
 ΕΥΧΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

Ο 
Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων χαι-
ρετίζει την έκδοση του πρώτου φύλλου 
της σχολικής εφηµερίδας του Λυκείου 
Κάτω Αχαΐας.

 Αυτή η επιτυχία αποτελεί το επιστέγασµα 
της κοινής προσπάθειας παιδιών της Β τά-
ξης, που συµµετείχαν στο πρόγραµµα σχο-
λικής εφηµερίδας, υπό την καθοδήγηση του 
κ. Φερτάκη Βασιλείου και του κ. Στυλιδι-
ώτη Ηλία, δύο αξιόλογων καθηγητών του 
σχολείου µας.
 Τα παιδιά απέδειξαν, ότι µε την οµαδική 
δουλειά και την ευγενή άµιλλα, µπορούν 
να πετύχουν αξιοζήλευτους στόχους, αλλά 
και να ανακαλύψουν τυχόν άγνωστες πτυ-
χές των ταλέντων τους.
 Μέσα από την εφηµερίδα, τους δίνεται η 
δυνατότητα να παρουσιάσουν τις δραστη-
ριότητες του Λυκείου, να αναδείξουν τα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και να 
συµβάλλουν στην επίλυσή τους,αλλά και 
να ενηµερώσουν για θέµατα ευρύτερου εν-
διαφέροντος.
 Ο Σύλλογος, στα πλαίσια των δυνατοτή-
των του, θα σταθεί αρωγός στην προσπά-
θεια αυτή, αλλά και σε κάθε άλλη ανάλογη 
προσπάθεια του σχολείου.
 Συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά µας, τους 
ευχόµαστε η εφηµερίδα να είναι καλότυχη 
και να γίνει φάρος και για άλλες σχολικές 
επιτυχίες!

X
αιρετίζω και καλωσορίζω αυτή την 
ωραία προσπάθεια να γράψετε, να συγ-
γράψετε και να γίνετε ερασιτέχνες δη-
µοσιογράφοι.

Σαν φίλος του λόγου, δηλ. φιλόλογος, πι-
στεύω στη δύναµη του λόγου.
Με το λόγο πείθεις, παρουσιάζεις την πραγ-
µατικότητα, αναλύεις, συγκρούεσαι πολιτι-
σµένα, κερδίζεις.
Επιπλέον για να βγει ένα φύλλο εφηµερίδας 
χρειάζεται συνεργασία, ανάθεση ρόλων, τή-
ρηση χρονοδιαγραµµάτων, µελέτη, γνώση 
υπολογιστών....
Όλα αυτά θέλουµε να τα καλλιεργήσετε και 
να τα αναπτύξετε στο σχολείο µας.
Θα είµαι δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε µα-
θητές και καθηγητές, µέλη και συνοδοιπό-
ροι αυτού του ωραίου ταξιδιού στη γνώση 
και στην εµπειρία.

Α. ΚΟΠΑΝΑ
(∆ιευθύντρια)
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Στοχεύοντας ψηλάΑΦΙΕΡΩΜΑ 

Στην πορεία της ποδοσφαιρικής 
οµάδας του ΓΕΛ Κ. Αχαΐας µέχρι την 
κατάκτηση του κυπέλλου. Σελ. 8

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Από ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΜΝΗΣΙΑ πάσχουν 
οι σύγχρονοι νεοέλληνες. Η γνώ-
ση της ιστορικής µας πορείας µέσα 
στους αιώνες θα µπορούσε να απο-
τρέψει επαναλαµβανόµενα σφάλ-
µατα, και να συντελέσει στην επίλυ-
ση ήδη υπαρχόντων. Σελ. 2

1000 & 1 ΑΛΗΘΕΙΕΣ 

... για τις επιδράσεις της άσκησης και 
της σωστής διατροφής στη ζωή µας. 
∆ιαβάστε για τα οφέλη που  έχει να 
µας προσφέρει ένας υγιεινός τρό-
πος ζωής. Η υγιεινή διατροφή και 
η γυµναστική, πάντα µε µέτρο, µας 
βοηθούν να ζούµε πιο πολύ και κα-
λύτερα. Σελ. 3

ΕΡΕΥΝΑ

Πραγµατοποιήθηκε στο ΓΕΛ Κ. 
Αχαΐας σχετικά µε την “τέχνη” της 
αντιγραφής. Σελ. 7

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
Η κα ∆ήµητρα Κατσαρού, κοινωνι-
κή λειτουργός στο ίδρυµα για άτο-
µα µε ειδικές ανάγκες Κιβωτός της 
Αγάπης δέχτηκε να απαντήσει σε 
ερωτήσεις που της τέθηκαν από µα-
θητές του σχολείου µας. Σελ. 5

Λίγους µήνες πριν, όταν ξεκινούσε η προσπάθεια στο σχολείο µας, για την έκδοση 
σχολικής εφηµερίδας, κανείς δεν ήταν απόλυτα πεπεισµένος για το αν και πώς θα τα 
καταφέρναµε. Όσο περνούσε ο καιρός, εξαιτίας της άγνοιάς µας για το αντικείµενο, ανέ-
κυπταν συνεχώς προβλήµατα. Ταυτόχρονα ,όµως, µεγάλωνε ο ενθουσιασµός και η θέ-
λησή µας. Και να, που µετά από κοπιαστική προσπάθεια, υποµονή και επιµονή αλλά 
πάνω απ’όλα µε κέφι και καλή διάθεση, σήµερα κρατάµε όλοι στα χέρια µας το πρώτο 
φύλλο του “ΧαµοΓΕ(Λ)LA”. Άλλωστε σηµασία έχει το ταξίδι και όχι ο προορισµός. Μία 
οµάδα µαθητών της Β’ Λυκείου υπό την καθοδήγηση δύο καθηγητών τους, µε τη βοή-
θεια της διευθύντριας και της εφηµερίδας «Πελοπόννησος» όλο αυτό το διάστηµα ερ-
γάστηκε σκλήρα για να ετοιµάσει το πρώτο φύλλο της εφηµερίδας µας. Το αποτέλεσµα 
νοµίζουµε ότι µας δικαιώνει. Ο σπόρος έπεσε. Στόχος µας είναι η σχολική εφηµερίδα 
να γίνει σταθµός στο ΓΕΛ Κ.Αχαϊας και να παραµείνει µετά από εµάς. 

Η Συντακτική Οµάδα

Ονειρευόµαστε µια εφηµερίδα βήµα διαλόγου, ανταλλαγής 
απόψεων, εκκολαπτήριο δηµιουργικών ιδεών



Tου ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΡΙΤΣΩΝΗ

Ε
να από τα πιο µισητά µαθήµατα για τους Έλληνες µαθητές είναι αυτό 
της ιστορίας. Γι’ αυτό το λόγο οι ιστορικές τους γνώσεις είναι κατά 
πολύ περιορισµένες, το ίδιο ισχύει βέβαια για τους περισσότερους 
νεοελληνες.Όµως αυτη η ιστορική άγνοια είναι µια από τις αιτίες για 

τη σηµερινή πολύπλευρη κρίση,που µαστίζει την ελληνική κοινωνία.
 Γιατί,όµως,µια τόσο πλούσια ιστορία όπως η ελληνική να παραµένει 
µόνο στα βιβλία και να αποτελεί προνόµιο λίγων;Σε αυτό σίγουρα µε-
γάλη ευθύνη έχει το ελληνικό σχολείο, το οποίο έχει ταυτίσει στο µυα-
λό των µαθητών την ιστορία µε τη µηχανική αποστήθιση,κάτι τελείως 
λανθασµένο. Η ιστορία δεν είναι τόσο σηµαντική για την γνώση των 
γεγονότων του παρελθόντος,όσο για την ανάλυση του παρόντος και την 
πρόβλεψη του µέλλοντος. Εύκολα θα ρωτούσε κάποιος πώς είναι δυνα-
τόν µε την γνώση της ιστορίας να µπορεί κανείς να προβλέψει το µέλ-
λον;Φυσικά και κάτι τέτοιο, είναι δυνατόν,γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς η 
ιστορία επαναλαµβάνεται,τα ίδια γεγονότα συµβαίνουν ξανά και ξανά 
από την αρχαιότητα µέχρι και σήµερα,και θα ξανασυµβούν.
 Το φαινόµενο αυτό διαγράφεται πολύ έντονα στη νεότερη και σύγχρονη 
ιστορία των Ελλήνων. Οι σύγχρονοι Έλληνες πάσχουµε από ιστορική αµνη-
σία,δεν γνωρίζουµε δηλαδή τα περασµένα γεγονότα και κυρίως,τα περασµέ-
να λάθη,µε αποτέλεσµα να τα επαναλάµβανουµε. Αυτό τοποθετείται στην 
κορυφή της λίστας µε τα ελαττώµατα των Ελλήνων. Εάν γυρίσει κανείς τις 
σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας,θα εκπλαγεί συνειδητοποιώντας 
πως, το ρουσφέτι,το πελατειακό κράτος, η απειθαρχία απέναντι στο κρά-
τος,η διαφθορά των πολιτικών,η αναξιοκρατία,ο υπερδανεισµός και άλλα 
πολλά, που αποτελούν πληγές για το ελληνικό κράτος σήµερα,το ταλαιπω-
ρούσαν ήδη από τη δηµιουργία του και για όλη τη µετέπειτα πορεία του.
 Οι νεοέλληνες έχουµε µένει πιστοί στις «καλές» µας συνήθειες τους τελευ-
ταίους αιώνες. Ο ισχυρισµός πως στην νεότερη ελληνική ιστορία τα γεγονό-
τα και οι καταστάσεις επαναλαµβάνονται πολύ έντονα αποδεικνύεται από το 
παρακάτω ποίηµα του Γ. Σουρή, που γράφτηκε περίπου 150 χρόνια πριν:

Το συγκεκριµένο ποίηµα κάνει λόγο για τις υπερβολικές δαπάνες του 
κράτους µας,τις οποίες και σήµερα προσπαθούν να περιορίσουν οι 
κυβερνήσεις,δαπάνες που ξεπερνούν κατά πολύ τα έσοδα.Αναφορά 
γίνεται για όλους εκείνους τους πολίτες που τρέφονται αποκλειστικά 
απο το δηµόσιο.Τι µας θυµίζει;Τις ψεύτικες συντάξεις για τυφλότητα,κό-
φωση και άλλα παθήµατα που παίρνουν σήµερα πολλοί συµπολίτες 
µας,οι οποίοι όµως χαίρουν άκρας υγείας!!!Το ελληνικό κράτος τότε 
είχε « επτά πρωθυπουργούς»,κάτι ανάλογο γίνεται και σήµερα µε τη 
συχνή εναλλαγή κυβερνήσεων και πρωθυπουργών(το διάστηµα 2009-
2012 έχουν αλλάξει τέσσερις πρωθυπουργοί και οκτώ κυβερνήσεις!!)
 Έκπληξη προκαλεί επίσης πως ο Γ.Σουρής αναφέρει τις 
ίδιες ακριβώς φράσεις που λέµε πολύ συχνά σήµερα οι έλλη-
νες για να δηλώσουµε την αδιαφορία µας «δε βαριέσαι» και  
«ώχ αδελφέ».Η τελευταία έχει δώσει και το ονοµά της σε ένα χαρακτη-
ριστικό των νεοελλήνων, τον ωχαδελφισµό.Επίσης αξίζει να σηµειω-
θεί και αυτή η ψωροϋπερηφάνεια (ας µου επιτραπεί η έκφραση) που 
διακρίνει τους Έλληνες τώρα και τότε.Κάθε « σκυφτός ραγιάς», απλός 
πολίτης δηλαδή, «σάν πιάσει πόστο», αν διοριστεί δηλαδή σε κάποια 
θέση δηµόσιου υπαλλήλου, «δερβέναγας», νοµίζει πως ανεβαίνει και 
στη κοινωνική ιεραρχία
 Ακόµη,µεγάλη πληγή για το ελληνικό δηµόσιο αποτελεί τους τελευ-
ταίους αιώνες το ρουσφέτι,οι πελατειακές σχέσεις,η παραβίαση των 
νόµων και η φοροδιαφυγή.Τα αίτια όλων αυτών,εντοπίζονται στην πε-
ρίοδο της Τουρκοκρατίας.Το ρουσφέτι πέρασε απο την διεφθαρµένη 
οθωµανική διοίκηση στους ραγιάδες Έλληνες και συνέχισε να ανθεί 
καθ’όλη την διάρκεια ζωής του ελληνικού κράτους.Σε µια οικονοµία µε 
χαµηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, όπως ήταν η ελληνική, ο µόνος ασφα-
λής και προσοδοφόρος οικονοµικός τοµέας ήταν το δηµόσιο.Έτσι οι 
πολίτες προσπαθούσαν να κάνουν ό,τι ήταν δυνατον για να κερδίσουν 
µια θέση εκεί.Χρησιµοποιούσαν κάποιο βουλευτή για να πετύχουν το 
σκοπό τους µε αντάλλαγµα την ψήφο τους. Αξίζει να σηµειωθεί, επίσης, 
πως στους τέσσερις αιώνες της οθωµανικής κυριαρχίας οι υπόδουλοι 
Έλληνες έπρεπε µόνοι τους να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους, αφού 
η διοικηση ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη. Όταν λοιπόν ιδρύθηκε το ελ-
ληνικό κράτος, τους ήταν πολύ δύσκολο να υπακούουν σε αυτό (το 
οποίο ήταν και διεφθαρµένο), γιατί είχαν µάθει αλλιώς.Η κατάσταση 
αυτή συνεχίζει να υφίσταται έως σήµερα.
Βασικο αίτιο της οικονοµικής ύφεσης που µαστίζει τη χώρα µας τα 
τελευταία χρόνια είναι ο υπερδανεισµός από τις χώρες της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. Κάτι ανάλογο είχε οδηγήσει το κράτος στη χρεοκοπία 
τόσο το 1827 όσο και το 1893.Οι Έλληνες λάβαµε το πρώτο δάνειο 
µόλις το 1824, όταν δεν υπήρχε ακόµη κράτος! Τα χρήµατα όλων αυ-

τών των δανείων αντί να καλύψουν µεγάλες ανάγκες, σπαταλούνταν 
και γινόταν κατάχρηση απο τους πολιτικούς και τότε και τώρα.Η κυ-
βέρνηση του Χ.Τρικούπη επιχείρησε να αντιµετωπίσει την κρίση µε 
υπερφορολόγηση και προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό, µε 
παρόµοιο τρόπο προσπαθούν και οι κυβερνήσεις σήµερα να δώσουν 
τέλος στην κρίση.Τότε η χώρα πτώχευσε, σήµερα;Αξιοσηµείωτο ακό-
µη είναι πως λίγο µετά την χρεοκοπία του 1893 επιβλήθηκε στην Ελ-
λάδα απο τους δανειστές της, ∆ιεθνής Οικονοµικός Έλεγχος (∆ΟΕ), 
κάτι δηλαδή σαν τη σηµερινή τρόϊκα. 
 Επιπροσθέτα στα παραπάνω, ας µην λησµονηθεί η διχόνοια, που συ-
νοδεύει τον ελληνισµό από την αρχαιότητα(εµφύλιες διαµάχες κατά τη 
διάρκεια της επανάστασης του 1821,εθνικός διχασµός,εµφύλιος πό-
λεµος των ετών 1946-1949). Επιπλέον, αξίζει να επισηµανθεί πως οι 
περισσότεροι από τους µεγάλους Έλληνες είχαν άσχηµο τέλος. Ι.Κα-
ποδίστριας -δολοφονήθηκε, Ε.Βενιζέλος και Χ.Τρικούπης - πέθαναν 
αυτοεξόριστοι στο Παρίσι,Θ.Κολοκοτρώνης – φυλακίστηκε και καταδι-
κάστηκε σε θάνατο(ευτυχώς η απόφαση δεν εκτελέστηκε).Γενικά άδοξο 
τέλος είχαν οι πιο πολλοί αγωνιστές της επανάστασης!Τέλος, ιδιαίτερη 
σηµασία έχει το γεγονός ότι, όπως κατάφεραν η Αγγλία το 1824 και οι 
ΗΠΑ µετά τον Β’Παγκόσµιο πόλεµο να εµπλακούν στα ελληνικά πράγ-
µατα,µε την παροχή οικονοµικής βοήθειας,έτσι πετυχαίνουν κάτι ανά-
λογο οι δανειστές µας σήµερα. 
 Εν κατακλείδι, οι Έλληνες συνεχίζουµε µέχρι σήµερα να επαναλαµ-
βάνουµε τα λάθη και τις κακές συνήθειες του παρελθόντος.Αυτά απο-
τελούν τις βαθύτερες αιτίες της κρίσης που σήµερα µας έχει οδηγήσει 
όλους σε αδιέξοδο, και αυτές, όπως και κάθε τι που συµβαίνει σήµερα, 
έχει τις ρίζες του στο χθές.Αν λοιπόν οι Έλληνες, πολίτες και πολιτι-
κοί γνωρίζαµε την ιστορία µας ίσως δεν θα ξανακάναµε τα ίδια λάθη 
και δεν θα φτάναµε εδώ που φτάσαµε.Για να βγούµε από την κρίση 
πρέπει πρώτα απ΄όλα να αλλάξουµε νοοτροπία σαν λαός.Ένα πρώτο 
βήµα για να γίνει αυτό είναι η καλύτερη γνώση της ιστορίας µας.Ας 
διαβάσουµε λίγο περισσότερο ιστορία!

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΜΝΗΣΙΑ...

Το πρωί της Τετάρτης (25/2/2015) οι μαθητές της Β’ λυκείου 
του ΓΕΛ. Κ. Αχαΐας, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα “σχολική 
εφημερίδα”, είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τα γραφεία 
της εφημερίδας “Πελοπόννησος”. Η Π. είναι χωρίς αμφιβολία 
η γνωστότερη και δημοφιλέστερη εφημερίδα του νομού μας, 
συνεπώς το γεγονός της επίσκεψής μας στα γραφεία της, στον τόπο 
όπου ζυμώνεται και μορφοποιείται αυτό το έντυπο, αναμενόταν 
με μεγάλη προσμονή και αίσθημα τιμής. Οδεύοντας, λοιπόν, 
προς την έδρα της Π. ανησυχία και ανυπομονησία είχε διαποτίσει 
τις συζητήσεις μας καθώς σε σύντομο χρονικό διάστημα θα 
εισχωρούσαμε σε αυτόν το χώρο ζητώντας από τους ειδικούς 
να μας εμπιστευτούν όλες αυτές τις γνώσεις που απέκτησαν 
μετά από πολλά χρόνια σκληρής εξάσκησης του επαγγέλματός 
τους. Αυτή η ανησυχία, όμως , εξαφανίστηκε τη στιγμή που 
μας υποδέχθηκαν στο χώρο εργασίας τους. Η ομάδα της 
“Πελοποννήσου” φρόντισε να χαλαρώσουμε και να αισθανθούμε 
οικεία στο περιβάλλον εργασίας τους. Η φιλοξενία τους ήταν 
άψογη! Στελέχη και συνεργάτες της Π. ξεδίπλωσαν τις γνώσεις 
τους και απάντησαν σε όλες μας τις ερωτήσεις με ιδιαίτερα μεγάλη 
προθυμία. Η συζήτηση που ακολούθησε την αρχική ενημέρωσή 
μας για την ιστορία και την καθημερινότητα της Π., κατά κοινή 
ομολογία, διεύρυνε τον ορίζοντα μας. Ο στόχος είχε επιτευχθεί 
απόλυτα! Η μήπως όχι; Στη συζήτηση που προηγήθηκε με τους 
δημοσιογράφους της Π. γνωστοποιήσαμε την προσπάθεια μας για 
την έκδοση της δικής μας σχολικής εφημερίδας, αναφέραμε τους 
στόχους μας, τα όνειρα μας, περιγράψαμε το υλικό που είχαμε 
συλλέξει και σχολιάσαμε τα προβλήματα που είχαν ανακύψει. 
Για αυτό άλλωστε είχαμε επισκεφτεί την Π., για να γεμίσουμε τη 
δημοσιογραφική μας εργαλειοθήκη με ιδέες και συμβουλές από 
κορυφαίους επαγγελματίες. Μας περίμενε όμως μια έκπληξη, μια 
μεγάλη έκπληξη (και αλήθεια είναι πως ακόμα και τώρα, λίγο 
πριν την έκδοση της εφημερίδας μας, δεν την έχουμε ακριβώς 
συνειδητοποιήσει...). Ο κ. Λουλούδης, εκδότης της εφημερίδας 

“Πελοπόννησος”, συμφώνησε σε πρόταση της κα Ριζογιάννη, 
δημοσιογράφου και αρχισυντάκτριας της Π., όχι μόνο να μας 
βοηθήσουν με το ατελιέ τους, στη διαμόρφωση της εφημερίδας 
μας ,αλλά και να αναλάβουν την εκτύπωση του πρώτου φύλλου 
της εφημερίδας μας. Η ευγνωμοσύνη μας δεν μπορεί να εκφραστεί 
σε αυτές τις λίγες γραμμές... Ελπίζουμε να σταθούμε στο ύψος των 
περιστάσεων και φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης τους. 
Κλείνοντας, αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να εκφράσουμε τη 
βαθειά εκτίμησή μας και ένα θερμό ευχαριστώ στην κα Μαρίνα, 
στον κ. Κώστα και τον κ. Μίλτο (τους οποίους αναφέρουμε με τα 
μικρά τους ονόματα γιατί τους θεωρούμε ήδη μέλη της δικής μας 
ομάδας). 
Σας ευχαριστούμε. 
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«Ποιος είδε κράτος λιγοστό 
σ΄όλη τη γη µοναδικό
εκατό να ξοδεύει 
και πεντήντα να µαζεύει;
Να τρέφει όλους τους αργούς 
Να έχει επτά πρωθυπουργούς 
Ταµείο δίχως χρήµατα 
και δόξης τόσα µνήµατα;
Να έχει κλητήρες και φρουρά 
και να σε κλέβουν φανερά,

κι΄ενώ αυτοί σε κλέβουνε 
τον κλέφτη να γυρεύουνε[...]
Και ψωµοτύρι και για καφέ 
Το “δε βαριέσαι” και “ωχ αδελφέ”
Ώσαν πολίτης σκυφτός ραγιάς 
Σαν πιάσει πόστο δερβέναγας 
∆υστυχία σου Ελλάς
µε τα τέκνα που γεννάς!
Ω Ελλάς ηρώων χώρα,
τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα;»

Επίσκεψη στην...«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ»



Η 
άσκηση είναι άρρηκτα συνδεδεµένη 
µε τη σωµατική και ψυχική υγεία ενός 
ατόµου και αποτελεί το πιο αποτελε-
σµατικό µέσο πρόληψης ασθενειών, 

αλλά και το καλύτερο µέσο για την αντι-
µετώπισή τους. Η άσκηση, για να είναι 
αποτελεσµατική, πρέπει ο σχεδιασµός, η 
εφαρµογή και η καθοδήγησή της να είναι 
σύµφωνη µε τις βασικές αρχές της προπο-
νητικής, αλλά και τις ιδιαιτερότητες κάθε 
ατόµου. Η βελτίωση της φυσικής κατάστα-
σης, µέσω της άσκησης, επέρχεται λόγω 
της βελτίωσης της λειτουργίας διάφορων 
συστηµάτων του ανθρώπινου οργανισµού, 
όπως είναι το κυκλοφορικό, το αναπνευ-
στικό και το µυοσκελετικό.

ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 Η άσκηση βελτιώνει τη λειτουργία του 
καρδιαγγειακού συστήµατος. Η καρδιά 
«δυναµώνει», παρατηρείται αύξηση στο 
µέγεθος του µυοκαρδίου και, εποµένως, 
αντλείται περισσότερο αίµα σε κάθε παλ-
µό. Ως φυσικό επακόλουθο, µειώνεται η 
καρδιακή συχνότητα ηρεµίας. Η αερόβια 
άσκηση (περπάτηµα, τρέξιµο, ποδήλατο, 
κολύµπι) είναι η αποτελεσµατικότερη µορ-
φή άσκησης για τη βελτίωση του καρδι-
αγγειακού συστήµατος, αφού αυξάνει την 
καρδιακή παροχή και τον όγκο παλµού, 
µειώνει την καρδιακή συχνότητα και την 
αρτηριακή πίεση, και έτσι βελτιώνει την 
αερόβια ικανότητα.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 Το αναπνευστικό σύστηµα είναι υπεύθυνο 
για την πρόσληψη οξυγόνου και την από-
δοση του διοξειδίου του άνθρακα στην 
ατµόσφαιρα. Η άσκηση βελτιώνει τη λει-
τουργία του αναπνευστικού συστήµατος. Η 
αποτελεσµατικότερη µορφή άσκησης για τη 
βελτίωση της λειτουργίας του αναπνευστι-
κού συστήµατος είναι η αερόβια άσκηση.

ΕΡΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 Κατά τη διάρκεια της ζωής, αλλά κυρίως 
µετά την ενηλικίωση, παρατηρείται απώ-
λεια κολλαγόνου από τα οστά µας, τα οποία 
γίνονται πιο εύθραυστα, µε αποτέλεσµα τη 
µείωση της µάζας και της αντοχής τους. Ο 
ρόλος της άσκησης είναι πολύ σηµαντικός 
στον τοµέα της πρόληψης και της αντιµετώ-
πισης της οστεοπόρωσης καθώς η άσκηση 
συµβάλλει στην αποφυγή ή την καθυστέ-
ρηση της εµφάνισης της οστεοπόρωσης. 
Ασκήσεις που περιλαµβάνουν µεταφορά 
του σωµατικού βάρους (περπάτηµα, τρέ-
ξιµο) και κρούσεις (άλµατα) συµβάλλουν 

αποφασιστικά στην ανάπτυξη και τη δια-
τήρηση ενός υγιούς σκελετού. 

ΜΥΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 Η άσκηση µυϊκής ενδυνάµωσης (βάρος 
σώµατος, λάστιχα, αντιστάσεις) προφυλάσ-
σει το άτοµο από ορθοσωµικά προβλήµα-
τα, µειώνει τον κίνδυνο των τραυµατισµών 
και ενισχύει τη διαδικασία ανάπτυξης του 
σώµατος κατά τη διάρκεια της παιδικής 
και εφηβικής ηλικίας. Επιπλέον, µέσω της 
άσκησης, βελτιώνεται η διατατική ικανό-
τητα µυών, τενόντων, συνδέσµων και αρ-
θρικών θυλάκων, µε αποτέλεσµα το άτοµο 
να εκτελεί τις καθηµερινές του δραστηρι-
ότητες µε µεγαλύτερη ευκολία. Ωστόσο,η 
σωµατική άσκηση συµβάλλει θετικά και 
στη βελτίωση της ανθρώπινης διαβίωσης 
και της ποιότητας ζωής. 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ
Η βελτίωση της καρδιαγγειακής λειτουρ-
γίας και η έκκριση χηµικών ουσιών στον 
οργανισµό, µέσω της άσκησης, έχει άµεση 
επίδραση στη διάθεση του ασκούµενου. 
Η ευχάριστη διάθεση συνδέεται µε χηµι-
κές ουσίες που εκκρίνονται στον εγκέφαλο 
και επιδρούν στην ψυχολογική κατάστα-
ση του ατόµου. 
 Η άσκηση βοηθά το άτοµο να «αποκλεί-
σει» από τη σκέψη του για συγκεκριµένο 
χρονικό διάστηµα (όσο διαρκεί η άσκη-
ση και για λίγο χρόνο µετά) τα όποια προ-
βλήµατα και ανησυχίες το απασχολούν, µε 
αποτέλεσµα να «απαλλάσσεται» και από το 
άγχος. Πολλές φορές το πρόγραµµα άσκη-
σης δεν καταλήγει στην άµεση µείωση του 
άγχους, αλλά αυτή η µείωση επέρχεται µε 
καθυστέρηση 30-90 λεπτών. 

 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟ-ΕΙΚΟΝΑΣ
Η άσκηση συνδέεται άρρηκτα µε την σω-
µατική κατάσταση και εµφάνιση του ατό-

µου, καθώς βελτιώνει την εξωτερική του 
εικόνα. Η εξωτερική εµφάνιση επηρεάζει 
την εικόνα που έχει το άτοµο για τον ίδιο 
του τον εαυτό, βιώνοντας συναίσθηµα απο-
δοχής, αυτοεκτίµησης και ευχαρίστησης 
για την εµφάνισή του.

ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η θετική διάθεση που πηγάζει από την 
άσκηση, η αυξανόµενη αυτοεκτίµηση και 
ικανοποίηση του ατόµου αποτελούν στοι-
χεία για την παραγωγή σωµατικής και ψυ-
χολογικής ενέργειας.Παράλληλα, καθιστά 
τον ασκούµενο περισσότερο κινητικό και 
λειτουργικό, περισσότερο παραγωγικό και 
στον τοµέα της εργασίας του.
 
Αυτοπεποίθηση που πηγάζει από τις σωµατι-
κές-φυσικές µας ικανότητες
Η ενασχόληση του ατόµου µε την άσκη-
ση και η επίτευξη των επιµέρους στόχων 
επ’ αυτής, καλλιεργούν και αυξάνουν την 
αυτοπεποίθηση του ατόµου. Η αυτοπεποί-
θηση συνδέεται µε την αίσθηση ότι µπορεί 
το άτοµο να φέρει εις πέρας το πρόγραµµα 
άσκησης, το οποίο συνεισφέρει στη βίω-
ση της προσωπικής ικανότητας από την 
πλευρά του ασκούµενου.

Προφύλαξη από συναισθηµατικές διαταραχές
Η έρευνα στο χώρο των συναισθηµατικών 
διαταραχών καταδεικνύει ότι τα παραπάνω 
οφέλη που αποκοµίζει το άτοµο από την 
άσκηση, θωρακίζουν εν µέρει και προφυ-
λάσσουν το άτοµο από συναισθηµατικές 
διαταραχές, συνδεόµενες µε αίσθηµα ατονί-
ας, απώλειας ικανοποίησης και ενέργειας.

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Είναι γεγονός πως η άσκηση συµβάλλει ση-
µαντικά στη διατήρηση της υγείας. Ωστό-
σο, µπορεί να γίνει επικίνδυνη όταν δε 
γίνεται µε σωστό τρόπο. Για παράδειγµα, 

η βουλιµία και η νευρική ανορεξία διατα-
ράσσουν την ισορροπία του οργανισµού 
και έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση της 
χοληστερίνης και της αντίστασης στην ιν-
σουλίνη. Αυτές οι διαταραχές πρόσληψης 
τροφής εκτός από το ψυχολογικό αντίκτυ-
πο που έχουν ιδιαίτερα στους εφήβους, 
µπορεί να προκαλέσουν τη δηµιουργία 
διαβήτη, καρδιακών και ορµονικών προ-
βληµάτων. Η νευρική ανορεξία και η βου-
λιµία συνδέονται άµεσα µε επικίνδυνες 
πρακτικές που συµβάλλουν στη µείωση 
του σωµατικού βάρους. Μία από αυτές τις 
πρακτικές είναι και η υπερβολική άσκηση.

Τι είναι όµως η υπερβολική άσκηση;
Η υπερβολική άσκηση είναι ο εθισµός 
στην άσκηση. Χαρακτηρίζεται από την 
υπερβολική αύξηση της έντασης, της συ-
χνότητας και της διάρκειας της άσκησης. 
Τα άτοµα που εµφανίζουν αυτήν την εξάρ-
τηση, συχνά δεν µπορούν να σταµατήσουν 
να γυµνάζονται πολλές ώρες καθηµερινά. 
 
ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ 
∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ 
ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ;
Τα άτοµα αυτά επιλέγουν να πιέζουν τον 
εαυτό τους πιο πάνω από τα όριά τους, 
λόγω της εµµονής µε το βάρος και την 
εικόνα του σώµατός τους, που τους οδη-
γεί στη χρήση της άσκησης για απώλεια 
βάρους. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να τη 
χρησιµοποιούν ως µέσο αντιστάθµισης 
των διατροφικών διαταραχών. Παράλ-
ληλα όµως, νιώθουν ότι µε την υπερβο-
λική γυµναστική ελέγχουν τις αγχωτικές 
καταστάσεις στη ζωή τους.

Ποια είναι τα αίτια που προκαλούν αυτό 
τον εθισµό;
Η άσκηση προκαλεί έκκριση µεγάλων 
ποσοτήτων κατεχολαµινών και ειδικά 
ντοπαµίνης, ενός νευροδιαβιβαστή που 
συνδέεται µε την ικανοποίηση και την ευ-
φορία. Παράλληλα προκαλεί αύξηση της 
θερµοκρασίας του σώµατος η οποία επι-
δρά σε κάποιες περιοχές του εγκεφάλου 
µειώνοντας την ψυχική ένταση. Παρόλ’ 
αυτά, τα συγκεκριµένα άτοµα αυξάνουν 
συνεχώς τη διάρκεια, την ένταση και τη 
συχνότητα της άσκησης. Σε αυτό συµβά-
λει το γεγονός ότι η άσκηση σταθερής 
έντασης οδηγεί σε εξοικίωση, δηλαδή ο 
οργανισµός απλά τη συνηθίζει µε απο-
τέλεσµα η ένταση αυτή να µην αρκεί για 
την ανάπτυξη αισθήµατος ικανοποίησης.

Ποιά είναι τα συµπτώµατα του εθισµού;
Η υπερβολική αφιέρωση χρόνου στη δι-
άρκεια της άσκησης.
Ο προγραµµατισµός της άσκησης ανε-
ξάρτητα από οποιαδήποτε κοινωνική 
υποχρέωση.
Η καθηµερινή ενασχόληση µε το βάρος.
Ο υπολογισµός της επιβάρυνσης ανάλο-
γα µε την τροφή που καταναλώθηκε την 
προηγούµενη µέρα. 
Ο περιορισµός της πρόσληψης τροφής.
Αίσθηµα υπερβολικού άγχους λόγω της 
έλλειψης γυµναστικής.
Η άσκηση δεν πραγµατοποιείται ως δια-
σκέδαση και ευχάριστη εµπειρία και ποτέ 
δεν είναι ευχαριστηµένος µε τα επιτεύµα-
τά του στη γυµναστική.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙ-
ΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Η υπερβολική άσκηση και η επιβάρυνση 
του οργανισµού προκαλεί καταπόνηση 
την µυών, των τενόντων, των συνδέσµων 
και των οστών, που συχνά µπορεί να 
οδηγήσει σε µόνιµες βλάβες λόγω των 
υπερβολικών απαιτήσεων, ειδικά όταν 
κάποιος δεν επιτρέπει στον εαυτό του 
να ξεκουραστεί ή να θεραπευτεί πλήρως 
από κάποιο τραυµατισµό. Καθώς το σώµα 
ωθείται πέρα από τα όριά του, τα άτοµα 
µπορεί να γίνουν επιρρεπή σε λοιµώξεις 
και αισθήµατα κόπωσης και εξάντλησης. 
Επιπρόσθετα, εάν δεν καταναλώνονται τα 
απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, το σώ-
µα αρχίζει να διασπά µυϊκή µάζα στην 
προσπάθειά του να βρει πηγή ενέργειας. 
Οι άνθρωποι που ασκούνται υπερβολι-
κά συχνά υποφέρουν από άγχος και κα-
τάθλιψη κακή αντίληψη της εικόνας του 
σώµατός τους, χαµηλή αυτοεκτίµηση και 
ανησυχούν για το βάρος τους. Επιπλέον, 
ο περιορισµός της τροφής σε συνδυασµό 
µε υπερβολική άσκηση µπορεί να οδηγή-
σει ακόµα και στον θάνατο σε άτοµα που 
πάσχουν από νευρική ανορεξία.

 Τακοπούλου Μαριάννα
Παππάς Κωνσταντίνος

Σταθοπούλου Μαρία-Σοφία

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Το πρόγραµµα Αγωγής Υγείας “Μυρωδιές 
και γεύσεις του τόπου µας” προτείνει για 
τους αναγνώστες µια κλασική, αγαπηµένη 
συνταγή. Αξιοποιεί άριστα υλικά που προ-
έρχονται όχι µόνο από το σπιτικό περιβο-
λάκι, αλλά και που προσφέρει απλόχερα ο 
τόπος µας στους αγρούς και στα λιβάδια. Τα 
µυρωδάτα άγρια χόρτα, τα “ψιλικά”, όπως 
λέγονται στη ντοπιολαλιά µας, σε συνδυα-
σµό µε το ελαιόλαδο και το σπιτικό φύλ-
λο δηµιουργούν ένα υπέροχο αποτέλεσµα. 
Παράλληλα, µια και διανύουµε την περίο-
δο της Σαρακοστής για τους νηστεύοντες 
αποτελεί µια εξαιρετική επιλογή νόστιµη, 

χορταστική, υγιεινή.
Καλή σας όρεξη!

Εκτέλεση
Ενώνουµε τα υλικά, φτιάχνουµε µία ελα-
στική ζύµη, τη χωρίζουµε σε 6 µπάλες και 
την αφήνουµε να «ξεκουραστεί». 
Σε ένα τηγάνι ρίχνουµε ένα ποτήρι κρα-
σιού λάδι, ρίχνουµε το κρεµµύδι ψιλοκο-
µένο και όλα τα χόρτα, καλά πλυµένα και 
κοµµένα σε µεγάλα κοµµάτια. Τα µαραί-
νουµε στο τηγάνι, τα αλατοπιπερώνουµε 
και τα αφήνουµε να κρυώσουν.

Ανοίγουµε δύο πολύ λεπτά φύλλα, τα λα-
δώνουµε, τα στρώνουµε στον πάτο σε ένα 
µεγάλο ταψί, καλά λαδωµένο και απλώ-
νουµε αραιά σε λεπτό στρώµα τη γέµιση. 
Σκεπάζουµε τη γέµιση µε ένα φύλλο και 
επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία για άλ-
λες 2 φορές 
Στο τέλος απλώνουµε πάλι 2 φύλλα (συ-
νολικά 6 φύλλα λαδωµένα, από τα οποία 
2 στον πάτο, δύο στο πάνω µερος και 2 
ενδιάµεσα µε 3 στρώσεις γέµιση).
Χαράζουµε την πίτα σε κοµµάτια και τη 
ψήνουµε στους 180 βαθµούς για 45 πε-
ρίπου λεπτά. 

ΧΟΡΤΟΠΙΤΑ ΧΟΡΤΟΠΙΤΑ
Υλικά ΖύµηςΑλεύρι 700 γρ.

3 κουταλιές σούπας λάδι
1 κουταλιά σούπας ξύδι
Λίγο αλάτι - λίγο ζάχαρη
Νερό όσο απαιτηθεί για να γίνει µία ελα-στική ζύµη

Υλικά Γέµισης1 µατσάκι λάπατα
1 µατσάκι τσουκνίδες
1/2 κιλό σπανάκι
1 µατσάκι άνιθο
1 µατσάκι σέσκουλα
Αλάτι - Πιπέρι
1 κρεµµύδι
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Η ΖΩΗ ΣΤΟ 
ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

Ας πάµε να δούµε τα κυριότερα γεγονότα της 
φετινής χρονιάς στο σχολείο µας µέχρι τώρα...

Πρώτη µέρα. Αγιασµός. Αφήσαµε τα µπάνια στη θαλάσσα για να µας κάνει µπάνιο ο παπα-Αποστολής µε αγιασµό. Έριχνε νερό µπας και ξυ-πνήσουµε αλλά εµείς τίποτα! Μετά όπως πάντα άρχισαν τους λόγους οι επίσηµοι και όπως πάντα δεν τους άκουγε κανείς. (Ο Στυλιδιώτης ψέλ-νει!)

Οι µαθητές της 
Γ’ λυκείου απο-

δίδουν φόρο 
τιµής στους νε-

κρούς του Πολυ-
τεχνίου.

Εδώ πρόκειται για µια ιστορική φωτογρα-

φία. Οι καθηγητές µας παρακολουθούν 

τον τελικό αγώνα ποδοσφαίρου στο πρω-

τάθληµα Λυκείων του Ν. Αχαΐας. Κατσέ-

νης: “Όνειρο ζω µη µε ξυπνάτε”, Σερέτης: 

παθιασµένος πανηγυρισµός, Καραβότας : 

«Για να δούµε οι ποδοσφαιριστές ξέρουν;..

Αµ δε!»,Κωσταντιπούλου: «Καθαρίστε τα 

καθίσµατα να κάτσουµε, είναι βρώµικα!», 

Γιαννακόπουλος: «Έχει κανείς θεµατογρα-

φία µαζί του να κάνουµε κανένα άγνωστο?», 

Τσούντος: ο µόνος φυσιολογικος.Η διευθύ-

ντρια δε φαίνεται... κάπου θα βγάζει λόγο!

Τρεις γενναίοι µαθητές από τη Β’ λυ-κείου µε το πρόγραµµα COMENIUS επισκέφθηκαν το Βέλγιο. Κάποιοι άλ-λοι πέρσι την Ουγγάρια. Τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν από το σχολείο τους. Κρίµα που δε θα συµβεί το ίδιο µε αυτούς όταν έρθουν στην Ελλάδα και αντικρίσουν το δικό µας σχολείο...

Εδώ τα παιδιά µας 
από την πενταήµε-
ρή τους στη Θεσ-
σαλονίκη. Είναι 

χαρούµενα διότι η 
φωτογραφία τραβή-
χτηκε πριν κάψουν 
το χαλί στοξενοδο-

χείο κι αρχισουν τα 
προβλήµατα!

Παραµονές Χριστουγέννων επισκέφθη-

καν το σχολείο µας παιδιά µε ειδικές 

ανάγκες από το ίδρυµα «κιβωτός της 

αγάπης». Στη φωτογραφία φαίνονται 

παιδιά από το ίδρυµα αυτό και παιδιά 

από το ίδρυµα «ΓΕΛ Κάτω Αχαΐας».

Εδώ οι µαθητές του ΓΕΛ παρακο-

λουθούν τους συµµαθητές τους να 

ιδρώνουν τις φανέλες τους παίζο-

ντας αθλητικά παιχνίδια για καλό 

σκοπό. Φέτος για πρώτη φορά κα-

θιερώθηκε εκείνη τη µέρα σε όλα 

τα σχολεία της χώρας να γίνονται 

αθλητικές εκδηλώσεις µε στόχο 

την καταπολέµηση του ρατσισµού!

Στιγµιότυπο από τη 

γιορτή της 28ης Οκτω-

βρίου. Πολύ ωραία 

γιορτή! ∆ε µας παρα-

κολουθούσε κανείς...

Õ

Õ

Õ
Õ

Õ

Õ

Õ

Õ

Õ

Έτσι λοιπόν κύλησε η ζωή στο σχολείο µας µέχρι τώρα. 
Και συνεχίζεται µε τα ΚΑΛΑ και τα κακά της..!

Η Β’ Λυκείου στο Μουσείο Τύπου. Με θαυµασµό κοιτούσα-

µε τα εκθέµατα. Βέβαια αυτό που µας ενδιέφερε περισσότερο 

ήταν ο καφές που ακολούθησε! Την ίδια ώρα η Α’ βρισκόταν 

στο Ρωµαϊκό Ωδείο και η Γ’ στο Κάστρο της Πάτρας (φωτο-

γραφίες δε βρήκαµε..)

  ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΡΙΤΣΩΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ
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Η 
∆ήµητρα Κατσαρού είναι η κοινωνική λειτουργός στο ίδρυ-
µα Κιβωτός της Αγάπης για παιδιά µε νοητικά και κινητικά 
προβλήµατα. Πρόκειται για µια νεαρή κοπέλα µε ιδιαίτε-
ρα αγωνιστικό πνεύµα και αγάπη για τη δουλειά της. Με 

αφορµή την επίσκεψη κάποιων από τα παιδιά στο σχολείο µας 
στις 18/12/2015 αποφασίσαµε κι εµείς να επισκεφτούµε το 
ίδρυµα στην Πάτρα και να µιλήσουµε µε τη ∆ήµητρα για τη δου-
λειά της αλλά και για τα παιδιά τα οποία το ίδρυµα φιλοξενεί.

Θα θέλαµε αρχικά να µας πεις δύο λόγια για τις σπουδές σου και 
την καριέρα σου, τις εµπειρίες σου έως τώρα.
Λοιπόν εγώ ξεκίνησα από το ΤΕΙ της Πάτρας στο τµήµα Κοι-
νωνικής Εργασίας. Άρχισα εκεί πέρα να δραστηριοποιούµαι 
σε φορείς έξω, όπως είναι το Βοήθεια στο σπίτι, το ΕΚΕΨΥΕ 
(Ελληνικό κέντρο ψυχικής υγιεινής και ερευνών), το οποίο 
ασχολείται µε παιδιά που έχουν ψυχιατρικά προβλήµατα και 
το Κωσταντοπούλειο, τον οίκο ευγηρίας. Έχω συναναστραφεί µε 
οµάδες Ροµά στη σπουδαστική εµπειρία. Έχω συµµετάσχει σε 
ηµερίδες για τον αυτισµό, τη νοητική υστέρηση κλπ, καθώς και 
σε κάποιες οµάδες γονέων και κηδεµόνων.

Στο ίδρυµα πώς βρέθηκες, πως προέκυψε;
Ασχολούµαι µε το ίδρυµα από το 2012. Έκανα την εργαστη-
ριακή µου πρακτική εδώ, την εξαµηνιαία τότε που κάναµε στο 
ΤΕΙ. Έµαθα πολλά κι εγώ από την τότε κοινωνική λειτουργό 
που λεγόταν ∆έσποινα Ξενοφώντος. Άρχισα να δραστηριοποι-
ούµαι µε τέτοιου είδους παιδιά. Να ξέρετε ότι το ίδρυµα αυτό 
είναι το µόνο στην Ελλάδα που φιλοξενεί τόσο βαριά περιστα-
τικά. Αφού τελείωσα την εργαστηριακή συνέχισα, θέλησαν να 
µε κρατήσουν εδώ. Είχα κάνει και αίτηση για παιδοκόµος. Μετά 
από ένα χρόνο πήρα τη θέση της κοινωνικής λειτουργού, αφού 
συνταξιοδοτήθηκε η προηγούµενη. 

Ποιές είναι οι αρµοδιότητές σου στο ίδρυµα, ο ρόλος σου;
Κοιτάξτε να δείτε, ο ρόλος µου εδώ πέρα σε αυτό το συγκεκρι-
µένο πλαίσιο έχει να κάνει µε πάρα πολλά πράγµατα. Πρέπει να 
ασχοληθείς µε τα σχολεία τους, όσα παιδιά πηγαίνουν, φέτος 
καταφέραµε να πάνε δεκαεπτά παιδιά. Ακόµα αν κάποιο παιδί 
αρρωστήσει και χρειαστεί νοσοκοµείο το συνοδεύω εγώ. Πρέ-
πει επίσης να κρατάς µια επαφή µε τους γονείς, όσοι από αυ-
τούς θέλουν, που δεν είναι και πάρα πολλοί έχω να πω. Μέτα 
περισσότερο γραφειοκρατικά πράγµατα, ότι χαρτιά πρέπει να 
κάνεις µέσω ασφαλιστικών φορέων, δικαιολογητικά κλπ. Εί-
ναι πολύ µεγάλο το φάσµα. Επίσης διατηρώ τους κοινωνικούς 
φακέλους τους, τους οποίους ενηµερώνει µόνο η κοινωνική 
λειτουργός και κοινωνικά ιστορικά κρατάει µόνο αυτή.

Πώς κυλάει µια µέρα σου στο ίδρυµα, ποιο ειναι το ωράριό σου;
Συνήθως όταν τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο εγώ έρχοµαι 
στις επτά παρά. Το κανονίζω το ωράριο, δηλαδή αν τα παιδιά 
δεν έχουν σχολείο µπορεί να έρθω στις εφτάµιση που είναι το 
κανονικό ωράριο. Συνήθως όµως τα ετοιµάζω για το σχολείο 
το πρωί, φτιάχνουµε τσάντες, τα µπουφάν τους, περιµένουµε 
τα σχολικά τους, τα οποία φέτος είναι έξι, αφού τα παιδιά είναι 
δεκαεπτά. Έτσι µε αυτό το κοµµάτι ασχολούµαι µέχρι τις ωχτό-
µιση, εννιά παρά. Μετά θα αρχίσω να κάνω τις επισκέψεις µου 
πάνω στους ορόφους να δω πως είναι τα υπόλοιπα παιδιά, αν 
είναι καλά, ή άρρωστα, ενηµερώνω τους γονείς γιατί υπάρχουν 
κάποιοι που παίρνουν καθηµερινά τηλέφωνο να ρωτήσουν. Και 
µετά ασχολούµαι µε τα γραφειοκρατικά όπως σας είπα πριν. Τε-
λειώνω κατά τις τρεισήµισι εκτός αν ετοιµάζουµε κάποια γιορ-
τή, µπορεί να χρειαστεί να έρθω και το απόγευµα. Αναλόγως.

Θα θέλαµε να µας πεις τόσο τα πλεονεκτήµατα όσο και τα µειονε-
κτήµατα της δουλειάς σου.
Είναι καλό από τη µία και κακό από την άλλη ότι συναναστρέ-
φεσαι µε τέτοιου είδους παιδιά. Είναι καλό, γιατί µαθαίνεις 
περισσότερο σαν άνθρωπος εσύ τι γίνεται τελικά στη ζωή, το 
άσχηµο κοµµάτι της ζωής δηλαδή. Και βρίσκεσαι εδώ να πεις 
πως δίνω κι εγώ αυτό που µπορώ να δώσω για να βοηθήσω 
αυτά τα παιδιά. Την αγάπη βέβαια που εισπράττεις, δε νοµίζω 
πως µπορείς να την ανταλλάξεις µε τίποτε άλλο. Καθώς και το 
αίσθηµα της προσφοράς υπήρχε από την πρώτη ηµέρα. Τώρα 
όσο για τα µειονεκτήµατα, κοιτάξτε να δείτε, από τη µια δουλεύ-
εις µε αυτά τα παιδιά και µπορείς να πάρεις πάρα πολλά πράγ-
µατα, από την άλλη όµως απαιτείται µεγάλος αγώνας, διαρκής 
και συνεχόµενος για να µπορέσεις να κρατήσεις σε ένα πολύ 
καλό επίπεδο τα παιδιά του ιδρύµατός µας και γενικότερα το 

ίδρυµα. Θέλει κόπο και υποστήριξη από άλλους. Είναι πολύ 
δύσκολη δουλειά, δε θα πω όχι. Αν κι εγώ τη βλέπω ότι πάω 
να πιω καφέ, δεν τη βλέπω δύσκολη. Μπορεί να στεναχωριέ-
µαι µε κάποια πράγµατα αλλά δεν παύει να είναι της εργασίας, 
οπουδήποτε και να ήσουν δηλαδή κάτι θα σε στεναχωρούσε. 
Με ευχαριστεί πάρα πολύ η δουλειά µου, δε θα έφευγα ποτέ 
από εδω πέρα. Μπορεί να σας φανεί περίεργο, αλλά από την 
πρώτη κιόλας µέρα της πρακτικής εγώ ένιωσα ότι µπαίνω στο 
σπίτι µου.

Να σε ρωτήσουµε κι αυτό..Τα λυπάσαι;
Όχι δεν τα λυπήθηκα ποτέ. Και θα σου πω γιατί. Περισσότερο 
αισθάνοµαι πως θα µπορούσαν να είναι κάπως αλλιώς κάπως 
διαφορετικά τα πράγµατα αλλά καλώς ή κακώς υπάρχει κι αυ-
τή η πλευρά της ζωής. Οπότε όχι δε µπορώ να πω ότι τα λυπή-
θηκα. Περισσότερο αισθανόµουν ότι θα έπρεπε να ήµουν εδώ 
για να τα βοηθήσω ή τουλάχιστον να τα κάνω να είναι χαρού-
µενα και να περνάµε καλά τη µέρα µας. Στεναχωριέµαι µερικές 
φορές για κάποια παιδιά για κάποια συναισθήµατα που βγά-
ζουν και απέναντι σε µένα και απέναντι σε άλλους και µπορεί 
να σκέφτοµαι κι εγώ «Αχ! να ήταν καλά» ή περισσότερο «Αχ! 
να ήταν σπίτι του».

Θα θέλαµε να µας πεις δυο λόγια για τη σχέση σου µε τα παιδιά. 
Γιατί καταλαβαίνουµε πως δεν θα είναι και εύκολο.
Από την πρώτη κιόλας µέρα που ήρθα για πρακτική ένιωσα 
ότι τα παιδιά είχαν «κολλήσει» πάνω µου κατά κάποιο τρόπο. 
∆ηλαδή και θα έρχονταν να µε πάρουν αγκαλιά και θα µε φι-
λούσαν και θα µε φωνάξουν στους ορόφους µε το όνοµά µου. 
Λίγο πολύ όλες οι κοπέλες που είµαστε εδώ αναλαµβάνουµε 
ένα ρόλο «µητέρας» τον οποίο τον παίρνουµε και από τα παι-
διά. Νοµίζουν δηλαδή πως ο καθένας από εµάς είναι η µαµά 
και ο µπαµπάς που θα είχαν στο σπίτι χωρίς να έχουν νιώσει 
το άλλο το συναίσθηµα. Αλλά όσο περνάει ο καιρός γίνοµαι 
όλο και πιο χαρούµενη, µόνο και που θα ακούσω το όνοµά 
µου δηλαδή, µου φτάνει. Με τις πιο δύσκολες περιπτώσεις, 
πρόκειται για παιδιά που είναι κατάκοιτα και µόνο µε το χάδι 
αντιλαµβάνοµαι ότι µε αισθάνονται.

Συναισθηµατικά πώς σε επηρεάζει η δουλειά σου; Αν και ήδη µας 
είπες κάποια πράγµατα.
Λοιπόν άκου να δεις τι γίνεται. Έχω βάλει- έχω µάθει, δεν ξέ-
ρω όπως θες το παίρνεις κι από τη σχολή, ότι δεν εµπλέκουµε 
το εργασιακό κοµµάτι µε το προσωπικό. ∆ηλαδή ότι παίρνω 
από τη δουλειά δεν το πάω στο σπίτι µου. Μπορεί βέβαια να 
συζητήσω κάποια περιστατικά για παράδειγµα µε τον άντρα 
µου, αλλά όχι επειδή περιµένω να µου πει τη λύση, αλλά τα 
λέω περισσότερο για το πως πέρασα τη µέρα µου. ∆ε νοµίζω 
ότι επηρεάζοµαι ιδιαίτερα. Μόνο αν είναι κάτι τελείως έξω από 
τα νερά µου κι αυτά που πιστεύω για το τι πρέπει να γίνεται 
πάνω στα παιδιά. Μόνο για αυτό µπορεί να αντιδράσω. Το µό-
νο πράγµα που µε είχε στεναχωρήσει ήταν µια φορά και µόνο. 
Ήταν η πρώτη φορά που έκλαψα εδώ. Ήταν Χριστούγεννα και 
είχε έρθει ένα σχολείο της Αχαγιάς και είχαµε ένα παιδάκι το 
οποίο είναι το µοναδικό που είχε γεννηθεί φυσιολογικό και 
βρέθηκε εδώ λόγω ατυχήµατος. Κι είχαν έρθει λοιπόν τα παι-
διά εδώ να του πούνε τα κάλαντα και είχε έρθει κι ο αδερφός 
του να τα πει, που ήταν η ηλικιακά κοντά ή δίδυµα, δεν θυµά-

µαι. Και, ναι, συγκινήθηκα µε αυτό. Αλλά ήταν η µόνη φορά. 
∆ύσκολες υπήρξαν και οι περιπτώσεις όπου παιδιά πέθαναν 
εδώ στο ίδρυµα.

Τώρα να περάσουµε λίγο στα παιδιά. Γνωρίζουµε πως είναι 69 αυ-
τή τη στιγµή. Τι ασθένειες παρουσιάζουν;
Λοιπόν το ίδρυµα φιλοξενεί παιδιά µε βαριές νοητικές και 
σωµατικές αναπηρίες τα οποία µπορεί να συνάδουν είτε µε 
κόπωση είτε µε τύφλωση είτε µε παραπληγία είτε µε τετραπλη-
γία κλπ. Μπορεί να συναντήσεις στο δικό µας ίδρυµα νοητική 
καθυστέρηση µε τυφλότητα, σύνδροµο Down,αυτισµό, ψυχο-Down,αυτισµό, ψυχο-,αυτισµό, ψυχο-
κινητική καθυστέρηση, σπαστική τετραπληγία και δείκτη νοη-
µοσύνης φυσικά κάτω του 30. Και µετά κάποια σύνδροµα που 
είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις.

Θα θέλαµε να µας µιλήσεις λίγο γι’ αυτά. ∆ηλαδή, πώς είναι η επι-
κοινωνία τους µε τον κόσµο και πώς αισθάνονται τις καταστάσεις.
Γενικά η επικοινωνία µε εµάς είναι καλή, σε ικανοποιητικό επί-
πεδο, εκτός βέβαια από τις πιο βαριές περιπτώσεις. Ας πούµε 
τα παιδιά του πρώτου ορόφου που είναι πιο ελαφριά περιστα-
τικά και µικρότερα σε ηλικία παιδιά είναι ιδιαίτερα χαρούµενα. 
Αλλά και στους υπόλοιπους ορόφους µε τα πιο βαριά περιστα-
τικά, όταν έρχονται σχολεία, ιδιαίτερα τα Χριστούγεννα που 
είναι έντονες περίοδοι και είναι πολλά άτοµα είναι ιδιαίτερα 
χαρούµενα. Φαίνεται πως τους αρέσει. Βέβαια δεν αντιλαµβά-
νονται ότι βρίσκονται σε ίδρυµα αν και τα περισσότερα έχουν 
ιδρυµατοποιηθεί πλέον. Νοµίζω όµως πως περνάνε ευχάριστα, 
ιδιαίτερα όταν ξεφεύγουν από τον όροφό τους.

Εκτός του ιδρύµατος έχουν άλλα ερεθίσµατα;
Ναι, κοιτάξτε, γίνονται κάποια γεύµατα, κάποιες εκδηλώσεις 
που καλούν τα παιδιά έξω, όπως η δικιά σας για παράδειγµα. 
Στο καρναβάλι εντάσσονται κανονικά, βγαίνουν κάθε χρόνο 
σε γκρουπ της κιβωτού. Επίσης από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 
απογεύµατα πηγαίνουµε σε µια µεγάλη αίθουσα που έχουµε 
κάτω για δηµιουργική απασχόληση. Τη ∆ευτέρα είµαι εγώ µε 
τον Ερυθρό Σταυρό και κάνουµε διάφορες δραστηριότητες είτε 
σε ζωγραφική είτε σε τραγούδι είτε σε χορό. Και Τρίτη, Τετάρ-
τη, Πέµπτη και Παρασκευή έρχονται οι εθελοντές του ∆ήµου 
µαζί µε κάποιους συµβούλους και κάνουν κι αυτοί το δικό τους 
κοµµάτι µε τη δηµιουργική απασχόληση. Τώρα αν κάποιος 
από εµάς θέλει να βγάλει τα παιδιά έξω για ένα φαγητό ή στα 
µαγαζιά ή ακόµα να τα φιλοξενήσει σπίτι του, µπορεί φυσικά.

Υπάρχει προοπτική βελτίωσης, κι αν υπάρχει είναι ορατή;
Από µένα που είµαι νέα και νέα στη δουλειά, άµα θες και λογω 
της ηλικίας µου βλέπω µια προοπτική εξέλιξης, αλλά θα πρέπει 
να συνεργαστούν πολλές ειδικότητες µαζί µε ένα κοινό στόχο. 
Θα πρέπει να συµβαδίζουµε όλοι, να υπάρχει µία εξέλιξη στο 
ίδρυµα. Μιλάω καθαρά προσωπικά και από τη δική µου θέση. 
Γιατί για παράδειγµα δε γινόταν ποτέ Χριστουγεννιάτικη γιορτή 
στο ίδρυµα επειδή θεωρούταν ότι δεν θα µπορέσουν τα παιδιά 
να συµµετέχουν σε τέτοια πράγµατα, αλλά την κάναµε εµείς φέ-
τος και τους άρεσε πολύ.

Για περισσότερες πληροφορίες για το ίδρυµα και τη δράση του 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα τους : www.kivotosagapis.gr καθώς 

και τη σελίδα τους στο facebook «Κιβωτός Αγάπης»

 Συνέντευξη αγάπης ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΡΙΤΣΩΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ
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Ανοίγω µια σκουριασµένη πόρτα.
Το µέρος δεν έχει αλλάξει καθόλου.
Ίδιος πίνακας, ίδια θρανία,
το ίδιο σκιασµένο φως
να εισβάλλει απ’ τα παράθυρα.

Εδώ ήταν που µας έφτιαξαν
Που µας έµαθαν τα “πρέπει” και τα “µη” τους.
Εδώ µας έδωσαν την αλήθεια τους,
κι εµείς την πήραµε – ή έτσι νόµιζαν.

Κοιτάζω τους τέσσερις τοίχους.
Μαρτυράνε τόσα, αν ξέρεις.
Τα έχουν ακούσει όλα.
∆ε µιλούν στον οποιονδήποτε,
µα σε µένα λένε πολλά.

Να, βλέπεις εκείνη την πινελιά;
Είναι απ’ όταν οι βαρβαρικές φωνές τους
χρωµάτισαν αποχρώσεις άγνωστες
στο λευκό καµβά της αθωότητάς µας.

Κι εκείνο το σηµάδι από κιµωλία;
ήταν όταν ο µεγάλος
τη θρυµµάτισε απαιτώντας ησυχία.
Μάλλον κάποιος είχε ψιθυρίσει την αλήθεια.

Μα τι είναι αυτό το παράξενο ένδυµα
στην κρεµάστρα; θα αναρωτιέσαι.
Είναι η στολή που µας φόρεσαν.
Για λίγο φαντάζαµε πανοµοιότυποι.

Στο πίσω µέρος, εκεί στον άδειο τοίχο,
εκεί ζωγραφίζαµε τα όνειρά µας.
Τώρα είναι βαµµένος οµοιόµορφα.
Τα έσβησαν τα όνειρά µας.

Κοίτα στα παράθυρα, υπάρχουν κάγκελα.
Φυλακίζουν την εικόνα της φύσης,
όπως φυλάκιζαν τις σκέψεις µας.
∆εν έπρεπε να ξεφύγουν απ’ τα “σηµαντικά”.

Βιβλία κάτω απ’ τα θρανία.
Είναι µάλλον των νεοσύλλεκτων.
Ούτε αυτά έχουν αλλάξει,
Κωφάλαλοι συγγραφείς διδάσκουν για τραγούδι.
Τι ειρωνεία!

Κοιτάω την καρέκλα στην έδρα.
Από εκεί µας παρακολουθούσαν.
Κάθε κίνηση, κάθε ανάσα.
Έπρεπε να εξασφαλισθεί η τάξη.

∆εν ήταν όµως όλοι έτσι.
Σ’ εκείνη την καρέκλα κάθονταν
και άνθρωποι, όµορφοι άνθρωποι.
Ήξεραν τ’ όνοµά σου, µιλούσαν στην ψυχή σου.

Αυτοί είχαν ξεφύγει
απ’ τα χέρια των βαρβάρων
και µυστικά δίδασκαν την αλήθεια.
∆ε φορούσαν µάσκες,
είχαν κάνει ειρήνη µε τη σκιά τους.

Κλείνω τα µάτια
και θυµάµαι χαµόγελα.
Κάποια τα βλέπω ακόµα, είναι µαζί µου.
Τα άλλα δεν ξέρω τι απέγιναν.

Θυµάµαι ένα ιδιαίτερα.
Ήταν ξεχωριστό απ’ τα υπόλοιπα.
Μου έµαθε να δείχνω το δικό µου.
Να, είδες; ∆ε σε ξέχασα.

Ανοίγω τα µάτια.
Ο ήλιος φαίνεται να κρύφτηκε.
Μάλλον είναι ώρα να φύγω.
Εξάλλου δώδεκα χρόνια ήµουν εδώ.

Γράφω «καλό καλοκαίρι»
στον ξεβαµµένο πίνακα.
Έτσι γράφαµε λίγο πριν κάθε τέλος.

Κι όπως κάνω τα τελευταία βήµατα
προς την έξοδο
µεταφέρω στους τοίχους το µήνυµα µας :

“Υπάρχει ένα λευκό που δε λεκιάζει.
Είµαστε πολλοί. Έχουµε λευκές ψυχές.
Πείτε τους πως είµαστε ευγνώµονες.
Ευχαριστούµε για τα χαµόγελα.
Ευχαριστούµε για τους ανθρώπους”

Σ
ήµερα, σηκώθηκες το πρωί, όπως και κά-
θε πρωί, ετοιµάστηκες και ξεκίνησες για 
το σχολείο. Είτε µε τα πόδια, είτε µε λεο-
φορείο, είτε µε αυτοκίνητο. Έφτασες, έκα-

τσες στο ίδιο θρανίο που κάθεσαι πάντα. Λίγο 
η προσευχή, λίγο το κουδούνι, ξεκίνησε πάλι 
η πρώτη ώρα. Κάτι έχεις διαβάσει, κάτι όχι, 
κάτι ψυθιρίζεις µε το διπλανό και κάπως έτσι 
έχουν περάσει τέσσερεις ώρες. Τέστ σου λέει, 
πέµπτη ώρα. Έχεις διαβάσει, δεν έχεις δια-
βάσει, κάνεις πως ταράζεσαι. Κάποια στιγµή, 
έρχεται µεσηµέρι, εσύ γυρίζεις σπίτι και το πα-
ραλήρηµα τελειώνει. 
Τι κάνεις µετά; Ξεκουράζεσαι για κάτι λεπτά σαν 
δευτερόλεπτα, µαζεύεις το µυαλό σου και ξεκινάς 

για το φροντιστήριο. Κι εκεί που πας µπορεί να 
έχεις διαβάσει, µπορεί όχι, να καταλαβαίνεις ή 
να µην. Αλλά µην αγχώνεσαι, σηµασία έχει ότι 
πας. Κι ότι γυρίζεις (!) Αφού τελειώσει η δια-
δροµή και είσαι πλέον σπίτι κοιτάς το ρολόι και 
συνειδητοποιείς ότι άλλη µια µέρα έχει περάσει. 
Τώρα κουρασµένος-ας πούµε-όπως είσαι, δεν 
το πολυσκέφτεσαι, κοιµάσαι κι αν είσαι τυχερός 
µπορεί να δεις διαφορετικό όνειρο από χτες.
Τώρα µάντεψε. Ανοίγεις τα µάτια σου και σε πε-
ριµένει µια µέρα ίδια µε τη χθεσινή.Τα κουρ-
διστά παιχνίδια παραπατάνε, εµείς όχι. Και 
γιατί; Γιατί πατάµε στα χνάρια ακριβώς που 
φτιάξαµε χτες. Και στα ίδια θα πατήσουµε και 
αύριο. Φαίνεται πως κάπου βγάζει ο δρόµος, 

αλλά µάλλον κύκλους κάνουµε. «Μα..µα οι 
µέρες περνάνε, και τα χρόνια περνάνε, και τε-
λειώνει το σχολείο και..». Και; Επειδή ο χρόνος 
προχωρά µπροστά σηµαίνει ότι εµείς κάνουµε 
το ίδιο; ∆ε µας εµποδίζει ο χρόνος να διαγρά-
φουµε κύκλους. Ούτε να επαναλαµβανόµαστε. 
Ούτε και να πλήττουµε. Γιατί πλήττουµε. Και 
κάπως έτσι, νοµίζουµε πως ζούµε αλλά δε ζού-
µε. Τρώµε γρήγορα, δε γευόµαστε. Μιλάµε µε 
ανθρώπους αλλά δεν τους ακούµε, ούτε αυτοί 
µας ακούν. ∆ιαβάζουµε αλλά δε µαθαίνουµε. 
Και δεν το θέλουµε. Γιατί χωρίς κανείς να το 
παραδέχεται, µας έχουν µάθει τα δύσκολα να 
τα αποφεύγουµε. Κι έτσι δεν µπαίνουµε στον 
κόπο αυτή τη δυσκολία ούτε να την καταλά-

βουµε, ούτε να την αγαπήσουµε. Το χειρότερο, 
όµως, είναι πως και γελάµε και κλαίµε συχνά 
αλλά δίχως να χαιρόµαστε, δίχως να λυπόµα-
στε. Κι αυτό µια διαδικασία ρουτίνας είναι. Μα 
µια ζωή δίχως χαρά, µόχθο και λύπη πώς να 
είναι ευτυχισµένη;
Πιθανά φαίνεται αδιέξοδο η κατάσταση. Απλά 
φαίνεται. ∆ιότι συχνά, υπάρχει κάπου έξοδος. 
Κι αν δεν υπάρχει τη δηµιουργούµε. Μήπως 
σήµερα είναι η µέρα να την αναζητήσεις; Η µέρα 
που θα ξυπνήσεις επειδή θες να δεις το φως, 
που θα περπατήσεις κι ας µην έχεις κάπου να 
πας, που θα µιλήσεις γιατί κάτι έχεις να πεις. 
Η µέρα που θα ζήσεις γιατί είναι προνόµιο. 
Ή µάλλον...δεν το αφήνουµε για αύριο;

 Αύριο πάλι

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΤΙΟ

Της ΑΛΙΚΗΣ ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ

Σ
τις 24/3/2014 πραγµατοποιήθηκε το πρώτο τα-
ξίδι µαθητών µέσω του προγράµµατος Comenius 
µε προορισµό την Ουγγαρία. Ήταν για όλους µας 
(Τόκα Κ., Ρεκούνας Κ., Παλυβού Α., Καρκού-

λια Α., Σίνου Μ., Ανδριόπουλος Μ.) µια αξέχαστη 
εµπειρία τόσο για τα θετικά όσο και για τα αρνητικά 
της, όποια κι αν ήταν αυτά για τον καθένα µας. Προ-
σωπικά, παρόλο που ήταν ένα ταξίδι στο εξωτερικό, 
και κατι το εντελώς καινούργιο, δεν είχα ιδιαίτερα 
υψηλές προσδοκίες. Η αίσθηση αυτή ανατράπηκε 
πολύ πιο γρήγορα απ’ότι περίµενα.
Έχει πέρασει περίπου ένας χρόνος από το ταξίδι, 
αλλά όλα µοιάζουν σα να συνέβησαν χτες. Ξεκινή-
σαµε µε ένα γενικό κλίµα ενθουσιασµού και άγχους 
ταυτόχρονα για τα άγνωστα που µας περίµεναν. Θυ-
µάµαι έντονα το πρώτο βράδυ, αφότου φτάσαµε στο 
αεροδρόµιο και ανεβήκαµε στο λεωφοριάκι που 
θα µας οδηγούσε στο 
χωριό, στις οικογένει-
ες που θα µας φιλοξε-
νούσαν. ∆εν ξέρω για 
τις Βελγίδες που µοι-
ράστηκαν αυτή τη σύ-
ντοµη διαδροµή µαζί 
µας, πάντως στη δική 
µας οµάδα κυριαρχούσε 
ένας παράλογος τρόµος, 
τον οποίο αποφεύγαµε 
αστειευόµενοι. Η ανη-
συχία ήταν έντονη «Πώς 
θα είναι οι άθρωποι αυ-
τοί; Θα ξέρουν Αγγλικά; 
Και τί θα τρώµε; Wifi θα 
έχουν;». 
Η σύγχυση δεν κράτησε για πολύ. Γρήγορα φτά-
σαµε στον προορισµό µας και δεχθήκαµε θερµό 
καλωσόρισµα από τους ξένους οικοδεσπότες µας. 
Για τους συγκεκριµένους θα µπορούσα να µιλάω 
ώρες επί ωρών. Η φιλοξενία τους ήταν απίστευτα 
ευγενική. Η αλήθεια είναι πως η γνώση των Αγγλι-
κών τους δεν ήταν ιδιαίτερα καλή. Το γεγονός αυτό 
όµως αποκάλυψε κάτι το οποίο, για εµένα τουλάχι-
στον, έγινε πρώτη φορά φανερό: η οµιλία δεν είναι 
απαραίτητη για την δηµιουργία αίσθησης. Ήµουν 
σε ένα σπίτι ξένο, µε ανθρώπους που γνώριζα για 
πρώτη φορά, κι όµως το περιβάλλον ήταν πρωτό-
γνωρα οικείο. Τα ζεστά χαµόγελα της µητέρας και 
η αθωότητα στον ενθουσιασµό των παιδιών ήταν 
πράγµατα που για πρώτη φορά εκτίµησα τόσο στη 
σιώπη. Και πάντοτε υπήρχε τρόπος να γελάσουµε, 
να ενθουσιαστούµε, να καταλάβουµε ο ένας τον άλ-
λο, γιατί αυτά είναι πέρα από γλωσσικά εµπόδια, 
µιλιούνται µε µια γλώσσα κοινή για όλους. Το ίδιο 
µπορώ να πω και για τα παιδιά από τις άλλες χώ-

ρες. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα καταφέ-
ραµε να συνδεθούµε µεταξύ µας σαν άτοµα αλλά 
κυρίως σαν οµάδα. Οι διαφορές στην κουλτούρα 
έγιναν αυτόµατα ένα παιχνίδι ανταλλαγής γνώσεων 
και ίσως ο κυριότερος συνδετικός κρίκος µετά την 
ηλικία και τις κοινές εµπειρίες που αποκτήσαµε.
Εκτός από ευχάριστα και ανθρώπινα συναισθή-
µατα, το ταξίδι αυτό µας άφησε και πληθώρα ει-
κόνων. Από τα ταπεινά αλλά φροντισµένα σπίτια 
στο Orkeny µέχρι και τη θεαµατική Βουδαπέστη, 
όλα θυµίζουν όνειρο. Κατά τη διάρκεια των περιη-
γήσεων µας ήµασταν ανάλογα µε το µέρος διαφο-
ρετικοί άνθρωποι. Στο Opusztaszer, µια τεράστιας 
έκτασης αναπαράσταση παλιών Ούγγρικων χωριών, 
υποδυθήκαµε τους κατοίκους τους, καθώς παίζαµε 
τοξοβολία και καθόµασταν στις σκηνές τους. Στην 
πόλη της Βουδαπέστης ακούσαµε και αισθανθήκαµε 

τις παραµυθένιες ιστο-
ρίες που αποκάλυπτε 
η αρχιτεκτονική των 
παλαιότερων κτηρίων 
της πόλης και ιδιαίτε-
ρα το κάστρο της. Στην 
Invisible Exhibition 
(µια βιωµατική προ-
σέγγιση στην τυφλό-
τητα) περιηγηθήκαµε 
σε ένα σπίτι µε φώτα 
κλειστά και βαλθήκα-
µε να «δούµε» δίχως 
όραση, εκτιµώντας έτσι 
ίσως λίγο περισσότερο 
το φως µας. Κι αυτές εί-
ναι µόνο λίγες από τις 

εικόνες που θα µας µείνουν, πιστεύω, σε όλους, 
αξέχαστες. ∆εν αποτελούν όµως απλά όµορφες ανα-
µνήσεις αλλά και µία ακόµα αποκάλυψη, την οποία 
κάποιος µπορεί να είχε ήδη κατακτήσει απλά και 
µόνο ταξιδεύοντας µε αεροπλάνο: ο κόσµος είναι 
πόλυ µεγαλύτερος από αυτά που βλέπουµε καθη-
µερινά κι εµείς πολύ πιο µικροί µπροστά του. Εί-
ναι αξιοθαύµαστο το πως µπορείς να ξεχωρίσεις 
ίσως καλύτερα τα σηµαντικά απο τα ασήµαντα όταν 
τα βλέπεις από ψηλά.
Το ταξίδι για τους περισσότερους ήταν κάτι πολύ 
καινούργιο, τόσο επειδή βγήκαµε για πρώτη φορά 
έξω από τη χώρα µας όσο και γιατί αυτό έγινε στα 
πλαίσια του προγράµµατος Comenius. Θα παρα-
µείνει σίγουρα µια ευχάριστη σχολική ανάµνηση 
αλλά και εµπειρία ζωής που θα κουβαλήσουµε µαζί 
µας τα επόµενα χρόνια. Είµαι ιδιαίτερα ευγνώµων 
που µου δόθηκε η ευκαιρία αυτή. Πραγµατικά άξι-
ζε και εύχοµαι στην τελευταία οµάδα παιδιών που 
ταξιδεύει να περάσει εξίσου όµορφα.

Αφήνοντας χνάρια 
στην Ο Υ Γ ΓΑ Ρ Ι Α
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Οι Βαθµοί copies κτώνται...

Σ
ύµφωνα µε τους ειδικούς οι µαθητές φαίνεται πως 
αντιγράφουν όταν αγχώνονται. Ο Έρικ Άντερ-
µαν, καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήµιο 
του Οχάιο, εξηγεί ότι καθώς η πίεση για καλούς 

βαθµούς αυξάνεται προκαλείται ανοδική τάση στη 
συχνότητα εµφάνισης του φαινοµένου της αντιγρα-
φής στο σχολείο. Επιρρεπείς φαίνεται πως είναι 
οι µαθητές που στοχεύουν σε υψηλή βαθµολογία 
επηρεαζόµενοι περισσότερο από εξωγενείς παράγο-
ντες και όχι από την επιθυµία τους για γνώση. Με 
αφορµή τα παραπάνω και άλλες σχετικές έρευνες 
(που δεν διαβάσαµε, εννοείται...) αποφασίσαµε να 
στρέψουµε το ερευνητικό µας δαιµόνιο πάνω στο 
φόβο και τον τρόµο των καθηγητών, στη µάστιγα του 
ελληνικού σχολείου, στην καταδίκη του εκπαιδευτι-
κού συστήµατος... στην πρακτική της ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ! 

Στο σχολείο µας, λοιπόν, διεξήχθη έρευνα το 
διάστηµα 11/2/2015 έως 20/2/2015 προκειµέ-
νου να εκτιµήσουµε την έκταση του φαινοµένου της 
αντιγραφής αλλά και να αναδείξουµε την τέχνη του 
αντιγράφειν (εννοείται χωρίς να γίνεις αντιληπτός/ή 
από τον επιτηρητή). Η δειγµατοληψία ήταν τυχαία 
και τελικά οι συµµετέχοντες στην έρευνα έφτασαν 
τους 61 µαθητές. Ως εργαλείο συλλογής δεδοµένων 
στην έρευνά µας χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολό-
γιο µε 11 ερωτήσεις (ανοιχτού και κλειστού τύπου), 
το οποίο κατασκευάστηκε µε το λογισµικό Φόρµες 
της Google. Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων 
έγινε ψηφιακά, σε χώρο του σχολείου που είχε δι-
αµορφωθεί κατάλληλα για τις ανάγκες της έρευνας 
(δηλαδή υπήρχε ένας φορητός υπολογιστής στη βι-
βλιοθήκη του σχολείου...είχαµε και µουσική...). Ο 
µέσος χρόνος συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου 
ξεπερνούσε οριακά τα 5 λεπτά (για αυτούς που το 
προσέγγισαν µε βαθειά σκέψη και περισυλλογή). 
Να σηµειωθεί πως ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα 
µέτρα για να αποτραπεί κάθε απόπειρα αντιγραφής 
από τους συµµετέχοντες (δεν είµαστε σίγουροι ότι 
τα καταφέραµε...).

 
Γράφηµα 1
Συχνότητα εµφάνισης της αντιγραφής στο σχολείο
Το πρώτο ερώτηµα που θέσαµε στους συµµετέχο-

ντες στην έρευνα αφορούσε τη συχνότητα της αντι-
γραφής. Συγκεκριµένα ρωτήσαµε: «Πόσο συχνή είναι 

η αντιγραφή, ως µαθητική πρακτική, στο σχολείο;». 
Όπως φαίνεται στο πρώτο γράφηµα, δεν χώρα αµ-
φιβολία το γεγονός ότι το εξασκούµε το αντικείµενο 
συστηµατικά... ∆εν υπάρχει ούτε ένας µαθητής που 
να µην καταµαρτυρεί την εµφάνιση της αντιγραφής!

Στο βασανιστικό ερώτηµα «Υπάρχει µαθητής που 
δεν έχει αντιγράψει ποτέ;» οι απαντήσεις ξεκάθαρα 
αποτύπωσαν την πραγµατικότητα (βλέπε γράφηµα 
2)... είναι σχεδόν αδύνατη η ύπαρξη τέτοιου µαθητή 
και αν υπάρχει τότε είναι άµεση και άκρως επιτα-
κτική η ανάγκη παρέµβασης της UNESCO ώστε να 
προστατευτεί αυτό το σπάνιο είδος ως «Μνηµείο» 
(Παγκόσµιας) πολιτιστικής κληρονοµιάς... 

 
Γράφηµα 2. 
Απαντήσεις στο ερώτηµα: «Υπάρχει µαθητής που 

δεν έχει αντιγράψει ποτέ;»
Όταν ρωτήθηκαν σε προσωπικό επίπεδο, οι συµ-

µετέχοντες στην έρευνα, αν έχουν αντιγράψει ποτέ, 
φάνηκε πως οι περισσότεροι, από αυτούς που απά-
ντησαν (49/52), έχουν προσπαθήσει τουλάχιστον 
µια φορά στη σχολική τους διαδροµή τους να αντι-
γράψουν. Οµολογούν ωστόσο κάποιοι, πως δεν τα 
κατάφεραν τελικά... (φαίνεται, λοιπόν πως έχει δί-
κιο, ο John Ray όταν λέει: «πολλοί χωρίς τιµωρία, 
κανένας χωρίς αµαρτία...») 

 
Γράφηµα 3. 
Το καλό σκονάκι θέλει το χρόνο του...
Αν τώρα αναρωτηθήκατε ποτέ πόσο χρόνο απαιτεί 

η κατασκευή ενός καλού σκονακίου, τότε σας έχου-
µε την απάντηση ή τέλος πάντων την επικρατούσα 
άποψη των 61 µαθητών που συµµετείχαν στην έρευ-
να. Θα διαπιστώσετε, λοιπόν, στο γράφηµα 3 ότι για 
τους ειδήµονες στο χώρο της δηµιουργικής αντιγρα-
φής ένα καλό σκονάκι µπορεί να δηµιουργηθεί σε 
λιγότερο από 10 λεπτά. Ισχυρή όµως εµφανίζεται 
και η επιλογή του µισάωρου ως απαιτούµενος χρό-
νος για το ιδανικό σκονάκι (άποψη, µάλλον, από 
ερασιτέχνες σκονακογράφους... παιδιά µήπως να 
διαβάζατε καλύτερα;)

 
Γράφηµα 4. 
Οι απαντήσεις των µαθητών στην ερώτηση: 
«Ποιο µάθηµα χρειάζεται απαραιτήτως το σκο-

νάκι του;»
Στη συνέχεια ζητήσαµε από τους µαθητές να µας 

υποδείξουν αν υπάρχει κάποιο µάθηµα που χρει-
άζεται απαραιτήτως το σκονάκι του. Φανταζόµαστε 
πως δεν θα εκπλαγεί κανείς όταν µάθει πως υπάρχει 
τέτοιο µάθηµα και δεν είναι άλλο από την ιστορία... 
(ιστορία µου, αµαρτία µου, πάθος µου µεγάλο... 
χρειάστηκαν αρκετά σχολικά χρόνια ΚΑΙ αυτή η 
έρευνα για να καταλάβουµε τι εννοούσε η αοιδός...)

Γράφηµα 5. 
Ποια θεωρείται καλύτερη κρυψώνα για το σκο-

νάκι; 
Αποφασίζεις, λοιπόν, να κάνεις αντιγραφή, φτιά-

χνεις το σκονάκι... και είσαι έτοιµος να αντιµετω-
πίσεις το κρισιµότερο των ερωτηµάτων: Πού θα 
κρύψεις το σκονάκι; Οι επιλογές, όπως φαίνεται 
στο γράφηµα 5, πολλές... (ψάξε, ψάξε, δεν θα το 
βρεις... εκτός αν κοιτάξεις στην τσέπη!)

 
Γράφηµα 6. 
Άλλες µέθοδοι αντιγραφής
Η αντιγραφή ωστόσο δεν γίνεται µόνο µε σκο-

νάκια, υπάρχουν κι άλλες µέθοδοι, πιο συνεργατι-
κές ίσως, µε περισσότερη επικοινωνία σίγουρα, µε 
αίσθηση αλτρουισµού, µε πράξεις που ενισχύουν 
και ατσαλώνουν τις µαθητικές φιλίες (αν πετύχει 
βεβαίως η αντιγραφή... εκ του αποτελέσµατος κρι-
νόµαστε όλοι, µην το ξεχνάµε αυτό...). Ζητήσαµε 
λοιπόν, από τους µαθητές να επιλέξουν από µια 
λίστα την πιο διαδεδοµένη τεχνική αντιγραφής. 
Στο γράφηµα 6 παρουσιάζονται τα ευρήµατα στο 
συγκεκριµένο ερώτηµα. Εύκολα αντιλαµβάνεται 
κανείς την παράφραση της παροιµίας «πες µου 
το διπλανό / µπροστινό (κλπ) σου, να σου πω τι 
βαθµό θα πάρεις...»

  Φυσικά, όταν ένας µαθητής επιχειρεί να αντι-
γράψει, αντιµετωπίζει και την πιθανότητα να γίνει 
αντιληπτός από τον επιτηρητή. Ποια είναι τότε η 
αντίδραση των µαθητών; Στο σχετικό ερώτηµα απά-
ντησαν 52 µαθητές. Σχεδόν σε όλες τις απαντήσεις 
εµπεριέχεται άρνηση της αντιγραφής. Πολλές φο-
ρές, µάλιστα, ο µαθητής απαντάει: «Εγωωωωώ, τι 
λέτε τώρα;» ή συνηθίζεται το «τρελαθήκατε κύριε;;;». 
Άλλοι µαθητές απλά το αγνοούν (3/52) και συνεχί-

ζουν ακάθεκτοι, ή δεν αντιδρούν (3/52). Κάποιοι 
µαθητές, σύµφωνα µε τους ερωτώµενους, αντιδρούν 
µε εκνευρισµό (1/52), άλλοι µε έκπληξη (1/52) 
ή παράπονο (1/52), ενώ υπάρχουν και αυτοί που 
ταράζονται (1/52). Φαίνεται, ωστόσο, πως υφί-
σταται και µερίδα µαθητών που αντιµετωπίζει την 
αποκάλυψη της αντιγραφής χαλαραααά (5/52). Το 
εύρηµα που κάνει αίσθηση εντούτοις, είναι το γε-
γονός πως στο συγκεκριµένο δείγµα ερωτηθέντων 
δεν σηµειώθηκε καµία απάντηση παραδοχής της 
αντιγραφής... τυχαίο; (Φαίνεται πως σχεδόν όλοι 
αντιγράφουν αλλά κανένας δεν το παραδέχεται...
τουλάχιστον επ’ αυτοφώρω)

Ολοκληρώνοντας την έρευνα για την αντιγρα-
φή αποµένει µια (και πιθανότατα η σηµαντικότε-
ρη) ερώτηση... Υπάρχει άραγε µαθητής σε τούτο 
το σχολείο που να έχει τελειοποιήσει την τέχνη 
του αντιγράφειν; Με άλλα λόγια υφίσταται «Βασι-
λιάς ή Βασίλισσα» στον οποίο να υποκλίνονται οι 
κοινοί αντιγραφίσκοι της σχολικής τάξης; Στη συ-
γκεκριµένη ερώτηση απάντησαν 47 µαθητές και 
στις απαντήσεις τους εµφανίζονται 32 διαφορετικά 
ονόµατα (!!!). Αδιέξοδο. Αλλά αν επιµείνουµε στα 
αποτελέσµατά µας µε διεισδυτικότερη µατιά µπο-
ρεί κανείς να ξεχωρίσει τους Γ∆ και ΑΓ, έκαστος µε 
4 αναφορές από τους συµµετέχοντες στην έρευνα. 
Keep c(l)oping lads... 

Κλείνοντας, σίγουρα θα πρέπει να αναφέρουµε 
πως αν πραγµατικά αξίζει να αντιγράψουµε κάτι 
(σε τούτη τη ζωή)... τότε δεν είναι τίποτα άλλο από 
το ΧΑΜΟΓΕΛΟ...

ΧαµοΓΕΛ.Α., λοιπόν, είναι µεταδοτική... (η εφη-
µερίδα εννοούµε...)

Σηµείωση προς τους καθηγητές: Παρακαλούµε 
µην δώσετε ιδιαίτερη σηµασία στις λεπτοµέρειες 
που αναφέρονται παραπάνω γιατί όπως λένε και 
οι βιολόγοι, η περιβαλλοντική πίεση (π.χ. αν χρη-
σιµοποιηθούν τα παραπάνω εναντίον µας) οδηγεί 
σε εξέλιξη και βελτίωση .... της τεχνικής (εν προ-
κειµένω). 

Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε στην 
έρευνα µπορείτε να το επισκεφθείτε στην ακόλουθη 
διεύθυνση: https://docs.google.com/forms/d/1D
NXJAQ8xaiBOqYzaojXw6wGG33DNmflwFVpp5
ZUds7k/viewform?usp=send_form 

Γράφηµα 1
Συχνότητα εµφάνισης της αντιγραφής στο σχολείο

Γράφηµα 2. 
Απαντήσεις στο ερώτηµα: «Υπάρχει µαθητής που δεν έχει αντιγράψει ποτέ;»

Γράφηµα 3. 
Το καλό σκονάκι θέλει το χρόνο του...

Γράφηµα 4. 
Ποιο µάθηµα χρειάζεται... το σκονάκι του; 

Γράφηµα 5. 
Ποια θεωρείται καλύτερη κρυψώνα για το σκονάκι;

Γράφηµα 6. 
Άλλες µέθοδοι αντιγραφής

ΤΩΝ ΜΙΧΑΛΗ ΤΟΠΤΣΗ, ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΠΤΣΗ, 
ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΗ ΦΕΡΤΑΚΗ
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Ο Αργύρης Σουρανής είναι 
ένας 17χρονος ταλαντούχος 
αθλητής του ποδοσφαίρου 
ο οποίος βοήθησε για την 
πρώτη κατάκτηση του κυ-
πέλου στο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ στους σχολι-
κούς αγώνες.

 
Από ποιά ηλικία άρχισες να ασχο-
λείσαι µε το ποδόσφαιρο;
Το ποδόσφαιρο το αγάπησα από µι-
κρή ηλικία γι’ αυτό και ασχολήθηκα 
από αρκετά µικρή ηλικία. Έξι ετών 
ξεκίνησα στον Παµπατραϊκό και έπει-
τα στον Πρωτέα και τέλος µέχρι και 
πριν λίγο καιρό στην Αχαϊκή.

Πόσο εύκολο ήταν για εσένα να 
συνδυάσεις το σχολείο παίζοντας 
σε µια επαγγελµατική οµάδα;
∆εν ήταν καθόλου εύκολο γιατί εί-
χα πολλές υποχρεώσεις και έφτασα 
στην δυσάρεστη θέση να διακόψω τις 
προπονήσεις µου µε την Αχαϊκή. Κυ-
ρίως στόχος µου έγινε το διάβασµα 
για να καταφέρω να επιτύχω στις 
πανελλαδικές εξετάσεις.

Όπως κάθε παιδί της ηλικίας σου 
έχεις κάποιο πρότυπο ποδοσφαι-
ριστή;
 Εύκολη ερώτηση χαχαχα όπως και 
τα περισσότερα παιδιά, θαυµάζω ιδι-
αίτερα τον Mesi

Στο µέλλον θα ήθελες να ασχολη-
θείς µε το ποδόσφαιρο;
 Ναι θα ήθελα να δω επαγγελµατικά 
το ποδόσφαιρο γιατί είναι κάτι που 
αγαπώ και µε ευχαριστεί.

Πως νιώθεις γι’ αυτό το ποδο-
σφαιρικό ταξίδι που απέφερε την 
κούπα για πρώτη φορά στο Γενικό 
Λύκειο Κ. Αχαΐας;
 Στην αρχή δεν το πιστεύαµε πως θα 
φτάναµε τόσο ψηλά , κανένας δεν το 
πίστευε αλλά καταφέραµε µέσα από 
µεγάλη προσπάθεια να κατακτήσου-
µε το κύπελλο.

Ποιοι σηµαντικοί παράγοντες σας 
οδήγησαν στην νίκη;
 Το καλό κλίµα που υπήρχε στην οµά-
δα και το ότι η οµάδα απαρτιζόταν 
από πολύ καλούς παίκτες.

Πως ήταν οι σχέσεις µε τους συ-
µπαίκτες της σχολικής οµάδας;
 ∆εν υπήρχαν κόντρες ούτε παρεξη-
γήσεις, είµασταν όλοι ενωµένοι και 
γι’ αυτό καταφέραµε την κατάκτηση 
του κυπέλου.

Όταν έβαζες τα γκολ µε την σχο-
λική οµάδα πως ένιωθες; Γενι-
κότερα πριν τους αγώνες σου 
αγχωνόσουν;
 Ένιωθα ικανοποίηση και µεγάλη τιµή 
εφόσον εκπροσωπούσα το σχολείο 
µου. Μικρός αγχωνόµουν πολύ, τώ-
ρα όχι και τόσο.

Τέλος, ποιόν θα ξεχώριζες στην 
πορεία που διένυσε η σχολική 
οµάδα;
 Τρεις παίκτες µπορώ να ξεχωρίσω 
σε αυτήν την πορεία, τον ∆ρόσο Γ. 
που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στα πέ-
ναλντι , τον Φραγκούλια ∆. ο οποίος 
ήταν ηγέτης στην άµυνα και τέλος τον 
Λιάκο Γ. ο οποίος έκανε πάντα πολύ 
καλές εµφανίσεις.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΡΓΥΡΗ ΣΟΥΡΑΝΗ Της ΝΑΝΤΙΑΣ ΤΣΟΜΟ, του ΑΛΕΞ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ και του ΑΓ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
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βρες τους καθηγητές ìας

1
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1. Αναµνηστική φωτογραφία της 
οµάδας του ΓΕΛ Κ. Αχαΐας, πρω-
ταθλήτριας στο Σχολικό πρωτάθλη-
µα ποδοσφαίρου οµάδων Λυκείου 
του Νοµού Αχαΐας για το σχολικό 
έτος 2014 – 2015, υπό την καθο-
δήγηση του προπονητή κ. Μπουρ-
δόπουλου Στ. 
2. Στιγµιότυπο από τον αγώνα µε το 
ΓΕΛ Ριόλου (Α΄ΦΑΣΗ). Σκόρερ και 
των τριών τερµάτων το αστέρι της 
οµάδας Σουρανής Α. 
3. Σε έναν επεισοδιακό αγώνα µε 
ένταση τόσο στον αγωνιστικό χώρο 
όσο και στις κερκίδες, η οµάδα του 
σχολείου µας κατάφερε σηµαντική 
νίκη απέναντι στο ΕΠΑΛ Κ. Αχαΐας. 
Σκόρερ οι Σουρανής Α. (2) και Φρα-
γκούλιας Ν. 
4. Στην προηµιτελική φάση αντιµετω-
πίσαµε το 7ο ΓΕΛ Πατρών. Ο Αγώνας 
οδηγήθηκε στα πέναλτι όπου επικρα-
τήσαµε (3-4) χάρις στον εξαιρετικό 
τερµατοφύλακά µας ∆ρόσο Γ.
5. Πανηγυρισµοί για την ιστορική 
πρόκριση στον τελικό µετά από την 
επικράτηση στα πέναλτι απέναντι στο 
1ο ΕΠΑΛ Πατρών.
6. Τίποτα... τίποτα ... δεν µας σταµα-
τά! Το τρένο της Κ. Αχαΐας ξεπέρασε 
εµφατικά και το εµπόδιο του ΕΠΑΛ 
Παραλίας στον τελικό. Σκόρερ οι Σου-
ρανής, Νικολόπουλος και Βούρδου-
λας, τον οποίο αποθανάτισε η κάµερα 
να σκοράρει µε απαράµιλλη τεχνική 
και στυλ «µεγάλου παίχτου» κατά τη 
γνωστή Αλεφάντειο ρήση...
7. Η ώρα της απονοµής του κυπέ-
λου στην πρωταθλήτρια οµάδα και 
στον «γιγαντοτεράστιο» αρχηγό µας 
Φραγκούλια ∆... Όλοι µια αγκαλιά!!!
8. Νάτοι... νάτοι... οι ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ!!!
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