχνική και θεατρική ομάδα 
του Σχολείου της, γνωρίζει αρκετά καλά αγγλικά και 
γαλλικά. Ξέρει να παίζει κιθάρα και πιάνο.

Φίλοι φίδια

Φανή Σαλταπίδα
Β’ Λυκείου

Αντιγόνη Ταγάρα
Β’ Λυκείου

Εικόνες ανθρώπων σε μεγαλουπόλεις να ψάχνουν 
μέσα στα σκουπίδια, προσπαθώντας να γεμίσουν 
τα άδεια τους στομάχια με μια φλούδα ελπίδας 
και αισιοδοξίας.

Παιδιών που παίζουν με πόδια ματωμένα στις 
αλάνες και παιδιών που φθάνουν αθόρυβα στο 
σπίτι με αίμα αλλοεθνών στις μπλούζες τους. 

Γυναικών με μαργαριτάρια για μαξιλάρια και 
γυναικών με σπασμένα 
"γυάλινα γοβάκια", ελπίζοντας να μπορέσουν να 
σταθούν ξανά στα πόδια τους.

Εικόνες ατόμων τρομαγμένων μέσα σε ένα πύρινο 
δάσος να θρηνούν για τις ζωές που χάθηκαν, και 
οι "κλόουν" αυτού του τσίρκου να γελούν με τα 
θλιμμένα πρόσωπα τους. 

Κοριτσιών με κόκκινα υγρά χείλη, που ζητούν 
την προσοχή αγοριών την ίδια στιγμή που άλλα 
σιχάθηκαν την αγάπη .
Εσύ το βλέπεις; 

Νέοι να τελειώνουν την ζωή τους, εξαιτίας των 
ανόητων αυτού του κόσμου. 

Μα δεν μπορεί να μην σε αφήνουν να δεις.
Είναι παντού γύρω σου!

Ίσως να είσαι ένα από αυτούς, που είτε τα  
βιώνουν, είτε δρουν. 
Για εσένα που ζεις σε αυτόν τον "Γολγοθά , έχε 
πίστη και δύναμη να αντιμετωπίσεις τα άσχημα 
φύλλα που σου δίνονται.
Αν πάλι είσαι απο ΑΥΤΟΥΣ που δρουν, απλά βάλε 
το "εγώ" σου στον πάτο της ψυχικής κόλασης που 
θα βιώσεις...

ΑΡΓΟΤΕΡΑ

Η  
Κυριακή Τεντολούρη γεννήθηκε στα Τρίκαλα 
στις 23 Ιανουαρίου 2001. Είναι μαθήτρια της Γ’ 
Λυκείου του Σχολείου μας. Μεγάλη της αγάπη 

είναι το θέατρο και η ενασχόληση  με την μουσική. 
Συμμετέχει στη θεατρική ομάδα  του Σχολείου μας 
και ασχολείται ακόμη ερασιτεχνικά με το τραγούδι. 
Αυτές οι ενασχολήσεις της αποτέλεσαν το έναυσμα 
να ασχοληθεί με την ποίηση, θεωρώντας της ως την 
βασικότερη πηγή συναισθημάτων και έκφρασης του 
ανθρώπου. Είναι η τρίτη συμμετοχή της στο Ποιητικό 
Συμπόσιο.

Ουτοπία

Κυριακή Τεντολούρη
Γ’ Λυκείου
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Μία αναπάντητη κλήση στο κινητό
Φωνές ανήκουστες 
Αντίο ανείπωτα 
Σ’ αγαπώ πνιγμένα 
 στου δρόμου
  τον αχό
Παιδικά μάτια φυλακισμένα
Αναψοκοκκινισμένα πρόσωπα μη ιδωμένα
Προτελευταία-άγνωστα-τελευταία λόγια
Καταποντισμένες-από την βαβούρα
 και πολυκοσμία του όχλου-συλλαβές
Ατμόσφαιρα κόκκινη, αιματηρή
Ανοιγμένα μπουκάλια,
  ανοιγμένες πληγές
Απουσίες μόνιμες, οδυνηρές

  Πόλεμος.

Η  
Κωνσταντίνα Φατλέ, μαθήτρια της Α’ λυκείου των Εκπαιδευτηρίων “Αθηνά’, 
γεννήθηκε στα Τρίκαλα Θεσσαλίας και τρέφει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις 
τέχνες. Από πολύ μικρή ασχολείται με μουσική και  λογοτεχνία ενώ έχει 

πάθος για το χορό και το σχέδιο. Ως απόφοιτη του Μουσικού Γυμνασίου Τρικάλων, 
είναι γνώστης κιθάρας, πιάνου, ταμπουρά, βυζαντινής και ευρωπαϊκής μουσικής. 
Ακόμα, μιλάει την αγγλική και την γαλλική. Λάτρης των βιβλίων και ιδιαίτερα 
της ποίησης, εχει ασχοληθεί αρκετά με την συγγραφή, καθώς έχει πάρει μέρος 
στο πρόγραμμα “Poetry and Fiction: a writer’s perspective” στο CTY greece του 
Κολλεγίου Ανατόλια το καλοκαίρι του 2017.

Ταξίδι χωρίς επιστροφή

Κωνσταντίνα Φατλέ
Α’ Λυκείου

Μία τόσο μικρή λέξη όπως η ζωή
φαντάζει εύκολη κι ανώδυνη.
Φαντάζει λέξη χωρίς ιδιαίτερη σημασία.
Στην πραγματικότητα όμως είναι η πιο δυσκολονόητη και σύνθετη λέξη.
Τι είναι άραγε η ζωή?
Εγώ θα έλεγα ότι είναι το έναυσμα να δημιουργήσεις ανεξίτηλες 
αναμνήσεις.
Η ευκαιρία να ονειρευτείς και να εκπληρώσεις τις επιθυμίες σου.
Μία ευκαιρία που σου δίνεται χωρίς να απαιτεί αντάλλαγμα και την οποία 
πρέπει να αρπάξεις από το ‘λαιμό’
Γιατί αλλιώς φεύγει σαν ‘άσπρος σίφουνας’
χωρίς να το καταλάβεις.
Γιατί αν και διαρκεί πολύ η ταχύτητα της ταυτίζεται με την ταχύτητα του 
τρεχούμενου νερού στα ρυάκια και τους ποταμούς.
Και βέβαια το ότι κυλάει γρήγορα δεν σημαίνει ότι κυλάει όμορφα και 
ευτυχισμένα.
Σε κάθε καινούργιο βήμα  μία τεράστια ανηφόρα
που θυμίζει βουνό σχηματίζεται στην συνείδηση του καθενός.
Και εκεί όμως ταυτόχρονα με την ανηφόρα
η ζωή σου προσφέρει ελπίδα και κουράγιο.
Όποιος δεχτεί αυτή την προσφορά έχει αντιληφθεί το νόημα της ζωής.
Γιατί μπορεί αυτή η λέξη να έχει πολύπλευρη σημασία.
Όμως αυτό που αντιπροσωπεύει είναι η ελπίδα
και η σιγουριά πως σε κάθε εμπόδιο ανοίγεται πάντα ένας δρόμος  για να 
το ξεπεράσεις .
Το ζητούμενο είναι αν εσύ θα επιλέξεις αυτόν το δρόμο!

Η  
Ελένη Κυπρίδη γεννήθηκε στα Τρίκαλα στις 29 Αυγούστου 2002. Είναι 
μαθήτρια της Β’ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά». Η μεγαλύτερή της 
αγάπη είναι η μουσική. Είναι ένα αρκετά συναισθηματικό άτομο που εύκολα 

εξωτερικεύει τα συναισθήματα του. Αυτό αποτέλεσε και τον κυριότερο λόγο για 
τον οποίο ασχολήθηκε με την ποίηση. Σκοπεύει να συνεχίσει την ενασχόλησή της 
τόσο με τη μουσική όσο και με τον ποιητικό λόγο, γιατί και τα δύο αποτελούν 
κατάθεση ευαισθησίας και συναισθημάτων. 

H ζωή

Ελένη Κυπρίδη
Β’ Λυκείου



ΑΘΗΝΟΜΗΝΥΜΑΤΑ | 23

4ος 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών 
οργανώνει εδώ και χρόνια έναν 
πρωτότυπο και αξιόλογο πανελλήνιο 
και παγκύπριο μουσικό διαγωνισμό 
σύνθεσης μουσικής για ταινία, 
ενορχήστρωσης και μελοποίησης για 
ποιήματα.

Ο διαγωνισμός δίνει  την ευκαιρία σε 
ταλαντούχους μαθητές γυμνασίου και 
λυκείου, που ασχολούνται με τη μουσική, να 

παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους και να αναδείξουν 
το ταλέντο τους. Κορυφαίοι άνθρωποι της Μουσικής 
και της Τέχνης απαρτίζουν την κριτική επιτροπή και οι 
βραβευθέντες παρουσιάζουν τα έργα τους σε ειδική 
εκδήλωση. Ο μαθητής του Σχολείου μας Γιώργος 
Μανάκος πήρε μέρος για 4η συνεχή χρονιά στο 
διαγωνισμό και απέσπασε 2ο βραβείο σύνθεσης και 2ο 
έπαινο ενορχήστρωσης. Το ταλέντο του και η συνεχής 
ενασχόλησή του με τη Μουσική υπόσχονται πολλά. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΑΚΟΣ
Β’ Λυκείου

Η εμπειρία μιας βράβευσης

Στις αρχές τις σχολικής χρονιάς 2018-2019, η Ένωση Ελλήνων 
Λογοτεχνών προκήρυξε την έναρξη του 4ου πανελλήνιου και 
παγκύπριου μουσικού διαγωνισμού σύνθεσης μουσικής για ταινία, 
μελοποίησης και ενορχήστρωσης για μαθητές γυμνασίου και 
λυκείου. Έχοντας πάθος με την σύνθεση κινηματογραφικής μουσικής, 
καθώς και χάρη σε 3 διακρίσεις τις προηγούμενες χρονιές, ένιωσα 

την επιθυμία να αποδεχτώ την πρόκληση για άλλη μία φορά συμμετέχοντας 
με ορχηστρικό έργο ενορχηστρωμένο από εμένα στις κατηγορίες σύνθεσης 
και ενορχήστρωσης. Αν και δεν είχα ιδιαίτερη αγωνία για τα αποτελέσματα, 
σίγουρα χάρηκα όταν έμαθα ότι διακρίθηκα με 2ο βραβείο σύνθεσης και 2ο 
έπαινο ενορχήστρωσης, διότι η αναγνώριση των συνθέσεων μου από έμπειρους 
συνθέτες και μαέστρους αποτελεί κίνητρο να συνεχίσω να γράφω μουσική. Έτσι, 
στη 1 Μαρτίου, παραβρέθηκα όπως και αρκετοί διακριθέντες συνομήλικοι μου 
στην Αθήνα για να παραλάβω το βραβείο. Στην τελετή απονομής παρευρισκόταν 
ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης και σαξοφωνίστας Γεώργιος Κατσαρός, φίλος του 
επίσης σημαντικού έλληνα συνθέτη και πιανίστα Μίμη Πλέσσα, τον οποίο μου 
δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω τις προηγούμενες χρονιές. Η Ένωση Λογοτεχνών 
τον τίμησε με μετάλλιο, έκανε μια αναφορά στο έργο του, και στην συνέχεια μια 
ορχήστρα με χορωδία έπαιξε μερικές συνθέσεις του. Επιπλέον γνώρισα και ένα 
άτομο με πολύ παρόμοια κλίση με εμένα στην μουσική, με το οποίο γίναμε φίλοι και 
συζητάμε για επαγγελματικές προοπτικές στον χώρο της σύνθεσης soundtrack 
ταινιών, κάτι που η ίδια η Ένωση Λογοτεχνών προσπαθεί να επιτύχει μέσω των 
τελετών, την δικτύωση δηλαδή ατόμων με πάθος για την μουσική. Είμαι αισιόδοξος 

πως άσχετα από το μέλλον και από τη φύση των 
επαγγελμάτων με τα οποία θα ασχοληθώ στο μέλλον, 
η μουσική θα με συνοδεύει και θα αποτελεί πάντα 
κομμάτι μου.  ●
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Τα ασημένια κορίτσια του χορού
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΥ, Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η Τρικαλινή Σχολή χορού "Dancespace"της Μαρίας 
Γαδετσάκη πέτυχε μεγάλες διακρίσεις σε παγκόσμιο 
διαγωνισμό που έγινε στο Livorno της Ιταλίας από 16 
έως 18 Φεβρουαρίου 2019.

Με 28 χορευτές μετέβη στο Livorno της Ιταλίας η Σχολή χορού 
Dancespace της Μαρίας Γαδετσάκη  και συγκεκριμένα στο «Theatro 
Goldoni» για τον παγκόσμιο διαγωνισμό χορού Livorno Danza.

Ανάμεσά τους ήταν και οι μαθήτριες των "Εκπαιδευτηρίων 
Αθηνά" Παπαδογεώργου Δήμητρα και Ραφαηλία Γιουβρή (γ' 
Γυμνασίου),Κωνσταντίνα Γιουβρή (α΄ Γυμνασίου) και Εβίτα Μάνου(Γ΄ 
Λυκείου).

Υψηλότατο επίπεδο, μεγάλος ανταγωνισμός, δυνατές χορογραφίες 

αλλά το αποτέλεσμα ξεπέρασε κάθε προσδοκία!
Δύο πρώτες θέσεις και χρυσά μετάλλια σε σόλο και ντουέτο, 

δεύτερη θέση και ασημένιο μετάλλιο στην ομαδική χορογραφία που 
«έκλεψε» τις εντυπώσεις!

Πρώτη θέση, λοιπόν, και χρυσό μετάλλιο για την μαθήτρια Εβίτα 
Μάνου στο ντουέτο και δεύτερη θέση και ασημένιο μετάλλιο για τις 
μαθήτριες Παπαδογεώργου Δήμητρα, Γιουβρή Ραφαηλία  και Γιουβρή 
Κωνσταντίνα στην ομαδική χορογραφία!

Πολλά συγχαρητήρια στις συμμαθήτριές μου και στη δασκάλα μας 
Μαρία Γαδετσάκη που μόνο όποιος έζησε από κοντά την εμπειρία 
αυτών των ημερών, κατάλαβε πόσο δύσκολο ήταν για όλες εμάς να 
αγγίξουμε την κορυφή! ●
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BEST IN ENGLISH

Μι α  α π ό  τ ι ς  π ι ο 
ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ ε ς 
και πιο χρήσιμες 

δραστηριότητες του σχολικού 
έτους 2018-19 ήταν η συμμε-
τοχή του Σχολείου μας στο 
διαγωνισμό  Best in English. Ο 
διαγωνισμός Best in English είναι 
ένας πραγματικά ευρωπαϊκός 
διαδικτυακός διαγωνισμός 
αγγλικής γλώσσας, ανοιχτός σε 
όλα τα σχολεία δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης εντός και εκτός 
της ΕΕ και αφορά μαθητές ηλικίας 15-19 ετών. Όσοι από τους 
συμμετέχοντες διακρίνονται, έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν 
διάφορες ευρωπαϊκές και μη χώρες και να παρακολουθήσουν κύκλο 
μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα, συνδυάζοντας τις γνώσεις με 
τον τουρισμό. Στις 30 Νοεμβρίου 2018 κληθήκαμε να συνδεθούμε 
συγχρονισμένα από τους υπολογιστές του Σχολείου όπως και όλα 
τα σχολεία, στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού, χρησιμοποιώντας 
τα στοιχεία που μας είχαν δοθεί. Η ανάγνωση των θεμάτων και η 
καταχώρηση απαντήσεων γίνονταν ψηφιακά και η εξέταση διαρκούσε 
60 λεπτά. Όπως οι τυπικές εξετάσεις αγγλικών, το τεστ αξιολογούσε 
τους διαγωνιζόμενους στην ανάγνωση και κατανόηση κειμένου, στην 
χρήση γραμματικής και συντακτικού και στην ικανότητα κατανόησης 
ακουστικών. Αν και η δομή του τεστ ήταν αναμενόμενη, ωστόσο 
έφερε χαρακτηριστικά μοντέρνων μεθόδων εξέτασης βασισμένα 

κυρίως στο αμερικάνικο πρότυπο, 
τα οποία δεν συναντά κανείς στις 
πιο πολλές εξετάσεις πτυχίων. 
Υπήρχε η δυνατότητα επιλογής 
πολλαπλών απαντήσεων με 
αρνητική βαθμολόγηση, ενώ η σειρά 
απαντήσεων σε κάθε ερώτημα ήταν 
αλλαγμένη, αποκλείοντας έτσι το 
ενδεχόμενο να επιτύχει κάποιος 
διαγωνιζόμενος που επέλεγε 
τυχαία ή απερίσκεπτα. Η ακουστική 
εξέταση περιείχε δύο βίντεο. Το 
πρώτο παρουσίαζε ένα show με 

γνωστούς ηθοποιούς, οι οποίοι συζητούσαν για την σχέση Βρετανών 
και Αμερικάνων και στο δεύτερο εμφανιζόταν ένας ηθοποιός σε μια 
πρωινή εκπομπή. Το περιεχόμενο των βίντεο δεν αξιολογούσε τόσο 
την ικανότητα κατανόησης εξειδικευμένης γνώσης σε ζητήματα αλλά 
το πώς ο διαγωνιζόμενος  θα λειτουργούσε σε ένα πιο ρεαλιστικό 
περιβάλλον όπου οφείλει να γνωρίζει διάφορους ιδιωματισμούς. 
Τέλος, υπήρχε και ένα αρχείο ήχου, σκόπιμα αλλοιωμένο, με 
θόρυβο για την ολοκλήρωση της ακουστικής εξέτασης. Συνολικά, ο 
διαγωνισμός αποτέλεσε μια καλή ευκαιρία αυτοαξιολόγησης για το 
επίπεδο στο οποίο χρησιμοποιεί ο καθένας τις γνώσεις αγγλικών 
που απέκτησε στη διάρκεια της συνολικής φοίτησής του στο σχολείο. 
Προσωπικά, η συμμετοχή μου μού έδωσε μια ξεχωριστή ικανοποίηση, 
γιατί συγκέντρωσα την υψηλότερη βαθμολογία από όλους τους 
συμμαθητές μου που συμμετείχαν.   ●

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΑΚΟΣ, Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

«JUVENES TRANSLATORES»
Το Σχολείο μας συμμετείχε στον ετήσιο Ευρωπαϊκό 

διαγωνισμό μετάφρασης, ο οποίος διεξήχθη την  
Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018.

Μαθητές από όλες τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης διαγωνίστηκαν 
στη μετάφραση κειμένων σε όλες τις 
ευρωπαϊκές γλώσσες. 

Τα Εκπαιδευτήρια «Αθηνά» αντιπρο-
σώπευσαν αυτή τη φορά τέσσερεις 
μαθήτριες. Συγκεκριμένα, τη μετάφραση 
αγγλικού κειμένου στην ελληνική γλώσσα 
επέλεξαν οι μαθήτριες Ευθυμίου Βασιλική 
και Μπινάκα Στυλιανή, ενώ τη μετάφραση 
γερμανικού κειμένου στην ελληνική 
γλώσσα οι μαθήτριες Μπαρτζιώκα Στέλλα 
και Ζουλιανίτη Ροδάνθη.

Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στη προώ-
θηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών 
καθώς για να είναι οι Ευρωπαίοι «ενω-
μένοι μέσα από τη διαφορετικότητα» –
σύμφωνα με το γνωστό σύνθημα της Ε.Ε 
– θα πρέπει να είναι σε θέση να μιλούν και 
άλλες γλώσσες εκτός από τη δική τους.

Θερμά 
συγχαρητήρια 
στις μαθήτριες 
για το 
ενδιαφέρον 
τους και τη 
συμμετοχή τους, 
καθώς και στους 
καθηγητές 
Ρίζο Ευάγγελο 
και Πυρώτη 
Σταυρούλα που 
συνέβαλαν 
στην ομαλή 
διεξαγωγή της 
διαδικασίας.
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EUROSCOLA
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Euroscola: βήμα για τη Δημοκρατία και την Ευρώπη

Θεωρώντας ότι η δημοκρατία γίνεται τρόπος ζωής στο 
σχολείο με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και 
στις διαδικασίες της σχολικής ζωής και στις ευρύτερες 
θεσμικές διαδικασίες, τα Εκπαιδευτήρια «Αθηνά» 

συμμετείχαν στον πανευρωπαϊκό μαθητικό διαγωνισμό έκθεσης 
«Εuroscola» που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της περιφερειακής 
διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. Οι μαθητές κλήθηκαν 
να συντάξουν ένα δοκίμιο και να εκφράσουν τη δική τους άποψη τόσο 
για τους τρόπους μέσω των οποίων οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν 
να ενισχύσουν τη δημοκρατική φυσιογνωμία της Ένωσης όσο και για 
τον ρόλο του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και τις αρμοδιότητες που 
χρειάζεται να αναλάβει με αφορμή τις επικείμενες Ευρωεκλογές.

Στο διαγωνισμό, που διενεργήθηκε το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 
2018, συμμετείχαν περίπου 300 μαθητές και μαθήτριες της Β΄ και 
Γ΄ λυκείου από σχολικές μονάδες που ανήκουν στην Περιφερειακή 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. Μεταξύ αυτών συμμετείχαν και 
μαθητές από σχολεία του Νομού Τρικάλων οι οποίοι φιλοξενήθηκαν 
από το 6ο Λύκειο Τρικάλων που σε συνεργασία με την Β/θμια 
Διεύθυνση και με εθελοντές επιτηρητές διεκπεραίωσαν -στο 
πρότυπο των πανελλαδικών εξετάσεων- τη διαδικασία συγγραφής 

του δοκιμίου. Τα γραπτά στη συνέχεια με καλυμμένα τα ατομικά 
στοιχεία των διαγωνιζομένων των σχολικών μονάδων που φοιτούν 
και των διαγωνιστικών κέντρων, εστάλησαν στην Περιφερειακή 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. Η διόρθωσή τους έγινε από 
Επιτροπή εκπαιδευτικών – φιλολόγων στο 4ο Λύκειο Τρικάλων 
στις 12 και 13/11, ενώ την Τετάρτη 14/12 πραγματοποιήθηκαν οι 
αναβαθμολογήσεις. Τα ονόματα των 24 επιτυχόντων ανακοινώθηκαν 
στην ιστοσελίδα της Περιφερειακή Διεύθυνσης και κοινοποιήθηκαν 
σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. 

Οι εργασίες των μαθητών της Β΄ λυκείου των Εκπαιδευτηρίων 
«Αθηνά», Βασιλικής Παπαϊωάννου και Ιωάννη Τραπότση 
αξιολογήθηκαν μεταξύ των καλύτερων από το Νομό Τρικάλων και 
για το λόγο αυτό οι παραπάνω μαθητές κλήθηκαν να εκπροσωπήσουν 
τον Νομό Τρικάλων στην ημερίδα που οργανώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο την 21η Φεβρουαρίου 2019. 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Διεύθυνση του Σχολείου 
συγχαίρουν τους μαθητές Βασιλική Παπαϊωάννου και Ιωάννη 
Τραπότση για την επιτυχία τους στο διαγωνισμό καθώς και τον 
Φιλόλογο κ. Ψαρρή Κωνσταντίνο, υπεύθυνο για την υλοποίηση του 
προγράμματος. 
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Δύο μαθητές μας στα 
έδρανα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΑΠΟΤΣΗΣ, Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Η έκπληξη και η χαρά μας ήταν απερίγραπτη, όταν 
ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και 
είχαμε την τύχη να ανήκουμε στους εικοσιτέσσερις 
επιλεχθέντες μαθητές που θα εκπροσωπούσαν την 

Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 21 Φεβρουαρίου 2019. Η 
αλήθεια είναι ότι όταν ενημερωθήκαμε σχετικά με το Euroscola από 
τον φιλόλογό μας κ. Κωνσταντίνο Ψαρρή, τον οποίο ευχαριστούμε 
θερμά για την παρότρυνσή του να δηλώσουμε συμμετοχή και για 
τις συμβουλές του, και αποφασίσαμε τελικά να λάβουμε μέρος, 
δυσκολευόμασταν να φανταστούμε τους εαυτούς μας στα έδρανα 
του Κοινοβουλίου. Αυτή είναι και η ιδιαίτερη εμπειρία που υπόσχεται 
το Euroscola: να μετατρέψει για μια μέρα τους μαθητές σε έφηβους 
ευρωβουλευτές! Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες από 
αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και τους προσφέρει 
τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή, να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά 
με τις εμπειρίες τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, να 
εμπλακούν στον ευρωπαϊκό διάλογο και να αποκτήσουν την ξεχωριστή 
εμπειρία της ευρωπαϊκής πολυμορφίας. Αποτελεί, με λίγα λόγια, ένα 
είδος προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Την ημέρα της αναχώρησής μας ήμασταν γεμάτοι ενθουσιασμό 
και συνάμα αγωνία για το τι θα συναντήσουμε. Ύστερα από ένα -αν 
και πολύωρο- ευχάριστο ταξίδι φτάσαμε στον προορισμό μας, που 
δεν ήταν άλλος από το Στρασβούργο, τη μία από τις δύο έδρες του 
Ευρωκοινοβουλίου.

Νωρίς το πρωί της επόμενης ημέρας ήμασταν εκεί. 
Συγκεντρωθήκαμε, αρχικά, στην ημικύκλια αίθουσα, όπου μας 
καλωσόρισαν οι υπεύθυνοι διοικητικοί υπάλληλοι. Κατόπιν, τον 
λόγο πήραν ορισμένοι μαθητές, οι οποίοι ως εκπρόσωποι της κάθε 
χώρας παρουσίασαν στο ακροατήριο λίγες πληροφορίες σχετικές 
με τον τόπο καταγωγής τους, προκειμένου να γνωριστούμε όλοι 
λίγο καλύτερα. Στη συνέχεια, έχοντας απευθείας σύνδεση με τον 
ευρωβουλευτή κ. Karas από την Αυστρία, μας δόθηκε η ευκαιρία να 
του απευθύνουμε ερωτήσεις και να εκφράσουμε απορίες, στις οποίες 
εκείνος απάντησε πρόθυμα και αναλυτικά, ώστε να είναι όσο το 
δυνατόν περισσότερο κατανοητός. 

Αργότερα, κατά το μεσημέρι, ήρθε η ώρα σαν μαθητές που 
είμαστε να… παίξουμε και λίγο ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι, το Euro-
game. Χωριστήκαμε σε τετραμελείς ομάδες, τα άτομα της καθεμιάς 
προέρχονταν υποχρεωτικά από διαφορετικές χώρες. Μας είχαν δοθεί 
ορισμένες ερωτήσεις που αφορούσαν στη δομή και στη λειτουργία 
της Ε.Ε. σε διαφορετικές ευρωπαϊκές γλώσσες και σκοπός ήταν να 
επιλέξουμε τη σωστή απάντηση. Όσον αφορά τις ερωτήσεις που 
βρίσκονταν σε άγνωστη γλώσσα, ψάχναμε τους συνομηλίκους μας 
που μιλούσαν τη συγκεκριμένη γλώσσα, για να ζητήσουμε βοήθεια. 
Οι τέσσερις ομάδες που απάντησαν σωστά στις περισσότερες 
ερωτήσεις πέρασαν στον τελικό, στον οποίο ύστερα από τη μεταξύ 
τους αναμέτρηση, απαντώντας σε ερωτήσεις σφαιρικών γνώσεων, 
αναδείχτηκε η νικήτρια ομάδα.

Έπειτα, χωριστήκαμε σε ομάδες εργασίας και συνεδριάσαμε 
ξεχωριστά στις αίθουσες των επιτροπών, έχοντας αναλάβει ένα 
συγκεκριμένο θέμα, διαφορετικό για την κάθε ομάδα. Στη δική μας είχε 
ανατεθεί το θέμα «Ευρωεκλογές του 2019». Συζητήσαμε, αναλύσαμε, 
εκφέραμε τις απόψεις μας σχετικά με αυτό και καταλήξαμε σε 
ορισμένα συμπεράσματα, τα οποία παρουσίασαν στη συνέλευση που 
ακολούθησε δύο μαθητές-ευρωβουλευτές που επιλέξαμε, ένας 
εκπρόσωπος και ένας συντάκτης. Αφού η κάθε ομάδα παρουσίασε τα 
δικά της συμπεράσματα σχετικά με το θέμα της, πραγματοποιήθηκε 
ψηφοφορία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της οποίας εγκρίθηκαν 
ή απορρίφθηκαν οι προτάσεις που είχαν υποβληθεί. Η ημερίδα 
έληξε αργά το απόγευμα με τον ευρωπαϊκό ύμνο και ένα δυνατό 
χειροκρότημα από όλους τους νεαρούς ευρωβουλευτές.

Η ομορφιά του ταξιδιού, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στην 
επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο. Το ίδιο βράδυ κάναμε βόλτα στην 
πόλη, θαυμάσαμε τα επιβλητικά και καλοδιατηρημένα οικοδομήματα, 
περάσαμε από τη «Μικρή Γαλλία»(“Le Petite France”), την περιοχή με 
τα γραφικά κανάλια που διασχίζει ο Ιλλ, παραπόταμος του Ρήνου, ενώ 
γευτήκαμε πιάτα της γαλλικής κουζίνας.

Την τρίτη και τελευταία μέρα της εκδρομής μας, αφού κάναμε μια 
ακόμα βόλτα στους δρόμους του Στρασβούργου, αναχωρήσαμε για το 
Μόναχο, απ’ όπου θα παίρναμε το αεροπλάνο, για να επιστρέψουμε 
στην Ελλάδα. Χωρίς καλά-καλά να το καταλάβουμε το ταξίδι μας 
είχε φτάσει δυστυχώς στο τέλος του. Ήταν αναμφισβήτητα ένα 
συναρπαστικό ταξίδι, που μας χάρισε μοναδικές εμπειρίες, αξέχαστες 
στιγμές, πρωτόγνωρα συναισθήματα, νέες φιλίες. Είμαστε πραγματικά 
τυχεροί που το βιώσαμε. Κατάφερε να χαραχτεί ανεξίτηλα στη μνήμη 
μας, αφήνοντας βέβαια πλέον μια γλυκιά νοσταλγία αλλά και τις πιο 
ξεχωριστές εντυπώσεις. ●
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Οι μαθήτριες του Σχολείου 
μας Κωνσταντίνα 
Κωστοπούλου, Σύνθια 
Τσόγκα και Σπυρέττα 

Κωφού  κατέκτησαν  με 
την ομάδα τους «Νέες Τρικάλων», τόσο 
το Πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής  
Γυναικών  Ελλάδας, όσο και το Κύπελλο 
Κορασίδων  Ελλάδας. Επιπλέον, οι δύο 
τελευταίες εξ αυτών Κωστοπούλου 
Κωνσταντίνα και Τσόγκα Σύνθια  είχαν 
τη μεγάλη τιμή να κληθούν και στην 
Εθνική Ελλάδας Κορασίδων.

ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Στην 15η Μαθητική Αθλητική Συνάντηση που 
διοργανώνει κάθε χρόνο το Σχολείο μας η ομάδα 
ποδοσφαίρου αγοριών της Α΄ Γυμνασίου πήρε επάξια 
την 1η θέση. 

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Τους συγχαίρουμε όλους και τους ευχαριστούμε για 
τη χαρά που μας χάρισαν. Θερμά συγχαρητήρια και 
στον προπονητή τους, καθηγητή Φυσικής Αγωγής κ. 
Μόρφο Δημήτρη.

Βατής Γεώργιος Βράντζας Αχιλλέας Γούσιος Κωνσταντίνος Ζαχαράκης Άγγελος
Κοκκίνης Κωνσταντίνος Κύργιας Δημήτριος Κωνσταντίνου Νικόλαος Κωστάκης Αθανάσιος
Λώλης Κωνσταντίνος Πελεκάνης Αριστείδης Πέτρου Ελευθέριος Ρούστας Γεώργιος
Στουρνάρας Απόστολος Τρύπας Παναγιώτης

Διακρίσεις μαθητριών μας στο ποδόσφαιρο
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ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ
Διακρίσεις του Σχολείου μας

ΑΝΑΛΥΤΙΚA Η ΚΑΤAΤΑΞΗ

Στους αγώνες στίβου που διεξήχθησαν στα μέσα Μαΐου στο Εθνικό Στάδιο της πόλης μας διακρίθηκαν οι 
παρακάτω μαθητές του Σχολείου μας. Τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια όπως επίσης και στον καθηγητή 

Φυσικής Αγωγής κ. Γεωργίου Αθανάσιο, που είχε την ευθύνη της προετοιμασίας τους.

3 ΖΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3ος / ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ

1

2

ΤΟΖΑΡΟΥ ΕΛΕΝΑ
1η / ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

ΑΖΝΑΟΥΡΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
2η/ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2ος/ 3000μ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
2η/ 80μ
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Την Πέμπτη 13 Ιουνίου σε τελετή, 
που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Σχολείου, ανακοινώθηκαν 
τα αποτελέσματα του 16ου διαγωνισμού 
υποτροφιών, που διεξήχθη την Κυριακή 9 
Ιουνίου. 

Ο διαγωνισμός που έχει καταστεί θεσμός 
στα εκπαιδευτικά πράγματα της πόλης 
μας, διεξήχθη και οι δυο πρώτοι νικητές 
κερδίζουν ισάριθμες ετήσιες υποτροφίες 
που καλύπτουν το ύψος των διδάκτρων ενώ 
ο τρίτος κερδίζει ένα tablet.

Οι φετινοί νικητές κατά σειρά επιτυχίας 
είναι οι εξής:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Όσο πιο πολλά ζητάς  
και ονειρεύεσαι τόσο 
πιο ψηλά θα φτάσεις…

Για 16η χρονιά πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός χορήγησης υποτροφιών που 
διοργανώνει το Σχολείο μας με ελεύθερη συμμετοχή όλων των παιδιών του 

νομού μας που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου.

Πλιάτσικας 
Απόστολος του 

Πάρη, 
Ιδιωτικά 

Εκπαιδευτήρια 
«Σακκά»

Μουζιούρας 
Απόστολος του 

Σπυρίδωνος, 
9ο Δημοτικό 

Σχολείο 
Τρικάλων.

 Τρίμμη Λουκία 
του Νικολάου, 

9ο Δημοτικό 
Σχολείο 

Τρικάλων, 
κέρδισε ένα (1) 

tablet pc.

1

2

3

1ος Υπότροφος Διαγωνισμού Υποτροφιών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ

Αποφοιτώντας από το Δημοτικό 
Σχολείο γνώριζα ότι πολλές νέες 
εμπειρίες με περιμένουν στο 
Γυμνάσιο. 

Μία από αυτές εμφανίστηκε πριν καν 
ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά.

Αυτός ο διαγωνισμός για μένα ήταν 
μια μοναδική ευκαιρία καθώς μου έδινε 
τη δυνατότητα να συναγωνιστώ τους 
συμμαθητές μου αλλά κυρίως να δοκιμάσω 
τις προσωπικές μου δυνατότητες και τα όριά 
μου.

Όταν αποφάσισα να λάβω μέρος, γνώ-
ριζα πολύ καλά ότι προϋποθέτει κόπο 
και κατάλληλη προετοιμασία για να αντε-
πεξέλθω στα απαιτητικά θέματα.

Την ημέρα του διαγωνισμού πίστευα στον 
εαυτό μου και θεωρούσα ότι τα έχω πάει 
καλά ,αλλά η χαρά μου ήταν πολύ μεγάλη 
όταν άκουσα τον κ. Παππά να ανακοινώνει ότι 
κατέκτησα την πρώτη θέση.

Κάτι που με χαρακτηρίζει είναι ότι 
συνεχώς βάζω νέους στόχους και επιδιώκω 
την πραγματοποίησή τους. Μου έχουν μάθει 
πως όσο πιο πολλά ζητάς και ονειρεύεσαι 
τόσο πιο ψηλά θα φτάσεις! Η βράβευσή μου 
στο διαγωνισμό θα είναι ένα νέο ξεκίνημα για 
νέους στόχους. 

Δε θα ήθελα να παραλείψω να ευχα-
ριστήσω όλους τους δασκάλους μου στα 
Εκπαιδευτήρια «Σακκά» που όλα αυτά τα 
χρόνια με έμπνευση και δημιουργικότητα 
με στήριζαν και με βοήθησαν να ξεκινήσω 
δυνατά το νέο μου ταξίδι στο Γυμνάσιο. ●

Νιώθεις τη χαρά 
της συμμετοχής 

Αισθάνεσαι 
τη χαρά της 
άμιλλας 

Μετράς τις 
ικανότητές σου 

Πλουτίζεις τις 
εμπειρίες σου 

Δοκιμάζεσαι 
στον κόσμο της 
γνώσης 

Δίνεις όλες σου 
τις δυνάμεις 

Γνωρίζεις νέους 
φίλους 

Αισιοδοξείς για 
το καλύτερο 

Κατακτάς την 
κορυφή 

Τα Εκπαιδευτήρια 
«Αθηνά» τους συγχαίρουν 

για την επιτυχία τους, 
όπως και όλους τους 

μαθητές και τις μαθήτριες 
που συμμετείχαν στο 
διαγωνισμό,  και τους 

εύχονται καλή πρόοδο.
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Η καθιέρωση της 
Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών 

και η σημασία της

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ, 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗ,  

Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η 26 Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε  
ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών στις 6 Δεκεμβρίου 2001,  

στο τέλος του Ευρωπαϊκού Έτους Γλωσσών, από το Συμβούλιο της 
Ευρώπης , με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Tο Σχολείο μας για μια ακόμη 
χρονιά τίμησε την « Ευρωπαϊκή 
Ημέρα Γλωσσών» που έχει 

καθιερωθεί, με απόφαση του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, να εορτάζεται κάθε 
χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου. Στόχος 
του εορτασμού της συγκεκριμένης 
ημέρας είναι να προάγεται ο γλωσσικός 
πλούτος και η πολιτιστική πολυμορφία 
στη Ευρώπη, δεδομένου ότι οι γλώσσες 
σήμερα αποτελούν πολυπολιτισμική 
πραγματικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές της 
Α’ Γυμνασίου Γούσιος Κωνσταντίνος 
και Διακοδημήτρη Κατερίνα εκφώνησαν 
αρχικά ομιλία επισημαίνοντας ιδιαίτερα  
την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια 
της ημέρας, όλοι οι μαθητές της Α’ 
Γυμνασίου συμμετείχαν σε διαδραστικές 
δραστηριότητες σχεδιάζοντας τις σημαίες 
των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
και αποτυπώνοντας εκφράσεις και 
χαιρετισμούς σε διάφορες γλώσσες που 
ομιλούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Τέλος, παρακολούθησαν οπτικό υλικό 
και συμμετείχαν σε διάφορους γλωσσικούς 
γρίφους με τη χρήση διαδραστικού πίνακα. 
Υπεύθυνοι της διοργάνωσης ήταν οι 
καθηγητές των ξενόγλωσσων τμημάτων 
του Σχολείου Ατούν Τζίνα, καθηγήτρια 
Γαλλικής γλώσσας, Ρίζος Ευάγγελος, 
καθηγητής  Γερμανικής  γλώσσας , 
Κόσσυβα Βίβιαν, Λιακατή Λίνα και Πυρώτη 
Σταυρούλα,  καθηγήτριες Αγγλικής 
γλώσσας. ●

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ 
ΠΛΟΥΤΟΣ  

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΗΕυρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών είναι 
μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία 
για την προώθηση της εκμάθησης 

γλωσσών και εντάσσεται στην ευρύτερη 
προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του Συμβουλίου της Ευρώπης για 
την προώθηση της πολυγλωσσίας στην 
Ευρώπη.

Οι γενικοί στόχοι της ημέρας είναι να  
ευαισθητοποιήσει το κοινό για τη σημασία  
της εκμάθησης γλωσσών και της 
διαφοροποίησης των γλωσσών που 
μαθαίνονται με σκοπό την αύξηση της 
πολυγλωσσίας και της διαπολιτισμικής 
κατανόησης, να προωθήσει την πλούσια 
γλωσσική και πολιτιστική ποικιλία της 
Ευρώπης, να ενθαρρύνει τη δια βίου 
εκμάθηση γλωσσών μέσα και έξω από 
το σχολείο.Ενημερωτικά αναφέρουμε  
ότι: στην Ευρώπη σήμερα ομιλούνται 
200 γλώσσες και διάλεκτοι η πιο 
διαδεδομένη γλώσσα μεταξύ των 
Ευρωπαίων είναι τα Αγγλικά, καθώς 
το 34 % των Ευρωπαίων πολιτών τα  
χρησιμοποιεί ως δεύτερη γλώσσα. 
Ακολουθούν τα Γερμανικά με 12 % και τα 
γαλλικά με 11%., σε ό,τι αφορά τη χώρα μας 
σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες (49%) είναι 
ικανός να συνεννοηθεί σε τουλάχιστον μια 

ξένη γλώσσα, ποσοστό το οποίο συμπίπτει 
με τον κοινοτικό μέσο όρο. Tο 44% των 
Ελλήνων έχει ως δεύτερη γλώσσα μετά 
τη μητρική τα Αγγλικά, το 8 % τα Γαλλικά 
και τα Γερμανικά και το 3 % συνεννοείται 
καλύτερα στα Ιταλικά, οι πιο γλωσσομαθείς 
είναι οι μαθητές, καθώς 8 στους 10 είναι 
σε θέση να συνεννοηθούν σε τουλάχιστον 
μια ξένη γλώσσα, λόγω της σημασίας 
της γλωσσομάθειας η Ευρωπαϊκή Ένωση 
επενδύει πάνω από τριάντα εκατομμύρια 
ευρώ το χρόνο σε προγράμματα που 
προωθούν την εκμάθηση των γλωσσών, 
τα οποία απευθύνονται κυρίως σε νέους 
και ουσιαστικά αφορούν την ανταλλαγή 
μαθητών ή φοιτητών σε διαφορετικά 
σχολεία ή πανεπιστήμια της Ευρώπης. 
Κλείνοντας, σε όλη την Ευρώπη, 800 
εκατομμύρια Ευρωπαίοι εκπροσωπούνται 
από τα 47 κράτη μέλη του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και ενθαρρύνονται να μάθουν 
όλο και περισσότερες ξένες γλώσσες, 
σε οποιαδήποτε ηλικία, εντός ή εκτός 
σχολείου. Το γεγονός αυτό πηγάζει από την 
πεποίθηση του Συμβουλίου της Ευρώπης 
ότι η γλωσσική πολυμορφία αποτελεί 
εργαλείο για την επίτευξη ευρύτερης 
διαπολιτισμικής κατανόησης και βασικό 
στοιχείο στην πλούσια πολιτιστική 
κληρονομιά της ηπείρου μας.
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ΑΣ ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ
Με αφορμή την 5η Πανελλήνια Ημέρα 
Σχολικού Αθλητισμού

Σε αυτές είχαμε την ευκαιρία να 
γνωρίσουμε νέα αθλήματα, να  
συναγωνιστούμε σε δραστηριότητες 

και αγώνες της επιλογής μας αλλά 
και να ενημερωθούμε για τα οφέλη 
του αθλητισμού. Αθλήματα στα οποία 
διενεργήθηκαν αγώνες ήταν τα γνωστά σε 
όλους μας ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση 
(μπάσκετ) και πετοσφαίριση (βόλεϊ).

Η αθλητική ημέρα στόχο δεν έχει μόνο 
την διασκέδαση, αλλά και την ενημέρωση 
του κοινού για τη σημασία του αθλητισμού. 
Πιο συγκεκριμένα, ενημερωθήκαμε 

Tην Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 
πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο 
μας εκδηλώσεις για την 5η 
Πανελλήνια Ημέρα Αθλητισμού. 

για τα οφέλη του αθλητισμού, τα οποία 
κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες.

Η πρώτη κατηγορία δεν θα μπορούσε 
να είναι άλλη από τα σωματικά οφέλη. Σε 
αυτή ανήκουν η βελτίωση της φυσικής 
κατάστασης,  η καταπολέμηση της 
παχυσαρκίας, ενώ αμελητέα δεν είναι και 
η καλλιέργεια υγιών συνηθειών ιδιαίτερα 
στους νέους. 

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν 
τα κοινωνικά οφέλη, που εντοπίζονται 
κυρίως στις σχέσεις με τους συναθλητές. 
Αναλυτικότερα, όλοι οι αθλούμενοι 
καλλιεργούν αρετές, όπως αυτές της 
ευγενούς άμιλλας και της ομαδικότητας.

Η τρίτη κατηγορία αφορά τα ψυχικά 
οφέλη. Η άθληση, εκτός από σωματική 
ευεξία, προσφέρει και ψυχική ισορροπία με 
την αποβολή του άγχους και την εκτόνωση 
του ατόμου εξαιτίας της προσπάθειας που 
καταβάλλει. 

Επίσης, έγινε σύντομη αναφορά στα αίτια 
για τα οποία πολλοί νέοι δεν αθλούνται, με 
κυριότερα την υπερβολική ενασχόληση με 
την τεχνολογία και την έλλειψη χρόνου, 
επακόλουθο του προηγούμενου και του 
φορτωμένου προγράμματος πολλών 
μαθητών.

Συμπεραίνοντας,  πιστεύω ότι  η 
«Πανελλήνια Ημέρα Αθλητισμού» όπως 
πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο μας ήταν 
ουσιαστική και χρήσιμη, αφού συνδύασε 
υπέροχα τη μάθηση και την ενημέρωση 
με την άθληση. Ιδιαίτερα ξεχωριστή ήταν 
η ευκαιρία να αθληθούμε όλοι μαζί και 
ελπίζουμε οι επόμενες εκδηλώσεις για 
τον αθλητισμό να μας αφήσουν τις ίδιες 
εντυπώσεις. 
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Εθνική Επέτειος

28η Οκτωβρίου

ΕΘΝΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Τιμώντας την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, οι 
μαθητές και οι μαθήτριες της γ΄ γυμνασίου με  

υπεύθυνο καθηγητή το φιλόλογο κ. Ψαρρή Απ. Στέφανο 
και σε συνεργασία με τους κ. Νίκο Παπαϊωάννου, 
καθηγητή Μουσικής και κ. Γιώργο Γιάγκα,  
καθηγητή Πληροφορικής, προετοίμασαν και 
παρουσίασαν στους συμμαθητές τους τη σχολική 
γιορτή. Αρχικά, εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της  
ημέρας από τον κ. Ψαρρή Απ. Στέφανο, ο οποίος 
επισήμανε τόσο τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν  
στο φοβερότερο πόλεμο που γνώρισε ως σήμερα η 
ανθρωπότητα όσο και τη διαχρονική αναγκαιότητα της 
ειρήνης. Στην συνέχεια, διαβάστηκαν χαρακτηριστικά 
αποσπάσματα για την πορεία προς το Μέτωπο, 
τις πρώτες μάχες από τις μαθήτριες Παληγιάννη 
Έφη, Ζαφειριάδη Ελένη και Κυριτσοπούλου Ειρήνη. 
Επίσης, μαρτυρίες ηρωισμού και οδύνης ανέγνωσαν 
οι μαθητές Γκινής Δημήτριος, Μακρής Αχιλλέας, 
Βαλκανιώτης Γεώργιος και Ψαρρής Παναγιώτης. 
Κατόπιν, προβλήθηκε οπιτικοακουστικό υλικό 
με τα σημαντικά γεγονότα των κρίσιμων ημερών 
του 1940 και της περιόδου της Κατοχής. Τέλος, 
ακούστηκαν τα τραγούδια που εξυμνούν την ανδρεία 
των Ελλήνων στον πόλεμο του ‘’40, όπως τα «Άκου 
Ντούτσε μου τα νέα», «Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου». 
Μετά το πέρας της εκδήλωσης απονεμήθηκαν τα 

αριστεία και τα βραβεία σε όσους αρίστευσαν την 
προηγούμενη χρονιά και ορίστηκαν οι σημαιοφόροι και  
οι παραστάτες τόσο για την 28η Οκτωβρίου όσο και  
για την 25η Μαρτίου. Τέλος, έγινε η παράδοση των  
Σημαιών του Γυμνασίου και του Λυκείου από τον 
Γυμνασιάρχη κ.Παππά Μιλτιάδη και τον Διευθυντή του  
Λυκείου κ.Μανάκο Δημήτριο αντίστοιχα. Η παρουσίαση  
της γιορτής έγινε από την μαθήτρια της Α’ Λυκείου 
Πανουργιά Κωνσταντίνα.

Σχολική εορτή 
28ης Οκτωβρίου 
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Την Παρασκευή 16 Νοέμβρη 2018 πραγματοποιήθηκε η 
σχολική γιορτή για την επέτειο του Πολυτεχνείου. 
Ο μαθητής της Γ’ Λυκείου, Γκερμπεσιώτης Εφραίμ, ανέφερε 

τα γεγονότα του χρονικού της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ενώ 
οι μαθήτριες της Γ’ Λυκείου, Καλαμαρά Ευαγγελία και Κορκή Ελένη 
ανέγνωσαν την συνέντευξη του ανθρώπου που οδηγούσε το τανκ 
κατά τη διάρκεια της εξέγερσης. Ακούστηκαν τραγούδια από τη 
σχολική χορωδία και ορχήστρα και παρουσιάστηκε οπτικοακουστικό 
υλικό από το «Διάγγελμα του Παπαδόπουλου», τα γεγονότα της 
εξέγερσης, τους νεκρούς και τους τραυματίες που καταγράφηκαν, 
καθώς και από μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν από κοντά τα 
γεγονότα. Το πρόγραμμα της σχολικής γιορτής παρουσίασε η 
μαθήτρια της Β’ Λυκείου Παπαϊωάννου Βασιλική. 

Υπεύθυνοι καθηγητές της γιορτής ήταν η κα Μπάρδα Αγγελική 
(Βιολόγος), ο κος Παπαϊωάννου Νικόλαος (καθηγητής Μουσικής) 
και ο κος Γιάγκας Γεώργιος (καθηγητής Πληροφορικής). 

Η εξεγέρση του 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
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Την Παρασκευή 22 Μαρτίου στο αμφιθέατρο του Σχολείου 
πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός των γεγονότων της 25ης 
Μαρτίου. Τη γιορτή παρουσίασε η μαθήτρια της τρίτης 

γυμνασίου Καραγκούνη Αγγελίνα και έδωσε τον πρώτο λόγο στη 
σχολική χορωδία που άνοιξε τη γιορτή με δύο τραγούδια. Στη 
συνέχεια η φιλόλογος του σχολείου Ηρώ Κατσαρού εκφώνησε 
τον πανηγυρικό λόγο. Οι μαθήτριες Εβελίνα Οικονόμουκαι Άννα 
– Μαρία Μανούρα ανέλαβαν την παρουσίαση και απαγγελία του 
ποιήματος “To Eλληνόπουλο’’ του Βίκτωρος Ουγκώ, μέσω του 
οποίου αναδύονται τα φιλελληνικά αισθήματα του συγγραφέα αλλά 
και τα πάθη των ομοεθνών μας κατά τη διάρκεια της επανάστασης 
και συγκεκριμένα των κατοίκων της Χίου μετά τη σφαγή. Aκόμη, 
αναγνώστηκαν αποσπάσματα από μαρτυρίες ανθρώπων που 
βρέθηκαν στο Μεσολόγγι ανάμεσα στους πολιορκημένους και 
αφηγήθηκαν αργότερα τα δραματικά γεγονότα, εντός των τειχών, 

λίγο πριν τη μεγάλη Έξοδο. Την ανάγνωση των κειμένων ανέλαβε 
ο μαθητής της τρίτης γυμνασίου Άγγελος Φραγκιαδουλάκης και η 
μαθήτρια της τρίτης γυμνασίου Ειρήνη Κυριτσοπούλου. Στη συνέχεια 
ακολούθησε μία σύντομη περιγραφή των γεγονότων της μάχης στο 
Μανιάκι, την οποία συμπλήρωσε η προβολή αποσπάσματος της 
ταινίας «Παπαφλέσσας». Λίγο πριν την ολοκλήρωση της γιορτής 
μαθητές όλων των τάξεων του γυμνασίου, που απαρτίζουν και 
την ομάδα του χορευτικού του σχολείου, χόρεψαν παραδοσιακούς 
χορούς. Την προετοιμασία των παιδιών που συμμετείχαν στο 
χορευτικό ανέλαβε ο γυμναστής του σχολείου Άθανάσιος Γεωργίου. 
Τέλος, η γιορτή ολοκληρώθηκε με τραγούδια της σχολικής 
χορωδίας, την προετοιμασία της οποίας ανέλαβε ο μουσικός του 
σχολείου Παπαϊωάννου Νικόλαος. Μετά το τέλος της γιορτής 
μαθητές και καθηγητές έψαλλαν τον εθνικό ύμνο.

Εθνική Επέτειος

25η Μαρτίου 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
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Happy Halloween

Αρκετοί από εμάς γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια 
τον εορτασμό του Halloween, ο οποίος αν και 
έχει τις ρίζες του στην Αγγλία, τείνει να γίνει 

δημοφιλής σε ολόκληρο τον κόσμο ξεπερνώντας τα όρια χωρών 
και θρησκειών. Αποκτά, λοιπόν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μάθουμε 
τι ακριβώς γιορτάζεται την τελευταία μέρα του Οκτώβρη και τι 
συμβολίζουν τα διάφορα δημοφιλή εορταστικά έθιμα.

Αρχικά, είναι απαραίτητο να διευκρινίσουμε πως ο 
συγκεκριμένος εορτασμός στις μέρες μας είναι κυρίως ένα 
δημιούργημα της ποπ κουλτούρας και μικρή είναι η ιδεολογική 
του σχέση με την αρχαία γιορτή των Κελτών. Ο αρχαίος αυτός 
εορτασμός, από τον οποίο θεωρείται πως προήλθε το Hallow-
een, σηματοδοτούσε το τέλος τou θέρους και την αλλαγή των 
εποχών και κυρίως τη στιγμή κατά την οποία η διαχωριστική 
γραμμή ανάμεσα στην επίγεια και στη μετά θάνατον ζωή γινόταν 
περισσότερο δυσδιάκριτη και οι δύο κόσμοι επικοινωνούσαν 
για ένα και μοναδικό βράδυ. Στη χριστιανική παράδοση, η 
οποία επικράτησε αργότερα, η νύχτα της 31ης Οκτώβρη είναι 
η παραμονή της γιορτής των Αγίων Πάντων και οι χριστιανοί 
προσεύχονται για τις ψυχές των αγαπημένων τους νεκρών. Με 
το πέρασμα των χρόνων, διάφορα έθιμα και των δύο εορτασμών 
συγκεράστηκαν και έχασαν σταδιακά την αρχική μεταφυσική 
ή θρησκευτική τους υπόσταση, με αποτέλεσμα στις μέρες μας 
το Halloween να είναι περισσότερο μια γιορτή που θυμίζει το 
δικό μας καρναβάλι. Πρέπει να παραδεχτούμε, ωστόσο, πως 
οι αρχικές παγανιστικές και ίσως μυστικιστικές ρίζες του 

εορτασμού έχουν αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι τους αφού η 
γιορτή ακόμη και σήμερα θεωρείται τρομακτική (‘’spooky 
Halloween’’) και οι μεταμφιέσεις που κυριαρχούν είναι 
εμπνευσμένες από τη σφαίρα του μεταφυσικού· στους δρόμους 
βλέπουμε να τριγυρίζουν φαντάσματα, μάγισσες, σκελετοί 
και πειρατες στοιχειωμένων πλοίων. Επίσης, το Halloween 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα γλυκά και τα κεράσματα 
καθώς, στο μακρινό παρελθόν, οι άνθρωποι άφηναν λιχουδιές 
έξω από τις πόρτες τους προκειμένου να εξευμενίσουν τα 
πνεύματα που κυκλοφορούσαν ελευθερα την τελευταία νύχτα 
του Οκτώβρη έτσι ώστε να μην καταστρέψουν τη χειμερινή 
σοδειά τους. Στη σύγχρονη εποχή, το Halloween είναι μια γιορτή 
αφιερωμένη στα παιδιά αλλά και στην ενίσχυση των δεσμών 
μιας κοινότητας η οποία επιτυγχάνεται μέσα από ομαδικά 
παιχνίδια και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. 
Παίζοντας μερικά από αυτά τα παραδοσιακά παιχνίδια 
γιορτάσαμε και εμείς το Halloween στο Σχολείο μας τη φετινή 
χρονιά. Bobbing for apples, ghost face Halloween games, relay 
races και άλλες δραστηριότητες διασκέδασαν μικρούς αλλά 
και μεγαλύτερους μαθητές του Γυμνασίου. Πρόκειται για μια 
σειρά από παραδοσιακά παιχνίδια που είναι δημοφιλή στους 
εορτασμούς για το Halloween τόσο στη Μ. Βρετανία όσο και 
στις ΗΠΑ. Για εμάς το καλύτερο κίνητρο για να μάθει κανείς 
μια γλώσσα είναι να γνωρίσει τις συνήθειες και τα έθιμα των 
ομιλητών της, τα αστεία και τα παιχνίδια τους, καθώς μόνο έτσι 
ανοίγονται μπροστά του καινούριοι μαγικοί κόσμοι. 

ΒΙΒΙΑΝ ΚΟΣΣΥΒΑ
Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας
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Αντιπροσωπεία μαθητών 
των Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά» 
επισκέφθηκε την Παρασκευή 21 
Δεκεμβρίου 2018 τον Ελληνικό 
Ερυθρό Σταυρό της πόλης μας, 
στα πλαίσια της προσφοράς και 
του εθελοντισμού. 

Τα παιδιά παρέδωσαν τρόφιμα 
και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, 
τα οποία συγκεντρώθηκαν από 
τους μαθητές του Σχολείου κατά 
τη διάρκεια της προηγούμενης 

εβδομάδας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες ενημερώθηκαν για τη 
δράση του Ερυθρού Σταυρού και πληροφορήθηκαν ότι υπάρχουν 
προγράμματα εκπαίδευσης εθελοντών και ομάδες εθελοντικής 
προσφοράς. Το μήνυμα που πέρασαν τα στελέχη ήταν ότι δεν αρκεί 
μόνο η παροχή υλικών αγαθών στους συνανθρώπους μας αλλά 
ιδιαίτερη αξία έχει η προσωπική επαφή και η ηθική στήριξη, διότι 
κανένας άνθρωπος δεν είναι σωστό να είναι και να αισθάνεται 
μόνος. Τα Εκπαιδευτήρια «Αθηνά» ευχαριστούν ιδιαίτερα τους 
γονείς των μαθητών που στήριξαν αυτή την προσπάθεια των 
παιδιών τους να προσφέρουν βοήθεια σε συνανθρώπους μας που 
το έχουν ανάγκη.

Την  Πέμπτη 20 
Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  η 
χορωδία του Σχολείου 
μας συμμετείχε στη 
Γι ο ρ τ ή  Αγ γ έ λ ω ν 
που διοργάνωσε ο 
Σύλλογος Γονέων 
Α Μ Ε Α  « Ε λ π ί δ α » 
Τ ρ ι κ ά λ ω ν  σ τ ο 
Πνευματικό κέντρο  

του Δήμου. Η εκδήλωση περιλάμβανε θεατρικές και 
μουσικοχορευτικές παραστάσεις καθώς και δρώμενα από τα 
ειδικά σχολεία της πόλης μας (1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Τρικάλων, 
1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων, Ενιαίο Επαγγελματικό 
Γυμνάσιο – Λύκειο Τρικάλων, Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης Τρικάλων και ΚΔΑΠ – ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»). Τα παιδιά της 
Χορωδίας με υπεύθυνο τον καθηγητή μουσικής κ. Παπαϊωάννου 
Νίκο τραγούδησαν τα «Κάλαντα Χριστουγέννων», την «Άγια Νύχτα» 
και έκλεισαν την εκδήλωση με τα «Κάλαντα Πρωτοχρονιάς». 
Μπορέσαμε, έστω και για λίγο, να δείξουμε την αγάπη μας και τη 
συμπαράστασή μας σε αυτά τα παιδιά που πραγματικά δίνουν έναν 
ηρωικό αγώνα κάθε μέρα.

ΑποστολΗ αγάπης από τα
ΕκπαιδευτΗρια «Αθηνά»

Το Σχολείο μας στη  
«ΓιορτH των Αγγέλων» 

Αγάπη  κ α ι  α λ λ η λ ε γ γ ύ η

ΑΡΧΙΜΗΝΙA ΚΙ ΑΡΧΙΧΡΟΝΙA
ΨΙΛΗ ΜΟΥ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΙΑ
ΚΙ ΑΡΧΗ ΚΑΛΟΣ ΜΑΣ ΧΡΟΝΟΣ, 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ Τ’ ΑΓΙΟ ΘΡΟΝΟΣ.
ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΒΓΗΚΕΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΣΤΗ ΓΗ ΝΑ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕΙ 
ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΛΟΚΑΡΔΙΣΕΙ.
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O κ. Στρατηγάκης είναι μαθηματικός, εκπαιδευτικός 
συντάκτης της ηλεκτρονικής εφημερίδας Naftemporiki, 
καθώς και συνεργάτης των εφημερίδων «Καθημερινή» 

και «Έθνος». Με την ιδιότητά του ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας 
έδωσε χρήσιμες συμβουλές σε γονείς και μαθητές που αφορούσαν 
στο εξεταστικό σύστημα, την επιλογή επαγγέλματος, την αποφυγή 
λαθών στις παραπάνω διαδικασίες καθώς και τις εναλλακτικές 
επαγγελματικές διαδρομές των νέων σήμερα.

Αρχικά μίλησε σε γονείς και μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου 
και στη συνέχεια στους σημερινούς υποψηφίους της Γ’ Λυκείου, 
ξεκινώντας με το ερώτημα αν αξίζει τον κόπο να σπουδάσει 
κάποιος σήμερα. Μέσα από στατιστικά στοιχεία, όπως επεσήμανε, 
αποδεικνύεται τελικά ότι η ανεργία των πτυχιούχων σε σχέση 
με τους έχοντες τελειώσει μόνο τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
είναι σαφώς μικρότερη. Κατόπιν εστίασε στα κριτήρια 
επιλογής σπουδών και επαγγέλματος, δίνοντας έμφαση στο 
σημαντικότερο αυτών, που είναι να ακολουθήσουν οι μαθητές, 
όπως χαρακτηριστικά είπε, «τον δρόμο της καρδιάς τους». Αν 
λάβουν υπόψη άλλες παραμέτρους, ισχυρίστηκε ότι κινδυνεύουν 
να κάνουν λάθη και να ακολουθήσουν ένα επάγγελμα που δεν θα 
τους προσφέρει ηθική ικανοποίηση και θα νιώθουν δυστυχείς 
στην καθημερινότητά τους. Ακόμη, έκανε διεξοδική αναφορά 
στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνδυάσουν διαφορετικά 
επιστημονικά αντικείμενα, μιας και θα πρέπει να είναι έτοιμοι 
και ευέλικτοι για τις αλλαγές που είναι σίγουρο ότι θα βιώσουν 
στην επαγγελματική τους πορεία, αφού ο κόσμος αλλάζει 
ραγδαία τεχνολογικά τις τελευταίες δεκαετίες. Μέσα από το 
οπτικοακουστικό υλικό και την εμπεριστατωμένη παρουσίαση 
κέρδισε το ενδιαφέρον γονιών και μαθητών, οι οποίοι του 
απηύθυναν ερωτήματα στο τέλος της ομιλίας του.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι το πολύτιμο «εργαλείο» της δουλειάς 
του αποτελεί η εκπαιδευτική ιστοσελίδα «Οδηγός Σταδιοδρομίας» 
την οποία ολοκλήρωσε μετά από χρόνια αναζήτησης και 
προσωπικού μόχθου και ανανεώνει συνεχώς με όλες τις εξελίξεις 
που προκύπτουν καθημερινά στον εκπαιδευτικό τομέα.

Ημερίδα 
επαγγελματικού 
προσανατολισμού 
στα Εκπαιδευτήρια 

«Αθηνά»

Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 διεξήχθη 
ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού 
στα εκπαιδευτήρια «Αθηνά». Εισηγητής της 
ημερίδας και συνεργάτης του επαγγελματικού 
προσανατολισμού του σχολείου ήταν ο κ. Στράτος 
Στρατηγάκης, ένας ιδιαίτερα πολυπράγμονας 
άνθρωπος. 
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Ως μαθήτρια της Γ΄ Λυκείου είμαι της άποψης ότι η ειδική 
παρουσίαση του ξεχωριστά για εμάς ήταν ιδιαίτερα 
ωφέλιμη και αποδοτική, αφού είχαμε την δυνατότητα να 

προσεγγίσουμε την πραγματικότητα και από μια άλλη οπτική 
πέρα από αυτή των αγχωμένων εξεταζόμενων μαθητών. Φαίνεται 
τελικά ότι η σημερινή αγορά εργασίας αναζητά όχι τόσο πολύ 
πολυπτυχιούχους νέους που έχουν απλώς μια τυπική επαφή 
με το αντικείμενο απασχόλησής τους αλλά κάτι παραπάνω. 
Συγκεκριμένα, η σημερινή κοινωνία έχει ανάγκη από νέους με 
όρεξη και μεράκι για καινοτομία στον χώρο απασχόλησης τους 
και φυσικά αυτοί να διαθέτουν ευρηματικότητα και πραγματική 
αγάπη και ενδιαφέρον για το επάγγελμα τους. Μόνο έτσι μπορούν 
να πετύχουν οι ίδιοι οι νέοι την δική τους ηθική ικανοποίηση και 
αργότερα την επαγγελματική αναγνώριση και καταξίωση στον 
εκάστοτε τομέα εργασίας τους. Βέβαια αυτό προϋποθέτει ότι τόσο 
η οικογένεια και το σχολείο όσο και η κοινωνία δεν λειτουργούν 
ανασταλτικά στην όλη διαδικασία, καθώς τότε η μελλοντική γενιά 
είναι δυστυχώς <<καταδικασμένη>> να εκπληρώσει τα όνειρα 
και τις επιθυμίες των άλλων υπό πίεση και απέχθεια. Για αυτόν 
τον λόγο τουλάχιστον οι γονείς και οι καθηγητές οφείλουν να 
στηρίζουν τις επιλογές των παιδιών τους και να συμβάλλουν στην 
ενθάρρυνση τους και υλοποίηση των στόχων αυτών.

Επιπλέον, μέσα από την ομιλία του ο κ. Στρατηγάκης 
μάς επιβεβαίωσε, φέρνοντας αρκετά εύστοχα πραγματικά 
παραδείγματα, ότι η σχολή που θα ακολουθήσουμε δεν αντιστοιχεί 
σε ένα μόνο επάγγελμα αλλά εκμεταλλευόμενοι την κάθε 
ευκαιρία που δίνεται μπορούμε να επεκταθούμε σε διάφορους 
κλάδους και να εξειδικευτούμε σε αυτούς. Ακόμη, η επαφή μας με 
διάφορους ειδήμονες, η συμμετοχή μας σε προγράμματα είτε του 
ίδιου του πανεπιστημίου είτε με πανεπιστήμια του εξωτερικού 
(Comenius, Erasmus), καθώς και η συμμετοχή σε διάφορους 
διαγωνισμούς μπορούν να αποτελέσουν την αρχή για την εξέλιξη 
των ενδιαφερόντων μας και των οριζόντων μας. 

Κλείνοντας, τόνισε ότι ο δρόμος της επαγγελματική μας 
σταδιοδρομίας θα είναι ιδιαίτερα δύσκολος, αφού θα πρέπει να 
συναγωνιστούμε αρκετούς που θα είναι εξίσου καλοί με εμάς 
αλλά παρόλα αυτά το γεγονός αυτό δεν θα πρέπει να μας πτοεί 
αλλά να μας κινεί το ενδιαφέρον για περεταίρω πληροφόρηση και 
ενημέρωση στον τομέα μας. 

Οφείλω να ομολογήσω πως αυτή η παρουσίαση ήταν ιδιαίτερα 
τελέσφορη για όλους μας και σίγουρα ο καθένας μας αποκόμισε 
κάτι αξιοσημείωτο από αυτήν. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω 
τον κ. Στρατηγάκη, που δέχτηκε την πρόσκληση του σχολείου μας 
και μας βοήθησε ως έναν βαθμό στο κομμάτι του Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού, την κ. Λιακατή Λίνα, καθηγήτρια Αγγλικών του 
Σχολείου μας που ανέλαβε την ημερίδα, καθώς και το σχολείο μας 
που με αυτές τις πρωτοβουλίες μεριμνά για το μέλλον μας και 
συντείνει με κάθε τρόπο στην καλύτερη επιλογή για το μέλλον μας. 
●

Κάθε χρόνο το Σχολείο μας φροντίζει να διοργανώσει μία 
εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού ώστε να 
βοηθήσει τους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων και να 

λύσει ποικίλες απορίες. Ως μαθήτρια της Β΄ λυκείου ενθουσιάστηκα 
από την προσέγγιση και ανάλυση του σύνθετου προβλήματος 
της επιλογής σπουδών και επαγγέλματος που αντιμετωπίζει το 
σύνολο των μαθητών. Αρχικά, ο κ. Στρατηγάκης μας ενημέρωσε 
ενδελεχώς για τις πιο πρόσφατες αλλαγές του συστήματος με το 
οποίο θα εξεταστούμε, όπως οι σχολές ελεύθερης πρόσβασης ή 
το μηχανογραφικό της Β΄ λυκείου και μας έδωσε κάποιες χρήσιμες 
συμβουλές σχετικά με το πώς πρέπει να χειριστούμε τα νέα 
δεδομένα. Στη συνέχεια τέθηκε το ερώτημα «Αξίζει να σπουδάσω 
και γιατί;». Ο κ. Στρατηγάκης σε αυτό το σημείο κατέρριψε τον 
μύθο της ανεργίας τον πτυχιούχων αφού μέσα από έγκυρες πηγές, 
έρευνες και στατιστικές μας απέδειξε πως οι τελειόφοιτοι έχουν 
πάντα περισσότερες ευκαιρίες για επαγγελματική αποκατάσταση 
καθώς μπορούν να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά 
εργασίας. Τέλος, δεν παρέλειψε να αναλύσει τα σωστά κριτήρια 
επιλογής επαγγέλματος, όπως είναι οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντα 
του υποψηφίου και όχι η καταξίωση ή οι υψηλές αμοιβές. Ακόμη, 
επισήμανε πως συχνά οι μαθητές απογοητεύονται από τις επιλογές 
τους όσον αφορά τις σπουδές ή ακόμη και το μελλοντικό τους 
επάγγελμα εξαιτίας της κακής πληροφόρησης για το περιεχόμενο 
των σχολών. Όμως, λύση στο πρόβλημα αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο 
εργαλείο, ο Οδηγός Σταδιοδρομίας, μια εκπαιδευτική ιστοσελίδα με 
όλες τις εξελίξεις που προκύπτουν καθημερινά στον εκπαιδευτικό 
τομέα. Στον λόγο του κυριάρχησε η φράση «Να ακολουθείτε τον 
δρόμο της καρδιάς» μιας και το πάθος είναι βασική συνιστώσα όχι 
μόνο της επιτυχίας αλλά και μιας ευτυχισμένης ζωής. ●

ΖΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑ ΣΤΕΛΛΑ

Για μια σωστή επιλογή  
σχολής και σπουδών

Το επαγγελματικό μας μέλλον 
από μια άλλη οπτική…

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
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Με παρέες που κανονίζονται από καιρό. Με 
ρεπερτόριο που επιλέγεται προσεκτικά. 
Μα πάνω από όλα είμαστε εκεί με 

την πιο ανεβασμένη, την πιο χαρούμενη, την πιο 
ενθουσιώδη, την πιο κεφάτη διάθεση να ζήσουμε 
μια μοναδική βραδιά. Βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό 
κέφι. Όλοι μαζί σε μια τεράστια παρέα. Στην παρέα 
των μαθητών του Λυκείου «Αθηνά». 

Είναι ο χορός μας. Είναι η βραδιά μας. Κάθε χρόνο 
δύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα στον «Ορφέα». 

Είναι η δική μας βραδιά. 
 Και είμαστε όλοι εκεί. Με την πιο 

εντυπωσιακή εμφάνιση που την 
προετοιμάζουμε μέρες πριν.

ΟΡΦΕΑΣ 2018

Η  
ΒΡΑΔΙA 

ΜΑΣ
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Ο Πρόεδρος των Εκπαιδευτηρίων κ. Γκίμτσας Βασίλειος 
σε σύντομη ομιλία του ευχαρίστησε τους Διευθυντές 
Γυμνασίου και Λυκείου αλλά και τον Σύλλογο 

Διδασκόντων του Σχολείου για την καθημερινή προσφορά τους 
στα 18 χρόνια λειτουργίας του. Κατόπιν, αναφέρθηκε με θερμά 
λόγια σε όλους τους εργαζομένους, οι οποίοι φροντίζουν να 
παρέχουν καθημερινά υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε μαθητές 
και καθηγητές του Σχολείου. Τέλος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη 
συνεισφορά των Συλλόγων Γονέων του Γυμνασίου και του Λυκείου, 
που είναι στο πλευρό του Σχολείου σε κάθε δραστηριότητα. Σε 
όλους ήταν διάχυτη η αισιοδοξία ότι η νέα χρονιά θα είναι για το 
Σχολείο μας ακόμη πιο δημιουργική και γεμάτη επιτυχίες. 

Τυχερή της βραδιάς στάθηκε η κα. Κουτανίτη Μαριάννα, 
υπεύθυνη της δραστηριότητας του τένις του σχολείου.

Την Τρίτη 29 Ιανουαρίου, η Διοίκηση, ο Σύλλογος Διδασκόντων, ο Σύλλογος 
Γονέων, το Διοικητικό προσωπικό και οι οδηγοί των λεωφορείων τίμησαν με την 

παρουσία τους την εκδήλωση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας. 

Όλοι μαζί  
γιορτάσαμε τον ερχομό  

του νέου έτους!
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2019
νέα ΧΡΟΝΙΑ,  

νέοι ΤΥΧΕΡΟΙ,  
νέες ΕΥΧΕΣ!

Η Τρίτη 29 Ιανουαρίου, παραμονή 
της σχολικής εορτής των 
Τριών Ιεραρχών, είναι η ημέρα 

των τυχερών του νέου έτους. Είναι η 
ημέρα που όλα τα τμήματα Γυμνασίου και 
Λυκείου του Σχολείου μας κόβουν την 
πρωτοχρονιάτικη πίτα τους. Η αγωνία για 
το φλουρί, οι ευχές για τη νέα χρονιά και 
το φανταστικό κέφι έχουν τα πρωτεία. 
Οι τυχεροί κάθε τμήματος κερδίζουν ένα 
λογοτεχνικό βιβλίο και όλοι, τυχεροί και 
άτυχοι, απολαμβάνουν το κομμάτι της 
βασιλόπιτας, ανταλλάσσουν ευχές και 
βλέπουν με αισιοδοξία τη νέα χρονιά. 
Ακολουθεί η καθιερωμένη φωτογράφηση 
από τον ακούραστο Γιώργο Γιάγκα. 

Παιδιά, και του χρόνου με υγεία!
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ΤΟΥΛΑ ΤΙΓΚΑ 

Τ'άλλο  
μισό του  
κόσμου

ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 
τα Εκπαιδευτήρια «Αθηνά» 
φιλοξένησαν τη συγγραφέα Τούλα 
Τίγκα. Στα πλαίσια του μαθήματος 

της Νεοελληνική Γλώσσας και με αφορμή 
την ενότητα «Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε 
διαφορετικοί» οι μαθητές και οι μαθήτριες 
της γ’ γυμνασίου με υπεύθυνη τη φιλόλογο 
κα Καραβασίλη Εύη είχαν την ευκαιρία να 
συναντήσουν σε μια δίωρη επίσκεψη τη 
συγγραφέα στη βιβλιοθήκη του Σχολείου. 

Αφορμή της πρόσκλησης της συγγραφέως 
ήταν το τελευταίο της βιβλίο για εφήβους 
«T’ άλλο μισό του κόσμου», στο οποίο 
με εξαιρετική λεπτότητα η Τούλα Τίγκα 
προσεγγίζει το θέμα της διαφορετικότητας 
και της αποδοχής, βέβαια, των ατόμων 
που τείνουν να διαφοροποιούνται. Οι 
μαθητές εξέφρασαν την άποψή τους 
για τα στερεότυπα που αφορούν τον 
κοινωνικό ρατσισμό και σχετίζονται με τις 
σχέσεις των δύο φύλων, διαφορετικών 
κοινωνικών ομάδων αλλά ανθρώπων 
διαφορετικής πολιτιστικής κουλτούρας. 
Με την παρότρυνση της συγγραφέως 
προβληματίστηκαν για τη θέση που 
οφείλουμε να δίνουμε στο «διαφορετικό», 
αφού ήδη ζούμε σε μια πολυπολιτισμική 
κοινωνία, στην οποία διαφορετικοί 
άνθρωποι οφείλουν να συνυπάρξουν και να 
συνεργαστούν για την πρόοδό της. 

Πέρα από τη διαφορετικότητα, που αφορά 

Συζήτηση με τη γνωστή συγγραφέα για τη διαφορετικότητα 
με αφορμή το βιβλίο της «Το άλλο μισό του κόσμου» 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Με τη ματιά της
Τούλας Τίγκα 

Στ α  π λ α ί σ ι α  τ ο υ  φ ε τ ι ν ο ύ 
προγράμματος φιλαναγνωσίας μας 
ανατέθηκε να διαβάσουμε ένα βιβλίο 

της επιλογής μας . Από τα προτεινόμενα, 
ήταν μάλλον αναμενόμενο το ενδιαφέρον 
μου να κεντρίσει αυτό με τίτλο << Τ΄ άλλο 
μισό του κόσμου>>. Σε αυτό συνετέλεσε 
μία γρήγορη ανάγνωση της περίληψης 
του βιβλίου. Με μια πικάντικη χροιά η 
διακεκριμένη συγγραφέας αποτυπώνει στο 
βιβλίο της ένα θέμα κόντρα στα ταμπού 
αλλά με βαθιά συναισθηματική υπόσταση, 
καθώς πραγματεύεται με απίστευτη 
λογοτεχνική μαεστρία θέματα που αγγίζουν 
ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες. Αυτό που 
με ενθουσίασε με το βιβλίο ήταν το ύφος 
στο οποίο γράφτηκε, το οποίο περιγράφει 
ξεκάθαρα και σε βάθος τους χαρακτήρες 
και ειδικότερα η ακομπλεξάριστη πένα  
της συγγραφέα, καθώς σκιαγραφεί τον 
επισφαλή ψυχισμό του κάθε πληγωμένου 
ήρωά της, κάνοντάς σε να νιώσεις τμήμα 
της ιστορίας όσο αυτή ξετυλίγεται, αλλά 
ταυτόχρονα να συμπάσχεις και μέσα από 
την κορύφωση των συναισθημάτων σου, να 
προσδοκάς κάθαρση και δικαίωση. ●

τη σεξουαλική συμπεριφορά και αποτελεί 
το βασικό θέμα του βιβλίου, συζητήθηκαν 
με τη συγγραφέα και άλλα θέματα όπως η 
αλληλεγγύη, η ανθρωπιά και το αίσθημα 
της αλληλοβοήθειας που είναι αναγκαία 
στην εποχή μας και διακρίνονται σε πολλές 
σκηνές του βιβλίου της. Ιδιαίτερη αναφορά 
έγινε σε πρόσωπα / ήρωες δευτερευούσης 
σημασίας, που όμως κέρδισαν την προσοχή 
των νεαρών αναγνωστών, πράγμα που 
εξέπληξε τη συγγραφέα. Μάλιστα με 
αφορμή κάποια συμβάντα που περιγράφει 
η κα Τίγκα στο βιβλίο της ξεδίπλωσαν 
και οι ίδιοι παρόμοιες εμπειρίες που 
βίωσαν στην πόλης μας με ανθρώπους 
που είναι «διαφορετικοί» και συνήθως 
περιθωριοποιούνται από την πλειοψηφία 
των συμπολιτών μας. 

Ευχαριστούμε θερμά την κα Τίγκα που 
μέσα από το βιβλίο της «Τ’ άλλο μισό του 
κόσμου» οι μαθητές προβληματίστηκαν για 
ένα τόσο επίκαιρο θέμα που καθημερινά 
προβάλλεται, όπως τόνισε και η ίδια η 
συγγραφέας, ίσως και με λανθασμένο 
τρόπο κάποιες φορές από τα Μέσα 
Μαζική Ενημέρωσης, τη διαφορετικότητα. 
Κατάλαβαν ότι  η  αποδοχή και  η 
ανεκτικότητα είναι δύο χαρακτηριστικά που 
οφείλουν να έχουν οι αυριανοί άνθρωποι 
με ευρύτητα πνεύματος για μια σωστά 
δομημένη κοινωνία.
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Τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου η 
συγγραφέας Μαρούλα Κλιάφα 
μετά από πρόκληση της φιλολόγου 

κας Καραβασίλη Εύης επισκέφθηκε τα 
Εκπαιδευτήρια «Αθηνά» και συναντήθηκε 
με τους μαθητές της γ΄ γυμνασίου στα 
πλαίσια του μαθήματος της λογοτεχνίας. 

Στη βιβλιοθήκη του Σχολείου η κα Κλιάφα 
συνομίλησε για δύο από τα πολλά βιβλία 
της που αναφέρονται στους εφήβους. Το 
πρώτο αφορούσε ένα εξαιρετικό βιβλίο 
της συγγραφέως με τίτλο «Δύσκολοι 
καιροί για μικρούς πρίγκιπες». Πρόκειται 
για έναν ήρωα, τον Οδυσσέα, που βρήκε 
τραγικό θάνατο περνώντας τις γραμμές 
του τρένου. Κατόπιν μέσα από την ιστορία 
που ξεδιπλώνει ένας δημοσιογράφος 
αποκαλύπτονται τα προβλήματα που 
αντιμετώπιζε καθώς ήταν ένα από τα 
παιδιά των οποίων οι γονείς του, όπως 
και πολλοί άλλοι γονείς εκείνη την 
εποχή, μετανάστευσαν στο εξωτερικό, 
συγκεκριμένα στη Γερμανία τη δεκαετία 
του 1960, και άφησαν αναγκαστικά τα 
παιδιά τους να μεγαλώσουν με τους 
παππούδες τους. 

Το δεύτερο βιβλίο αφορούσε το 
πρόσφατο βιβλίο της «Η ιστορία ενός 
gamer» που εκδόθηκε τον περασμένο 
Οκτώβρη. Ο κεντρικός ήρωας, ο Οράτιος, 
καταφεύγει για ποικίλους λόγους στην 

πολύωρη ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια σε σημείο μάλιστα που να 
εκδηλώνει προβλήματα υγείας, πέρα 
από την απομόνωση που βιώνει, όπως 
όλοι οι gamers χωρίς βέβαια να το 
αντιλαμβάνονται συχνά. Είναι ένα βιβλίο 
που ενθουσίασε τους μαθητές, κυρίως τα 
αγόρια, καθώς για πρώτη φορά το θέμα 
κάποιου λογοτεχνικού βιβλίου αφορά αυτό 
το τόσο επίκαιρο θέμα

Πέρα από τα βασικά θέματα των βιβλίων 
της οι μαθητές και οι μαθήτριες συζήτησαν 
με τη συγγραφέα και για άλλα θέματα 
που αναδύονται μέσα από τα έργα της και 
αφορούν προβληματισμούς της εφηβικής 
ηλικίας όπως τη φιλία στους έφηβους, τις 
σχέσεις με τους γονείς τους και με τους 
συνομηλίκους τους και πολλά άλλα που 
αφορούν γενικά τη συγγραφή ενός βιβλίου. 

Ήταν μια ξεχωριστή μέρα στη σχολική 
καθημερινότητα που έδωσε αφορμή για 
σκέψεις και προβληματισμούς στους 
μαθητές και μετά το τέλος της συνάντησης 
με τη συγγραφέα. Ευχαριστούμε θερμά την 
κα Κλιάφα που μας τίμησε για άλλη μια φορά 
με την παρουσία της και ανταποκρίθηκε 
στην πρόσκληση μας να παραβρεθεί και να 
συνομιλήσει με τους νεαρούς αναγνώστες 
της στα Εκπαιδευτήρια «Αθηνά «

Στην προγραμματισμένη συνάντηση 
που είχε η κα Κλιάφα με την τάξη 
μας συζητήθηκαν μεταξύ άλλων 

πολλά θέματα αλλά αυτό που μου τράβηξε 
το ενδιαφέρον περισσότερο ήταν η ανάλυση 
που έγινε για το τελευταίο βιβλίο της “Η 
ιστορία ενός νεαρού gamer”. Αυτό διότι 
στο βιβλίο θίγονται κάποια θέματα που 
με αγγίζουν όπως η εξάρτηση των νέων 
από τα ηλεκτρονικά βιντεοπαιχνίδια που 
καταλήγει να γίνεται ένας εθισμός καθόλου 
ακίνδυνος. Διαβάζοντας το βιβλίο αλλά και 
ακούγοντας την κα Κλιάφα, ξανασκέφτηκα 
κάποια θέματα, βλέποντάς τα από μια 
άλλη οπτική γωνία. Έτσι συνειδητοποίησα 
ότι είναι λανθασμένη η σκέψη που έχουμε 
πολλοί νέοι ότι τα βιντεοπαιχνίδια είναι 
ένα είδος διασκέδασης, καθώς ναι μεν 
τους ευχαριστούν - ούτως ή άλλως γι’ αυτό 
είναι προγραμματισμένα - αλλά ο χρόνος 
που αφιερώνει κανείς σ› αυτά είναι χωρίς 
αποτέλεσμα και σε κάποιες περιπτώσεις 
μπορεί να είναι και επιζήμιος. Γενικότερα 
πιστεύω ότι το βιβλίο «Η ιστορία ενός gam-
er” ήταν ένα υπέροχο βιβλίο, μιας και με το 
θέμα του προκαλεί τον προβληματισμό και 
την ανησυχία των νεαρών αναγνωστών. ●

Συζήτηση με τη 
Μαρούλα Κλιάφα 

για δύο βιβλία της
ΜΑΡΟΥΛΑ ΚΛΙΑΦΑ 

Η ιστορία 
ενός νεαρού 

gamer
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΥΠΑΣ, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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Την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε για άλλη 
μια χρονιά στα Εκπαιδευτήρια «Αθηνά» χριστουγεννιάτικη 
αγορά, που περιλάμβανε τόσο δημιουργίες μαθητών 

και μαθητριών όσο και σημαντικές προσφορές από τους 
γονείς τους, οι οποίοι με πολλή αγάπη και προσωπική εργασία 
συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιτυχία αυτής της φιλανθρωπικής 
πρωτοβουλίας, προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για τον 
Πανελλήνιο Σύλλογο Προστασίας, Ενημέρωσης και Βοήθειας 
Καρδιοπαθειών Παιδιών «Η καρδιά του παιδιού». Υπεύθυνη της 
διοργάνωσης της χριστουγεννιάτικης αγοράς ήταν, όπως κάθε 
χρόνο, η κα Μαργαρίτη Σοφία, οικονομολόγος, με συνεργάτιδα την 
Ειρήνη Κούκου, φιλόλογο του Σχολείου.

Αρχικά, τα παιδιά της σχολικής χορωδίας και ορχήστρας 
τραγούδησαν κάλαντα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς με 
εμψυχωτή τον καθηγητή μουσικής κ. Παπαϊωάννου Νίκο. Στη 
συνέχεια από την Ομάδα θεάτρου του Σχολείου παρουσιάστηκε, 
με υπεύθυνη τη θεατρολόγο κα Ιακωβάκη Βίκυ, η παράσταση «Η 
Νιφάδα» από το βιβλίο «Μητέρα και Κόρη». Πρόκειται για μια 
συγκινητική ιστορία, που δείχνει τον κύκλο της ζωής.

Όσοι παρευρέθηκαν ενημερώθηκαν από την κα Γκάνια – 
Μπατατόλη Μάρθα, εκπρόσωπο του Συλλόγου «Η καρδιά του 
παιδιού» για τους σκοπούς και τη δράση του Συλλόγου. Κατόπιν 
έκαναν τις αγορές τους και απόλαυσαν τα χριστουγεννιάτικα 
εδέσματα από τον μπουφέ που με χαρά έφτιαξαν και πρόσφεραν 
οι εθελοντές μαθητές και μαθήτριες του Σχολείου. Παράλληλα, 
αντάλλαξαν ευχές και έδωσαν υπόσχεση του χρόνου για μια ακόμη 

ΓΙΟΡΤΗ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΚΑΡΔΙΑ  
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

πιο επιτυχημένη εκδήλωση για φιλανθρωπικούς σκοπούς στο 
πνεύμα της ελπίδας και της χαράς, που αξίζουν όλοι οι άνθρωποι 
να βιώνουν τις Άγιες αυτές Ημέρες. 
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Αξέχαστη 
αποκριά! 

Η Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά» ευχαριστεί όλους τους μαθητές, τις 
μαθήτριες και τους γονείς τους που βρέθηκαν κοντά μας και αυτή τη χρονιά στο 
φιλανθρωπικό bazaar του Σχολείου.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ

Το κάπνισμα είναι η πιο σοβαρή αιτία νοσηρότητας και 
θνησιμότητας. Οι θάνατοι από το κάπνισμα είναι 3πλάσιοι 
από αυτούς των τροχαίων ατυχημάτων και αποτελούν το 
30% όλων των θανάτων, το 85% του καρκίνου του πνεύμονα  
και το 83% των θανάτων από αποφρακτική πνευμονοπάθεια. 
Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει υδρογονάθρακες από την 
πίσσα του τσιγάρου που καταπίνουν οι καπνιστές, πολλές 
χημικές ουσίες, βαρέα μέταλλα και ραδιενεργά στοιχεία 
και συνεργική δράση με άλλους καρκινογόνους παράγοντες, 
όπως πχ. το αλκοόλ, αναπτύσσονται μηχανισμοί που 
προκαλούν καρκίνο κυρίως του πνεύμονα, αλλά και άλλων 
οργάνων όπως φάρυγγα, λάρυγγα, στοματικής κοιλότητας, 
οισοφάγου, στομάχου, παγκρέατος, ουροδόχου κύστης, 
μαστού.
ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ:
• Προκαλεί και καλοήθεις παθήσεις όπως, χρόνια 

βρογχίτιδα, πνευμονικό εμφύσημα, αναπνευστική 
ανεπάρκεια και καρδιαγγειακά επεισόδια.

• Έχει δυσμενή επίδραση στη σεξουαλική δραστηριότητα.
• Διπλασιάζει τις πιθανότητες εμφάνισης εκφύλισης 

της ωχράς κηλίδος που αποτελεί την κύρια αιτία της 
τύφλωσης ηλικιωμένων ατόμων. 

• Οι γυναίκες κινδυνεύουν με στειρότητα και πρόωρη 
εμμηνόπαυση.

• Οι καπνιστές έχουν αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας 
νόσου 4 φορές περισσότερο απ›ότι οι μη καπνιστές. 
Έχει ανακαλυφθεί ένα γονίδιο που παράγει μια 
πρωτεϊνη που ελέγχει τα επίπεδα λιποπροτεϊνών στο 
αίμα, τα οποία είναι υπεύθυνα για την θρόμβωση και 
απόφραξη των αρτηριών.

• Οι καπνιστές μπορεί ταυτόχρονα να είναι ενεργητικοί 
και παθητικοί καπνιστές, δηλαδή το κάπνισμα κάνει 
διπλή ζημιά.

• Το παθητικό κάπνισμα είναι εξίσου βλαπτικό και ο 
κίνδυνος καρκίνου του πνεύμονα είναι 3/πλάσιος και τα 
εμφράγματα του μυοκαρδίου αυξημένα κατά 30%.

• Το κάπνισμα αποσταθεροποιεί την υγιή διαδικασία της 
γήρανσης, βλάπτει την ποιότητα και μειώνει το χρόνο 
της ζωής

• Ο καπνιστής εμφανίζει εξάρτηση από την νικοτίνη, 
η οποία του προκαλεί ευφορία και η επίδραση στο 
εγκέφαλο, είναι η μεγάλη αύξηση της ντοπαμίνης, που 
είναι ένας νευροδιαβιβαστής. Η εξάρτηση αυτή έχει 
ταξινομηθεί ως ιατρική ασθένεια. Καμία  άλλη ουσία 
δεν προκαλεί τόση ζημιά όσο η νικοτίνη στα όργανα του 
σώματος του ανθρώπου.

Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ:
• Προκαλεί συμπτώματα στέρησης για 4 εβδομάδες 

που είναι : κατάθλιψη, αυπνία, ευερεθιστότητα, 
κακή ψυχολογική διάθεση, βουλιμία η οποία έχει ως 
αποτέλεσμα την αύξηση του βάρους.

• Η αρτηριακή πίεση και ο καρδιακός ρυθμός που είχαν 
διαταραχθεί, επανέρχονται στο φυσιολογικό.

• Μετά την διακοπή του καπνίσματος ο βήχας και η 
δύσπνοια βελτιώνονται και με την βλέννη αποβάλλονται 
τα υπολείμματα του καπνίσματος.

• Η αναπνοή γίνεται εύκολη και χαλαρώνει ο σπασμός 
των βρόγχων, ενώ η γεύση και η όσφρηση επανέρχονται.

• 5 χρόνια μετά την διακοπή του καπνίσματος ο κινδυνος 
του καρκίνου των πνευμόνων μειώνεται πάνω από 50% 
και μετά 10 χρόνια ο κίνδυνος του εμφράγματος είναι ο 
ίδιος με τους μη καπνιστές.

ΣΤΟ ΚAΠΝΙΣΜΑ ΛEΜΕ ΟΧΙ

Στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας το Σχολείο μας οργάνωσε ομιλία του 
γνωστού φαρμακοποιού Ιωάννη Καρανίκα με θέμα τις βλαβερές συνέπειες 

του καπνίσματος ιδιαίτερα στην εφηβική ηλικία. Ο ομιλητής με εμπεριστατωμένο 
και ευχάριστο τρόπο παρουσίασε τις καταστροφικές συνέπειες του καπνίσματος 
στην υγεία, ενημερώνοντας και προβληματίζοντας το ακροατήριό του. Η ομιλία 
του συνοδευόταν από οπτικό υλικό και μετά το πέρας της απάντησε σε ερωτήσεις 
και απορίες των μαθητών. Το Σχολείο τον ευχαριστεί τόσο για την παρουσίασή 
του όσο και για την προθυμία με την οποία αποδέχτηκε την πρόσκληση. 

Οι βλαβερές συνέπειες 
του καπνίσματος

ΟΜΙΛΙΑ
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Διατροφή 
και ποιότητα ζωής

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Ένα καινοτόμο βήμα στην Εκπαίδευση 

Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ 

Η Θεματική Εβδομάδα αποτελεί θεσμό στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα και υλοποιείται στην 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό αυτό 

πρόγραμμα καθιερώθηκε με εγκύκλιο τον Δεκέμβριο του 
2016 από το Υπουργείο Παιδείας. Σκοπός του θεσμού είναι η 
ευαισθητοποίηση των μαθητών σε διάφορα θέματα, τα οποία 
επιλέγονται από την εκάστοτε σχολική μονάδα και διαρκεί 
μια εβδομάδα της σχολικής χρονιάς. 

Συγκεκριμένα στόχοι του προγράμματος είναι:
1. Να συμβάλει στην περαιτέρω καλλιέργεια του κοινωνικού 

περιβάλλοντος μάθησης και την περαιτέρω ανάπτυξη της 
δημοκρατίας στη σχολική κοινότητα.

2. Να εμπλέξει τη σχολική κοινότητα σε συμμετοχικές, 
συνεργατικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
αντιμετωπίζοντας ως θετική πρόκληση τα προβλήματα ένταξης, 
διαφοροποίησης, περιθωριοποίησης, διακρίσεων, τα οποία έχει 
καταγράψει η κοινότητα.

3. Να προσφέρει παιδαγωγικά κατάλληλες εμπειρίες, ώστε 
ο καθένας και η καθεμία να αναστοχαστεί ως προς τη σχέση του 
ατόμου μέσα σε μια συλλογικότητα με όρους αυτονομίας και 
συνύπαρξης και ως προς τις συνθήκες διασφάλισης και προάσπισης 
των δικαιωμάτων μέσα στη σχολική κοινότητα.

4. Να στοχεύσει στην εμπέδωση ή εμβάθυνση ατομικών 
ικανοτήτων και συλλογικών διαδικασιών συμμετοχής, λήψης 
αποφάσεων, διαμεσολάβησης και εκπροσώπησης, ανάληψης 
υποχρεώσεων και υιοθέτησης κανόνων συνεργασίας, προκειμένου 
να απαντηθούν θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα.

5. Να αναπτύξει δραστηριότητες και να επεξεργαστεί κατάλληλο 
εκπαιδευτικό υλικό στη διατροφή, στην κυκλοφορία, στην 
αυτοπροστασία, στον αυτοπροσδιορισμό και στην κοινωνικοποίηση 
με όρους δημοκρατικής συνύπαρξης και σεβασμού του Άλλου, του 
διαφορετικού.

6. Να καλλιεργήσει καλές πρακτικές στο σχολείο σχετικά με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, την εκπροσώπηση, τη διαβούλευση, την 
κοινωνικοποίηση και τη συμπερίληψη, την ισότητα και την οπτική 
φύλου, τη μη βίαιη επίλυση συγκρούσεων, την πολιτειακή ευθύνη 
και τις έμφυλες ταυτότητες.

7. Να επεξεργαστεί τις θεματικές υπό το πρίσμα των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας ώστε να 
καλλιεργηθεί η ικανότητα να επιλύονται προβλήματα και 
διαφωνίες σχετικά με τα πεδία της θεματικής (ποιότητα ζωής, 
οδική ασφάλεια, καταναλωτισμός, εξαρτήσεις, εθισμός, έμφυλες 
ταυτότητες, συμπερίληψη, ισότητα, αξιοπρέπεια, διακρίσεις κ.ά.) 
με συνεργασία, διάλογο και επιχειρηματολογία.

8. Να απαντήσει στο δικαίωμα μαθητών και μαθητριών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες να συμπεριλαμβάνονται 
σε όλες τις εκπαιδευτικές πολιτικές, να συνεκπαιδεύονται και να 
συνδιοργανώνουν εκπαιδευτικές δράσεις.

9. Να ενδυναμώσει τον ρόλο της σχολικής κοινότητας να 
καλλιεργεί τη δημοκρατική συνύπαρξη, τη διαπολιτισμική 
συμπεριληπτική εκπαίδευση και την ακώλυτη πρόσβαση των 
νεοεισερχόμενων παιδιών-προσφύγων στην εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας που υλοποιήθηκε 
κατά το τρέχον έτος στο σχολείο μας ,στη Θεματική 
ενότητα «Διατροφή και ποιότητα Ζωής» οι μαθητές της 

Α΄ τάξης του Γυμνασίου, υπό τον συντονισμό των εκπαιδευτικών 
του σχολείου Κούκου Ειρήνης και Νταγιάντα Πάρη, κατέθεσαν τις 
απόψεις τους σε ερωτηματολόγιο που αφορούσε τις διατροφικές 
τους συνήθειες. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του 
ερωτηματολογίου παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν σε μια προβολή 
PowerPoint. Παράλληλα, με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
του ερωτηματολογίου στους μαθητές πραγματοποιήθηκε ομιλία-
παρουσίαση για την σημασία της ισορροπημένης διατροφής καθώς 
και για τροφές που βοηθούν στην πνευματική συγκέντρωση των 
μαθητών. Η γενική εικόνα που αποκομίσαμε όλοι οι συμμετέχοντες 
σχετικά με της διατροφικές συνήθειες των μαθητών της Α’ 
Γυμνάσιου ήταν αρκετά ενθαρρυντική.
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Κάθε χρόνο τέτοια περίπου εποχή οι δρόμοι 
οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στις 
εγκαταστάσεις «Απ. Καρακούσης». Εκεί η 

οικογένεια του Σχολείου μας ετοιμάζει με μπόλικο 
μεράκι την καθιερωμένη αθλητική συνάντηση, αφού 
αφουγκράζεται εύκολα τα θέλω των μαθητών. Οι 
πρωταγωνιστές, λοιπόν, διψούν για αγωνιστικές 
εμπειρίες και διακρίσεις και έτσι από την στιγμή 
που μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο δίνουν τον 
καλύτερο εαυτό τους. Άλλωστε δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι ο αθλητισμός είναι δεύτερη φύση για την 
Τρικαλινή νεολαία. Η ουσία είναι ότι η συγκεκριμένη 
πρωτοβουλία άντεξε στον χρόνο και την περιμένει με 
αδημονία η μαθητιώσα νεολαία.

Φέτος η συμμετοχή ήταν εντυπωσιακή και με το 
καλημέρα το έμψυχο δυναμικό συγκεντρώθηκε στην  
αποστολή του. Μέλημά του ήταν να απολαύσει τα  
αθλήματα και μέσω αυτού του στοιχείου να διεκδικήσει  
ό,τι του αναλογεί. Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να παντρεύεται 
και με τις αθλητικές δραστηριότητες προκειμένου 
να προκύψουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες. 
Και αυτό, διότι, όσοι βιώνουν το «ευ αγωνίζεσθαι», 
αποκτούν αρχές και αξίες, που τους ακολουθούν σε 
όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Όσον αφορά το κλίμα ήταν εξαιρετικό με τα 
χαμόγελα να κυριαρχούν και τον υπεύθυνο οργάνωσης 
Γιάννη Γιαννούλη να καλωσορίζει ζεστά τους μαθητές 
όλων των σχολείων. Άλλωστε οι πρωταγωνιστές 
γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους, οπότε οι 
φιλίες καλά κρατούν. Αυτή είναι και η φιλοσοφία της 
συγκεκριμένης αθλητικής δράσης του Σχολείου μας, 
να φέρνει δηλαδή πιο κοντά την Τρικαλινή μαθητική 
κοινότητα.

Αγωνιστικά το επίπεδο ήταν ιδιαίτερα ανεβασμένο 
και σε πολλές περιπτώσεις προέκυψαν ντέρμπι 
ολκής, που κρίθηκαν την ύστατη ώρα. Το ταλέντο 
φώναζε από μακριά, όπως και το μέγα πάθος.

 Να σημειώσουμε ότι τηρήθηκε ενός λεπτού 
σιγή στη μνήμη του Μάριου Ψύλλη, που τόσο άδικα 
έφυγε πρόσφατα από την ζωή. Ήταν ασφαλώς το 
πιο συγκινητικό κομμάτι της μάζωξης. Η συνάντηση 
έκλεισε με το γνωστό τελετουργικό και την υπόσχεση 
για συνάντηση του χρόνου. 

15η Μαθητική 
Αθλητική 
Συνάντηση
Ο αθλητισμός μας κάνει φίλους

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ JUNIOR ΣΚΟΡ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ vs 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  1-1 1. ΕΚΠ. “ΑΘΗΝΑ”
ΕΚΠ. ”ΑΘΗΝΑ” vs 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  4-3 2. 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΕΚΠ. “ΑΘΗΝΑ” vs 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  4-3 3. 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ vs 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  0-1 
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ vs ΕΚΠ. “ΑΘΗΝΑ” 2-6 
ΕΚΠ. “ΑΘΗΝΑ” vs 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  2-1 
MVP: Ιακωβάκης Αθανάσιος (2ο Γυμνάσιο) - ΑΠΟΝΟΜH: Άκης Αναστασίου ( Αντιδήμαρχος Τρικάλων )

ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΩΝ ΣΚΟΡ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΕΚΠ. ”ΑΘΗΝΑ” vs 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ . 23-42 1. 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ vs 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  28-23 2. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΕΚΠ. ”ΑΘΗΝΑ” vs 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  16-36 3. Εκπ. ”ΑΘΗΝΑ”
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ vs ΕΚΠ. ”ΑΘΗΝΑ” 26-14
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ vs 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  14-20
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ vs ΕΚΠ. ”ΑΘΗΝΑ” 23-21
MVP: Μπαϊρακτάρης Στάθης (2ο Γυμνάσιο ) - ΑΠΟΝΟΜH: Κήττος Ευάγγελος (Διευθ. 2ου Γυμνασίου)
ΝΙΚΗΤΗΣ 3ΠΟΝΤΩΝ: Τσιακάρας Βασίλης (2ο Γυμνάσιο ) - ΑΠΟΝΟΜH: Γιαννούλης Γιάννης (εκπ. Αθηνά”)

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΓΟΡΙΩΝ ΣΚΟΡ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ vs 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  2 – 1 1. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΕΚΠ. “ΑΘΗΝΑ“ vs 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚ 1 – 0 2. 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ vs ΕΚΠ. “ΑΘΗΝΑ“ 2 – 0 3. 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ vs 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  2 – 1 4. ΕΚΠ. “ΑΘΗΝΑ“
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ vs 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  2 – 0
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ vs ΕΚΠ. ”ΑΘΗΝΑ” 1 – 0
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ vs 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  1 – 0
9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ .vs ΕΚΠ. ”ΑΘΗΝΑ” 1 – 0
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ vs 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  2 – 1
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ vs 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  1 – 0
MVP: Σβανάς Νίκος (1ο  Γυμνάσιο) - ΑΠΟΝΟΜH: Σιούτας Βαγγέλης (Καθ. Φυσ. Αγωγής 1ου Γυμνασίου) 

ΒΟΛΛΕΥ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΣΚΟΡ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ vs ΕΚΠ. ΑΘΗΝΑ 2-0 1. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ vs 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2-1 2. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ  3. 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ vs ΕΚΠ. ”ΑΘΗΝΑ” 2-0 4. ΕΚΠ. ”ΑΘΗΝΑ”
ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ vs 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2-0
MVP: Νταράλα Αλέξια ( 4ο Γυμνάσιο) - ΑΠΟΝΟΜH: Καμινιώτης Σόλων (Σύλλ. Γονέων εκπ. ”ΑΘΗΝΑ”)

Για την επιτυχή διοργάνωση 
της 15ης Μαθητικής Αθλητικής Συνάντησης με 

κυρίαρχο μήνυμα "ο Αθλητισμός μας κάνει φίλους",  
τα Εκπαιδευτήρια ”Αθηνά” ευχαριστούν τους 

Διευθυντές και τους Γυμναστές των Γυμνασίων 
Τρικάλων ( 1ο, 2ο, 4ο, 6ο, 9o), το Σύλλογο Γονέων 

και Κηδεμόνων του Γυμνασίου των εκπαιδευτηρίων 
”ΑΘΗΝΑ”, τον αντιδήμαρχο Τρικάλων σε θέματα 

αθλητισμού Άκη Αναστασίου τον γιατρό των αγώνων 
Ερωτοκρίτου Σάββα, τους εθελοντές μαθητές και 
μαθήτριες του Σχολείου μας που βοήθησαν στην 

επιτυχημένη διεξαγωγή των αγώνων, τον σύνδεσμο 
διαιτητών μπάσκετ Τρικάλων και τους διαιτητές 

Κυρίτση Θανάση, Δημουλά Γιάννη και Ρετζελά Κώστα, 
το τμήμα ποδοσφαίρου του ΤΕΦΑΑ και τους φοιτητές 
Μπαϊρακτάρη Εμμανουήλ, Λάχανο Νίκο, Σικόλα Τάσο, 

Τζίμα Γιώργο, τον Αποστόλη Μπαμπατσιά για την 
μουσική κάλυψη, τις εταιρείες χορηγούς: 

ΒIΟΛΑΝΤΑ Cookies / WIND / Πολυχώρος THESSA-
LIS / BEERABAR / HUMAN / MONTE NAPOLEONE/ 

Γαλακτοβιομηχανία ΟΛΥΜΠΟΣ / VANILLA /  
Kάβα ποτών- Αφοι ΣΑΛΤΑΠΙΔΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
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Το Σχολείο μας διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο 
Φυσικών Επιστημών, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση 
της βιωματικής διδασκαλίας στα μαθήματα των Θετικών 

Επιστημών. Ειδικότερα, οι μαθητές της A΄ γυμνασίου μέσω των 
πειραμάτων έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν σε μεγαλύτερο 
εύρος έναν επιστημονικό χώρο που, κάτω από διαφορετικές 
συνθήκες, θα παρέμενε ένα θεωρητικό σχήμα χωρίς πρακτική 
διάσταση. Στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών πειραματίζονται 
σε ομάδες και ανακαλύπτουν ή επιβεβαιώνουν τους βασικούς 
νόμους της φύσης στον χώρο της Φυσικής, της Χημείας και της 
Βιολογίας. Παράλληλα, έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν 
και να συμμετέχουν σε σπάνιες και εντυπωσιακές πειραματικές 
επιδείξεις, όπως η κβαντική αιώρηση, και να έρθουν σε επαφή για 
πρώτη φορά με χημικά στοιχεία, τα οποία διαθέτουν εντυπωσιακές 
ιδιότητες, όπως το υγρό άζωτο, που βρίσκεται στους -198οC.

Σ
το πλαίσιο του μαθήματος ο μαθητής εμπλέκεται σε 
προκλήσεις που αφορούν στην κατασκευή ρομπότ που 
επιτυγχάνουν συγκεκριμένες αποστολές. Μέσα από αυτή την 

εμπλοκή, οι μαθητές εξασκούνται στην επίλυση προβλημάτων (πώς 
θα σχεδιάσω το ρομπότ; Τι εναλλακτικές έχω; Πώς θα το βελτιώσω;), 
μαθαίνουν να εργάζονται σε ομάδες και να μοιράζονται ρόλους.

Επιπρόσθετα, με την ολοκλήρωση των κατασκευών οι 
μαθητές έχουν αναπτύξει δεξιότητες που αφορούν σε 
προγραμματισμό στο περιβάλλον LegoEV3, με επιμέρους 
τεχνικές ανάπτυξης κώδικα, όπως η χρήση μεταβλητών, 
υποπρογραμμάτων κλπ. σε αλληλεπίδραση με τα μηχανικά 
μέρη του ρομπότ και τους αισθητήρες του, αλλά και την 
αναγνώριση του χώρου (φωτισμός, όρια και εμπόδια κλπ.). 
Το μάθημα χωρίζεται σε επιμέρους ενότητες που εξελίσσονται 
από την αναγνώριση δομικών μερών ενός ρομπότ, το συνδυασμό 
εναλλακτικών στοιχείων (γρανάζια και συστοιχίες δομών), τη 
χρήση μετρικών για την τήρηση προδιαγραφών, την αξιοποίηση 
αισθητήρων και κινητήρων, ενώ καταλήγουν σε εναλλακτικές 
κατασκευές που επιλύουν συγκεκριμένα προβλήματα.

Απώτερος στόχος του μαθήματος είναι η απόκριση του μαθητή 
σε προκλήσεις όπως η επίλυση άγνωστων προβλημάτων με 
κατασκευές και προγραμματισμό, αλλά και η συμμετοχή σε 
επίσημους, έγκριτους διαγωνισμούς.

ΟΙ ΦΥΣΙΚEΣ  
ΕΠΙΣΤHΜΕΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡAΞΗ

Η Ρομποτική  
στο Σχολείο μας

Σκοπός του μαθήματος/δραστηριότητας είναι 
η εξάσκηση των μαθητών σε δεξιότητες που 

αφορούν -κύρια αλλά όχι περιοριστικά- σε 
Προγραμματισμό, Μηχανική και Φυσική. 

Άλλωστε, η Εκπαιδευτική Ρομποτική - S.T.E.M. 
συνδυάζει τις επιστήμες Φυσική (Science), 
Τεχνολογία Πληροφορικής (Technology), 
Μηχανική (Engineering) και Μαθηματικά 

(Mathematics).

Η ανάπτυξη των έμφυτων ικανοτήτων, 
του κριτικού πνεύματος, ο έλεγχος των 
βιωματικών γνώσεων και η καλλιέργεια 

του πνεύματος συνεργασίας των μαθητών 
επιτυγχάνονται με το πείραμα.
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Την Τετάρτη, 8 Μαΐου, το Σχολείο μας είχε την τιμή να 
φιλοξενήσει στο χώρο του αμφιθεάτρου τον Δρ. Καββαδία 
Αλέξιο. Με πρωτοβουλία της Βιολόγου, Αγγελικής 

Μπάρδα, διοργανώθηκε μια διάλεξη με θέμα την σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία στην εφηβεία. 

Ο Δρ. Καββαδίας Αλέξιος, μαιευτήρας – γυναικολόγος και 
διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
εξήγησε στους μαθητές του Λυκείου, με έναν πολύ απλό και 
κατανοητό τρόπο, βασικές έννοιες, όπως: τι ονομάζουμε ήβη 
και τι εφηβεία, ποιες αλλαγές συμβαίνουν στην εφηβεία, η 
σεξουαλικότητα και οι σεξουαλικές σχέσεις, οι σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενες λοιμώξεις, όπως τα χλαμύδια, ο ιός HIV που 
προκαλεί το AIDS, ο ιός HPV που προκαλεί καρκίνο του τραχήλου 
της μήτρας κ.λ.π. η πρωτογενής πρόληψη, όπως είναι το εμβόλιο 
για τον ιό HPV των ανθρώπινων θηλωμάτων και η δευτερογενής 
πρόληψη, όπως είναι το τεστ Παπανικολάου. Η διάλεξη 
συνεχίστηκε με την ενημέρωση σχετικά με την σεξουαλική υγεία 
και συγκεκριμένα: την αντισύλληψη, όπως η χρήση προφυλακτικού 
και αντισυλληπτικών χαπιών και την ανεπιθύμητη κύηση στην 
εφηβεία. Μαθητές και εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον την παρουσίαση η οποία στόχευσε στην ευαισθη-
τοποίηση και ενημέρωσή τους γύρω από θέματα σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη 
δράση είναι προβλεπόμενη από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
του Υπουργείου Υγείας.

Το μήνυμα της διάλεξης που δόθηκε σε όλους ήταν ξεκάθαρο: 
Όσο μεγαλώνει κανείς, τόσο πιο πολύ αναπτύσσεται σωματικά, 
συναισθηματικά και ψυχικά και πρέπει να προετοιμαστεί καλύτερα 
για την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας. Η ηλικία προς 
το τέλος της εφηβείας (18-21 ετών) είναι για τους περισσότερους 
η πιο κατάλληλη. Πάνω από το 50% των ανθρώπων μπορεί να 
έρθουν σε επαφή με κάποια σεξουαλικώς μεταδιδόμενη λοίμωξη 
στη διάρκεια της ζωής τους. Από αυτούς το 50% είναι νεαρά άτομα 
ηλικίας 15-24 ετών! Όταν έχουμε σεξουαλική σχέση με ένα άτομο, 
είναι σαν να ερχόμαστε σε επαφή με όλους τους προηγούμενους 
ερωτικούς συντρόφους του. ●

Διαδραστικό σεμινάριο από την 

Ελληνοαμερικανική 
Ένωση.

Σεξουαλική  
και αναπαραγωγική υγεία 

στην εφηβεία
ΔΡ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Οι μαθητές του Σχολείου μας, οι οποίοι συμμετείχαν στις 
εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας τον περασμένο 
Μάιο, είχαν  την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα 

πολύ ενδιαφέρον διαδραστικό σεμινάριο διοργανωμένο από την 
Ελληνοαμερικανική Ένωση. Αρχικά, οι μαθητές παρακολούθησαν 
μια σύντομη παρουσίαση της δομής των εξετάσεων και έλαβαν 
χρήσιμες συμβουλές για κάθε στάδιο της εξέτασης. Στη συνέχεια, 
είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια προσομοίωση 
προφορικής εξέτασης, κατά τη διάρκεια της οποίας έλαβαν 
καθοδήγηση και χρήσιμες οδηγίες από τον ομιλητή και έμπειρο 
εξεταστή, κ. Νίκο Φράγκο. Τόσο οι υποψήφιοι επιπέδου Β2 (Lower) 
όσο και υποψήφιοι επιπέδου Γ2 (Proficiency) που θα λάβουν μέρος 
στις εξετάσεις του πανεπιστημίου του Michigan, επωφελήθηκαν 
από τη μοναδική ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια προσομοίωση 
εξέτασης και να λύσουν όλες τις απορίες τους αναφορικά με τη 
δομή και τη διαδικασία των εξετάσεων. Το Σχολείο μας συμμετέχει 
σταθερά στις εξετάσεις γλωσσομάθειας του Πανεπιστημίου του 
Michigan οι οποίες διοργανώνονται από την Ελληνοαμερικανική 
Ένωση. Πρόκειται για εξετάσεις υψηλού κύρους οι οποίες οδηγούν 
στην απόκτηση πιστοποιητικών που χαίρουν μεγάλης αναγνώρισης 
τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο στα ακαδημαϊκά 
ιδρύματα όσο και στην αγορά εργασίας. Η διοργάνωση της εξέτασης 
τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, ενός 
εκπαιδευτικού και πολιτιστικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού 
που διεξάγει ανοικτές και αδιάβλητες εξετάσεις πιστοποίησης 
γλωσσομάθειας στη χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια. Είμαστε 
περήφανοι και χαρούμενοι για αυτή τη συνεργασία και σχεδιάζουμε 
πολλές παρόμοιες δράσεις στο μέλλον. 



| ΑΘΗΝΟΜΗΝΥΜΑΤΑ54

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το Σχολείο μας διοργάνωσε σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο «ΤΣΙΟΠΕΛΑΚΟΣ» για 
14η χρονιά Έκθεση βιβλίου, η οποία διήρκησε έως τη Παρασκευή 17 Μαΐου. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της εβδομάδας οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν τη δυνατότητα να 

ξεφυλλίσουν διάφορα λογοτεχνικά ή εγκυκλοπαιδικά βιβλία, να απολαύσουν τη μαγεία της 
γνώσης και να αγοράσουν βιβλία που τους εντυπωσίασαν. 

Η καταστροφή της Σμύρνης, μία διεθνής 
τραγωδία, περιγράφεται γλαφυρά 
μέσα στο εκπληκτικό βιβλίο της 

Διδώς Σωτηρίου, «Ματωμένα Χώματα». 
Μέσα από τη ζωή του Μανώλη Αξιώτη, 
μπορεί κανείς να διαπιστώσει το μέγεθος 
του πολέμου εκείνων των χρόνων. Ο 
Μανώλης περνά από φυλάκια, βασανιστήρια, 
«παίρνοντας» και τον αναγνώστη μαζί του, 
κάνοντάς τον να γνωρίσει την έλλειψη 
ανθρωπιάς που υπήρχε εκείνη την εποχή. 
Αρκετά ενδιαφέρουσα είναι η διαδρομή 
του μέχρι την ελευθερία. Από τα φυλάκια 
στο μέτωπο, από την παιδική ηλικία 
στην ενηλικίωση, ο πρωταγωνιστής μας 
αγωνίζεται για να κερδίσει τον δικό του 
πόλεμο, την ελευθερία και την ανθρωπιά 
του. 

Το συγκεκριμένο βιβλίο μού έκανε πολύ 
καλή εντύπωση, διότι μιλάει αμερόληπτα 
για ένα θέμα σύγχρονου πολέμου. Η 
συγγραφέας δηλώνει την αλήθεια χωρίς να 
δικαιώνει κανέναν από τους δύο λαούς, ένα 
χαρακτηριστικό των μεγάλων έργων. Δεν 
είναι τυχαίο που το έργο έχει χαρακτηριστεί 
ως το «Βιβλίο της σύγχρονης Εξόδου του 
Μικρασιατικού Ελληνισμού». ●

ΔΙΔΩ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

Ματωμένα 
Χώματα

Εμείς και το βιβλίο: μια παντοτινή αγάπη

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΣΠΑΧΟΥ, Β’ ΓΥΜΝΑΣIΟΥ

Από την αρχή λειτουργίας του 
Σχολείου μας όλοι οι γονείς – 
κηδεμόνες στέκονται με τους 

Συλλόγους Γυμνασίου – Λυκείου στο 
πλευρό μαθητών και εκπαιδευτικών. Είναι 
οι αθόρυβοι συμπαραστάτες μας που με 
την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία τους 
στηρίζουν το εκπαιδευτικό μας έργο. Γι’ αυτό 
και ο ετήσιος χορός των Συλλόγων Γονέων – 
Κηδεμόνων του Γυμνασίου και του Λυκείου 
είναι για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα 
του Σχολείου μας μια ξεχωριστή βραδιά. 
Μια βραδιά που οι γονείς μας τιμούν και 
τους τιμούμε. Σε κλίμα φιλικό χαλαρό και 
κεφάτο επικοινωνούμε και διασκεδάζουμε 
μακριά από το άγχος και την ένταση της 
καθημερινής διδακτικής πραγματικότητας.

Αγαπητοί γονείς–κηδεμόνες σας ευχαρι-
στούμε ειλικρινά! 

Ο χορός του 
Συλλόγου

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ



ΑΘΗΝΟΜΗΝΥΜΑΤΑ | 55

Τελετή λήξης  
των μαθημάτων και 
αποφοίτησης 2019

ΚΑΘΕ ΤΕΛΟΣ ΟΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ 

Την Τρίτη 18 Ιουνίου και ώρα 20:00  
πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο μας η τελετή λήξης  

των μαθημάτων της σχολικής χρονιάς 2018-2019  
καθώς και η ετήσια τελετή αποφοίτησης 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό από τον κ. Γκίμτσα 
Βασίλειο, Πρόεδρο των Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά», ο 
οποίος αρχικά απευθύνθηκε στους μαθητές του Σχολείου 

επιβραβεύοντας την πρόοδό τους καθώς και την επιμέλεια που 
έδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Κατόπιν, 
αποχαιρέτησε τους απόφοιτους ευχαριστώντας τους για την 
εμπιστοσύνη και τη συνεργασία τόσων χρόνων και τους ευχήθηκε 
καλά αποτελέσματα. Τέλος, τόνισε το σημαντικό ρόλο της άριστης 
συνεργασίας του Σχολείου με τους γονείς, οι οποίοι εμπιστεύονται 
ό,τι πολυτιμότερο έχουν σε ένα σχολείο, το οποίο με τη σειρά του 
κάθε μέρα δίνει το δικό του αγώνα για το καλό των παιδιών τους. 

Ακολούθησε χαιρετισμός από τον κ. Μανάκο Δημήτριο, Διευθυντή 
του Λυκείου, ο οποίος ευχήθηκε στους απόφοιτους ψυχικό σθένος 
για την επίτευξη των στόχων τους αξιοποιώντας ταυτόχρονα τις 
αρχές, τις αξίες και τις εμπειρίες των σχολικών τους χρόνων 
στα Εκπαιδευτήρια «Αθηνά» και ευχαρίστησε μαθητές και γονείς 
οι οποίοι εμπιστεύονται το Σχολείο αποζητώντας την καλύτερη 
δυνατή παιδεία για τα παιδιά τους.

Ακολούθως, ο λόγος δόθηκε στον μαθητή της Γ΄ Λυκείου Σόγια 
Ελευθέριο, Πρόεδρο του Δεκαπενταμελούς Συμβουλίου των 
μαθητών του Λυκείου, ο οποίος ευχήθηκε στους συμμαθητές του 
καλά αποτελέσματα και δύναμη στο νέο τους ξεκίνημα, τονίζοντας 
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κι αυτός με τη σειρά του το σημαντικό ρόλο που έπαιξαν οι 
καθηγητές αλλά και το διοικητικό δυναμικό του Σχολείου καθ’ 
όλη τη διάρκεια της τρέχουσας χρονιάς, που ήταν ιδιαίτερα 
καθοριστικός για την άρτια προετοιμασία τους.

Τέλος, ο μαθητής της Γ΄ Γυμνασίου Παπαευσταθίου Αναστάσιος, 
Πρόεδρος του Δεκαπενταμελούς Συμβουλίου του Γυμνασίου, 
μοιράστηκε κάποιες σκέψεις του για όλα όσα έζησε στα τρία χρόνια 
του Γυμνασίου με τους συμμαθητές του, ευχαριστώντας ιδιαίτερα 
τους καθηγητές αλλά και τους γονείς για την επίμονη προσπάθειά 
τους, υπομονή και συμπαράσταση κατά τη διάρκεια των τριών 
χρόνων του Γυμνασίου.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την απονομή των αποφοιτηρίων 
καθώς και με βραβεύσεις μαθητών-μαθητριών για τη διάκρισή 
τους σε περιφερειακούς, Πανελλήνιους και Βαλκανικούς 
μαθητικούς διαγωνισμούς, κάνοντας υπερήφανους όλους– γονείς 
και καθηγητές – για τις επιτυχίες που σημείωσαν.

Επίσης έγινε αναφορά σε σημαντικές δράσεις του Σχολείου μας 
στις οποίες συμμετείχαν μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς. Μετά την ολοκλήρωση των βραβεύσεων ακολούθησε 
το καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης με τίτλο «Αν θυμηθείς 
τ› όνειρό μου». Η παράσταση ήταν ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο 
Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Η σύμπραξη τριών τεχνών, 
της μουσικής, του θεάτρου και του χορού, έδωσαν ένα αισθητικό 
αποτέλεσμα στο κοινό με τον πρέποντα σεβασμό στο έργο του Μ. 
Θεοδωράκη και με πρωταρχικό στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές το 
σημαντικό έργο του Έλληνα συνθέτη. Παρουσιάστηκαν τραγούδια 
που έχει συνθέσει ο Μίκης Θεοδωράκης από τους μουσικούς και 
τη χορωδία του Σχολείου μας υπό την καθοδήγηση του κυρίου 
Νίκου Παπαϊωάννου καθώς και δραματοποιημένη ποίηση Ελλήνων 
ποιητών που έχει μελοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης από τη 
θεατρική ομάδα του Σχολείου υπό την καθοδήγηση της κυρίας Βίκυς 
Ιακωβάκη. Τέλος, η ομάδα χορού του Σχολείου, υπό την καθοδήγηση 
του κυρίου Σάκη Γεωργίου, συνόδευσε το καλλιτεχνικό δρώμενο.

Σημαντική για την υλοποίηση της εκδήλωσης ήταν η προσφορά 
των Συλλόγων γονέων του Γυμνασίου και του Λυκείου οι οποίοι 
ανέλαβαν την ευθύνη της μικρής δεξίωσης στον αύλειο χώρο του 
Σχολείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη γενική επιμέλεια της εκδήλωσης 
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Ας κρατήσουν οι χοροί 
Ας κρατήσουν οι χοροί 

εδώ μαζευτήκαμε 
κι όλοι αγαπηθήκαμε βρε 

χέρια δώσαμε γερά 
φίλοι εμείς να γίνουμε 

για παντοτινά. 
Μέχρι τα ουράνια σώματα 

με πομπούς και με κεραίες 
φτιάχνουν μαθητές κυκλώματα 

κι ιστορία οι παρέες. 
Κάνει ο Γκίμτσας την αρχή 

στέρεα και κύματα 
κρούσεις και προβλήματα βρέ! 

Και ο Λώλας με οργανική 
άμα βάλουν εύκολα 

κάτι θα βγει! 
Και στου άγχους το 

λαμπάδιασμα 
να κι ο Μίλτος ο χημικός μας 

για να σμίξει παλιές 
και καινούργιες τροχιές 

με το ροκ του μέλλοντός μας! 
Έξι χρόνια φοβερά 

ανεμομαζώματα, σπίθες και 
κυκλώματα βρε! 

Με Μανάκο, Κατσαρό 
και τον κύριο Κόσσυβα  

πάντα γελαστό! 
Κι είτε με δύσκολα θέματα 

είτε και με Πρωταγόρα 
οι δικές μας οι κοινότητες 

φτιάχνουν άλλο γαλαξία. 
Να και κάποιοι που ’χουν πιει 

Ένας διαφορετικός 
αποχαιρετισμός

Ρώμη και Τρανστέβερε 
μόνο εκείνα βλέπουμε, βρε! 
Και ο Αμπράζης με Αλεξανδρή 
μπρος στην πολαρόιντ κοιτούνε 
γελαστοί. 
Τότε η Γιούλα η αγάπη μας 
φέρνει κι άλλα τοστ Μερέντα 
και με μάτια κλειστά 
τραγουδάμε αγκαλιά 
Αχ! βρε! 3η Λυκείου, γεια σου! 
Τι να φταίει η Φυσική 
τι να φταέι ο ΑΕΕΠ
εύκολα να μπαίναμε, βρε! 
Κι αν πονάει η κεφαλή 
φταίει και ο Τσίου 
όπου κυριαρχεί! 
Οι εξετάσεις πια τελείωσαν 
τέρμα προσευχές και άγχος 
Γιάγκας, Μπάρδα και Γιαννούλης 
πια 
παίρνουν μια μεγάλη ανάσα! 
Να μας έχει ο θεός γερούς 
πάντα ν’ ανταμώνουμε 
και να ξεφαντώνουμε, βρε! 
Με Εύη, Σόφη και λοιπούς 
κι άλλους τόσους λεύτερους 
σαν ποταμούς. 
Και στης νύχτας το 
λαμπάδιασμα  
να πυκνώνει ο δεσμός μας 
και να σμίγει παλιές 
κι αναμμένες τροχιές 
με το ροκ του μέλλοντός μας! 

ΕΛΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

είχε η κα Ατούν Τζίνα, καθηγήτρια της γαλλικής 
γλώσσας και ο κ. Κουτανίτης Γιώργος, μαθηματικός, 
σε συνεργασία με το προσωπικό των Εκπαιδευτηρίων, 
τις κυρίες Γκέκα Γιούλα, Τεντολούρη Αθηνά και 
Λορίδα Ελένη. Εντυπωσιακή ήταν και η διακόσμηση 
του χώρου με εικαστικές δημιουργίες από την 
ομάδα εικαστικών με υπεύθυνη τη συνεργάτιδα του 
Σχολείου κα Σίμου Αργυρούλα. 

Η μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα του 
Σχολείου ευχαριστεί θερμά τους παρακάτω χορηγούς 
που στήριξαν με την προσφορά τους την εκδήλωση 
και συνέβαλαν στην επιτυχία της: 
Food Service Catering ΣΚΟΥΝΑΚΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ /  
Γαλακτοβιομηχανία ΟΛΥΜΠΟΣ / Ταβέρνα ΧΑΝΙ / 
Κρεοπωλείο ΑΛΙΑΓΑ - Καλαμπάκα / Ζαχαροπλαστεία 
ΡΟΜΠΟΥ - Καλαμπάκα / Φυτώρια ΓΙΑΝΝΗ. Τέλος, 
ευχαριστούμε το φωτογραφείο ΚΥΠΡΙΔΗΣ – 
ΔΡΑΓΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ για την κάλυψη της εκδήλωσης.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στην φετινή σχολική χρονιά ο μαθητής της Γ΄ Λυκείου Λώλας 
Δημήτριος διακρίθηκε στην 36η Ελληνική Μαθηματική 
Ολυμπιάδα « Αρχιμήδης» όπου απέσπασε το χρυσό μετάλλιο 

και στη συνέχεια ως μέλος της Εθνικής ομάδας απέσπασε το 
χάλκινο μετάλλιο στην 36η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα που 
διεξήχθη στη Μολδαβία. Επίσης θα συμμετάσχει στην 60η Διεθνή 
Μαθηματική Ολυμπιάδα που θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στο Μπαθ της 
Αγγλίας. Του ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία.

Στην 2η Φάση «Ευκλείδης» του διαγωνισμού της Ελληνικής 
Μαθηματικής Εταιρείας το σχολικό έτος 2018-2019 διακρίθηκε ο 
μαθητής της Γ’ Λυκείου Λώλας Δημήτρης. Στην 1η Φάση «Θαλής» 
του διαγωνισμού της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας το σχολικό 
έτος 2018-2019 διακρίθηκαν οι μαθητές του Λυκείου: Λώλας 
Δημήτριος Γ΄ Λυκείου, Καρατζάς Ανδρέας Β΄ Λυκείου, Γούσιος 
Ιωάννης Α’ Λυκείου, Καμινιώτης Δημήτριος Α’ Λυκείου, Καββαδία 
Ειρήνη – Μαρία Α’ Λυκείου, Κούκια Ευαγγελία Α’ Λυκείου, 
Μισιάκας Γεώργιος Α’ Λυκείου. Στον “Θαλή” διακρίθηκαν επίσης 
και οι μαθητές του Γυμνασίου: Καραθάνου Δήμητρα Γ΄ Γυμνασίου, 
Μαργαρίτη Λουίζα Γ’ Γυμνασίου, Τρύπας Χρήστος Γ’ Γυμνασίου, 
Τσόγκα Ευαγγελία Γ΄ Γυμνασίου, Σπάχου Στεφανία Β’ Γυμνασίου, 
Βουτσελάς Αλέξανδρος Α΄ Γυμνασίου, Καββαδίας Λεωνίδας Α’ 
Γυμνασίου, Πελεκάνης Αριστείδης – Παναγιώτης Α’ Γυμνασίου.

Στον Πανελλήνιο διαγωνισμό φυσικής «Αριστοτέλης» 
διακρίθηκαν οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου: Καραθάνου Δήμητρα, 
Τρύπας Χρήστος και Φραγκιαδουλάκης Άγγελος οι οποίοι 
απέσπασαν 2ο Πανελλήνιο βραβείο αριστείας. Η μαθήτρια της Β’ 
Γυμνασίου Σπάχου Στεφανία, η οποία απέσπασε 3ο Πανελλήνιο 
βραβείο αριστείας και οι μαθητές Τζιάτζιος Δημήτρης Γ’ 
Γυμνασίου, Καμινιώτης Σωτήρης Β’ Γυμνασίου, Δουγάς Βασίλης Β’ 
Γυμνασίου οι οποίοι απέσπασαν εύφημη μνεία. Στον ίδιο διαγωνισμό 
διακρίθηκαν επίσης οι μαθητές της Α’ Λυκείου: Καββαδία Ειρήνη, 
Γούσιος Ιωάννης οι οποίοι απέσπασαν 2ο Πανελλήνιο Βραβείο 
Αριστείας ,ο Μισιάκας Γεώργιος, ο οποίος απέσπασε 3ο 
Πανελλήνιο Βραβείο Αριστείας και Καμινιώτης Δημήτριος, ο 
οποίος απέσπασε εύφημη μνεία.

Στον Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό EUROSCOLA η μαθήτρια του 
σχολείου μας Παπαϊωάννου Βασιλική καθώς και ο μαθητής 
Τραπότσης Ιωάννης διακρίθηκαν στην παραγωγή λόγου και 
εκπροσώπησαν την Περιφερειακή Διεύθυνση Β΄θμιας Εκπαίδευσης 
Θεσσαλίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. 
Φέτος, με αφορμή τις ευρωπαϊκές εκλογές για την ανάδειξη των 
705 Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι μαθητές κλήθηκαν 

να αναπτύξουν τις θέσεις τους για τον τρόπο με τον οποίο οι 
Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ενισχύσουν τη δημοκρατική 
φυσιογνωμία της Ένωσης και να καταγράψουν αρμοδιότητες που 
πρέπει να αναλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να εκφράσει 
με πιο αποφασιστικό τρόπο την εντολή των πολιτών της Ένωσης οι 
οποίοι με την ψήφο τους θα προσδιορίσουν τη μελλοντική πορεία 
της. Επιτροπές, ψηφίσματα, πνεύμα συνεργασίας, συμμετοχή, 
ανταλλαγή απόψεων αλλά και μοναδικές στιγμές δημιουργικότητας 
έζησαν οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων ΑΘΗΝΑ που συμμετείχαν 
στην 3η Προσομοίωση Συνεδρίασης Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, που διοργάνωσαν τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη 
με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και την υποστήριξη 
του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και 
της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας οι μαθητές 
χωρίστηκαν σε 8 επιτροπές. Με την καθοδήγηση και τις υποδείξεις 
των Προέδρων κάθε Επιτροπής είχαν τη μοναδική ευκαιρία να 
ενημερωθούν, να ανταλλάξουν απόψεις, να προβληματιστούν, 
να εισηγηθούν ψηφίσματα και να προτείνουν λύσεις επίκαιρων 
ζητημάτων παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Οι Ευρωβουλευτές των 
Εκπαιδευτηρίων «ΑΘΗΝΑ» που συμμετείχαν ήταν οι: Αυγέρης 
Φίλιππος, Πανουργιά Κωνσταντίνα, Νικολάου Αδριανή, Κούκια 
Ευαγγελία, Καββαδία Ειρήνη Μαρία, Χατζηπαρασίδη Ρένια, 
Κωστούλα Νάνσυ ,Φατλέ Κωνσταντίνα, Παπαποστόλου Νέλλη, 
Κουκουτσέλου Κωνσταντίνα, Κύρκος Θάνος, Στεργίου Έμη, 
Γούσιος Ιωάννης , Γκαραβέλλας Αντώνης, Αγγελάκη Ειρήνη.

Στο πλαίσιο των Ζ΄ Διαλυκειακών Ρητορικών Αγώνων 
διακρίθηκε η μαθήτρια της Α΄ Λυκείου Τσιγκαρίδα Ελένη η οποία 
κατέκτησε την 2η θέση στους Διττούς λόγους. Στις 15 Μαρτίου 
πραγματοποιήθηκε για άλλη μια χρονιά με εξαιρετική επιτυχία το 
Z’ ποιητικό συμπόσιο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε πλήθος 
μαθητών κ μαθητριών του νομού μας να δημιουργήσουν πρωτότυπα 
ποιήματα, εξωτερικεύοντας έτσι τα συναισθήματά τους και τους 
προβληματισμούς τους πάνω σε μια ευρεία ποικιλία θεμάτων. Από 
τα Εκπαιδευτήρια «Αθηνά» φέτος συμμετείχαν οι μαθητές και οι 
μαθήτριες της Α΄ Λυκείου: Αυγέρης Φίλιππος, Κούκια Ευαγγελία, 
Κουκουτσέλου Κωνσταντίνα, Μάντζιος Αθανάσιος, Νικολάου 
Αδριανή, Στεργίου Δήμητρα Ελευθερία, Στεργιούλη Μαριάννα, 
Φατλέ Κωνσταντίνα, Ψαρρή Μαρία, οι μαθήτριες της Β’ Λυκείου: 
Κυπρίδη Ελένη,Παπαβασιλείου Χριστίνα, Σαλταπίδα Φανή, Ταγάρα 
Αντιγόνη και η μαθήτρια της Γ’ Λυκείου: Τεντολούρη Κυριακή.

Στο πλαίσιο των ξεχωριστών δράσεων του Σχολείου μας αξίζει να 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Βραβεύσεις  
και διακρίσεις των μαθητών  

και μαθητριών
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γίνει ιδιαίτερη αναφορά στα Πρότυπα Συνέδρια Ηνωμένων Εθνών 
στα οποία η συμμετοχή του σχολείου μας αποτελεί πλέον παράδοση. 
Για μια ακόμη χρονιά μια ομάδα των μαθητών του Γυμνασίου και του 
Λυκείου έλαβε μέρος στα Πρότυπα Συνέδρια Ηνωμένων Εθνών 
που διοργανώνονται από το Κολλέγιο Ανατόλια της Θεσσαλονίκης 
και τη Γερμανική Σχολή Αθηνών. Στη διάρκεια των συνεδρίων 
αυτών οι μαθητές αναλαμβάνοντας τον ρόλο διπλωμάτη καλούνται 
να ερευνήσουν και να προτείνουν λύσεις σε θέματα παγκόσμιου 
ενδιαφέροντος αποκτώντας τεράστια ερεθίσματα και εμπειρία σε 
ζητήματα διεθνούς πολιτικής και διπλωματίας. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι η διεξαγωγή των συνεδρίων γίνεται αποκλειστικά στην Αγγλική 
γλώσσα. Τη χρονιά που μας πέρασε στα αντίστοιχα συνέδρια 
συμμετείχαν οι μαθητές : Ζησόπουλος Ευθύμης, Καββαδία Ειρήνη 
Μαρία, Αγγελάκη Ειρήνη , Χατζηπαρασίδη Ουρανία, Αγγελάκης 
Αλέξανδρος, Μανάκος Γεώργιος, Πανουργιά Κωνσταντίνα, 
Μάντζιος Αθανάσιος, Κορκή Ιωάννα, Γούσιος Ιωάννης, Κούκια 
Ευαγγελία, Αργυροπούλου Ελένη, Γαλάτου Αγγελίνα, Νικολάου 
Αδριανή, Παπαποστόλου Λαμπρινή Ελένη, Στεργίου Δήμητρα, 
Στεργιούλη Μαριάννα, Τσιγκαρίδα Ελένη, Φατλέ Κωνσταντίνα, 
Γεωργάκης Φώτης, Καραθάνου Δήμητρα, Μακρής Αχιλλέας, 
Οικονόμου Ευαγγελία, Τσόγκα Ευαγγελία, Φραγκιαδουλάκης 
Άγγελος.

Στον Πανελλήνιο και Παγκύπριο Μουσικό Διαγωνισμό 
Μελοποίησης Ποίησης, Ενορχήστρωσης και σύνθεσης Μουσικής 

για ταινία της ΄Ενωσης Ελλήνων Λογοτεχνών ο μαθητής της 
Β’Λυκείου Μανάκος Γεώργιος απέσπασε 2ο Έπαινο στην κατηγορία 
Σύνθεσης μουσικής για ταινία και 2ο Έπαινο στην κατηγορία 
Ενορχήστρωσης.

Στον 16ο Διαγωνισμό χορήγησης υποτροφιών για όλους τους 
μαθητές και τις μαθήτριες του Ν. Τρικάλων που θα φοιτήσουν 
στην Α΄ Γυμνασίου, ο οποίος αποτελεί πλέον θεσμό, διακρίθηκαν οι 
μαθητές Πλιάτσικας Απόστολος ο οποίος απέσπασε την 1η θέση 
και την 1η υποτροφία, Μουζιούρας Απόστολος ο οποίος απέσπασε 
την 2η θέση και την 2η υποτροφία και Τρίμμη Λουκία που κατέλαβε 
την 3η θέση, η οποία αντιστοιχεί σε ένα tablet.

Εξαιρετική ήταν η παρουσία των μαθητών του Σχολείου μας 
στους αγώνες Στίβου Γυμνασίων και Λυκείων όπου διακρίθηκαν 
οι μαθητές: Ζώγας Γεώργιος 3ος στο άλμα εις ύψος, Σαμαράς 
Νικόλαος 2ος στα 3000μ, Τοζάρου Έλενα 1η στη σφυροβολία, 
Αζναουρίδη Δέσποινα 2η στη σφυροβολία, Παπαχρήστου Δήμητρα 
2η στα 80μ.

Στην 15η Μαθητική Αθλητική Συνάντηση που διοργάνωσαν τα 
Εκπαιδευτήρια «ΑΘΗΝΑ» η ομάδα ποδοσφαίρου αγοριών της Α΄ 
Γυμνασίου κατέκτησε την 1η θέση. Οι μαθητές που συμμετείχαν 
ήταν οι: Πελεκάνης Αριστείδης, Πέτρου Ελευθέριος, Ρούστας 
Γεώργιος, Λώλης Κωνσταντίνος, Βατής Γεώργιος, Γούσιος 
Κωνσταντίνος, Ζαχαράκης Άγγελος, Κοκκίνης Κωνσταντίνος, 
Βράντζας Αχιλλέας, Κωνσταντίνου Νικόλαος, Κωστάκης 
Αθανάσιος, Στουρνάρας Απόστολος, Κύργιας Δημήτριος, Τρύπας 
Παναγιώτης. Οι μαθήτριες του Γυμνασίου μας Κωνσταντίνα 
Κωστοπούλου, Σύνθια Τσόγκα και Σπυρέττα Κωφού κατέκτησαν, 
με την ομάδα τους «Νέες Τρικάλων», τόσο το Πρωτάθλημα της 
Τρίτης Εθνικής Γυναικών Ελλάδας, όσο και το Κύπελλο Κορασίδων 
Ελλάδας. Επιπλέον, οι δύο τελευταίες εξ αυτών Κωστοπούλου 
Κωνσταντίνα και Τσόγκα Σύνθια είχαν τη μεγάλη τιμή να κληθούν 
πριν από μία εβδομάδα και στην Εθνική Ελλάδας Κορασίδων.
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Μαθητές ή φοιτητές από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν 
άλλη μια φορά για να διαλεχθούν περί επικαίρων 
παγκοσμίων ζητημάτων, τα οποία κλήθηκαν να 

αντιμετωπίσουν έχοντας ρόλο διπλωματών των οργάνων του ΟΗΕ, 
εκπροσωπώντας ο καθένας διάφορα κράτη-μέλη του. Οι μαθητές-
διπλωμάτες ασχολήθηκαν με θέματα οικονομικά, ανθρωπιστικά, 
πολιτικά, νομικά, αφοπλισμού καθώς και ζητήματα που αφορούν την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την κατάλληλη προετοιμασία και καθοδήγηση 
από τις καθηγήτριες-συντονίστριες συμμετείχαμε ενεργά και με 
ορθά επιχειρήματα στις συζητήσεις με τους συνδιπλωμάτες μας, 
υποστηρίζοντας και πράττοντας ανάλογα με τις πολιτικές των 
χωρών μας, οι οποίες ήταν η Γερμανία, η Αργεντινή, η Ρουμανία και 
η Ρουάντα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι μαθητές Κούκια Εβίτα, 
Στεργιούλη Μαριάννα, Φατλέ Κωνσταντίνα και Γιωργάκης Φώτης 
ήταν πρέσβεις της Γερμανίας, της Αργεντινής, της Ρουάντας και της 
Ρουμανίας αντίστοιχα.

Στα πλαίσια των επιτροπών στις οποίες είχαμε ενταχθεί, συνάψαμε  
φιλίες με αλλοεθνή παιδιά, δημιουργώντας μοναδικές εμπειρίες, 
παραθέσαμε πιθανές λύσεις για τα προβλήματα που μας είχαν 
ανατεθεί, επιχειρηματολογήσαμε ενώπιον ακροατηρίου καθώς 
και εξοικειωθήκαμε περαιτέρω με την αγγλική γλώσσα. 
Συγκεκριμένα,μερικά από τα μείζονα θέματα στα οποία εντρύφησαν 
οι μαθητές ήταν η ισλαμιστική τρομοκρατική οργάνωση Al-shabab, 
τα βιολογικά όπλα, ο γεννητικός ακρωτηριασμός, η γκετοποίηση, 
η ελευθερία λόγου στο διαδίκτυο, οι οικονομικές ανισότητες, το 
ζήτημα του Abyei και πολλά άλλα.

Την πρώτη μέρα μας στο συνέδριο παρακολουθήσαμε την 
ενδιαφέρουσα τελετή έναρξης, η οποία συμπεριλάμβανε ομιλίες του 
Προεδρείου, του κυβερνητικού εκπροσώπου των ΗΠΑ Mr. Gregory W. 
Pfleger, του Ευρωβουλευτή και καθηγητή Νομικής κ. Χρυσόγονου 
Κωνσταντίνου, και δεν έλλειψε η ευχάριστη «νότα» που προσέφερε 
μια χορωδιακή ομάδα που απαρτιζόταν από μαθητές του Κολλεγίου. 
Στη συνέχεια, παρευρεθήκαμε για πρώτη φορά στις επιτροπές μας 
όπου ήρθαμε σε επαφή με τους υπόλοιπους αντιπροσώπους και 

προβήκαμε σε συζητήσεις για την εύρεση πιθανών λύσεων στα 
προαναφερθέντα ζητήματα.

Την επόμενη μέρα οι συνεδριάσεις των επιτροπών συνεχίστηκαν 
με τον ίδιο ρυθμό, ενώ μέσω των λυσιτελών συζητήσεων γνωρίσαμε 
καλύτερα τον κόσμο της διπλωματίας και της πολιτικής.

Την τρίτη και τελευταία μέρα οι διπλω-ματικές διαβουλεύσεις 
ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, καθώς όλες οι επιτροπές είχαν 
καταλήξει σε ένα κοινό ψήφισμα με ρηξικέλευθες προτάσεις για 
την επίλυση όλων των θεμάτων. Αναχωρώντας από το συνέδριο 
μας περιέβαλε όλους ένα αίσθημα εσωτερικής ικανοποίησης αλλά 
και ευγνωμοσύνης που το Σχολείο συνεχίζει να προσφέρει στους 
μαθητές τέτοιες μοναδικές δυνατότητες οι οποίες ξεπερνάνε τα 
όρια της καθημερινής εκπαίδευσης. ●

ΔHΜΗΤΡΑ ΣΤΕΡΓIΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΑ ΦΑΤΛE, Α΄ ΛΥΚΕIΟΥ

Μαθητές ή φοιτητές από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν άλλη μια φορά για 
να διαλεχθούν περί επικαίρων παγκοσμίων ζητημάτων, τα οποία κλήθηκαν να 

αντιμετωπίσουν έχοντας ρόλο διπλωματών των οργάνων του ΟΗΕ, εκπροσωπώντας ο 
καθένας διάφορα κράτη-μέλη του. 

14o Πρότυπο 
Συνέδριο Ηνωμένων Εθνων

στο Κολλέγιο Ανατόλια
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Για άλλη μια χρονιά το Σχολείο μας 
συμμετείχε στο Συνέδριο Προσομοίωσης 
Ηνωμένων Εθνών το οποίο έλαβε χώρα 

στις 15-17 Φεβρουαρίου 2019 στο 
Κολλέγιο Ανατόλια της Θεσσαλονίκης. 

Το σχολείο μας εκπροσώπησαν οι 
μαθητές: Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - Αργυροπούλου 
Ελένη, Γαλάτου Αγγελίνα, Καββαδία 

Ειρήνη, Κούκια Εβίτα, Νικολάου Ανδριανή, 
Στεργίου Έμη, Παπαποστόλου Νέλλη, 

Στεργιούλη Μαριάννα, Τσιγκαρίδα Ελένη, 
Φατλέ Κωνσταντίνα, Χατζηπαρασίδη 

Ρένια, Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - Γεωργάκης Φώτης, 
Καραθάνου Δήμητρα, Μακρής Αχιλλέας, 
Οικονόμου Εβελίνα, Τσόγκα Εβελίνα και  

Φραγκιαδουλάκης Άγγελος με 
συντονίστριες τις καθηγήτριες Βίβιαν 

Κόσσυβα και Λίνα Λιακατή (καθηγήτριες 
Αγγλικών).
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Μαθητές από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν για το DSA-
MUN 2018 για να υποδυθούν για άλλη μία φορά τον ρόλο 
εκπροσώπων και πρεσβευτών χωρών και ως διπλωμάτες να 

επιλύσουν μία πληθώρα παγκοσμίων προβλημάτων που επηρεάζουν 
την ανθρωπότητα. Οι συμμετέχοντες των Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά», 
έχοντας κατάλληλα προετοιμαστεί από τις υπεύθυνες καθηγήτριες, 
κα Λιακατή Λίνα και κα Κόσσυβα Βίβιαν, και με την εμψύχωση της 
καθηγήτριας-συνοδού κας Πυρώτη Σταυρούλας, ήταν εξαιρετικά 
ενεργοί καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου και κλήθηκαν να πάρουν 
ριψοκίνδυνες αποφάσεις που συνέβαλαν στην επιτυχία της ομάδας 
αλλά και κάθε εκπροσώπου ξεχωριστά. 

Από την τελετή έναρξης του συνεδρίου, στους μαθητές δόθηκε η  
ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με εκπροσώπους διαφόρων πρεσβειών  
στην Ελλάδα, πράγμα που αποτέλεσε για αυτούς μία εμπειρία ζωής.  
Τα ίδια τα παιδιά των Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά» ήταν εκπρόσωποι  
δύο χωρών, της Πολωνίας και του Μπαγκλαντές, με σημαντικότερους  
τους πρεσβευτές τους, την Ειρήνη-Μαρία Καββαδία για το 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΚΙΑ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΒΒΑΔΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΚΗ, Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

DSAMUN 2018:
Πρότυπο Συνέδριο Ηνωμένων Εθνών  

στη Γερμανική Σχολή Αθηνών.
Το σχολικό έτος 2018-2019 ξεκίνησε με μια μεγάλη πρόκληση για την ομάδα 

που συμμετείχε στο Πρότυπο Συνέδριο Ηνωμένων Εθνών που διεξήχθη στη 
Γερμανική Σχολή Αθηνών. 
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Μπαγκλαντές και τον Γιώργο Μανάκο για την 
Πολωνία. Οι μαθητές συμμετείχαν σε ποικίλες 
επιτροπές, όπως την Επιτροπή Αφοπλισμού και 
Παγκόσμιας Ασφάλειας - “Disarmament and Inter-
national Security Committee” (Ευθύμης Ζησόπουλος 
– Πολωνία – Α’ Λυκείου, Ειρήνη-Μαρία Καββαδία 
– Μπανγκλαντές – Α’ Λυκείου), την Κοινωνική, 
Ανθρωπιστική και Πολιτισμική Επιτροπή “Social, 
Humanitarian and Cultural Committee” (Ουρανία 
Χατζηπαρασίδη – Μπανγκλαντές – Α’ Λυκείου, 
Ειρήνη Αγγελάκη – Πολωνία – Α’ Λυκείου), την 
Ειδική Επιτροπή Πολιτικής “Special Political and De-
colonization Committee” (Αλέξανδρος Αγγελάκης 
– Μπανγκλαντές – Α’ Λυκείου, Γιώργος Μανάκος – 
Πολωνία – Β’ Λυκείου), την Περιβαλλοντική Επιτροπή 
“Environmental Committee” (Κωνσταντίνα Πανουργιά 
– Μπανγκλαντές – Α’ Λυκείου, Αθανάσιος Μάντζιος – 
Πολωνία – Α’ Λυκείου), το Συμβούλιο Ασφάλειας “Se-
curity Council” (Ιωάννα Κορκή – Πολωνία – Α’ Λυκείου) 
και το Ειδικό Συνέδριο στην Πολιτική Διαφθορά 
“Special Conference on Political Corruption” (Ιωάννης 
Γούσιος – Πολωνία – Α’ Λυκείου, Ευαγγελία Κούκια – 
Μπανγκλαντές – Α’ Λυκείου).

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι προανα-
φερθέντες μαθητές, έπρεπε να αντιμετωπίσουν 
διπλωματικά τα θέματα που τους ανατέθηκαν, για τα 
οποία όμως απαιτούνταν σχολαστική έρευνα. Η χρήση 
της αγγλικής γλώσσας ήταν υποχρεωτική, αφού στο 
Συνέδριο παρευρέθηκαν και πολλοί αλλόγλωσσοι 
μαθητές. Η συμμετοχή στο συνέδριο επέτρεψε στους 
μαθητές των Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά» να έρθουν σε 
επαφή με μαθητές διαφορετικών πολιτισμών έξω 
από τις επιτροπές, αλλά και με την πολιτική άλλων 
χωρών, καθώς ενημερώθηκαν και συζήτησαν θέματα 
όπως τον αφοπλισμό της Ανατολικής Ουκρανίας, την 
εξάλειψη των βιολογικών όπλων, την ενσωμάτωση 
διατάξεων για την προστασία των παιδιών στις 
συμφωνίες ειρήνης, την υιοθέτηση στρατηγικών για 
την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς 
στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, την εξάλειψη 
του δουλεμπορίου μεταναστών και προσφύγων στη 
Λιβύη και άλλα επίκαιρα θέματα που αφορούν στην 
προστασία του περιβάλλοντος, την υπεράσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων κοινωνικά αδύναμων 
ομάδων και την ευημερία των πολιτών .

Το συγκεκριμένο συνέδριο θα μείνει αξέχαστο σε 
όλους μας που συμμετείχαμε. Ήταν μία μοναδική 
εμπειρία που έδωσε στα παιδιά γνώσεις σε θέματα 
που δε θα τους δινόταν η ευκαιρία να αποκτήσουν 
διαφορετικά. 

Ευχαριστούμε το Σχολείο που μας έδωσε αυτήν 
την ευκαιρία. Τέλος, ευελπιστούμε με τη βοήθεια 
των καθηγητριών που είναι υπεύθυνες για το English 
Club, να συνεχιστεί η συμμετοχή σε τέτοιου είδους 
προγράμματα για να δοθεί η δυνατότητα και σε άλλα 
παιδιά να γίνουν ενεργοί πολίτες του κόσμου. ●
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Επιτροπές, ψηφίσματα, πνεύμα συνεργασίας, συμμετοχή, ανταλλαγή απόψεων  
αλλά και μοναδικές στιγμές δημιουργικότητας έζησαν οι 200 μαθητές 
από 14 Σχολεία της Ελλάδας και της Ομογένειας που συμμετείχαν στην 3η 

Προσομοίωση Συνεδρίασης Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που 
διοργάνωσαν τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη με την έγκριση του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την υποστήριξη του Γραφείου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας οι μαθητές χωρίστηκαν σε οκτώ 
επιτροπές. Με την καθοδήγηση και τις υποδείξεις των Προέδρων κάθε Επιτροπής 
είχαν τη μοναδική ευκαιρία να ενημερωθούν, να ανταλλάξουν απόψεις, να 
προβληματιστούν, να εισηγηθούν ψηφίσματα και να προτείνουν λύσεις επίκαιρων 
ζητημάτων, παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η ικανότητα πειθούς, η ισχύς των 
επιχειρημάτων, η δύναμη του λόγου εξασφάλισαν στους μαθητές τις δυνατότητες 
να παρουσιάσουν ψηφίσματα, να τα αντικρούσουν ή να τα υπερασπιστούν, να 
διατυπώσουν ερωτήσεις, να δώσουν απαντήσεις, να συνοψίσουν θέσεις και τελικά 
να ψηφίσουν την τελική μορφή των ψηφισμάτων της Ολομέλειας.

Κυρίως, όμως, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία στην ελπιδοφόρα αυτή συνάντηση 
να συνειδητοποιήσουν την αξία της ευρωπαϊκής τους καταγωγής αλλά και τη 

Προσομοίωση Συνεδρίασης 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά» έγιναν Ευρωβουλευτές 
στις αίθουσες των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη
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δύναμη της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας. Να εκτιμήσουν τις 
ευρωπαϊκές αξίες και ιδιαίτερα τις φιλελεύθερες δημοκρατικές 
αξίες της ανεκτικότητας και της ισότητας. Να αντιληφθούν την αξία 
της συμβίωσης σε μια πλουραλιστική και πολιτισμένη κοινωνία. Να 
αποδεχτούν τέλος τις ευθύνες που έχουν ως ευρωπαίοι πολίτες, να 
προβληματιστούν και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για επείγοντα 
και επίκαιρα θέματα.

Υπεύθυνοι καθηγητές για την οργάνωση και προετοιμασία 
της προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκ μέρους 
των Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά» ήταν η κα. Μαργαρίτη Σοφία ( 
Οικονομολόγος)και ο κ. Ψαρρής Στέφανος (Φιλόλογος).

Οι "Ευρωβουλευτές" των Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά» που 
συμμετείχαν, ήταν: Αυγέρης Φίλιππος (Επιτροπή Πολιτισμού 
και Παιδείας), Πανουργιά Κωνσταντίνα(Επιτροπή Ανθρώπινων 
Δικαιωμάτων), Νικολάου Αδριανή (Επιτροπή Ανθρώπινων 
Δικαιωμάτων), Κούκια Ευαγγελία (Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών υποθέσεων), Καββαδία Ειρήνη 
– Μαρία (Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών υποθέσεων), Χατζηπαρασίδη Ρένια (Επιτροπή για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα των γυναικών και την Ισότητα των δύο 

φύλων), Κωστούλα Νάνσυ (Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
των γυναικών και την Ισότητα των δύο φύλων), Φατλέ Κωνστανίνα 
(Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των γυναικών και την 
Ισότητα των δύο φύλων), Παπαποστόλου Νέλλη (Επιτροπή για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα των γυναικών και την Ισότητα των δύο 
φύλων), Κουκουτσέλου Κωνσταντίνα (Επιτροπή για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα των γυναικών και την Ισότητα των δύο φύλων), Κύρκος 
Θάνος (Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των γυναικών και 
την Ισότητα των δύο φύλων),Στεργίου Έμη(Επιτροπή Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας), Γούσιος Γιάννης (Επιτροπή Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας), Γκαραβέλλας Αντώνης (Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας), Αγγελάκη Ειρήνη (Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών υποθέσεων).

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών απονεμήθηκαν βεβαιώσεις 
συμμετοχής και βραβεία στους μαθητές. Τα βραβεία απένειμαν 
η κ. Μαρία Σπυράκη, Ευρωβουλευτής, ο κ. Κώστας Γκιουλέκας, 
Βουλευτής Θεσσαλονίκης και ο κ. Γιάννης Δεμιρτζόγλου, 
Διευθυντής Ζωγραφείου Λυκείου Κωνσταντινούπολης.
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Το νέο πρόγραμμα που θα διαρκέσει δύο χρόνια 
(2018-2020) φέρει το διακριτικό τίτλο “ Europe 
is playing, Europe is Learning”. Το Σχολείο μας 

έχει, τα τελευταία χρόνια, μια διαρκή παρουσία στα 
ευρωπαϊκά προγράμματα με τη μορφή συμπράξεων με 
άλλα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες που 
συμμετέχουν είναι: η Γαλλία, στην οποία βρίσκεται το 
συντονιστικό σχολείο, η Ουαλία, η Δανία, η Τσεχία και 
η Ελλάδα με τα Εκπαιδευτήρια «Αθηνά». Στόχοι του 
προγράμματος είναι : 
• να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή ταυτότητα των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών.
• να ενισχύσουμε τη διεθνή συνεργασία μέσω της 

ανταλλαγής ορθών πρακτικών διδασκαλίας.
Μέσα από μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων 

που θα σχεδιαστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, 
αναμένεται να προκύψει και η επαγγελματική 
εξέλιξη των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών, η οποία 

περιλαμβάνει τη διεθνή συνεργασία, τη διαχείριση 
των καθηκόντων και την επίτευξη των στόχων μας, 
τη βελτίωση των δεξιοτήτων σε τομείς γλωσσικών 
ικανοτήτων, καθώς και στην χρήση των μέσων ΤΠΕ ( 
τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας). 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων θα πραγματο-
ποιηθούν στην επόμενη διετία τέσσερα εκπαιδευτι-
κά ταξίδια στα οποία θα συμμετέχουν δύο καθηγητές 
του σχολείου μας. Το Νοέμβριο ξεκίνησε και επίσημα 
η υλοποίηση του προγράμματος με την πρώτη 
συνάντηση όλων των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών 
των πέντε χωρών στο Turenne της Γαλλίας. Το σχολείο  
μας αντιπροσώπευσαν η καθ. Γαλλικών κα Τζίνα Ατούν  
και ο καθ. Γερμανικών κος Ευάγγελος Ρίζος.

Τέλος να αναφέρουμε, ότι το πρόγραμμα  
εποπτεύεται από το ΙΚΥ και χρηματοδοτείται  
από κονδύλια  του προγράμματος “Erasmus +”.

Το σχολείο μας συμμετέχει στη διετία 2018 -2020 σε ένα νέο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+. Oι εκπαιδευτικοί και οι 

μαθητές του σχολείου υποδέχτηκαν με χαρά την ανακοίνωση της 
έγκρισης του σχεδίου. 

LET`S CROSS THE BOUNDARIES OF PRIMARY EDUCATION TOGETHER
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Ο σκοπός της έκτης διακρατικής συνάντησης 
ήταν η συμμετοχή των Εκπαιδευτηρίων 
στο προγραμματισμένο short-term joint 

staff training event όπως αυτή ορίζεται στο σχέδιο 
δράσης του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Let`s 
cross the boundaries of primary education together” 
το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2017. 

Η διεθνής ομάδα απαρτίζονταν από εκπαι-
δευτικούς από τη Δανία, την Ισπανία, την Τσεχία, 
την Γερμανία και την Κροατία. Την παιδαγωγική 
ομάδα των Εκπαιδευτηρίων “Αθηνά” αποτελούσαν οι 
εκπαιδευτικοί Ρίζος Ευάγγελος, Πυρώτη Σταυρούλα 
και Κατσαρού Σωτηρία. Η φιλοξενία των Δανών 
συνάδελφων μας ήταν θερμή και εγκάρδια. Κατά 
την άφιξη στο σχολείο οι ομάδες έτυχαν μιας 
ιδιαίτερα θερμής υποδοχής από τον διευθυντή του 
σχολείου το οποίο εντυπωσίασε αμέσως όλους 
τους εκπαιδευτικούς με την άρτια οργάνωση 
του. Το πρόγραμμα της συνάντησης συνοπτικά 
περιελάμβανε: Συζητήσεις για τη μέχρι του 
παρόντος εξέλιξη του προγράμματος, παρουσίαση 

των δράσεων και των δραστηριοτήτων των 
συμμετεχόντων σχολείων, καθημερινές συναντήσεις 
στο σχολείο υποδοχήςγια παρακολούθηση 
σεμιναρίων και ανταλλαγή γνώσεων και δεξιοτήτων 
πάνω σε προκαθορισμένους τομείς, συμμετοχή 
σε workshop για την προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης που αποτελεί και μια από τις βασικές 
προτεραιότητες του προγράμματος, παρουσίαση 
προτάσεων που αφορούν στην καλύτερη επικοινωνία 
ανάμεσα στα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς 
καθώς και θέματα που αφορούν στη διάδοση του 
παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού, γνωριμία με το 
Odense και την ιστορία του, επισκέψεις στα μουσεία 
της πόλης με σημαντικότερο αυτό του H.C. Andersen 
ο οποίος κατάγονταν από το Odense.

Η επίσκεψη στο Odense ήταν εξαιρετικά πλούσια 
σε ερεθίσματα που μας επέτρεψαν να έρθουμε 
σε επαφή με τη φυσιογνωμία της πόλης, αλλά και 
ευρύτερα της Δανίας, με το εκπαιδευτικό σύστημα 
της χώρας αλλά πάνω απ’ όλα με τους ανθρώπους 
και τον πολιτισμό της. ●

Κατά το διάστημα 1/4/2019 έως 
5/4/2019 πραγματοποιήθηκε η 

προγραμματισμένη εκπαιδευτική 
επίσκεψη τριών καθηγητών των 

Εκπαιδευτηρίων “Αθηνά” στο Odense 
της Δανίας.

Ευάγγελος Ρίζος, Υπεύθυνος υλοποίησης του 
προγράμματος, μέλος της παιδαγωγικής ομάδας και 

αρχηγός της επίσκεψης

LET`S CROSS THE BOUNDARIES OF PRIMARY EDUCATION TOGETHER
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H υλοποίηση του project “Europe Play-
ing Europe Learning” προέβλεπε αυτή τη 
φορά την μετάβαση αντιπροσωπείας του 

Σχολείου μας στην Ουαλία και συγκεκριμένα στην 
πόλη Newcastle Emlyn,η οποία είναι περίπου 2 ώρες 
μακριά από το Cardiff, την πρωτεύουσα της χώρας. 
Η αποστολή αποτελούνταν από τους εκπαιδευτικούς 
Παπαϊωάννου Νικόλαο και Νταγιάντα Πάρη. 

Το ταξίδι ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας 18 
Μαρτίου καταφτάσαμε στο Newcastle Emlyn νωρίς 
το βράδυ, όπου συναντήσαμε και γνωρίσαμε τους 
υπολοίπους εκπαιδευτικούς που απάρτιζαν την 
αποστολή των άλλων χωρών ( Τσεχία – Δανία – 
Γαλλία – Ουαλία ). Σε μια εγκάρδια ατμόσφαιρα 
δειπνήσαμε όλοι μαζί στο εστιατόριο του ξενο-
δοχείου. Την δεύτερη μέρα του προγράμματος 
επισκεφτήκαμε το τοπικό σχολείο, στο οποίο τύχαμε 
θερμής υποδοχής τόσο από την διεύθυνση όσο και 
από τους συναδέρφους καθηγητές.

Την τρίτη μέρα του προγράμματος επισκεφτήκαμε 
το λαογραφικό μουσείο του St Fagans και 
περιηγηθήκαμε στο Cardiff αλλά και στην γραφική 
πόλη του Newcastle Emlyn. Την τέταρτη μέρα 
επισκεφτήκαμε το τοπικό σχολείο YsgolyDdwy-
lan όπου είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε και να 
αλληλοεπιδράσουμε με τους μαθητές καθώς και να 
παρακολουθήσουμε τους διαφορετικούς τρόπους 
διδασκαλίας της κάθε ομάδας-χώρας.

Την τελευταία μέρα αναχωρήσαμε από την πόλη 
του Emlyn με προορισμό το αεροδρόμιο του Cardiff 
για να επιβιβαστούμε στην πτήση της επιστροφής.
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Το δεύτερο ταξίδι στο εξωτερικό 
πραγματοποίησαν τα Εκπαιδευτήρια 

«Αθηνά» στο πλαίσιο της συμμετοχής 
τους σε πρόγραμμα Erasmus+ KA2. 
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H εκπαιδευτική αποστολή πραγματοποιήθηκε 
από 05 έως 09 Νοεμβρίου 2018 στην πόλη 
Cakovec όπου φιλοξενήθηκαν συνολικά 

17 εκπαιδευτικοί από τη Γερμανία, την Τσεχία, την 
Ελλάδα, την Ισπανία, την Κροατία, και τη Δανία. 
Τα Εκπαιδευτήρια Αθηνά αντιπροσώπευσαν, η κα 
Πυρώτη Σταυρούλα καθηγήτρια αγγλικών, ο κος 
Κουτανίτης Γεώργιος καθηγητής μαθηματικών 
και ο κος Ρίζος Ευάγγελος καθηγητής γερμανικών 
ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος υλοποίησης του 
προγράμματος.

Η συνάντηση ξεκίνησε επίσημα τη Δευτέρα 
05 Νοεμβρίου με την άφιξη των αποστολών. 
Συνεχίστηκε την Τρίτη 06 Νοεμβρίου με επίσκεψη 
στα αξιοθέατα της πόλης και με την πρώτη 
συγκέντρωση των εκπαιδευτικών στο σχολείο για 
job shadowing (παρακολούθηση μαθημάτων σε 
διάφορες τάξεις). Την Τετάρτη 07 Νοεμβρίου το 
πρόγραμμα προέβλεπε μια καλύτερη γνωριμία με 
την ευρύτερη περιοχή της Medimurje στην οποία το 
Cakovec είναι η μεγαλύτερη πόλη. Την Πέμπτη 08 
Νοεμβρίου το πρόγραμμα στο σχολείο ήταν αρκετά 
“γεμάτο”. Σεμινάρια, εργαστήρια, job shadowing 
καθώς και συζητήσεις για τις επόμενες δράσεις του 
προγράμματος βρέθηκαν στην ημερήσια διάταξη. Για 

Με εξαιρετική επιτυχία, 
ολοκλήρωσε το σχολείο μας 
την εκπαιδευτική αποστολή 

στην Κροατία στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+ 2017-

2018, σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
σχέδιο μας, με τίτλο “Let̀ s cross the 

boundaries of primary education 
together “.
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άλλη μια φορά διαπιστώθηκε, ότι οι όποιες διαφορές 
στην κουλτούρα αλλά και στις βασικές δομές των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των διαφόρων χωρών, 
δεν στάθηκαν εμπόδιο στο να βρεθούν αρκετά 
κοινά στοιχεία καθώς και κοινοί στόχοι αφού το 
ζητούμενο είναι πάντα η ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
και η εξερεύνηση νέων πεδίων εκπαιδευτικών 
διαδικασιών. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε την 
Παρασκευή 09 Νοεμβρίου με την αναχώρηση των 
αποστολών και την επιστροφή στις πατρίδες τους. 
Επόμενος σταθμός, Τρίκαλα Φεβρουάριος 2019.
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Από τη Δευτέρα 18 μέχρι  
την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου  

τα Εκπαιδευτήρια «Αθηνά» 
φιλοξένησαν τους εταίρους από τις 

πέντε χώρες που δραστηριοποιούνται 
μαζί μας εδώ και δύο χρόνια 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος Erasmus +.
 

Στην εβδομάδα φιλοξενίας περιλαμβανόταν, 
πέρα από τις ξεναγήσεις στα αξιοθέατα της 
πόλης των Τρικάλων και της ευρύτερης 

περιοχής, εκδήλωση -αφιέρωμα στη ζωή και το έργο 
του μεγάλου μας μουσικοσυνθέτη Βασίλη Τσιτσάνη, 
στο ομώνυμο μουσείο της πόλης μας. Πλήθος κόσμου 
παραβρέθηκε στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων 
του Μουσείου και απόλαυσε μια μουσικοχορευτική 
παράσταση που επιμελήθηκαν οι καθηγητές 
Μουσικής κ. Παπαϊωάννου Νικόλαος και Φυσικής 
Αγωγής κ. Γεωργίου Αθανάσιος. 

LET`S CROSS THE BOUNDARIES OF PRIMARY EDUCATION TOGETHER
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Από την πρώτη κιόλας μέρα, 
αρχίσαμε να εντασσόμαστε στο 
πρόγραμμα που θα ακολουθούσαμε 

την επόμενη εβδομάδα, καθώς κάναμε την 
πρώτη μας επίσκεψη στη συνοικία του Har-
row και συμμετείχαμε για πρώτη φορά στις 
βραδινές δραστηριότητες. Την επόμενη 
μέρα παρακολουθήσαμε και τα πρώτα 
μας μαθήματα  αφού καταταχθήκαμε σε 
τμήματα με βάση ένα τεστ στην αγγλική 
γλώσσα και γνωρίσαμε τους καθηγητές 
και τους ξεναγούς μας. Κατά τη διάρκεια 
της διαμονής μας στο Westminster Univer-
sity είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε νέες 
γνωριμίες με παιδία από διαφορετικές 
χώρες, όπως τη Δανία, τη Σουηδία, την 
Φινλανδία, την Ρωσία και την Ιταλία, μέσω 
των μαθημάτων και της συμμετοχής μας 
σε διάφορες ομαδικές δραστηριότητες 

Τα Εκπαιδευτήρια «Αθηνά» στο 

Westminster University

Φέτος, για μία ακόμα χρονιά, 
το σχολείο μας σε συνεργασία 
με το ταξιδιωτικό πρακτορείο 
Study Tours  έδωσε την 
ευκαιρία στους μαθητές 
Γιουβρή Ραφαηλία, Καββαδία 
Ειρήνη, Καββαδία Λεωνίδα, 
Λαγόπουλο Δημοσθένη , 
Νικολάου Αδριανή, Λύπα 
Γιώργο, Παπαγεωργίου Λουκά, 
Πουλιανίτη Χρήστο και Φαμίση 
Σωτήρη να παρακολουθήσουν 
θερινά μαθήματα στην Αγγλία. 

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΒΒΑΔΙΑ, Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

και αθλήματα, όπως talent show, dodge-
ball, football, snapshot, musical bingo, mov-
ie night και meeting the leaders. 

Βέβαια, από το πρόγραμμά μας δεν 
έλειψαν οι καθημερινές περιηγήσεις μας 
στο κέντρο του Λονδίνου, αμέσως μετά 
τη λήξη των μαθημάτων. Εκεί είχαμε τη 
δυνατότητα να επισκεφτούμε μερικά 
από τα πιο γνωστά μουσεία του Λονδίνου, 
όπως το Βρετανικό μουσείο, το Natural 
History Museum και το Μουσείο κέρινων 
ομοιωμάτων της Madame Tussaud’s, αλλά 
και να θαυμάσουμε την πόλη του Λονδίνου 
και τα ξακουστά του αξιοθέατα, όπως το 
Big Ben και το Buckingham Palace κάνοντας 
κρουαζιέρα στον Τάμεση και ανεβαίνοντας 
στο London Eye. Ακόμα, επισκεφτήκαμε 
τη γραφική πόλη του Cambridge με τα 
εντυπωσιακά παλαιά πανεπιστήμιά του, 

με αποκορύφωμα το King’s College και το 
γοτθικό παρεκκλήσι στο εσωτερικό του. 

Το ταξίδι αυτό θα μείνει αξέχαστο σε 
όλους μας, καθώς όχι μόνο επισκεφτήκαμε 
και μάθαμε να ζούμε στους ρυθμούς 
μιας μεγαλούπολης σαν το Λονδίνο και 
εξασκήσαμε την αγγλική γλώσσα, αλλά και 
συνεργαστήκαμε με μαθητές άλλων χωρών 
και ήρθαμε σε επαφή με την κουλτούρα 
και τον πολιτισμό τους. Γι’ αυτό λοιπόν θα 
θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Σχολείο 
μας και ιδιαίτερα την κυρία Πυρώτη που 
μας συνόδευσε και μας βοήθησε σε κάθε 
δυσκολία. Ήταν πράγματι μια εξαιρετική 
εμπειρία, αφού είχαμε τη δυνατότητα να 
γνωρίσουμε νέα πράγματα και ταυτόχρονα 
να περάσουμε υπέροχα! ●
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Για πρώτη φορά το πρωινό ξύπνημα ήταν ευχάριστο. 
Συγκεντρωθήκαμε γεμάτοι ενθουσιασμό στον Σιδηροδρομικό 
Σταθμό Τρικάλων, επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο με 

τους συνοδούς καθηγητές μας και πήραμε τον δρόμο προς το 
Αεροδρόμιο <<Ελευθέριος Βενιζέλος>>.

Προορισμός η Αιώνια Πόλη, στην οποία φτάσαμε έπειτα 
από δύο ώρες ξεκούραστης και ευχάριστης πτήσης. Από εκεί 
κατευθυνθήκαμε αμέσως προς την μαγευτική Firenze (Φλωρεντία). 
Μια νυχτερινή περιήγηση στο κέντρο της πόλης ήταν αρκετή, για 
να γευτούμε την αίγλη της γειτονικής μας χώρας. 

Η επόμενη μέρα περιλάμβανε ξενάγηση στα σημαντικότερα 
αξιοθέατα αυτής της πόλης- κοιτίδας του Αναγεννησιακού 
Πνεύματος και του Διαφωτισμού, καθώς και βόλτα στις όχθες 
του ποταμού Άρνου. Στη συνέχεια είχαμε ελεύθερο χρόνο, για να 
απαθανατίσουμε με τον δικό μας φωτογραφικό φακό τις ομορφιές 

της πόλης και στο τέλος της μέρας αναχωρήσαμε για την πολλά 
υποσχόμενη πρωτεύουσα, την Ρώμη.

Φτάνοντας βράδυ εκεί ακολούθησε ξενάγηση υπό το φως του 
φεγγαριού με τελική στάση την Φοντάνα ντι Τρέβι, όπου ρίξαμε 
τα πρώτα νομίσματα ευχόμενοι <<Arrivederci Roma>> (Εις το 
επανιδείν Ρώμη). 

Το επόμενο ηλιόλουστο πρωινό ξεκίνησε με την επίσκεψη μας 
στο επιβλητικό Κολοσσαίο, από όπου μας δινόταν η ευκαιρία 
να αγναντέψουμε το μεγαλείο της ιστορικής Ρώμης. Κατόπιν 
περιηγηθήκαμε στην Αρχαία Αγορά, στις πολυάριθμες πλατείες 
καθώς και στον Άρειο Πάγο με τις μελωδίες των μουσικών του 
δρόμου να ενισχύουν την γοητεία της ιταλικής πρωτεύουσας. 
Αυτή η ναι μεν κουραστική αλλά μοναδική μέρα ολοκληρώθηκε 
με ένα απολαυστικό παραδοσιακό γεύμα σε ιταλικό εστιατόριο. Η 
βραδινή μας έξοδος είχε ως κεντρικό σημείο την Πιάτσα Ναβόννα 

ΡΟΔΑΝΘΗ ΖΟΥΛΙΑΝΙΤΗ, ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑ, Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Arrivederci
Roma

Και επιτέλους η μέρα που όλοι περιμέναμε  
έφτασε…4 Μαρτίου 2019!
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με το υπέροχο σιντριβάνι της και την βόλτα μας στα 
γραφικά σοκάκια της περιοχής.

Από την επίσκεψή μας βέβαια στην Ρώμη δεν θα 
μπορούσε να λείπει το καθηλωτικό Βατικανό. Με 
σύμμαχο τον καιρό το επόμενο πρωί γνωρίσαμε 
από κοντά τον ναό - ορόσημο του Καθολικού 
Χριστιανισμού, τον Άγιο Πέτρο, και θαυμάσαμε τον 
πλούτο και την οργάνωση του ανεξάρτητου αυτού 
κρατιδίου. Κατηφορίζοντας από εκεί τον μοναδικό 
δρόμο που συνδέει το Βατικανό με την υπόλοιπη 
Ρώμη και παρατηρώντας τα φινετσάτα (και ολίγον 
τι ακριβά!) μαγαζιά καθώς και τους στιλάτους 
κατοίκους της πειστήκαμε για την ανυπέρβλητη 
ομορφιά της. 

Η τελευταία μας μέρα περιείχε την επί-
σκεψή μας στην ξακουστή γέφυρα των Αγγέ-
λων με τα εντυπωσιακά αγάλματα της και 
την υπέροχη θέα προς τον Τίβερη Ποταμό. 
Κατόπιν, μας δόθηκε ελεύθερος χρόνος για 
να περπατήσουμε στους πλακόστρωτους 
δρόμους, ανάμεσα στα αναπαλαιωμένα κτίρια 
της και να ανανεωθούμε από τον ιταλικό αέρα. 
Γιατί όμως ο χρόνος να κυλά τόσο γρήγορα  
όταν περνάς τόσο όμορφα; Κάπως έτσι βρεθήκαμε 
για ακόμη μια φορά στο αεροδρόμιο της Ρώμης, 
αυτή την φορά με τις βαλίτσες μας γεμάτες δώρα 
αλλά και αξέχαστες αναμνήσεις. Καθώς πετούσαμε 
κυριολεκτικά και μεταφορικά στους αιθέρες, 
ήμασταν σίγουροι ότι <<τα ταξίδια συνεχίζονται για 
πολύ καιρό ακόμα, αφότου έχει σταματήσει η κίνηση 
στο χρόνο και στο χώρο>>. 

Γιατί όπως τόνισε και ο Καζαντζάκης 
<<Το πιο μεγάλο ταξίδι μας το κάνουμε μέσα στην 

ψυχή μας>>. ●
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Η εκδρομή, κατάφερε με επιτυχία να συνδυάσει το 
μορφωτικό κομμάτι της, με εκείνο της διασκέδασης. Το 
πανέμορφο νησί της Κρήτης με την ξεχωριστή κουλτούρα 

του και τον πολιτισμό του, με τη σε βάθος χρόνου ιστορία του, με 
τους φιλόξενους κατοίκους του, αλλά και με τα μαγευτικά του τοπία 
ήταν αυτό που συντέλεσε σε μεγάλο βαθμό στο να επιτευχθεί μια 
αξέχαστη εκδρομή.

Όλα ξεκίνησαν στις 18 του Απρίλη στο σταθμό του ΟΣΕ Τρικάλων, 
με βασικούς πρωταγωνιστές εμάς και τους συνοδούς καθηγητές 
μας, κ. Αναστασίου Κωνσταντίνο, κ. Μανάκο Δημήτριο και κ. Πυρώτη 
Σταυρούλα. Όλοι μαζί ξεκινούσαμε για μία περιπέτεια, για μία 

εξερεύνηση του νησιού, τη μαγεία του οποίου κανένας μας δεν θα 
μπορούσε εκ των προτέρων να φανταστεί. Γεμάτοι κέφι και χαρά, 
βάλαμε πλώρη για το λιμάνι του Πειραιά όπου και επιβιβαστήκαμε 
στο πλοίο.

Φτάνοντας, λοιπόν το επόμενο πρωί στη μεγαλόνησο με 
ενθουσιασμό το γκρουπ μας αναχώρησε για τον Άγιο Νικόλαο. Στην 
πρώτη μας αυτή στάση, κάναμε μια σύντομη βόλτα μέσα στη γραφική 
πόλη και στη Λίμνη Βουλισμένη. Στη συνέχεια του προγράμματος 
θέση είχε η Ελούντα, ένα ψαροχώρι, από το οποίο επιβιβαστήκαμε 
σε ένα καραβάκι και πλεύσαμε προς την Σπιναλόγκα. Το πλέον 
παγκοσμίως γνωστό αυτό νησί, κατόρθωσε να μας μαγέψει και να 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΑΡΑΒΕΛΛΑ, Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Εξόρμηση στην 
όμορφη Κρήτη

Κρήτη, ένα νησί με υπέροχα μέρη και αμέτρητες εμπειρίες που 
ζήσαμε όλοι μαζί. Αναμνήσεις που θα παραμείνουν στις ψυχές 

των μαθητών της Β΄ Λυκείου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία 
φέτος να συμμετάσχουν στην εκδρομή των Εκπαιδευτηρίων" 

Αθηνά», στο νησί της Κρήτης. 
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μας συγκινήσει με τη συναρπαστική ιστορία και την ομορφιά του. 
Επισκεφθήκαμε, βέβαια και το Ενυδρείο του Ηρακλείου" Creta-
quarium» και απολαύσαμε τα υπέροχα πλάσματα από του θαλάσσιο 
κόσμου. Μετά την ξενάγηση αυτή επιστρέψαμε στην πόλη του 
Ηρακλείου, τακτοποιηθήκαμε στο ξενοδοχείο και στα πλαίσια του 
ελεύθερου χρόνου εξερευνήσαμε το κέντρο της πόλης, αλλά και τη 
ζωή μέσα σε αυτή.

Η τρίτη μέρα, ξεκίνησε με την επίσκεψή μας στην Κνωσό. Ο δεύτερος  
σε σπουδαιότητα αρχαιολογικός χώρος στην Ελλάδα, με το Παλάτι 
του Μίνωα αλλά και με τα υπόλοιπα περιφερειακά μνημεία του. 
Δεν θα μπορούσαμε βέβαια να παραλείψουμε και το Αρχαιολογικό 
Μουσείο του Ηρακλείου, το οποίο μας πρόσφερε μία πρώτη 
γνωριμία με βασικές τοιχογραφίες του μινωικού πολιτισμού. 
Ακολούθησε ο τάφος του μυθιστοριογράφου, ποιητή και θεατρικού 
συγγραφέα Ν. Καζαντζάκη, ο οποίος αναγνωρίζεται ως ένας από 
τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες λογοτέχνες και ως ο 
περισσότερο μεταφρασμένος παγκοσμίως. Το βράδυ, είχαμε άπλετο 
ελεύθερο χρόνο, έχοντας έτσι την δυνατότητα να πάρουμε μια ιδέα 
από τη νυχτερινή ζωή του Ηρακλείου.

Την τέταρτη μέρα, αφήνοντας το Ηράκλειο, επισκεφθήκαμε 
την ξακουστή μονή Αρκαδίου. Εκεί, αφού μας ξενάγησαν στους 
διάφορους χώρους της μονής, με αποκορύφωμα το χώρο του 
ολοκαυτώματος, πληροφορηθήκαμε για τα ιστορικά γεγονότα του 
τόπου όσον αφορά τον αγώνα ενάντια στον τουρκικό ζυγό. Έπειτα, 
κατευθυνθήκαμε προς την πόλη του Ρεθύμνου. Στην πόλη αυτή 
απολαύσαμε στα πλαίσια της χαλάρωσης, έναν καφέ και το γεύμα 
μας με θέα την εκπληκτική παραλία και τη θάλασσα της πόλης. 
Στη συνέχεια επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο και αναχωρήσαμε 
για τα Χανιά, όπου, αφού πρώτα τακτοποιηθήκαμε στο ξενοδοχείο, 
βγήκαμε για μια βραδινή βόλτα στην πόλη.

Τη Δευτέρα γνωρίσαμε τους περίφημους τάφους των Βενιζέλων 
και το Μάλεμε. Τελευταία στάση για τη μέρα εκείνη ήταν τα ονειρικά 

Χανιά. Εδώ τα λόγια είναι περιττά, καθώς δεν υπάρχουν λέξεις 
με τις οποίες θα μπορούσε κανείς να εκφράσει την ομορφιά της 
πόλης και τη ‘’ζεστή’’ ατμόσφαιρα αυτής. Εκεί είχαμε στη διάθεσή 
μας άπλετο χρόνο για να απολαύσουμε τη μαγεία του τόπου αυτού, 
περπατώντας στο Ενετικό λιμάνι και εξερευνώντας τα σοκάκια της 
πόλης αυτής!

Η τελευταία μέρα της εκδρομής μας έφτασε και όπως 
όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν έτσι και η ονειρεμένη μας 
εκδρομή έπρεπε να φτάσει στο τέλος της. Το πρωί της Τρίτης 
αποβιβαστήκαμε από το πλοίο και ξεκινήσαμε για τα Τρίκαλα. 
Φτάνοντας, λοιπόν, στα Τρίκαλα πιστεύω ότι όλοι μας, παρά τη 
θλίψη μας που το ταξίδι μας τελείωσε, ήμασταν γεμάτοι εμπειρίες, 
αναμνήσεις και γνώσεις. Όλοι μας είχαμε να αφηγηθούμε τις 
αξέχαστες εμπειρίες που ζήσαμε στη μεγαλόνησο. Η εκδρομή αυτή 
θα μας μείνει χαραγμένη στην καρδιά μας ! ●
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Έτσι, λοιπόν, το πρωινό της Πέμπτης 18ης Απριλίου 2019, μας 
βρήκε όλους, μαθητές και καθηγητές μαζί με τις αποσκευές 
μας, στο Σιδηροδρομικό Σταθμό των Τρικάλων, έτοιμους για 

αναχώρηση.
Πρώτη μας στάση ήταν το γραφικό Γαλαξίδι. Εκεί, είχαμε την  

ευκαιρία να περιηγηθούμε στα πλακόστρωτα σοκάκια της  
παραθαλάσσιας αυτής κωμόπολης, να θαυμάσουμε τα 
καλοδιατηρημένα αρχοντικά και να απολαύσουμε τη βόλτα μας 
στο λιμάνι κάτω από το φως του ζεστού ανοιξιάτικου ήλιου. 
Συνειδητοποιώντας ότι πράγματι ‘η καλή μέρα από το πρωί 
φαίνεται’, συνεχίσαμε τη διαδρομή μας με προορισμό την διόλου 
κατώτερη Ναύπακτο. Στον ελεύθερο χρόνο που μας δόθηκε, 
εξερευνήσαμε την ιστορική αυτή πόλη, ανακαλύπτοντας τις 
όμορφες γωνιές της και απολαμβάνοντας το μεσημεριανό μας πλάι 
στο κύμα. Λίγη ώρα μετά την αναχώρησή μας, από τα παράθυρα 
του λεωφορείου μας, άρχισε να προβάλλει η εντυπωσιακή γέφυρα 
Ρίου-Αντιρρίου ‘Χαρίλαος Τρικούπης’, η οποία αποτελεί πέρασμα 
από τη Στερεά Ελλάδα στην Πελοπόννησο. Αφού σταματήσαμε 
για την καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία, σπεύσαμε να τη 
διασχίσουμε, φτάνοντας έτσι στα περίχωρα της Πάτρας. Η χαρά μας 
ήταν απερίγραπτη, μιας και σε λίγα λεπτά θα φτάναμε επιτέλους 
στην πόλη που τις επόμενες μέρες θα αποτελούσε τη βάση για τις 
εξορμήσεις μας. Στο χρόνο που μας είχε απομείνει πριν τη βραδινή 
μας έξοδο, τακτοποιηθήκαμε στα δωμάτια του κεντρικότατου 
ξενοδοχείου μας, απολαμβάνοντας τις ανέσεις του. Το βράδυ δεν 
άργησε να έρθει και εμείς ξεχυθήκαμε στους δρόμους της πόλης, 
έτοιμοι να γνωρίσουμε καλύτερα το κέντρο της, αλλά και τη 
νυχτερινή ζωή της.

Το πρωί της επόμενης μέρας, κινηθήκαμε ανατολικά προς το 
Διακοπτό. Στόχος μας ήταν να επιβιβαστούμε στον περίφημο 
Οδοντωτό Σιδηρόδρομο προκειμένου να φτάσουμε στα ορεινά 
Καλάβρυτα. Διασχίσαμε, λοιπόν, το φαράγγι του Βουραϊκού, 
θαυμάζοντας το απαράμιλλο φυσικό κάλλος της διαδρομής, 

αντιλαμβανόμενοι τους λόγους για τους οποίους θεωρείται 
μία από τις 10 πιο όμορφες διαδρομές με τραίνο σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Περίπου μία ώρα αργότερα, φτάσαμε στα Καλάβρυτα, απ’ 
όπου κατευθυνθήκαμε στην Ι.Μ. Αγίας Λαύρας. Με την είσοδο μας 
στον προαύλιο χώρο του Ναού, αισθανθήκαμε δέος και συγκίνηση, 
καθώς βρισκόμασταν εκεί όπου, σύμφωνα με την ιστορία, ξεκίνησε 
ο αγώνας για την ελευθερία του Έθνους. Τα αισθήματα αυτά 
ενισχύθηκαν τόσο στην όψη του αγέραστου πλατάνου, κάτω από 
τον οποίο συγκεντρώνονταν οι οπλαρχηγοί της επανάστασης, 
όσο και στο εσωτερικό της Μονής, όπου φυλάσσεται το Λάβαρο 
της επανάστασης. Έπειτα ανηφορίσαμε για το Μνημείο του 
Ολοκαυτώματος, όπου διαπράχθηκε η ανελέητη μαζική εκτέλεση 
των άμαχων Καλαβρυτινών από τα γερμανικά στρατεύματα, στις 
13 Δεκεμβρίου 1943. Η ανατριχιαστική αφήγηση των γεγονότων 
συγκίνησε ακόμα και τους πιο" σκληρούς», δίνοντας ταυτόχρονα 
μια σαφέστατη εικόνα για την τραγωδία που βίωσε η περιοχή. 
Ακολούθησε ελεύθερος χρόνος, μετά τη λήξη του οποίου 
επισκεφθήκαμε το Μοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου. Το μοναστήρι 

ΑΔΡΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ, Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Ταξιδεύοντας στη 
Βορειοδυτική 
Πελοπόννησο

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς, όλοι οι μαθητές της Α’ 
Λυκείου αδημονούσαμε για την τετραήμερη εξόρμησή μας που θα 

πραγματοποιούταν λίγες μέρες πριν τις πασχαλινές διακοπές. Όταν 
μάλιστα μας ανακοινώθηκε επίσημα ότι ο προορισμός μας θα ήταν η 

βορειοδυτική Πελοπόννησος, ο ενθουσιασμός μας κορυφώθηκε και η 
αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της εκδρομής ξεκίνησε! 
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είναι χτισμένο στο εσωτερικό ενός βράχου και η τοποθεσία του 
πραγματικά ‘κόβει την ανάσα’. Μετά την επίσκεψη, γευματίσαμε σε 
μια κοντινή ταβέρνα με θέα το καταπράσινο τοπίο. Επιστρέφοντας 
στην Πάτρα είχαμε άπλετο ελεύθερο χρόνο για βόλτες, αγορές και 
ξεκούραση, από νωρίς το απόγευμα έως αργά το βράδυ.

Το ξημέρωμα της τρίτης μέρας σηματοδότησε την αναχώρηση 
μας για την Αρχαία Ολυμπία, τόπο δοξασμένο λόγω της 
καθιέρωσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Αρχικά ξεναγηθήκαμε στο 
αρχαιολογικό μουσείο, όπου στεγάζονται ευρήματα της εποχής 
με σημαντικότερα από αυτά τη Νίκη του Παιωνίου και φυσικά τον 
Ερμή του Πραξιτέλη, αγάλματα αναγνωρισμένα όχι μόνο εντός 
αλλά και εκτός της χώρας μας. Κατόπιν, έχοντας τη συνοδεία 
της ιδιαίτερα κατατοπιστικής ξεναγού μας, περιηγηθήκαμε στον 
αρχαιολογικό χώρο, εντυπωσιασμένοι από τα δημιουργήματα των 
ένδοξων προγόνων μας. Δε διστάσαμε μάλιστα να" αναβιώσουμε» 
τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες, με τη διεξαγωγή ενός αγώνα 
δρόμου μεταξύ ορισμένων συμμαθητών μας στο Στάδιο. Νωρίς το 
απόγευμα, έχοντας πάρει μεσημεριανό, αποχαιρετίσαμε βαθύτατα 
συγκινημένοι την ιστορική Ολυμπία και προτού επιστρέψουμε 
στην Πάτρα, είχαμε την δυνατότητα να γνωρίσουμε το παλαιότερο 
ελληνικό οινοποιείο, την Achaia Clauss. Εκεί, όχι μόνο αποκομίσαμε 
πληροφορίες για την προέλευση και την παραγωγή της περίφημης" 
Μαυροδάφνης», αλλά και εξερευνήσαμε το Αυτοκρατορικό Κελάρι, 
όπου βρίσκονται βαρέλια με" Μαυροδάφνη» από τα τέλη του 
19ου αιώνα. Με το τέλος της ξενάγησής μας επιβιβαστήκαμε στο 
λεωφορείο και επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο μας. Δυστυχώς, το 
τελευταίο μας βράδυ στην Πάτρα είχε φτάσει πολύ γρηγορότερα απ’ 
ότι υπολογίζαμε. Παρόλα αυτά, οι καθηγητές μας είχαν μεριμνήσει 
για την διασκέδαση μας σε μια παραδοσιακή ταβέρνα της πόλης, 
όπου περάσαμε το βράδυ μας με καλό φαγητό, ευχάριστη παρέα και 
πάνω απ’ όλα ατέλειωτη μουσική και χορό.

Την τέταρτη και τελευταία μέρα, έχοντας μαζέψει τις αποσκευές 
μας, περιπλανηθήκαμε για τελευταία φορά στο κέντρο της πόλης, 
απολαμβάνοντας τα αγαπημένα μας πλέον μέρη υπό το φως του 
ηλίου. Κατόπιν, σειρά είχε η εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, πολιούχου 
προστάτη της πόλης. Η μνημειώδης αρχιτεκτονική του, όπως και το 
εσωτερικό του, δημιουργεί στον επισκέπτη ένα αίσθημα κατάνυξης 
από τη πρώτη κιόλας όψη. Στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε προς 
το λιμάνι του Ρίου, προκειμένου να επιβιβαστούμε στο καραβάκι 
που θα μας μετέφερε στη Στερεά Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτό, 
καταφέραμε να παρατηρήσουμε την κατασκευή της γέφυρας" 
Χαρίλαος Τρικούπης» από μια άλλη οπτική γωνία. Φτάνοντας 

στο Αντίρριο και έχοντας πλέον αποχαιρετίσει οριστικά και με 
γλυκόπικρα αισθήματα την όμορφη Πάτρα, κινηθήκαμε μέσω της 
Ιόνιας Οδού προς την Ι.Π. Μεσολογγίου. Μάλιστα, το γεγονός ότι 
εκείνη η μέρα ήταν η Κυριακή των Βαΐων, οπότε και οι κάτοικοι 
γιορτάζουν την επέτειο της ιστορικής Εξόδου, έκανε την επίσκεψή 
μας στον περίφημο Κήπο των Ηρώων, αλλά και στο εσωτερικό της 
πόλης, ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Με την τελευταία μας στάση να 
έχει φτάσει στο τέλος της, και το υπόλοιπο της διαδρομής να κυλά 
γρήγορα, λίγες ώρες αργότερα το ταξίδι μας έφτασε στο τέλος του, 
με την άφιξή μας στα Τρίκαλα.

Η συγκεκριμένη εξόρμηση σίγουρα θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη 
μας. Οι μοναδικές εμπειρίες που βιώσαμε, τα γέλια και οι φωνές 
μας, θα μας συντροφεύουν ακόμα και στην ενήλικη ζωή μας και 
θα μας κάνουν να αναπολούμε τις ευχάριστες στιγμές που ζήσαμε 
στην όμορφη Πάτρα. Πλέον η Πάτρα δεν είναι για μας άλλη μία 
κουκίδα στον χάρτη, αλλά μία πόλη στην οποία κάθε φορά που θα 
επιστρέφουμε θα ξυπνούν μέσα μας όμορφες αναμνήσεις και με μιας 
θα ξαναγινόμαστε τα παιδιά της Α’ Λυκείου! ●
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Μόλις μας ανακοίνωσαν τον προορισμό της φετινής 
τριήμερης εκδρομής μας, το γραφικό Ναύπλιο, όλοι 
εμείς οι μαθητές της γ΄ γυμνασίου μετρούσαμε τις μέρες 

αντίστροφα, περιμένοντας να ζήσουμε αυτή την πολύ σημαντική 
εμπειρία. Πέρα από όλα τα αξιοθέατα που θα επισκεπτόμασταν 
και για τα οποία, χωρισμένοι σε ομάδες, είχαμε προετοιμάσει τις 
ανάλογες εργασίες με υπεύθυνους καθηγητές την κα Καραβασίλη 
Εύη και τον κ. Ψαρρή Στέφανο, χρειαζόμασταν μια ανάπαυλα για 
να ξεφύγουμε από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας 
της σχολικής μας ζωή. Νωρίς την Πέμπτη στις 17 Απριλίου ήταν 
η περίφημη ημέρα της αναχώρησής μας. Όλοι οι μαθητές και 
οι μαθήτριες με τον αρχηγό της εκδρομής κ. Κουτανίτη Γιώργο 
συγκεντρωθήκαμε στο σιδηροδρομικό σταθμό με πολύ μεγάλη 
διάθεση γι’ αυτή την αναδρομή στην ιστορία του τόπου μας. 

Μετά από ένα κουραστικό αλλά ευχάριστο ταξίδι πολλών 
ωρών, είχαμε φτάσει επιτέλους στο πρώτο προορισμό μας, τον 

αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου. Μέσα από την αφήγηση του 
ξεναγού, αντλήσαμε πολλές πληροφορίες για τον αρχαίο πολιτισμό 
μας. Συγκεκριμένα, το Αρχαίο Θέατρο κατασκευάστηκε από τον 
αρχιτέκτονα τον Πολύκλειτο τον νεότερο, με μέγιστη χωρητικότητα 
13.000-14.000 θεατών, διαθέτοντας κοίλον, ορχήστρα και σκηνικό 
οικοδόμημα. Επιπρόσθετα, αυτό χωρίζεται σε δύο μέρη: το επάνω 
μέρος είχε 21 σειρές για τον λαό και το κάτω 34 σειρές καθισμάτων, 
για τους ιερείς και τους άρχοντες. Βέβαια, ένας από τους 
σημαντικότερους λόγους που πολλοί επιλέγουν να το επισκεφτούν 
είναι αναντίρρητα η θαυμάσια ακουστική του που θέλγει τους 
επισκέπτες. Μάλιστα δύο συμμαθήτριές μας απήγγειλαν ένα 
απόσπασμα και διαπιστώσαμε την τέλεια ακουστική του χώρου. 
Έπειτα επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο για να ξεκουραστούμε, καθώς 
το βράδυ κύριο μέλημα μας ήταν η περιδιάβασή μας στο γραφικά 
σοκάκια της παλαιάς πόλης του Ναυπλίου. 

ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΑΒΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΓΙΑΚΟΥ, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Στα μονοπάτια της αρχαίας 
και σύγχρονης ιστορίας: 

Επίδαυρος – Μυκήνες - Ναύπλιο
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Την επόμενη μέρα, κατευθυνθήκαμε στις αρχαίες Μυκήνες. 
Πρώτη στάση μας ήταν ο τάφος του Αγαμέμνονα ή ο θησαυρός 
του Ατρέα. Μεγάλη εντύπωση μας προξένησε η κατασκευή αυτού 
του θολωτού τάφου που άντεξε στο χρόνο και σώζεται σήμερα σε 
πολύ καλή κατάσταση. Κατόπιν ανηφορίσαμε προς την ακρόπολη 
των Μυκηνών, το μεγαλύτερο κέντρο του αρχαίου ηπειρωτικού 
πολιτισμού. Πράγματι, αποτελούσε ένα ισχυρό στρατιωτικό 
φρούριο, πράγμα που το μαρτυρούν τα κυκλώπεια τείχη που την 
περιβάλλουν. Στην πορεία μας προς τον χώρο του μυκηναϊκού 
ανακτόρου νιώσαμε δέος, περνώντας από την πύλη των Λεόντων 
που κατασκευάστηκε στα μέσα του 13ου αιώνα π.Χ. Φυσικά, την 
προσοχή μας τράβηξαν τα δύο αντιμέτωπα θηλυκά λιοντάρια που 
στηρίζουν τα μπροστινά τους πόδια σε έναν αμφίκοιλο βωμό. 

Ο τελευταίος σταθμός μας ήταν το Παλαμήδι, του οποίου η θέα 
κόβει την ανάσα, καθώς το υψόμετρό του φτάνει τα 216 μέτρα. 
Κάθε επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει από ψηλά την πόλη, την 
Ακροναυπλία και το πανέμορφο Μπούρτζι, σημείο κατατεθέν του 
Ναυπλίου. Παρόλη την προειδοποίηση του ξεναγού για τον αριθμό 
των σκαλιών, σχεδόν όλοι οι μαθητές επιχείρησαν να κατεβούν 
τα 999 σκαλοπάτια. Βεβαίως, δεν ξεχάσαμε να επισκεφτούμε 
την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, στην οποία δολοφονήθηκε ο 
Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος από τα 
αδέλφια Μαυρομιχάλη στις 9 Οκτωβρίου του 1831. Προς λύπηση 
όλων μας η εκδρομή μας έφτανε σιγά σιγά στο τέλος της. Το 
παρήγορο ήταν βέβαια ότι είχαμε μπροστά μας τις διακοπές του 
Πάσχα, για να ξεκουραστούμε για να αντλήσουμε δυνάμεις για το 
τέλος της σχολικής μας χρονιάς. ●
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Από νωρίς συγκεντρωθήκαμε στο σιδηροδρομικό σταθμό 
και με συνοδούς καθηγητές την κα Καραβασίλη Εύη, 
τον κ. Παπαϊώννου Νίκο, τον κ. Γιάγκα Γιώργο και τον 

κ. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνο ξεκινήσαμε το ταξίδι για την 
πανέμορφη πόλη της Καστοριάς με τα υπέροχα αρχοντικά και 
τη μαγευτική λίμνη. Πρώτος σταθμός της εκδρομής μας ήταν το 
Δισπηλιό. Είναι ένας προϊστορικός λιμναίος οικισμός, που μαρτυρά 
πως η περιοχή γύρω από τη λίμνη Ορεστιάδα κατοικούνταν από 
τα νεολιθικά χρόνια. Πρόκειται για έναν από τους αρχαιότερους 
λιμναίους οικισμούς που έχουν ανακαλυφθεί στην Ευρώπη, στον 
οποίο υπολογίζεται ότι ζούσαν περίπου τρεις χιλιάδες άτομα. Ο 
ξεναγός μας πληροφόρησε ότι οι ανασκαφές ξεκίνησαν το 1992, 
ενώ σήμερα στην Αναπαράσταση, που αποτελείται από 8 καλύβες, 
είδαμε τον τρόπο ζωής των ανθρώπων πριν από 5.500 χρόνια. 
Mοναδικές πολιτιστικές πτυχές της κοινότητας του Δισπηλιού 
αποκαλύπτουν τρεις οστέινες φλογέρες καθώς και μια ξύλινη 
πινακίδα με εγχάρακτα γραμμικά στοιχεία. H πινακίδα αυτή 

χρονολογείται με βεβαιότητα στο 5260 π.Χ. και δεν αποκλείεται 
να αποτελεί μια πρώιμη μορφή γραπτού λόγου, όπως εικάζεται και 
για παρόμοια σύμβολα χαραγμένα σε πηλό.

Στη συνέχεια, επισκεφθήκαμε το ενυδρείο της Καστοριάς, που 
είναι το μεγαλύτερο σε όλα τα Βαλκάνια, που φιλοξενεί ψάρια 
και οργανισμούς που ζουν αποκλειστικά σε λίμνες και ποτάμια. Η 
υπεύθυνη της ξενάγησης μάς τόνισε ότι το ενυδρείο δημιουργήθηκε 
από την ιχθυολόγο Άννα Λάτσιου, η οποία με τον αυθορμητισμό 
και την ενέργειά της, μετέτρεψε τον τότε μικρό χώρο στον χώρο 
που βλέπουμε σήμερα. Τα ψάρια που φιλοξενούνται στο ενυδρείο 
χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: τα αυτόχθονα (τα ντόπια ψάρια), τα 
ξενικά (από ξένες περιοχές), και τα ενδημικά (αυτά που ζούνε μόνο 
σε μια περιοχή και πουθενά αλλού στον κόσμο). Τα πιο σημαντικά 
από τα ψάρια που είδαμε στο ενυδρείο είναι: ο Κυπρίνος ή Γριβάδι 
(ψάρι αυτόχθονο που ζει στη λίμνη της Καστοριάς), ο Οξύρρυγχος 
ή Στουργιόνι (ψάρι που παράγει το μαύρο χαβιάρι), η Πέστροφα 
Αμερικάνικη (ξενικό είδος), το Χέλι (ξενικό είδος, που μεταναστεύει 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΟΥΓΑΣ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Καστοριά: η πόλη της 
λίμνης και της γούνας

Η μονοήμερη επίσκεψη στην Καστοριά για όλα τα παιδιά της β’ 
γυμνασίου του Σχολείου μας ήταν αδιαμφισβήτητα μια εξαιρετική 

εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη σε όλους μας.
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για να γεννήσει τα αυγά του από όπου κι αν βρίσκεται στον κόσμο, στην Θάλασσα 
των Σαργασών (Βόρειο Ατλαντικό) και οι Κοκκινοφτέρες (αυτόχθονα).

Κατόπιν, μετά από μια ωραία διαδρομή με το λεωφορείο φτάσαμε σε μια όμορφη 
τοποθεσία με αιωνόβια πλατάνια, δίπλα στην όχθη της λίμνης της Καστοριάς, όπου 
βρίσκεται η Ιερά Μονή της Παναγίας Μαυριώτισσας. Η Μονή ιδρύθηκε πιθανότατα 
τον 11ο αιώνα και αναφέρεται ως Μονή της Παναγίας της Μεσονησιώτισσας 
σε έγγραφα που χρονολογούνται από τον 13ο αιώνα και έπειτα. Ονομάστηκε 
Μαυριώτισσα τον 17ο αιώνα, γιατί οι κάτοικοι του χωριού Μαύροβο φρόντιζαν 
για τη συντήρησή της. Αίσθηση μας έκαναν οι μαχαιριές και τις χαρακιές των 
αγιογραφιών από τα σπαθιά των Οθωμανών στις υπέροχες τοιχογραφίες που 
κοσμούν το ναό. Αυτές χρονολογούνται τον πρώιμο 13ο αιώνα και διατηρούνται 
αποσπασματικά. Οι αγιογραφίες στην εξωτερική πλευρά του νότιου τοίχου του 
νάρθηκα τοποθετούνται στην περίοδο 1259-1264, χρονολόγηση που στηρίζεται 
στα σπαράγματα επιγραφών που συνοδεύουν δύο μορφές, τον αυτοκράτορα 
Μιχαήλ Η΄ τον Παλαιολόγο (1259-1282) και τον αδελφό του Ιωάννη. Αργότερα, τον 
16ο αιώνα, στη νότια πλευρά του καθολικού προσαρτήθηκε και τοιχογραφήθηκε το 
παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.

Η μονοήμερη εκδρομή μας στην Καστοριά ήταν μια ανάπαυλα στη σχολική μας 
καθημερινότητα. Χαλαρώσαμε στην ώρα του μεσημεριανού φαγητού και του 
ελεύθερου χρόνου που είχαμε μετά από αυτό, αφού πρώτα όμως μάθαμε πολλά 
για τα αξιοθέατα που επισκεφθήκαμε. Πήραμε δυνάμεις, για να συνεχίσουμε ως τις 
διακοπές των Χριστουγέννων που ευτυχώς δεν αργούν! ●
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Ξεκινήσαμε από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό των Τρικάλων στις εφτά το πρωί, 
γεμάτοι χαρά και ανυπομονησία για την καινούρια αυτή εμπειρία που θα 
αποκτούσαμε. Μέσα στο λεωφορείο επικρατούσε πολύ ωραία ατμόσφαιρα. 

Ακούγαμε μουσική, λέγαμε ανέκδοτα και πειράζαμε ο ένας τον άλλον.
Μετά από μια σύντομη στάση, φτάσαμε στις πηγές του Ποταμού Αχέροντα, 

ένα μέρος με μαγευτική ομορφιά και καταπληκτική φύση. Για περίπου μία ώρα 
περπατούσαμε κατά μήκος του ποταμού με τα κρυστάλλινα νερά. Όλα ήταν 
ολάνθιστα, ο ήλιος φώτιζε τις διάφορες αποχρώσεις του πράσινου και όλη αυτή 
η ομορφιά γαλήνευε την ψυχή μας. Λίγο αργότερα επισκεφθήκαμε την Πάργα, μια 
όμορφη παραθαλάσσια πόλη με γραφικά στενάκια και πανέμορφη θέα. Εκεί μας 
δόθηκε ελεύθερος χρόνος και πήγαμε για φαγητό και ψώνια στην αγορά. Μετά την 
Πάργα κατευθυνθήκαμε στα Ιωάννινα. Φτάσαμε στο κάστρο των Ιωαννίνων που 
χτίστηκε τον 6ο αιώνα π.Χ και είναι το παλαιότερο βυζαντινό κάστρο της Ελλάδας. 
Θαυμάσαμε την αρχιτεκτονική του και οι καθηγητές μάς έδωσαν πληροφορίες για 
την ιστορία του. Το απόγευμα φύγαμε από τα Ιωάννινα και πήγαμε στα Ζαγοροχώρια, 
στο Μονοδένδρι όπου θα διανυκτερεύαμε. Εκεί τακτοποιήσαμε τα πράγματά μας, 
ξεκουραστήκαμε για λίγο και κατεβήκαμε στην ταβέρνα του ξενώνα για δείπνο. 

Γνωρίζοντας τις ομορφιές  
και τον πολιτισμό  

των Ιωαννίνων 
ΜΑΡΙΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Δοκιμάσαμε τις περίφημες τοπικές γεύσεις και 
αφού διασκεδάσαμε, πήγαμε στα δωμάτια μας για να 
κοιμηθούμε. 

Το επόμενο πρωί επισκεφθήκαμε την χαράδρα του 
Βίκου, η οποία έχει μήκος περίπου 11 χιλιόμετρα και 
σε πολλά σημεία του το βάθος ξεπερνάει τα 1000 
μέτρα. Η θέα σου έκοβε την ανάσα. Στη συνέχεια 
φτάσαμε στον περίφημο τάφο του Αλή Πασά που 
χτίστηκε το 1822 μετά το θάνατό του. Εκεί βγάλαμε 
μια μεγάλη ομαδική φωτογραφία και κατόπιν 
επιστρέψαμε στο λεωφορείο για να ξεκινήσουμε 
την επιστροφή μας. Καθοδόν για τα Τρίκαλα κάναμε 
στάση στο Μέτσοβο για μεσημεριανό φαγητό και 
είχαμε πάλι ελεύθερο χρόνο για να περπατήσουμε 
στα καλντερίμια του χωριού. Όλα τα κτίρια ήταν 
παραδοσιακά χτισμένα από πέτρα και ξύλο.

Και κάπως έτσι τέλειωσε η εκδρομή μας και 
καθώς επιστρέφαμε νιώθαμε γεμάτοι από αυτή την 
ξεχωριστή εμπειρία. Το ταξίδι αυτό ήταν απίθανο. 
Ήταν η πρώτη μας εκδρομή με τους συμμαθητές 
μας από το καινούργιο μας σχολείο και δεν θα την 
ξεχάσουμε ποτέ. ●
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Η ημέρα αναχώρησης για την πολυπόθητη εκδρομή μας 
στην συμπρωτεύουσα επιτέλους έφτασε. Έπειτα από 
ένα πολύωρο -μα συνάμα ευχάριστο- ταξίδι φτάσαμε στον  

αρχικό προορισμό μας που δεν ήταν άλλος από την Βεργίνα, ένα 
αξιοσημείωτο κέντρο πολιτισμού που συνδυάζει μουσείο και 
αρχαιολογικό χώρο. Τα εντυπωσιακά εκθέματα σε συνδυασμό με 
την λεπτομερή και άκρως ενδιαφέρουσα ξενάγηση μας υπενθύμισαν 
την σημασία της αγάπης και της ενασχόλησης με την πολιτισμική 
μας κληρονομιά. Στην συνέχεια, ακολούθησε η επίσκεψη μας 
στο πλανητάριο όπου η προβολή παραστάσεων αποτέλεσε έναν 
διαδραστικό τρόπο μάθησης τόσο για τα θαύματα της μηχανικής όσο 
και για την απεραντοσύνη του σύμπαντος. Αναγκαία ήταν όμως και 
η αποφόρτιση και η ξεκούραση μας στο ξενοδοχείο, το οποίο δεν 
μας απογοήτευσε. Αναζωογονημένοι περιηγηθήκαμε στο κέντρο 
της πόλης όπου εντυπωσιαστήκαμε από την γιορτινή ατμόσφαιρα 
και την ομορφιά της.

Την επόμενη μέρα, αφού απολαύσαμε το πλούσιο πρωινό του 
ξενοδοχείο, επισκεφτήκαμε τον ιερό ναό του Αγίου Δημήτριου και 
τις κατακόμβες που υπάρχουν στο υπόγειο του ναού, σημαντικό 
σημείο αναφοράς του Χριστιανισμού. Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε 
με την επίσκεψη στο Βυζαντινό μουσείο στο οποίο θαυμάσαμε 
και γνωρίσαμε τα ποικίλα εκθέματα που σχετίζονται όχι μόνο με 
την τέχνη, την ιδεολογία, την κοινωνική οργάνωση αλλά και την 
θρησκεία εκείνης της εποχής. Η εκδρομή ολοκληρώθηκε έχοντας 
αρκετό ελεύθερο χρόνο, ώστε να ανακαλύψουμε μοναδικές 
τοποθεσίες της μαγικής πόλης της Θεσσαλονίκης. 

Είναι αναμφισβήτητο πως αυτή η εκδρομή ήταν γεμάτη από 
εμπειρίες εικόνες και γνώσεις που καρπωθήκαμε αλλά και μια 
πολύτιμη ευκαιρία για βιώσουμε και να αντιληφθούμε την αξία 
της φράσης του Νίκου Καζαντζάκη σε μια γαλλική ραδιοφωνική 
εκπομπή το 1954 στην ερώτηση του Γάλλου δημοσιογράφου Ρομπέρ 
Σαντούλ" Ποιο πράγμα είχε τη μεγαλύτερη επίδραση στη ζωή σας;» 
Κι εκείνος απάντησε" Τα όνειρα και τα ταξίδια». ●

ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΑΧΟΥ, Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Στη Θεσσαλονίκη … 
τη Νύμφη του Βορρά
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Η ημέρα της αναχώρησης επιτέλους έφτασε! Αφού αρχικά 
συγκεντρωθήκαμε νωρίς το πρωί της Παρασκευής 
στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Τρικάλων και έχοντας τη 

συνοδεία καθηγητών μας, ξεκινήσαμε το ταξίδι μας. Η διαδρομή 
ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη, καθώς η θετική διάθεση, η χαρά και οι 
σκέψεις μας για την εξέλιξη της εκδρομής ήταν παντού διάχυτες. 
Το τοπίο, ακόμη, με την απαράμιλλη φυσική ομορφιά του και τις 
συχνές εναλλαγές του μας προετοίμαζε για τα γεγονότα που θα 
ακολουθούσαν.

Το πρόγραμμά μας περιλάμβανε αρχικά την ξενάγησή μας σε ένα 
από τα σημαντικότερα εργοστάσια της χώρας μας, το" Αλουμίνιον 
της Ελλάδος" , που βρίσκεται κοντά στην περιοχή του Αγίου 
Νικολάου. Αξίζει να αναφερθεί ότι το συγκεκριμένο εργοστάσιο 
ιδρύθηκε το 1960 και από τότε έχει δραστηριοποιηθεί στην 
παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου. Από το 2005 ανήκει στον όμιλο 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ,ενώ στις μέρες μας η μεγαλύτερη καθετοποιημένη 
μονάδα παραγωγής στην Ευρώπη, που διαθέτει, το κατατάσσει στα 

κορυφαία της ηπείρου μας. Μόλις φτάσαμε, συγκεντρωθήκαμε 
αρχικά στον χώρο του αμφιθεάτρου, όπου ο υπεύθυνος μάς 
ενημέρωσε σχετικά με την παραγωγή και τον τρόπο λειτουργίας του 
εργοστασίου, όπως και για ορισμένες καινοτομίες που το καθιστούν 
πρωτοπόρο σε παγκόσμιο επίπεδο. Στη συνέχεια, έχοντας τη 
συνοδεία του υπεύθυνου, περιηγηθήκαμε μέσα από το λεωφορείο 
μας στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου και έτσι μπορέσαμε να 
εμπεδώσουμε καλύτερα τις πληροφορίες που είχαμε αποκτήσει 
προηγουμένως.

Κατόπιν, πορευτήκαμε προς τον παραθαλάσσιο οικισμό των 
Άσπρων Σπιτιών όπου απολαύσαμε το μεσημεριανό μας σε ένα 
τοπικό ταβερνάκι. Η εικόνα της γαλήνιας θάλασσας σε συνδυασμό 
με τον ήπιο καιρό πραγματικά μας αναζωογόνησε κι έτσι συνεχίσαμε 
την πορεία μας έχοντας τον ενθουσιασμό αμείωτο. Το απόγευμα το 
αξιοποιήσαμε περνώντας στιγμές χαλάρωσης στα άνετα δωμάτια 
του ξενοδοχείου μας έως ότου να ετοιμαστούμε για την βραδινή 
έξοδο στην πόλη της Αράχοβας. Η" Αρχόντισσα του Παρνασσού” 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ, Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Δελφοί:  
ο ομφαλός της γης

Ο ερχομός του Δεκέμβρη αποτέλεσε την κορύφωση της ανυπομονησίας 
και του ενθουσιασμού των μαθητών του σχολείου μας. Όχι μόνο εξαιτίας 

της προσμονής των Χριστουγεννιάτικων εορτών, αλλά και γιατί όλοι 
γνωρίζαμε πλέον ότι η στιγμή πραγματοποίησης των εκπαιδευτικών εορτών 

που διοργάνωνε το σχολείο μας βρισκόταν πολύ κοντά. Έτσι, σε εμάς τους 
μαθητές της Α' Λυκείου δόθηκε η ευκαιρία να πάρουμε μέρος σε μια διήμερη 
χειμερινή απόδραση που πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2018 

στην Αράχοβα και στον ιερό χώρο των Δελφών.



ΑΘΗΝΟΜΗΝΥΜΑΤΑ | 85

κατάφερε να μας εντυπωσιάσει από την πρώτη στιγμή με τον 
πανέμορφο χριστουγεννιάτικο στολισμό της, τα γραφικά σοκάκια 
και το πλήθος των επισκεπτών της. Συνειδητοποιήσαμε αμέσως 
τον λόγο για τον οποίο αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους 
και πιο αγαπημένους χειμερινούς προορισμούς της χώρας μας. 
Αξιοποιήσαμε τον ελεύθερο χρόνο που μας δόθηκε γευματίζοντας 
σε διάφορα μαγαζιά, ενώ δεν αργήσαμε να ξεχυθούμε στους δρόμους 
και να προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε τις όμορφες γωνιές της 
πόλης. Το τέλος της βραδιάς μάς βρήκε σε ένα κεντρικό νυχτερινό 
κέντρο όπου γρήγορα επιδωθήκαμε σε ξέφρενο χορό και τραγούδι. Η 
κούραση, ωστόσο, που είχε συσσωρευτεί από το έντονο πρόγραμμα 
της ημέρας πρόσταζε την επιστροφή μας στο ξενοδοχείο, ώστε 
να ανακτήσουμε δυνάμεις και να προετοιμαστούμε για την εξίσου 
συναρπαστική δεύτερη ημέρα της απόδρασής μας...

Το πρωί του Σαββάτου αποτελούσε ραντεβού με την ιστορία 
της χώρας μας. Έτσι, λοιπόν, αφού απολαύσαμε το πλουσιοπάροχο 
πρωινό του ξενοδοχείου και μαζέψαμε τις αποσκευές μας, 
αναχωρήσαμε για τους Δελφούς, που κατά την αρχαιότητα στέγαζαν 
το σπουδαιότερο μαντείο του ελληνικού κόσμου, εκείνο του θεού 
Απόλλωνα. Το μουσείο πρόβαλλε επιβλητικό ανάμεσα σε μια 
κατάφυτη πλαγιά και μας καλούσε να το εξερευνήσουμε. Πράγματι, 
η περιήγησή μας στο εσωτερικό του ήταν αναμφισβήτητα μοναδική 
εμπειρία, μιας και μπορέσαμε να θαυμάσουμε πλήθος ευρημάτων, με 
το χάλκινο άγαλμα του Ηνίοχου και την πανύψηλη Σφίγγα των Ναξίων 
να κλέβουν τις εντυπώσεις. Ακόμη, η ξεναγός μάς προσέφερε 
πολυάριθμες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του 
μαντείου κατά την αρχαιότητα και το σύνολο των ευρημάτων των 
αρχαιολόγων, βοηθώντας μας μ' αυτόν τον τρόπο να ταξιδέψουμε 
νοερά στο μακρινό παρελθόν της χώρας μας. Δυστυχώς, η βροχή 
που ξέσπασε δεν μας επέτρεψε να επισκεφτούμε τον αρχαιολογικό 
χώρο, όμως δεν κατάφερε να κλονίσει τον ενθουσιασμό και τη χαρά 
μας. Φεύγοντας από τους Δελφούς, η ψυχή μας είχε κυριευτεί από 
αισθήματα δέους και περηφάνιας για τα επιτεύγματα των προγόνων 
μας, αλλά και της ανάγκης να φανούμε άξιοι συνεχιστές του 
πολιτισμού που κληρονομήσαμε από αυτούς.

Έπειτα, επιστρέψαμε για μια τελευταία φορά στην πόλη της 

Αράχοβας για να ξεκουραστούμε πίνοντας κάποιο ρόφημα σε μια 
από τις καφετέριες, αγοράζοντας αναμνηστικά είτε κάνοντας βόλτα 
στους δρόμους της. Γρήγορα, ωστόσο, έφτασε η δύσκολη ώρα της 
αναχώρησης. Έτσι, το μεσημέρι επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο 
μας αποχαιρετώντας με βαριά καρδιά την φιλόξενη Αράχοβα και 
πήραμε τον δρόμο της επιστροφής στην πόλη μας. Λίγο αργότερα, η 
πορεία μας διακόπηκε από μια σύντομη στάση στο ιστορικό" Χάνι της 
Γραβιάς” όπου είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε το καταπράσινο 
τοπίο και να βγάλουμε μια αναμνηστική φωτογραφία. 

Η διάθεσή μας στην υπόλοιπη διαδρομή, παρότι ήμασταν όλοι 
αρκετά κουρασμένοι, ήταν ανεβασμένη στα ύψη. Η εκδρομή αυτή, 
που κόντευε να φτάσει στο τέλος της, μας είχε χαρίσει υπέροχες 
εμπειρίες οι οποίες σίγουρα θα μας συνοδεύουν και θα αναπολούμε 
σε όλη τη διάρκεια της ζωή μας. Ελπίζουμε να έχουμε ξανά τη 
δυνατότητα να συμμετέχουμε σε τέτοιου είδους εξορμήσεις, ενώ 
η σχολική μας ζωή να είναι πλούσια σε χαρά, γέλιο και εμπειρίες 
ανάλογες αυτών που μόλις είχαμε βιώσει. ●
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Τον Δεκέμβριο η τάξη μου, η γ΄ Γυμνασίου, είχε την ευκαιρία 
να περάσει ένα μοναδικό εκπαιδευτικό διήμερο στην 
πρωτεύουσα. Αυτή η απόδραση μας έφερε πιο κοντά στον 

αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τη νεότερη ιστορία μας. Παράλληλα 
περάσαμε όμορφες στιγμές με τους συμμαθητές και καθηγητές μας, 
ενώ διευρύναμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες. 

Αρχικά, επισκεφτήκαμε ένα εμβληματικό κτίριο του κέντρου 
της Αθήνας, το Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι, το οποίο 
φιλοξενούσε μια έκθεση αφιερωμένη στον Λεονάρντο Ντα Βίντσι. 
Εκεί είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τις μηχανικές εφευρέσεις 
του και τα μυστικά της Μόνα Λίζα μέσα από μια καθηλωτική 
οπτικοακουστική παρουσίαση που αναφερόταν στα έργα του 
μεγάλου καλλιτέχνη.

Επιπρόσθετα, περιηγηθήκαμε στους εμπορικούς δρόμους του 
κέντρου της Αθήνας και παρακολουθήσαμε το πολυβραβευμένο 
μιούζικαλ" MATILDA” το οποίο μας συνεπήρε με την πρωτότυπη 
πλοκή. Ακόμη, επισκεφτήκαμε το καινούριο μουσείο της 
Ακρόπολης, το οποίο μας εντυπωσίασε για την αρχιτεκτονική και 
τα ποικίλα ιστορικά εκθέματα. Επίσης, περιοδεύσαμε στον λαμπρό 
ναό του Παρθενώνα, ο οποίος δεσπόζει στο ψηλότερο σημείο της 
Αθήνας και προκαλεί δέος σε κάθε επισκέπτη.

Ήταν ένα διήμερο γεμάτο με εμπειρίες και στιγμές ξεγνοιασιάς 
στην όμορφη χριστουγεννιάτικη Αθήνα. ●

Απόδραση  
στο «κλεινόν 

άστυ» 
ΛΟΥΪΖΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ, Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
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Στις 7:00 π.μ. συναντηθήκαμε στον σιδηροδρομικό σταθμό 
Τρικάλων για να ξεκινήσουμε το μεγάλο μας ταξίδι. Η 
διαδρομή με το λεωφορείο ήταν ευχάριστη όπως επίσης και 

το ταξίδι μας με το πλοίο, με τον καιρό να είναι συνεχώς σύμμαχός 
μας, ζεστός και ηλιόλουστος. Όταν φτάσαμε στον προορισμό μας, 
στο λιμάνι της Κέρκυρας, επιβιβαστήκαμε ξανά στο λεωφορείο 
και ξεκινήσαμε. Αρχικά, είχαμε σκοπό να επισκεφτούμε το 
Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, αλλά ήταν κλειστό λόγω διακοπής 
ρεύματος. Ήμασταν απογοητευμένοι από αυτή την ατυχία μας, 
παρά όλα αυτά επισκεφτήκαμε με ενθουσιασμό τον Ιερό Ναό του 
Αγίου Σπυρίδωνα. Εκεί είχαμε την ευκαιρία να προσκυνήσουμε το 
σκήνωμα του μεγάλου αυτού Αγίου και να θαυμάσουμε τις υπέροχες 
εικονογραφίες. Στη συνέχεια, πήγαμε στο Παλαιό Φρούριο όπου 
απολαύσαμε την θέα προς το πέλαγος και το θαλασσινό αεράκι. 
Έπειτα, μας δόθηκε η ευκαιρία να περιηγηθούμε στα στενά του 
νησιού, καθώς οι καθηγητές μάς έδωσαν την άδεια για ελεύθερο 
χρόνο. Αφού χαρήκαμε τον περίπατό μας, κατευθυνθήκαμε προς 

ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΥΓΕΡΗ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κέρκυρα με το Ποντικονήσι
Η Πέμπτη 18 Απριλίου ήταν η μέρα που όλοι οι μαθητές της β΄ Γυμνασίου  

περίμεναν με ανυπομονησία, η μέρα της αναχώρησής μας για το όμορφο νησί της Κέρκυρας.

το ξενοδοχείο όπου τακτοποιηθήκαμε, ξεκουραστήκαμε και, αφού 
γευματίσαμε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, ετοιμαστήκαμε 
για την βραδινή μας έξοδο στην πόλη της Κέρκυρας. Μετά την 
βόλτα επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο, όπου, μετά από λίγο ξενύχτι, 
κοιμηθήκαμε. Την επόμενη μέρα πήραμε πρωινό στο ξενοδοχείο 
και συνεχίσαμε την εκδρομή μας. Επισκεφτήκαμε το Αρχαιολογικό 
Μουσείο Κέρκυρας όπου είδαμε διάφορα αντικείμενα του αρχαίου 
πολιτισμού. Κατόπιν, πήγαμε σε ένα εξωκκλήσι, την Παναγία 
των Βλαχερνών. Από εκεί μπορούσαμε να θαυμάσουμε τη θέα 
στο ξακουστό Ποντικονήσι. Στη συνέχεια, κατευθυνθήκαμε ξανά 
στο κέντρο της πόλης για να συνεχίσουμε τη βόλτα μας από εκεί 
που είχαμε σταματήσει την προηγούμενη ημέρα. Φάγαμε, κάναμε 
ψώνια και σιγά σιγά ετοιμαστήκαμε για την αναχώρησή μας από το 
νησί. Επιβιβαστήκαμε στο πλοίο και φτάσαμε ξανά στο λιμάνι της 
Ηγουμενίτσας. Τέλος, έχοντας γεμάτο το μυαλό και την ψυχή μας με 
αξέχαστες αναμνήσεις, μπήκαμε στο λεωφορείο και επιστρέψαμε 
στην γενέτειρά μας. ●
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Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο 
Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ είναι ένας πολιτιστικός 
και επιμορφωτικός φορέας, μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα. Προσφέρει στο κοινό το περιβάλλον 
για τη γνωριμία και την κατανόηση των Θετικών 
Επιστημών και της Τεχνολογίας και παρεμβαίνει 
σε θέματα τεχνικού πολιτισμού.

Το ΝΟΗΣΙΣ απευθύνεται στο ευρύ κοινό και ειδικότερα σε:
– Σχολικές ομάδες, για οργανωμένες επισκέψεις και ξεναγήσεις
– Νέους, που έχουν ενδιαφέρον για τις Φυσικές Επιστήμες και την 
Τεχνολογία
– Εκπαιδευτικούς, για επιμόρφωση και υποβοήθηση του έργου τους
– Κάθε ενδιαφερόμενο, για πληροφόρηση, επιμόρφωση και παροχή 
υπηρεσιών.
ΣΤΟΧΟΙ
 Η συγκέντρωση, διάσωση, διαφύλαξη, τεκμηρίωση και προβολή της 
τεχνολογικής και βιομηχανικής μας κληρονομιάς. Η προσέλκυση 
του ενδιαφέροντος, η εξοικείωση και επιμόρφωση του κοινού και 
ιδιαίτερα των νέων, σε θέματα Τεχνολογίας και Θετικών Επιστημών 
(παρελθόν, σημερινά επιτεύγματα και μελλοντικές εξελίξεις). Η 
ανάπτυξη και διάδοση του καινοτομικού πνεύματος.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οργανωμένες ξεναγήσεις στα εκθετήρια του Μουσείου - Προβολές 
ταινιών και άλλου οπτικοακουστικού υλικού - Περιοδικές Εκθέσεις 
- Μαθητικοί Διαγωνισμοί - Εκπαιδευτικά Προγράμματα - Συνέδρια, 
Διαλέξεις, Ημερίδες, κ.ά. - Εκδόσεις - Βιβλιοθήκη (ψηφιακή και 
έντυπη) - Συνεργασία με άλλους Πολιτιστικούς Φορείς και Μουσεία, 
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Μια επίσκεψη των μαθητών της α' Γυμνασίου
στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας  

«ΝΟΗΣΙΣ»
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Την Τετάρτη 15 Μαΐου εμείς οι μαθητές της β΄ γυμνασίου, με 
υπεύθυνη την κα Καραβασίλη Εύη και συνοδούς καθηγητές 
τους κ. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνο και κ. Παπαϊωάννου 

Νίκο, είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το αξιόλογο Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και το Μουσείο Μανιταριών, που 
δημιουργήθηκε πρόσφατα στην Καλαμπάκα. 

Ξεκινήσαμε νωρίς το πρωί και μετά από μια μικρή διαδρομή 
με το λεωφορείο φτάσαμε στο Μουσείο. Εκεί μας υποδέχτηκε 
ο διευθυντής του Μουσείου κ. Νίκος Πάλλας, για να μας κάνει 
ξενάγηση στον ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για μας αυτόν χώρο. Με 
μεγάλη προθυμία μάς έδωσε σημαντικές πληροφορίες για τη 
δημιουργία του μουσείο καθώς και για την συλλογή πτηνών και 
θηλαστικών (περίπου 300 είδη) που υπάρχουν στα διοράματα 
που κοσμούν το χώρο. Μεγάλη εντύπωση μάς έκανε ο τρόπος 
παρασκευής των εκθεμάτων, αφού – όπως μας τόνισε – δεν είναι 
απλά ταριχευμένα αλλά με μια ειδική τεχνική, για να αντέξουν 
πολλά χρόνια χωρίς να αλλοιωθεί η όψη τους. Παρατηρώντας τα 
διοράματα διαπιστώσαμε ότι αναπαριστούν με απόλυτη ακρίβεια 
το φυσικό περιβάλλον που διαβιούν τα ζώα και ότι η τοποθέτησή 
τους στο χώρο γίνεται σε θεματικές ενότητες. Έτσι, τα εκθέματα 
κατανέμονται με ιδιαίτερη προσοχή ανάλογα με τον τύπο του 
οικοσυστήματος στο οποίο ανήκουν. Στη συνέχεια, κατευθυνθήκαμε 
στο επάνω όροφο, που βρίσκεται το Μουσείο Μανιταριών. Αυτό, 
όπως μας ανέφερε, είναι το πρώτο στο είδος του στην Ελλάδα και 
περιέχει αρκετές δεκάδες με τα κυριότερα είδη μανιταριών, τα 
οποία είναι σε πήλινα εκμαγεία πολύ πιστά σε σχέση με αυτά που 
υπάρχουν στο περιβάλλον. Τέλος, μάς επισήμανε ότι είναι λίγα 
τα δηλητηριώδη μανιτάρια στην Ελλάδα και ότι δεν θα πρέπει να 
μαζεύουμε και να καταναλώνουμε τα μανιτάρια, χωρίς να έχουμε 
κάποιες γνώσεις για τα είδη που υπάρχουν στη φύση. 

Η άριστη ποιότητα των εκθεμάτων και το κατάλληλα 
διαμορφωμένο περιβάλλον μαζί με τις γεύσεις μανιταριών που μας 
πρόσφεραν στο τέλος μάς άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις. Ήταν 
μια μοναδική Μουσειακή εμπειρία που θα θέλαμε να επαναλάβουμε, 
συνδυάζοντας την – αν είναι δυνατόν – και με μια περιήγηση στη 
φύση, για να δούμε από κοντά και να μαζέψουμε ίσως μόνοι μας τα 
δικά μας μανιτάρια – με την επίβλεψη κάποιων ειδικών βέβαια. ●

Τα Εκπαιδευτήρια «Αθηνά» στο 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Μετεώρων και Μανιταριών 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑ, ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΠΙΣΚEΨΕΙΣ
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Την Τρίτη 20 Νοεμβρίου οι μαθητές της β΄ γυμνασίου των 
Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά» στα πλαίσια του μαθήματος της 
Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας επισκέφθηκαν το 

Μουσείο Ελληνικής Παιδείας της Καλαμπάκας με υπεύθυνη αυτής 
της δράσης τη φιλόλογό τους κα Καραβασίλη Εύη και συνοδούς 
καθηγητές τον κ. Ψαρρή Στέφανο, τον κ. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνο 
και την κα Κούκου Ειρήνη. 

Ήταν μια μοναδική εμπειρία για τους μαθητές, καθώς με τρόπο 
απλό και βιωματικό μέσα από τις μοναδικές συλλογές του συλλέκτη 
Παύλου Μπαλογιάννη αρχικά είχαν την ευκαιρία να αντικρίσουν στις 
πλούσιες προθήκες του Μουσείου βιβλία, τετράδια και σχολικά 
αντικείμενα, με πληροφορίες για την σχολική ζωή στο Νηπιαγωγείο, 
Δημοτικό Σχολείο, Σχολαρχείο, Γυμνάσιο και Λύκειο από την 
ίδρυση του Ελληνικού Κράτους έως σήμερα. Αξιόλογες είναι και οι 
συλλογές βιβλίων και αντικειμένων από τα Ελληνικά Σχολεία εκτός 
του Ελλαδικού χώρου (Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Αλεξάνδρεια, 
Κύπρος, Αμερική και πρώην Σοσιαλιστικές χώρες της Ευρώπης). 
Βέβαια, αυτό που ενθουσίασε τα παιδιά ήταν οι μαθητικές ποδιές, τα 
πηλίκια με την κουκουβάγια, τα σήματα, οι δερμάτινες, υφαντές και 
κεντητές τσάντες, οι τίτλοι σπουδών αλλά και σχολικά περιοδικά 
και παιχνίδια των μαθητών. 

Μετά από αυτή τη σύντομη ξενάγηση οι μαθητές κάθισαν στα 
θρανία περασμένης εποχής και άκουσαν από την υπεύθυνη για την 
πλάκα και το κονδύλι, την πένα και το μελάνι που χρησιμοποιούσαν 
καθημερινά οι μαθητές. Επίσης, τους έδειξε τετράδια, μέσα 
γραφής, χάρτες, φυτολόγια και σάκες παλιάς εποχής. Ιδιαίτερη 

εντύπωση τους έκανε η αμμοδόχος που χρησιμοποιούνταν στα 
αλληλοδιδακτικά σχολεία καθώς και η Χάρτα του Ρήγα, ένα πολύ 
σημαντικό έκθεμα της ιστορίας του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. 
Κατόπιν, παρακολούθησαν στην αίθουσα του Αισώπου με πολύ 
ενδιαφέρον την ιστορία της γραφής από τη Γραμμική Α έως σήμερα 
και άκουσαν το προοίμιο της Ιλιάδας και της Οδύσσειας με την 
αρχαία ελληνική μετρική. Στη συνέχεια, είδαν οπτικοακουστικό 
υλικό για τη δημιουργία των Μετεώρων καθώς και τον δύσκολο 
τρόπο, με δίχτυ, που χρησιμοποιούσαν οι μοναχοί τα πρώτα χρόνια, 
για να ανέβουν στις Μονές των Μετεώρων. Τέλος, ενθουσιάστηκαν 
με τα παιχνίδια που τους έδειξαν οι υπεύθυνες του Μουσείου, 
καθώς και με τα πειράματα με την κούπα του Πυθαγόρα και τα 
κύματα εκκρεμών. 

Σκοπός της επίσκεψης ήταν αφενός οι μαθητές να έρθουν σε 
επαφή με τη σχολική ζωή των παλαιότερων χρόνων της χώρας 
μας και αφετέρου να παρακολουθήσουν οπτικοακουστικό υλικό 
τόσο για το γεωλογικό σχηματισμό των Μετεώρων όσο και για 
την ιστορία της γραφής και της τυπογραφίας. Μάλιστα είχαν την 
ευκαιρία να δουν ένα τυπογραφείο που φιλοξενείται στο Μουσείο 
και να αντιληφθούν, ακούγοντας από την υπεύθυνη τη διαδικασία 
τύπωσης εκείνων των χρόνων, πόσο έχει προχωρήσει σήμερα η 
τεχνολογία όσον αφορά την τύπωση βιβλίων και κατά συνέπεια τη 
διάδοση της γνώσης. 

Ευχαριστούμε τις υπεύθυνες του Μουσείου για την 
κατατοπιστική ξενάγηση, καθώς και τον κ. Μπαλογιάννη που με τη 
διακριτική του παρουσία ήταν παρών στην επίσκεψή μας.

Η σχολική ζωή μέσα από το  
Μουσείο Ελληνικής Παιδείας

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
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Το Μουσείο Ελληνικής 
Παιδείας στην Καλαμπάκα

Το Μουσείο Ελληνικής Παιδείας βρίσκεται 
στο κέντρο της πόλης της Καλαμπάκας και έχει 
εκπαιδευτικό και πολιτιστικό προσανατολισμό. 
Σκοπός του Μουσείου είναι η διαφύλαξη, μελέτη, 
προβολή και ανάδειξη της Ελληνικής Παιδείας και 
των αξιών που απορρέουν από αυτή.

Σ’ αυτό εκτίθενται μοναδικές συλλογές του 
συλλέκτη Παύλου Μπαλογιάννη σχετικές με την 
ελληνική εκπαίδευση και την παιδεία γενικότερα. 
Η παρουσίαση των εκθεμάτων είναι απόλυτα 
ανθρωποκεντρική, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του 
σύγχρονου επισκέπτη.

Το Μουσείο Ελληνικής Παιδείας φιλοδοξεί να φέρει 
σε επαφή τον επισκέπτη με τα Ελληνικά Γράμματα και 
τον Ελληνικό Πολιτισμό με τρόπο απλό και βιωματικό 
ώστε να αποτελέσει ένα χώρο πολιτισμού, μάθησης, 
εκπαίδευσης και επιστήμης.

Παράλληλα με τη μόνιμη συλλογή στο Μουσείο 
φιλοξενούνται περιοδικές εκθέσεις, επιστημονικές 
ημερίδες, διαλέξεις και πλήθος άλλων πολιτιστικών 
εκδηλώσεων.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
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ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΕΪΜΟΝΗΣ
Εισηγητής του σεμιναρίου  

δημιουργικής γραφής

 Γεννήθηκε στο Αιτωλικό. Από πολύ νωρίς 
άρχισε να γράφει ιστορίες και παραμύθια για 

μικρούς και μεγάλους. Είναι φιλόλογος σε 
Γυμνάσιο της Νέας Ιωνίας Βόλου. Γράφει στον 

τοπικό τύπο και σε ηλεκτρονικά περιοδικά. 
Ασχολείται με την επιμέλεια και κριτική 

λογοτεχνικών έργων, την παρουσίαση βιβλίων, 
τη διοργάνωση σεμιναρίων δημιουργικής 

γραφής. Επιμελείται επίσης και παρουσιάζει τη 
λογοτεχνική ραδιοφωνική εκπομπή «Μιλάμε 
για το βιβλίο». Είναι μέλος της εξελεγκτικής 

επιτροπής του Κέντρου Βιβλίου Μαγνησιωτών 
Συγγραφέων, τακτικό μέλος του Ελληνικού 

Τμήματος της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για 
τη Νεότητα (ΙΒΒΥ), του Κύκλου του Ελληνικού 
Παιδικού Βιβλίου και ειδικός γραμματέας του 
Συνδέσμου Τεχνών και Γραμμάτων Θεσσαλίας. 

Τον Απρίλη του 2015 βραβεύτηκε από τον Κύκλο 
του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου με το Βραβείο 

Βασίλης Δ. Αναγνωστόπουλος ως εκπαιδευτικός 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προωθεί 

συνειδητά τη φιλαναγνωσία. Τέλος, το βιβλίο 
του «Το δέκατο έβδομο κιβώτιο» βρέθηκε 
μεταξύ των δέκα πρώτων στην κατηγορία 
της παιδικής λογοτεχνίας για το Βραβείο 

Αναγνωστών Public 2015.

Τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου οι μαθητές της γ’ Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά» 
με πρωτοβουλία της φιλολόγου τους κας Καραβασίλη Ευαγγελίας επισκέφθηκαν τη 
Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας και παρακολούθησαν δίωρο σεμινάριο δημιουργικής γραφής 

από τον συγγραφέα-εκπαιδευτικό Διονύσιο Λεϊμονή. 
Με αφορμή την έκδοση του νέου του βιβλίου  Δημιουργική Γραφή στην Τάξη, ο 

κος Λεϊμονής μύησε τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς που τους συνόδευσαν, 
κα Νταμπαλή Πόπη και κα Κούκου Ειρήνη, στα μονοπάτια της δημιουργικής γραφής, ώστε 
να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα τεχνικής και ν› ανακαλύψουν τη «φωνή» τους.

Κατά τη διάρκεια του δίωρου σεμιναρίου, οι μαθητές με μεγάλη προσήλωση έλαβαν 
μέρος στη διαδραστική αυτή διαδικασία, καθώς ο κ. Λεϊμονής τους έθετε πρωτότυπα 
ερωτήματα που σχετίζονταν με τα έργα που είχαν διδαχθεί τη φετινή χρονιά «Του 
γιοφυριού της Άρτας» και «Ερωφίλη». Αξιοσημείωτο είναι ότι ο συγγραφέας συνόδευε με 
οπτικοακουστικό υλικό τα κείμενα καθώς και το γεγονός ότι, κατά το χρονικό διάστημα 
που οι μαθητές συνέθεταν την απάντησή τους, υπήρχε υπόκρουση ορχηστρικής μουσικής. 

Μετά το τέλος αυτής της πρωτόγνωρης για τους μαθητές δραστηριότητας έγινε 
κατανοητό από όλους ότι η λογοτεχνία έχει μια όψη που δεν την είχαν φανταστεί, πριν 
τη συμμετοχή τους σε αυτό το σεμινάριο. Με λίγα λόγια συνειδητοποίησαν ότι με τη 
δημιουργική γραφή δεν αναπαριστούν απλώς την πραγματικότητα – την επαναδημιουργούν. 
Πράγματι, για πρώτη φορά τους δόθηκε η δυνατότητα να παρουσιάσουν μία πρωτότυπη, 
διαφορετική, πιο βαθιά και ουσιαστική οπτική γωνία θεμάτων που άπτονται με τα δύο 
κείμενα, επινοώντας ιστορίες και πλοκές που εκφράζουν με παραστατικό και ζωντανό 
τρόπο ότι ο αναγνώστης ενός κειμένου είναι ενεργητικός και όχι παθητικός δέκτης. 
Ευελπιστούμε σε μια περεταίρω συνέχιση αυτής της απόπειρας, καθώς η δημιουργική 
γραφή είναι πλέον μια πολύ σημαντική προσέγγιση στο μάθημα της λογοτεχνίας, που 
προϋποθέτει φαντασία, δημιουργία και βαθιά ενσυναίσθηση του αναγνώστη. 

Μάθημα δημιουργικής γραφής
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
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Η Β ι β λ ι ο θ ή κ η  Κ α λ α μ π ά κ α ς 
λειτουργεί στο κέντρο της 
πόλης, πλήρως ανακαινισμένη 

και τεχνολογικά εξοπλισμένη με τα πιο 
εξελιγμένα συστήματα.

Εγκαινιάστηκε στις 19 Ιουλίου 2015 
προς τιμή των γενεθλίων του Γεωργίου 
Δημουλά ευεργέτη της πόλης και πατέρα 
της δωρήτριας Κατερίνας Δημουλά, η 
οποία ακολουθώντας τα βήματα του 
πατέρα της, ανέλαβε την χρηματοδότηση 
της ανακαίνισης του κτηρίου καθώς και τα 
έξοδα της λειτουργίας του για τα επόμενα 
χρόνια μετά από συμφωνία με τον Δήμο.

Η Βιβλιοθήκη είναι μια πολιτιστική 
άγκυρα στην πόλη και εστιάζει κυρίως στις  
ανάγκες των παιδιών που αποτελούν 
το μέλλον αυτού του τόπου.

Σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι να 
αποτελέσει ένα κέντρο πρόσβασης, 
εκπαίδευσης και ευκαιρίας, έναν φάρο 
γνώσης, έναν κόμβο τεχνολογίας και  
καινοτομίας, παρέχοντας τα κατάλληλα 
εφόδια στην νέα γενιά των Καλαμπακιωτών 
όπως και του πληθυσμού της γύρω 
περιοχής.

Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας: 
ένας φάρος Πολιτισμού 

και Τέχνης

Την Tετάρτη 15 Μαΐου εμείς, οι μαθητές της β΄ Γυμνασίου, με υπεύθυνη την 
κα Καραβασίλη Εύη και συνοδούς καθηγητές τους κ. Κωνσταντίνου και κ. 
Παπαϊωάννου, είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε την ιερά μονή Αγίου Στεφάνου 

στην Καλαμπάκα στα πλαίσια του μαθήματος της Βυζαντινής και Νεότερης Ιστορίας που 
διδασκόμαστε φέτος. 

Ξεκινήσαμε νωρίς το πρωί και μετά από μία σύντομη διαδρομή με το λεωφορείο 
φτάσαμε στην Μονή. Εκεί μας υποδέχτηκαν οι μοναχές, για να μας μιλήσουν για την ιστορία 
της. Μεγάλη εντύπωση μας έκανε το γεγονός ότι μαρτυρίες ανάγουν την ίδρυση της 
Μονής στο τέλος του 12ου αι., γύρω στα 1191-1192. Πιθανότατα ο πρώτος όσιος ερημίτης 
που κατοίκησε σε κάποια σπηλιά του βράχου λεγόταν Ιερεμίας. Εξακριβωμένες όμως 
μαρτυρίες υπάρχουν από τον 14ο αι. και μετά, στις οποίες ο ‘Άγιος Στέφανος μνημονεύεται 
ως οργανωμένο κοινόβιο. Έτσι, βέβαιοι κτήτορες του μοναστηριού αναφέρονται: πρώτος 
ο αρχιμανδρίτης όσιος Αντώνιος (πρώτο μισό του 15ου αι.), γιος Σέρβου ηγεμόνα και 
συγγενής από μητέρα με τη βυζαντινή οικογένεια των Καντακουζηνών, και δεύτερος ο 
ιερομόναχος όσιος Φιλόθεος από το Ρίζωμα Τρικάλων. Επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον είχαν 
οι τοιχογραφίες το ναού, οι οποίες αποτελούν ζωγραφικό σύνολο της μεταβυζαντινής 
αγιογραφίας. Στον κύριο ναό υπήρχαν ολόσωμοι άγιοι, ο Ιησούς με τους μαθητές του στο 
όρος των ελαιών και η απεικόνιση των 24ων οίκων των χειρισμών της Θεοτόκου.

Η σύντομη αυτή επίσκεψη ήταν, πράγματι, μια ευχάριστη εμπειρία, που μας έδωσε την 
ευκαιρία να μάθουμε την ιστορία της ιεράς αυτής Μονής μέσα από τα λόγια της μοναχής 
που μας υποδέχτηκε και να διευρύνουμε τις γνώσεις μας. Πέρα από τα παραπάνω είναι 
αλήθεια ότι η περιήγησή μας στη Μονή μάς κίνησε το ενδιαφέρον να επισκεφτούμε και να 
γνωρίσουμε και άλλα μοναστήρια των Μετεώρων στο μέλλον. ●

Μια εκπαιδευτική 
επίσκεψη στην Mονή 

Αγίου Στεφάνου
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΖΝΑΟΥΡΙΔΗ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΤΡΑΤΙΚΗ, Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
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Τα Εκπαιδευτήρια «Αθηνά» στο 

Κέντρο Ιστορίας  
και Πολιτισμού Κλιάφα

Τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου, στα πλαίσια της επαφής μας με 
την τοπική ιστορία της πόλης μας, εμείς, οι μαθητές της 
γ’ γυμνασίου, με πρωτοβουλία των φιλολόγων μας, κας 

Καραβασίλη Εύης και κας Κατσαρού Ηρώς, πραγματοποιήσαμε 
εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο Ιστορίας και Πολιτισμού 
«ΚΛΙΑΦΑ», όπου είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ένα 
σεμινάριο για την οικονομική ζωή στα Τρίκαλα το 19ο και 20ο αιώνα 
με τίτλο: «Η οικονομική ζωή στα Τρίκαλα μετά την ενσωμάτωση 
της Θεσσαλίας στην Ελλάδα».

Κατά την είσοδό μας στην αίθουσα της σεμιναρίων η κα Κλιάφα 
μας καλωσόρισε θερμά και στη συνέχεια έκανε μια κατατοπιστική 
εισαγωγή στο θέμα που θα διαπραγματευόμαστε. Όλοι οι μαθητές 
παρακολουθήσαμε με μεγάλη προσήλωση την παρουσίασή της, 
η οποία αφορούσε την βιομηχανική ιστορία της πόλης μας από το 
1881 και εξής. Αρχικά, ξεκίνησε την ομιλία της, αναφερόμενη στα 
βυρσοδεψεία που υπήρχαν στα Τρίκαλα. Τόνισε ότι ήδη από τον 18ο 
αιώνα υπήρχαν πολλές τοπικές βιομηχανίες, οι οποίες ενίσχυαν 
ιδιαίτερα την τοπική οικονομία, ωστόσο αργότερα εξαφανίστηκαν 
ή πουλήθηκαν. Στη συνέχεια, έκανε αναφορά στα κεραμοποιεία, 
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην παραγωγή καπνού στα Τρίκαλα, καθώς 
και στην ύπαρξη κρατικού καπνεργοστασίου στην πόλη, τονίζοντας 
ότι γίνονταν εξαγωγές πούρων σε γειτονικές χώρες. μας. Μάλιστα 
μας εντυπωσίασε αρκετά το γεγονός ότι το 42% της παραγωγής 
καπνού στης αρχές του 20ου αιώνα στην Ελλάδα πραγματοποιούνταν 
στα Τρίκαλα. Ακόμη, μας μίλησε για τη βιομηχανία του χαλβά στα 
Τρίκαλα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο χαλβαδοποιείο «Μάτης», 
το οποίο λειτούργησε τον 19ο αιώνα. Βέβαια, η ανάπτυξη της 
κτηνοτροφίας και της γεωργίας ήταν μεγάλη στα Τρίκαλα. Γι’ 
αυτό οι ντόπιοι παρήγαγαν τυροκομικά προϊόντα αρχικά σε μικρές 
βιοτεχνίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον 20ο αιώνα ένα εξαιρετικά 
μεγάλο μέρος του κάμπου των Τρικάλων ήταν τσιφλίκια, πράγμα 
που συνδέεται με την ανάπτυξη της γεωργίας. Αναγκαία, επίσης, 
για τη συντήρηση των τροφίμων ήταν τα παγοποιεία «Κλιάφα», 
τα οποία στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε εταιρεία παραγωγής 
αναψυκτικών ποτών που λειτουργεί ως σήμερα. Επιπρόσθετα, 
έγινε εκμετάλλευση της ξυλείας της πόλης μας και όχι μόνο από 
τους ντόπιους, όπως την οικογένεια Δερπανοπούλου, γεγονός που 
συντέλεσε στην οικονομική της ανάπτυξη. Μάλιστα είδαμε και τους 
τρόπους με τους οποίους κατέβαζαν τα ξύλα από το βουνό, συνήθως 
μέσα από τα ποτάμια. Το εργοστάσιο ξυλείας «Σιούγας» ήταν ένα από 
τα πιο γνωστά εργοστάσιο που λειτουργούσε ως πρόσφατα.

Στη συνέχεια, μας μίλησε για τους αλευρόμυλους των Τρικάλων 
και την παραγωγή αλευριού, καθώς και για το Μύλο Ματσόπουλο 
και την μεγάλη ιστορία των ιδρυτών του, των Αφων Αγαθοκλή, 
και του μετέπειτα ιδιοκτήτη του Γαλάνη μέχρι να γίνει ιδιοκτήτης 
ο Ματσόπουλος. Συμπληρωματικά, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο 
εργοστάσιο ζάχαρης που δημιούργησαν οι Αφοι Ζωγράφου στη 

Λαζαρίνα και ήταν εφάμιλλο των αντίστοιχων ευρωπαϊκών της 
εποχής. Τέλος, η κα Κλιάφα επεσήμανε τη σημασία της δημιουργίας 
του σιδηροδρόμου στα Τρίκαλα τον 19ο αιώνα, λέγοντας πως η 
κατασκευή αυτή ευνόησε σημαντικά τις εμπορικές συναλλαγές, 
που αφορούσαν τα προϊόντα της περιοχής μας. Κλείνοντας, μας 
μίλησε για την ίδρυση ιδιωτικών τραπεζών στα Τρίκαλα, όπως και 
για την ίδρυση της τράπεζας Ηπειροθεσσαλίας που λειτούργησε 
από το 1882 έως το 1899 και είχε έδρα τον Βόλο. Όλες αυτές οι 
τράπεζες αναγκάστηκαν να σταματήσουν να λειτουργούν μετά από 
λίγα χρόνια. 

Αν και ο χρόνος της επίσκεψής μας ήταν σχετικά περιορισμένος, 
η κα Κλιάφα κατάφερε να μας πληροφορήσει για πολλά πράγματα 
της πόλης μας, ελκύοντας το ενδιαφέρον μας μέσα από το σπάνιο 
φωτογραφικό υλικό που συνόδευε την αφήγησή της. Αναντίρρητα, 
αποκτήσαμε πολλές γνώσεις και προβληματιστήκαμε για όσα 
συνέβησαν στην οικονομική ζωή της πόλης μας τους προηγούμενους 
αιώνες. Αφού, λοιπόν, ευχαριστήσαμε την κα Κλιάφα για τον χρόνο 
της αλλά και για την ευκαιρία που μας έδωσε να τη γνωρίσουμε, 
φύγαμε με την καλύτερη διάθεση, έχοντας αποκομίσει μια 
καταπληκτική εμπειρία. ●

ΕΒΕΛΙΝΑ ΤΣΟΓΚΑ, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΗΝ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ECDL CORE

ΤΡΑΠΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΓΙΑΓΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΡΟΣΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΥΡΚΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ
ΛΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΜΑΝΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΜΕΛΙΣΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΟΥΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ  

   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΖΙΑΝΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΡΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΟΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ  

   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ
ΨΑΡΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΨΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Αλεξανδρή Γ Κωνσταντίνα
Αυγέρη Ν Ναταλία
Βλαχογιάννη Λ Αικατερίνη
Βουτσελάς Γ Αλέξανδρος
Ζούζουλα Σ Ευδοξία
Καμινιώτης Σ Σωτήριος 
Σπυρίδων
Κωστοπούλου Α Κωνσταντίνα
Κωστούλας Μ Κωνσταντίνος
Μιχαλίτση Σ Αγορίτσα
Μπαρτζιώκα Α Χριστίνα
Νικολάου Γ Χαρίκλεια
Πανουργία Χ Βασιλική
Παπαβασιλείου Ν Απόστολος
Παπαχρήστου Μ Αγορίτσα
Πασχάλη Θ Ευαγγελία
Πλιάτσικα Π Μαρία
Πριονάς Α Γεώργιος
Σαμαρά Κ Αθηνά
Σπάχου Β Στεφανία
Τοζάρου Π Ελένη
Τσόγιας Δ Νικόλαος
Τσόγκα Κ Αθανασία
Φιλίππου Θ Παρασκευή
Ψαρρή Κ Κωνσταντίνα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ 

Αλεξανδρή Γ Κωνσταντίνα
Αυγέρη Ν Ναταλία
Βλαχογιάννη Λ Αικατερίνη
Βουτσελάς Γ Αλέξανδρος
Δωρούσης Α Ταξιάρχης
Ζάχος Θ Ιωάννης
Ζούζουλα Σ Ευδοξία
Καμινιώτης Σ Σωτήριος 
Σπυρίδων
Κωστοπούλου Α Κωνσταντίνα
Κωστούλας Μ Κωνσταντίνος
Μιχαλίτση Σ Αγορίτσα
Μπαρτζιώκα Α Χριστίνα
Πανουργία Χ Βασιλική
Παπαβασιλείου Ν Απόστολος
Παπαευσταθίου Χ Αλέξανδρος
Παπαχρήστου Μ Αγορίτσα
Πασχάλη Θ Ευαγγελία
Πλιάτσικα Π Μαρία

ΧΡΗΣΗ Η/Υ- 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Γεωργάκης Ι Φώτιος
Γιαγιάκου Β Ευαγγελία
Δρόσου Δ Αγορίτσα
Καραγκούνη Α Αγγελική 
Μαρία
Καραθάνου Α Δήμητρα
Κοντός Α Δημήτριος
Κυριτσόπουλος Θ Φώτιος
Κυριτσοπούλου Θ Ειρήνη
Κύρκου Γ Αλκμήνη
Λύπας Δ Γεώργιος
Μακρής Κ Αχιλλέας
Μανούρα Α Ιωάννα Μαρία
Μελισσίδης Π Αθανάσιος
Μούτσιου Χ Μαρία
Νίκα Φ Κωνσταντίνα
Οικονόμου Σ Ευαγγελία 
Μαρία
Παληγιάννη Δ Ευθυμία
Παπαβασιλείου Κ Ιωάννης
Παπαδογεώργος Δ 
Κωνσταντίνος
Παπαδογεώργου Δ Δήμητρα
Παπαευσταθίου Δ Αναστάσιος
Παπαευσταθίου Δ 
Κωνσταντίνα
Πλεξίδας Ι Γρηγόριος
Ρανταβέλας Τ Ευάγγελος
Τζιάντζιος Ν Δημήτριος
Τρύπας Α Χρήστος
Τσόγκα Κ Ευαγγελία
Φραγκιαδουλάκης Ι 
Ευάγγελος Άγγελος
Ψαρρής Σ Απόστολος
Ψαρρής Σ Παναγιώτης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Γεωργάκης Ι Φώτιος
Γιαγιάκου Β Ευαγγελία
Γιουβρή Ε Ραφαηλία
Δρόσου Δ Αγορίτσα
Καναβού Β Ελένη Ευαγγελία
Καραγκούνη Α Αγγελική 
Μαρία
Καραθάνου Α Δήμητρα
Κοντός Α Δημήτριος
Κυριτσοπούλου Θ Ειρήνη
Κύρκου Γ Αλκμήνη
Λύπας Δ Γεώργιος
Μακρής Κ Αχιλλέας
Μανούρα Α Ιωάννα Μαρία
Μελισσίδης Π Αθανάσιος
Μούτσιου Χ Μαρία
Νίκα Φ Κωνσταντίνα
Οικονόμου Σ Ευαγγελία 
Μαρία
Παληγιάννη Δ Ευθυμία
Παπαβασιλείου Κ Ιωάννης
Παπαδογεώργος Δ 
Κωνσταντίνος
Παπαδογεώργου Δ Δήμητρα
Παπαευσταθίου Δ Αναστάσιος
Παπαευσταθίου Δ 
Κωνσταντίνα
Πλεξίδας Ι Γρηγόριος
Ρανταβέλας Τ Ευάγγελος
Τζιάντζιος Ν Δημήτριος
Τρύπας Α Χρήστος
Τσόγκα Κ Ευαγγελία
Φραγκιαδουλάκης Ι 
Ευάγγελος Άγγελος
Ψαρρής Σ Απόστολος
Ψαρρής Σ Παναγιώτης

Επεξεργασία κειμένου || Υπηρεσίες διαδΙκτύου || Υπολογιστικά φύλλα || Πιστοποίηση ECDL

Πουλιανίδης Π Νικόλαος
Σαμαρά Κ Αθηνά
Σπάχου Β Στεφανία
Τοζάρου Π Ελένη
Τσόγιας Δ Νικόλαος
Τσόγκα Κ Αθανασία
Ψαρρή Κ Κωνσταντίνα
Ψαρρής Γ Ηλίας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ECDL
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DELF A1

ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΟΚΚΑΛΗ ΖΩΗ
ΚΥΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΤΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΤΟΖΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ

DELF A2

ΑΥΓΕΡΗ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΣΑΜΑΡΑ ΑΘΗΝΑ
ΤΣΟΓΚΑ ΣΥΝΘΙΑ
ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΕΛΙΣΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

SORBONNE B1

ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΣΟΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

SORBONNE B2

ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΣΟΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

C2 LEVEL – PROFICIENCY 
(CAMBRIDGE, MICHIGAN, MSU, LRN)

ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
ΓΙΑΓΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΙΟΥΒΡΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ
 ΚΑΝΑΒΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΥΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΕΛΙΣΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΟΥΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΓΕΡΩΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΡΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΟΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΨΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΨΑΡΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

B2 LEVEL – LOWER (CAMBRIDGE, 
MICHIGAN, MSU, LRN)

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΔΑΝΑΗ – ΣΟΦΙΑ
ΑΥΓΕΡΗ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΑΜΠΡΑΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΡΑΝΤΖΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΓΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΛΩΝΑΣ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ ΙΣΜΗΝΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΓΙΟΥΒΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΚΥΡΚΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ
ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΚΩΦΟΥ ΣΠΥΡΕΤΑ
ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΜΠΑΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΟΛΟΜΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΣΑΚΚΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΩΝ 
ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

GOETHE INSTITUT 
ZERTIFIΚAT B 1 (MODULE)

ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
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4 απόφοιτοι της Γ Λ́υκείου θυμούνται... ΜΙΑ 
ΑΝΑΜΝΗΣΗ 

ΑΠΟ ΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ

Τα ταξίδια … και τα όνειρα!

Μια μεγάλη οικογένεια,  
ένας ενιαίος πυρήνας

«Γράψε μια ανάμνηση από την σχολική σου ζωή» ήταν το 
ζητούμενο …Τι να πρωτοθυμηθείς και να ξεχωρίσεις; Μετά 
από σκέψη κατέληξα στις «εκδρομές» και συγκεκριμένα στην 

εκδρομή της Γ’ Λυκείου στην Ρώμη-Φλωρεντία, μιας και αυτή 
με άγγιξε περισσότερο. Πρόκειται για το «γεγονός» της χρονιάς 
–  που αναμφίβολα όλοι μας περιμένουμε –  αφού επιτρέπει ένα 
διάλειμμα από την πίεση των Πανελλαδικών και ταυτόχρονα μάς 

ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑ, Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΛΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

γεμίζει με δύναμη για την τελική πορεία. Συνειδητοποιώντας ότι 
είναι η τελευταία σου σχολική εκδρομή (και μάλιστα στο εξωτερικό!) 
απολαμβάνεις το κάθε λεπτό με τους φίλους και τους καθηγητές 
σου (άνω τελεία) στο αεροδρόμιο, στο ξενοδοχείο, στις βόλτες. 
Βγάζεις φωτογραφίες, γελάς και ζεις την κάθε στιγμή … χωρίς 
γκρίνιες και παράπονα. Αυτές τις μέρες σίγουρα δένεσαι πιο πολύ 
με τους συμμαθητές σου, καθώς οι κόντρες και ο ανταγωνισμός 
που επικρατούν, ιδίως αυτή την χρονιά, υποχωρούν κατευθείαν. 
Επιστρέφοντας, λοιπόν, από αυτό το ταξίδι φυσικά και νιώθεις 
λύπη που τελείωσε, όπως συμβαίνει άλλωστε και με κάθε ταξίδι. 
Παρόλα αυτά ξέρεις ότι οι στιγμές που έζησες σ’ αυτή την εκδρομή 
και τα όνειρα που έκανες … θα χαραχτούν στη μνήμη σου και θα σε 
ενώνουν για πάντα με τους συμμαθητές σου παρά την διαφορετική 
και απρόβλεπτη, αυτή την στιγμή, πορεία που θα χαράξει ο καθένας 
μας στο μέλλον. ●

Μια ανάμνηση από τη σχολική ζωή! Πολύ πιο δύσκολο 
απ΄ όσο φανταζόμουν.. Θα έλεγα περισσότερο πως 
θυμάμαι το Σχολείο σαν ένα σύνολο αναμνήσεων, 

ανεξίτηλα χαραγμένων στην μνήμη. Από τα πιο μικρά πράγματα στα 
πιο μεγάλα, από την πρωινή γκρίνια στα γέλια και στα αστεία των 
διαλειμμάτων. Από τους μικρούς καθημερινούς τσακωμούς, στα 
γλέντια των εκδρομών (με απαραίτητη προϋπόθεση την κλασική 
ζεϊμπεκιά του κ. Αλεξανδρή), και στα ξενύχτια που ακολουθούσαν. 
Στις χαρές, στις δυσκολίες, στα εμπόδια γίναμε μια μεγάλη 
οικογένεια, ένας ενιαίος πυρήνας που ναι μεν αποτελείται από 
διαφορετικά μέρη, αλλά είναι τόσο δυνατός που αντέχει στην φθορά 
του χρόνου. Αυτά τα χρόνια ήτανε τα καλύτερα και -πράγματι- δεν τα 
αλλάζω με τίποτα.●
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Όλοι στον δρόμο με ρωτούν 
"πότε θα βγουν οι βάσεις;"

Και σκέφτομαι "απ' το σχολειό
δεν θα ξαναπερασεις"

Τελείωσε για μένα 
η μαθητική ζωή

Και τόσες αναμνήσεις 
μου έρχονται μαζί 

Έξι χρόνια εμπειριών 
Σε τούτο το σχολείο

στην όμορφη την τάξη μας 
στο δεύτερο θρανίο 

Δεν είναι μόνο η μάθηση
και η άρτια η γνώση 

που οι καλοί καθηγητές
εκεί μας έχουν δώσει 

Είναι η επιμέλεια
 ο ζήλος η αγάπη

και τα σωστά τα πρότυπα
που έχουμε ανάγκη

Το πρώτο το βραβείο
αξίζουν οι εκδρομές
οι τόσο οργανωμένες

πράγματι μαγικές 

Εκείνες περιμέναμε
με ανυπομονησία

κάθε χρονιά καλύτερες
μα πρώτη Ιταλία

Έτσι με θύμηση γλυκιά
σας αποχαιρετούμε

και με γλυκό χαμόγελο
τ' όνειρο συναντούμε

Με αφορμή το παραπάνω γνωμικό -ένα από τα σημαντικότερα 
αποφθέγματα του Αυστριακού ψυχιάτρου- είναι αναγκαίο 
να αναφερθώ στον προσωπικό αγώνα που δώσανε όλοι οι 

συμμαθητές μου, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας, στις ευχάριστες και 
μερικές φορές «πικρές» αναμνήσεις που δημιουργήθηκαν στις αίθουσες του 
Σχολείου μας ,αλλά και έξω από αυτές.

Παλέψαμε ο καθένας μας ξεχωριστά για να υλοποιήσουμε τους στόχους που 
είχαμε θέσει στους εαυτούς μας. Δίναμε καθημερινά μάχες , με την βοήθεια 
τον υπεύθυνων καθηγητών , οι οποίοι συνήθιζαν να μας ηρεμούν ,λέγοντας μας 
: «Παιδί μου , είναι για το καλό σου!». Ατελείωτες ώρες συζητήσεων με τους 
δεύτερους γονείς μας για το μέλλον μας. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΙΤΕΣ ΤΗΣ ΦΥΓΟΠΟΝΙΑΣ ΜΑΣ!

Φυσικά, από το εκπαιδευτικό περιβάλλον δεν μπορούν να λείπουν οι σχέσεις 
φιλίας που αναπτύχθηκαν όλα αυτά τα χρόνια με άτομα , που πλέον τα αποκαλούμε 
«αδέρφια μας». Ήταν , είναι και ελπίζω να είναι και μετά τα φοιτητικά χρόνια , μια 
οικογένεια. Θα μας ενώνουν πάντα τα γέλια μας στις πιο ακατάλληλες στιγμές , 
τα νεύρα που ξεσπούσαμε ο ένας στον άλλον ,εξαιτίας της πίεσης, τα οποία τα 
διορθώναμε με ατάκες του τύπου «Έλα βρε κουτό , ξέρεις δεν είμαι και σε πολύ 
καλό μούντ».

Και αυτοί πάντα εκεί δίπλα μας και στις «αναποδιές» και στις επιτυχίες μας. 
Εύχομαι αυτές οι φιλίες να κρατήσουν. Τουλάχιστον , προσπαθήστε!

Βέβαια, δεν ήταν λίγες οι στιγμές που τα «πηγαδάκια» ή οι «θαμώνες» του 
Σχολείου δημιουργούσαν ίντριγκες και τσακωμούς με τους συμμαθητές, γεγονότα 
που λύνονταν με την υποχώρηση και τον συμβιβασμό και των δύο αντικρουόμενων 
πλευρών.
 ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ , ΟΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΙ ΕΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ 
ΩΣ ΓΛΥΚΟΠΙΚΡΕΣ …

ΤΕΛΟΣ.
ΚΑΛΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ. 

●

ΡΟΔΑΝΘΗ ΖΟΥΛΙΑΝΙΤΗ, Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗ, Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

«Κάποια μέρα κοιτάζοντας πίσω, τα χρόνια που 
αγωνίστηκες θα σου φαίνονται τα πιο ωραία.» 

 Σ.Φρόυντ

Θύμηση γλυκιά



ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΣΕ ΑΕΙ & ΤΕΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

18 χρόνια πραγματοποιούμε όσα υποσχόμαστε!

Συγχαρητήρια
στους

μαθητές μας!

ΚΩ∆. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
19052543 ∆ΠΘ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
19052580 ΟΠΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
19052555 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
19052544 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
19052581 ΕΚΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
19052545 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
19052556 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
19052557 ∆Ι.ΠΑ.Ε. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
19052558 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)
19052559 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
19052560 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
19052561 ΠΑΝ. ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
19052546 ΕΚΠΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
19052562 ΑΠΘ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
19052563 ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
19052564 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
19052547 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
19052565 ΑΠΘ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
19052566 ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
19052548 ∆ΠΘ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
19052567 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
19052568 ΕΚΠΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
19052569 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
19052582 ΟΠΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
19052570 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
18054043 ΣΣΕ ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ
19052549 ΑΠΘ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
18054044 ΑΠΘ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
19052571 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
19052572 ΑΠΘ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
19052573 ∆Ι.ΠΑ.Ε. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
19052574 ΑΠΘ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
19052583 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
19052575 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
19052584 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
19052585 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
19052586 ΟΠΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
19052550 ΑΠΘ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
19052587 ΠΑΝ. ΜΑΚΕ∆. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
19052551 ΠΑΝΤΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 
19052552 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
19052576 ΑΠΘ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
19052553 ∆ΠΘ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
19052577 ∆Ι.ΠΑ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
19052554 ∆ΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
19052578 ΑΠΘ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
19052579 ∆ΠΘ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α)




