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Ο θίινο ηεο Πξέβεδαο θ. Εαρόπνπινο Θαλάζεο ηηκά κε δύν ιόγηα ηνλ Γάζθαιν 

Καζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ Γξάθν Γεώξγην πνπ έθπγε από ηε δσή ζηα 73 ηνπ ρξόληα. 

Ο Γηώξγνο Γξάθνο θαηαγόηαλ από ην Θεζπξσηηθό Ζπείξνπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Υνύληαο ιόγσ ηεο αληηδηθηαηνξηθήο ηνπ δξάζεο δηαγξάθεθε 

από θνηηεηήο θαη γηα απηόλ ηνλ ιόγν δηέθπγε ζηε Γεξκαλία. 

Δπηζηξέθνληαο ζηελ Διιάδα εθιέρηεθε θαζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθό Σκήκα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Ήηαλ παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη απέθηεζε ηέζζεξα 

παηδηά. 

Ζ θεδεία ηνπ ηειέζηεθε ζην Θεζπξσηηθό Ζπείξνπ ζηηο 11/8/2019.Σα πλεπκαηηθά ηνπ 

παηδηά, ρηιηάδεο δάζθαινη ζε όιε ηελ Διιάδα, ζα ζπκνύληαη κε αγάπε ηνλ θαζεγεηή 

Γηώξγν Γξάθν. Καιό ηνπ ηαμίδη. 
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Γξάθεη ν εθπαηδεπηηθόο Υξήζηνο Αιεμόπνπινο 

In memoriam 

  

ηνλ  «αιεζηλό Γάζθαιν», ηνλ «νξακαηηζηή Δηδηθό Παηδαγσγό», ηνλ «ππέξνρν 

Άλζξσπν»  

Γεώργιο  Δράκο ηνπ Γεκεηξίνπ  

Οκόηηκν Καζεγεηή ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ ΔΚΠΑ  ζηνλ Σνκέα ηεο Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο 

θαη Φπρνινγίαο,  άνθλν ζεξάπνληα ηνπ «γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ» ηεο «Δηδηθήο 

Παηδαγσγηθήο ησλ Πξνβιεκάησλ Λόγνπ θαη Οκηιίαο, Λνγνπαηδείαο-Λνγνζεξαπείαο» 

εβαζηέ Γάζθαιε , 

ηνύηε ηελ ραιεπή ώξα αηζζάλνκαη έληνλε ηελ αλάγθε  λα εθθξάζσ –επίηξεςέ κνπ- 

δεκνζίσο, ηε βαζύηαηε ιύπε πνπ κε ζπλέρεη , ηελ ζπληξηβή πνπ κε ζπγθινλίδεη γηα 

ηελ αδόθεηε εθδεκία ζνπ θαη ην ζπκό πνπ κε ηαξάζζεη  ελαληίνλ ηνπ εαπηνύ κνπ πνπ 

δπζηπρώο δελ θαηέζηε εθηθηό λα ζε επηζθεθζώ έζησ θαη ηελ ύζηαηε ζηηγκή γηα λα ζε 

απνραηξεηήζσ  πξηλ από ηελ νξηζηηθή θαη ακεηάθιεηε αλαρώξεζή ζνπ. 

Χο ειάρηζηε έθθξαζε επγλσκνζύλεο θαη ζεβαζκνύ πξνο ην πξόζσπό ζνπ ζα ήζεια 

λα κνηξαζζώ ζήκεξα καδί  κε ηνπο θαινπξναίξεηνπο αλαγλώζηεο ηόζν απηνύο πνπ 



είραλ ηελ ηηκή θαη ηελ επθαηξία λα ζε γλσξίζνπλ πξνζσπηθά όζν θαη εθείλνπο πνπ 

δελ ζε γλώξηζαλ,  θάπνηεο, πξνζσπηθέο, πεληρξέο ζθέςεηο πνπ απνπεηξώληαη αηειώο 

λα πεξηγξάςνπλ απνζπαζκαηηθά ην ζπάλην ήζνο, ηελ εκβξηζή επηζηεκνληθή θαη άξηηα 

παηδαγσγηθή ζπγθξόηεζε πνπ ζε δηέθξηλε θαζ’ όιε ηελ αγσληζηηθή πνξεία ηεο δσήο 

ζνπ. 

Γλσξίδσ θαιά, Γάζθαιε, όηη απέθεπγεο πάληα ηα κεγάια ιόγηα θαζώο θαη ηα 

ππεξβνιηθά ή θαη θνιαθεπηηθά εγθώκηα από ηνπο άιινπο γηα ηνλ εαπηό ζνπ αθνύ δελ 

είρεο πνηέ ηελ εκκαλή αλάγθε γηα αλαγλώξηζε, πξνβνιή θαη θπξηαξρία. 

πκπησκαηηθώο, Γάζθαιε, πιεξνθνξήζεθα πεξίιππνο γηα ηελ κεηάζηαζή ζνπ «εηο 

ρώξα δώλησλ» από ην δεκνζηεπκέλν ζρεηηθό άξζξν ηνπ νκόηηκνπ Καζεγεηνύ 

πγθξηηηθήο Παηδαγσγηθήο, ηνπ ζπκθνηηεηή θαη ζπλαγσληζηή ζνπ, θνπ ήθε 

Μπνπδάθε ζηε δηαδηθηπαθή ηζηνζειίδα ηνπ www.alfavita.gr, πνπ ππέπεζε  όισο 

ηπραίσο ζηελ αληίιεςή κνπ  θαη από εθείλε ηε ζηηγκή, άξρηζαλ λα επαλέξρνληαη 

«ζηαδηαθά» θαη «ζπαξαθηηθά», όιεο νη «αλακλήζεηο» ηεο «επεηζνδηαθήο κλήκεο» ηνπ 

παξειζόληνο, από ηελ πξώηε ζπλάληεζε θαη γλσξηκία καδί ζνπ, ζην ΜΓΓΔ, ζην 

κάζεκά ζνπ, θαηά ην ρεηκεξηλό Δμάκελν 1997-1998, ζηελ θαηεύζπλζε ηεο Δηδηθήο 

Αγσγήο. 

Σόηε ελζπκνύκαη πώο εληππσζίαδε ακέζσο αθελόο ε απαξάκηιιε ακεζόηεηα ηεο 

επηθνηλσλίαο κε ηελ ελζνπζηώδε θαη έκθπηε πνηεηηθόηεηα ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ 

ζνπ, ηηο απζόξκεηεο θαη δσεξέο, πξνζσπηθέο, βησκαηηθέο (απην)αλαθνξέο, 

απαιιαγκέλεο από ην θόβν ηεο έθζεζεο έκπξνζζελ ηνπ άγλσζηνπ αθξναηεξίνπ, ε 

ηεθκεξησκέλε θαηάθαζε ζνπ ζηε ζρεηηθόηεηα ηεο  ζεηηθηζηηθήο αληίιεςεο ηεο 

επηζηήκεο θαη ησλ αληηθεηκεληθώλ νξίσλ ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο, ν πεγαίνο 

απηνζαξθαζκόο ηεο «αθαδεκατθήο απζεληίαο». πγρξόλσο δε από ηελ άιιε, ε 

νξκεηηθόηεηα ηνπ παηδαγσγηθνύ ζνπ δήινπ γηα νπζηαζηηθέο θαη θαηλνηόκεο 

εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ε έκπξαθηε παηδαγσγηθή αληηκεηώπηζε ζνπ ζε ζέκαηα 

«εηεξόηεηαο-δηαθνξεηηθόηεηαο» πέξα από ηελ εθαξκνγή είηε επηζηεκνληθνθαλώλ 

κνληέισλ είηε θηιαλζξσπηθώλ παξεκβάζεσλ, εμέπιεηηαλ –νκνινγώ- επράξηζηα, ηνλ 

πξσηνεηή θνηηεηή θαη ηνλ κεηεθπαηδεπόκελν δάζθαιν θαη δεκηνπξγνύζαλ κε θπζηθό 

ηξόπν ηελ ζθνπνύκελε «νηθείωζε» κέζα από ηελ επθηαία «παηδαγσγηθή  

Begegnung(Σπλάληεζε)» αλάκεζα ζηνλ Γάζθαιν θαη ηνλ Μαζεηή, νηθνδνκώληαο δε 

έηζη ηελ εδξαία εηο ην δηελεθέο παηδαγωγηθή ζρέζε κε απώηεξν ζθνπό ηελ 

Entfaltung(Εθδίπιωζε) όισλ ησλ δπλάκεη ηθαλνηήησλ ηνπ θαζελόο. 

Πηζαλώο δε απηή, ε ηδηαίηεξε, απζόξκεηε θαη νξκεηηθή παηδαγσγηθή ζπκπεξηθνξά 

ζνπ λα δεκηνπξγνύζε ζπρλά εξσηεκαηηθά πξνο ην πξόζσπό ζνπ, σο «ζεκείνλ 

αληηιεγόκελνλ», αιιά θεπ δηα απηνύο «ζπζρέηηδαλ θνπηά». 

Χο locus θαη ζεκείν ζπλαληίιεςεο απεηέιεζε ην γεγνλόο ηεο γεξκαλνκάζεηάο κνπ 

(επίπεδν Γ1) θαη ην όηη κόιηο είρα επηζηξέςεη από ηελ απόζπαζή κνπ ζε ζρνιεία ηεο 

Γεξκαλίαο. Έηζη ζην πιαίζην ηεο αλάιεςεο εξγαζηώλ γηα ηελ εμέηαζε ηνπ 

καζήκαηνο, κνπ αλέζεζεο «δνθηκαζηηθά» ηε κεηάθξαζε από ηε γεξκαληθή γιώζζα 

ελόο άξζξνπ ζρεηηθά κε ηελ εηδηθή αγσγή θαη ηελ εθπαίδεπζε ζηελ Δπξώπε. Απηή ε 

αξρηθή γλσξηκία θαη ε εηιηθξηλήο επαξέζθεηα ζνπ από ην απνηέιεζκα ηεο 

κεηάθξαζεο ηνπ άξζξνπ απεηέιεζαλ ηελ έλαξμε κηαο καθξόρξνλεο επνηθνδνκεηηθήο 

ζπλεξγαζίαο, ακνηβαίαο εθηίκεζεο θαη εηιηθξηλνύο θηιίαο πνπ ζπλερίζζεθε αξγόηεξα 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθώλ κνπ ζπνπδώλ κε ηελ εθπόλεζε ηεο 

http://www.alfavita.gr/


κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ππό ηελ εκπλεπζκέλε ζπκβνπιεπηηθή θαη 

παηδαγσγηθή ζνπ θαζνδήγεζε αιιά θαη ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηεο κε ζέκα ηε 

«δηεξεύλεζε ησλ πξνβιεκάησλ γισζζηθήο θαηαλόεζεο». Δπίζεο κε εκπηζηεύζεθεο 

αλεπηθύιαθηα, κε παξόηξπλεο ρσξίο πεξηζηξνθέο θαη κνπ αλέζεζεο αζκέλσο, 

αξγόηεξα σο Doctor Vater ζρεηηθό ζέκα κε ηελ «Φηινζνθία θαη Δπηζηεκνινγία ζηελ 

Δηδηθή Παηδαγσγηθή», κόλν πνπ δπζηπρώο δελ πξόιαβεο λα παξαζηαζείο ζηελ 

ππνζηήξημή ηεο, όπσο ,αθξηβώο, δηαθαώο ην επηζπκνύζεο. 

Δλζπκνύκαη, Γάζθαιε, κε έληνλε ζπγθίλεζε θαη απαξεγόξεην πόλν ηηο ζηηγκέο ηεο 

αγαζηήο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ πνηθίισλ ζεσξεηηθώλ ζπδεηήζεσλ θαη θξηηηθώλ 

αλαιύζεσλ ηόζν ζην «αλνηθηό θαη δεκνθξαηηθό» Γξαθείν ζνπ, ζηελ Ηππνθξάηνπο 

καδί κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο θαη ζπλαδέιθνπο ,ηνλ Γεκήηξε Β. , ηνλ Γηάλλε Ρ., 

ηελ Νηνξέηα (Θενδώξα) Α.  θαη πνιινύο άιινπο επηζθέπηεο θαζεγεηέο  θαη θνηηεηέο 

όζν θαη ζηελ θηιόμελε νηθία ζνπ ζηα Ζιύζηα, καδί κε ηελ αγαπεκέλε ζνπ ζύδπγν 

Καηεξίλα, ηνλ πξσηόηνθν πηό ζνπ Γεκήηξε, ηα «Γηδπκάθηα» θαη θπζηθά ηελ 

πνιπαγαπεκέλε ζνπ Αίγιε. Σόηε παξαηεξνύζα άκεζα θαη δηαπίζησλα έκπξαθηα ηελ 

ςύρξαηκε αγσλία θαη ηελ επγεληθή κέξηκλα-θξνληίδα(Sorge) καδί κε ην 

«αλύζηαθην»,δηαθξηηηθό θαη εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ ζνπ γηα όινπο, ζπγγελείο, θίινπο, 

ζπλεξγάηεο, εθπαηδεπηηθνύο, παηδηά, γνλείο. Δθ θύζεσο ζε δηέθξηλε πάληνηε, 

Αιεζκόλεηε Γάζθαιε, ε ηάζε γηα ηελ εηο βάζνο αλάιπζε πνιιώλ εηεξόθιεησλ 

ζεκάησλ θαη δελ δίζηαδεο λα ηνπνζεηεζείο κε παξξεζία παξόιν ην «πνιηηηθό θόζηνο» 

όπσο έιεγεο ζε θξίζηκα δεηήκαηα ηνπηθνύ θαη επξύηεξνπ θνηλσληθνύ-πνιηηηθνύ 

πξνβιεκαηηζκνύ. Ζ επαηζζεζία θαη ε πνηεηηθή πξνζέγγηζε ησλ εθήκεξσλ, 

«ξεπζηώλ» πξαγκάησλ απνηεινύζε ζπρλά αθνξκή δεκηνπξγηθνύ ζηνραζκνύ πνπ 

κεηνπζίσλεο ζε ζηίρνπο ζην «ραξηί» ζην Γξαθείν ζνπ πέξα από ηελ αδηόξαηε ζιίςε 

πνπ ζνπ πξνθαινύζε ελίνηε ε αγλώκσλ θαη άδηθε ζπκπεξηθνξά, επηπρώο, ειαρίζησλ 

κηθξνπξεπώλ θαη πζηεξόβνπισλ αηόκσλ. 

Μαδί, ελζπκνύκαη, βίσζα ηόηε γύξσ ζηα 2001-2002, ηελ λπρζεκεξόλ αγσλία θαη ηελ 

εξγώδε πξνζπάζεηά ζνπ γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ,  ζην «αγθνκάρεκά καο» όπσο 

ζεκείσλεο ζηελ Δηζαγσγή ηνπ «Σύγρξνλα Θέκαηα ηεο Εηδηθήο Παηδαγωγηθήο: 

Πξνβιεκαηηζκνί, Αλαδεηήζεηο θαη Πξννπηηθέο» (2002), Αζήλα: Αηξαπόο, γηα ηελ 

εμέιημή ζνπ από ηελ βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηνύ ζηελ βαζκίδα ηνπ ηαθηηθνύ 

Καζεγεηνύ. 

Σόηε γλώξηζα θαη ζπλεηδεηνπνίεζα ηελ νξζόηεηα ηεο επίθιεζήο ζνπ ζηελ 

«ηξαγηθόηεηα ηνπ Σηζύθεηνπ κύζνπ» πνπ εμέθξαδε ηελ πξνζσπηθή ελ κέξεη πνξεία 

ζνπ, ζπλπθαζκέλε κε ηελ αλαπόδξαζηε ηξαγσδία ηνπ Αλζξώπνπ ζηνλ πεζζηκηζηηθό 

αιιά όρη ληρηιηζηηθό ππαξμηζκό ηνπ Άικπεξη Κακύ ρσξίο βέβαηα λα ζε νδεγεί 

ηειενινγηθά ζηελ κνηξνιαηξηθή παζεηηθόηεηα ησλ πάλησλ θαη δηθαηνιόγεζα ηόηε 

εύινγα ηε θπζηθή ζνπ απνζηξνθή ζηελ «επεξκέλε απηαξέζθεηα ηνπ θαηεζηεκέλνπ 

επηζηεκνληθνύ ζπζηήκαηνο» πνπ είηε αγλνεί θξαπγαιέα είηε θαηαξγεί εζειεκέλα  ην 

θαη’ εζέ «αιεζέο επίζηαζζαη». 

Σν όηη ζε πιήγσλε θαζεκεξηλά, Γάζθαιε, όπσο έιεγεο ε «ακεηξνέπεηα ησλ πνιηηηθώλ 

ηαγώλ» θαη ν «αλήθνξνο θαη θαηήθνξνο ησλ δηαξθώλ εθπαηδεπηηθώλ 

κεηαξξπζκηζηηθώλ απνξξπζκίζεσλ» είλαη γεγνλόο αδηάςεπζην. 



Δπίζεο ζην επαίζζεην πεδίν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο επεζήκαλεο πάληνηε εύζηνρα όρη 

κόλν ηελ ζύγθξνπζε έθδεισλ ηδενινγηθώλ θαη επηζηεκνληθώλ ζεσξήζεσλ αιιά θαη 

άδεισλ έληνλσλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ. 

Υσξίο λα απνθεύγεηο επηκειώο ηελ αδπλακία ή ηε δπζθνιία εξκελείαο θαη 

θαηαλόεζεο  ησλ πνιππαξαγνληηθώλ θαη πνιύπινθσλ παηδαγσγηθώλ πξνβιεκάησλ 

ζπληζηνύζεο ,Γάζθαιε, επζαξζώο θαη ελζέξκσο ηελ δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία κε 

ηε δηακόξθσζε θνηλνύ επηζηεκνληθνύ θώδηθα νξνινγίαο θαη δενληνινγίαο ρσξίο 

απηαπάηεο θαη ζθνπηκόηεηεο. 

Όπσο επίζεο ελζπκνύκαη ηε βαζηά θαη ζηελή ζρέζε ζνπ κε ηνλ νκ. Καζεγεηή Hans-

Josef  Buchkremer ζηελ έδξα ηεο Κνηλσληθήο Παηδαγσγηθήο(Sozialpädagogik) ηνπ 

Σκήκαηνο ηεο  Heilpädagogik ζην Παλεπηζηήκην ηεο Κνισλίαο,  από ην νπνίν 

απεθνίηεζεο θαη ε δηδαθηνξηθή ζνπ δηαηξηβή ππό ηελ θαζνδήγεζε ηεο θαζεγήηξηαο  

Frau Knura απέζπαζε δηθαίσο ηνλ έπαηλν θαη ην βξαβείν-δηάθξηζε «Gustav-Otto 

Kanter» θαζώο θαη ηε ζπλεξγαζία ζνπ θαη θηιία κε ηελ βνεζό ηνπ θαζεγεηή 

Buchkremer ηελ Γξα Michaela Emmerich.  Δπίζεο κε δηθή ζνπ πξόηαζε 

αλαθεξύρζεθε σο επίηηκνο Γηδάθησξ ηνπ ΠΣΓΔ ΔΚΠΑ. 

Όπνηνο πξνζέηξερε ζην Γξαθείν ζνπ, ηνπ έηεηλεο πάληνηε ρείξα βνεζείαο καδί κε ηα 

«ζρεηηθά ηειεθσλήκαηα ηθαλνπνίεζεο ησλ δίθαησλ αηηεκάησλ». 

«Αδπλακία» είρεο θαη ζηελ «πνιηηηθή», αλ θαη είρεο απνγνεηεπζεί ή πξνδνζεί από 

ηνπο «παιαηνύο ζπληξόθνπο πνιηηηθνύο». Ζ «πνιηηηθή παηδεία» -ην όξακά ζνπ- σο 

θαξπόο ηεο «απζεληηθήο δεκνθξαηίαο» θαη ηεο «γλήζηαο θηινζνθίαο» κπνξνύζε λα 

εθαξκνζζεί σο κέζν «ζεξαπεπηηθήο παηδαγσγηθήο»,«αληηζηάζκηζεο» θαη 

«απνθαηάζηαζεο» ησλ «θνηλσληθώλ αδηθηώλ θαη ησλ πνιηηηθώλ αληζνηήησλ». 

Ση λα πξσηνζπκεζώ Γάζθαιε πνπ πξνέηξεπεο ζπλερώο ηνπο θνηηεηέο ζνπ λα γίλνπλ 

«ζκηιεπηέο ςπρώλ» θαη «πξόηππα ήζνπο θαη κάζεζεο». 

Δλζπκνύκαη όηαλ ζην ΠΔΚ Σξίπνιεο, όπνπ ήζνπλ ν Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο 

δηεμαγσγήο ησλ Δπηκνξθσηηθώλ Πξνγξακκάησλ, ζηα νπνία είρεο αλαζέζεη θαη ζε 

εκέλα ηε πξαγκάηεπζε νξηζκέλσλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ παηδαγσγηθή 

αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ Λόγνπ θαη Οκηιίαο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη 

θαζώο πεξπαηνύζακε θαη ζπδεηνύζακε γηα ηα ζέκαηα ηεο επηκόξθσζεο 

ελεκεξώζεθεο ηειεθσληθώο γηα ην ζάλαην ηνπ παηέξα ζνπ από ηελ αδειθή ζνπ θαη 

ρσξίο λα ράζεηο ηνλ απηνέιεγρό ζνπ, ζπγθηλεκέλνο εκθαλώο αιιά όρη ηαξαγκέλνο, 

βνύξθσζεο θαη καο ζπλέζηεζεο λα ζπλερίζνπκε αδηαηάξαθηα ην πξόγξακκα ηεο 

επηκόξθσζεο θαη εζύ έθπγεο νδηθώο γηα ην αγαπεκέλν ζνπ ρσξηό , ην Θεζπξσηηθό, 

ηε Λάθθα νπιίνπ, ηνπ λνκνύ Πξεβέδεο. Σν αγαπεκέλν ζνπ ρσξηό ήηαλ πάληνηε ν 

γελέζιηνο ηόπνο αλαπαύζεσο ,γαιήλεο, αλαζηνραζκνύ θαη αλαλέσζεο θαη ζην νπνίν 

ζήκεξα θείηαη εληαθηαζκέλν ην ζώκα ζνπ. 

Σα ιόγηα, Γάζθαιε, αδπλαηνύλ λα πεξηγξάςνπλ ηε ζιίςε θαη ζπγθηλνύκαη ζπλερώο 

δηαβάδνληαο πάιη θαη πάιη, ηελ ηδηόγξαθε αθηέξσζή ζνπ, ζην εκπξνζζόθπιιν ηνπ 

ηειεπηαίνπ βηβιίνπ πνπ κνπ ράξηζεο θαηά ηελ επίζθεςή ζνπ ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε, 

πνπ ζπλέγξαςεο κε ηνλ Γηώξγν Σζηλαξέιε ην 2011 κε ζέκα «Ψπρνθνηλωληθέο 

Παξάκεηξνη ηωλ Σρνιηθώλ Δπζθνιηώλ» Αζήλα: Αηξαπόο κε ηε θηιόζηνξγε πξνηξνπή 

από «ην λνείλ ζην πνηείλ». 



Ζ επηζπκία γηα ηε ζπγγξαθή ελόο «παηδαγσγηθνύ δξώκελνπ» ζρεηηθά κε ηνλ «κύζν 

ηνπ Έξσηα θαη ηεο Φπρήο», Γάζθαιε, δελ μέξσ αλ πξαγκαηνπνηήζεθε ηειηθά. 

Δύρνκαη Γάζθαιε, εθεί πνπ Δίζαη, ε ςπρή ζνπ λα αγάιιεηαη κέζα ζηνλ άθζαξην 

ινγηζκό ηεο αηώληαο λεόηεηαο κε αλνηθηά ηα όκκαηα θαη ην όλεηξν ζνπ λα παξακέλεη 

θσηεηλό θαη άζβεζην. 

ηελ Καηεξίλα θαη ζηα Παηδηά ζνπ εύρνκαη ηελ «εμ ύςνπο Γύλακε θαη Παξακπζία». 

  

  

Γάζθαιε, 

  

Αησλία ε Μλήκε ζνπ! 

Memoria in aeterna! 

  

Ο Μαζεηήο ζνπ 

  

Υξήζηνο Αιεμόπνπινο 

πξώελ ρνιηθόο ύκβνπινο ΠΔ 70 

 


