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 Μάρτιος 

Ο Μάρτιος είναι ο μήνας που καλωσορίζει την Άνοιξη και 

ο τρίτος του έτους. 

 Οι ρίζες της ονομασίας του πηγάζουν απ’ την Αρχαία 

Ρώμη και την λατινική γλώσσα. Αρχικά, ονομαζόταν 

Primus, ενώ το πλέον γνωστό σε εμάς όνομα τού 

δόθηκε μετά το 46 π.Χ., αφιερωμένο στον θεό Άρη 
(Μars). Σύμφωνα, λοιπόν, με τη ρωμαϊκή ιστορία, οι 

ιδρυτές της Ρώμης, Ρώμος και Ρωμύλος, τού έδωσαν 

αυτό το όνομα προς τιμήν του πατέρα τους και γενάρχη 

των Ρωμαίων. 

 

 

  

 

Εφημερίδα  του Μουσικού Σχολείου  Τρίπολης 

Εφημερίδα  του Μουσικού Σχολείου  Τρίπολης 

Εν μέσω εγκλεισμού λόγω κορωνοϊού, ξεκινάει το εγχείρημα της έκδοσης σχολικής 

εφημερίδας. Η αυτοαπομόνωση αυξάνει μάλλον την κοινωνικότητα και πολλαπλασιάζει 

τις ανάγκες για έκφραση και επικοινωνία.  

Η εφημερίδα φιλοδοξεί να χαρίζει μικρές στιγμές ψυχαγωγίας, να ενημερώνει στο μέτρο 

των δυνατοτήτων της, να συνδέεται με τη σχολική ζωή, να επιστρέφει στο παρελθόν και 
να εξιστορεί τα αξιομνημόνευτα, να φιλοσοφεί -στο βαθμό που δύναται- να προβάλλει το 

ωραίο, να κινητοποιεί τη σκέψη και πολλά ακόμη που ευελπιστεί να κατακτήσει στην 

πορεία.  

Οι στόχοι είναι μεγαλεπήβολοι, όπως αρμόζει σε κάθε νέο ξεκίνημα. Ακόμη και αν το 
αποτέλεσμα μάς διαψεύσει, θα έχουμε κερδίσει το ωραίο ταξίδι… 
 

Αντί προλόγου 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021  

Έτος 1, τεύχος 1  
 

 

. 

 

 

Ένα απ’ τα γνωστότερα έθιμα που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του Μαρτίου σε 

όλα τα Βαλκάνια είναι ο “μάρτης” που φοράμε “για να μην μας κάψει ο ήλιος”. 

Προέρχεται απ’ την Αρχαία Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα απ’ τα Ελευσίνια μυστήρια, 
όπου οι μύστες έδεναν μια κλωστή στο δεξί τους χέρι και το αριστερό τους πόδι, 

γνωστή ως Κρόκη.  

 

Ο “Μάρτης” ή η “Μαρτιά” φτιάχνεται από στριμμένη άσπρη και κόκκινη κλωστή, 
χρώματα τα οποία εξυπηρετούν στην αποφυγή του κακού, και συνηθίζεται να τον 

φοράμε από τη 1η έως τις 31 του μηνός.  

 

Σ’ αυτό το διάστημα μας προστατεύει από ασθένειες και “απ’ το κακό το μάτι”, ενώ στο 

τέλος του Μαρτίου καίγεται με το αναστάσιμο φως ή αφήνεται σε τριανταφυλλιές για 
τα πρώτα χελιδόνια, προκειμένου να το πάρουν τα πουλιά και να χτίσουν τη φωλιά 

τους. 

 

 
 



 

2 

 

 
  

Επιπλέον, ο Μάρτιος έχει πολλές 
ονομασίες όπως Γδάρτης και 

Παλουκοκαύτης, λόγω του απρό-

οπτου κρύου, Ανοιξιάτης, αφού 

καλωσορίζει την Άνοιξη και Βαγ-
γελιώτης καθώς κατά τη διάρκειά 

του εορτάζεται ο Ευαγγελισμός της 

Θεοτόκου. Είναι επίσης επίκεντρο 

πολλών παροιμιών, κυρίως λόγω 
των καιρικών μεταβολών του.  

Οι πιο γνωστές από αυτές είναι οι 

εξής:  

“Μάρτης γδάρτης και κακός 

παλουκοκαύτης”,  
“Από Μάρτη καλοκαίρι κι από 

Αύγουστο χειμώνα” και 

 “Αν δώσει ο Μάρτης και κακιώσει, 

μες στα χιόνια θα μας χώσει”. 
 

Της Κωνσταντίνας Βέργου, γ1 

Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας 

 
Η ημέρα της γυναίκας έχει τις ρίζες της στις 

αρχές του 20ου αιώνα και φαίνεται ότι 

γιορτάστηκε πρώτη φορά στις 28 Φεβρουαρίου 

του 1909 στη Νέα Υόρκη από το Σοσιαλιστικό 
Κόμμα των ΗΠΑ ως φόρος τιμής στις 

διαδηλώσεις της 8ης Μαρτίου του 1857, όταν 

εργάτριες διεκδίκησαν καλύτερες συνθήκες 

εργασίας.  

Παρόλα αυτά, ο θεσμός διεθνοποιήθηκε στο 
δεύτερο συνέδριο του γυναικείου τμήματος της 

Σοσιαλιστικής Διεθνούς στα τέλη Αυγούστου 

του 1910 που πραγματοποιήθηκε στην 

Κοπεγχάγη.  
Την καθιέρωση της «Ημέρας της γυναίκας» 

υπερασπίστηκε θερμά η Γερμανίδα Σοσια-

λίστρια Λουίζε Τσιτς, η οποία θεώρησε ότι αυτό 

το γεγονός θα συνέβαλε στην προώθηση ίσων 
δικαιωμάτων ανάμεσα στα δύο φύλα. 

 Στις 8 Μαρτίου του 1914 γιορτάστηκε στην 

Γερμανία, έκτοτε ορίστηκε ως επίσημη ημέρα 

του εορτασμού και λίγα χρόνια αργότερα στην 
Ρωσία, η φεμινίστρια Αλεξάνδρα Κολοντάι 

κατάφερε να πείσει τον Λένιν να αναγνωρίσει 

την 8η Μαρτίου ως επίσημη αργία.  

 Ύστερα από κάποια χρόνια εξασθένησης, η 

Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας αναθερμάνθηκε 
με την άνοδο του φεμινιστικού κινήματος στη 

Δύση και από το 1977 διεξάγεται υπό την 

αιγίδα του ΟΗΕ, ο οποίος προσδοκά την 

ανάδειξη των γυναικείων προβλημάτων και 
δικαιωμάτων. 

Εκατό χρόνια μετά ακόμη διεκδικείται ο 

σεβασμός στην υποτιμημένη «διαφορά» των 

γυναικών και παραμένει ο εορτασμός, για να 
αποκαλύπτει την προβληματική σχέση του 

γυναικείου φύλου με τη δημοκρατία. 

Ευγενία Κοντοπούλου, Κωνσταντίνα Βέργου, γ1 

 
 

Συντακτική Ομάδα 

 

Παναγιώτα Αποστολοπούλου 

 
Κωνσταντίνα Βέργου 

 

Νεκτάριος Βουραζέλης 

 
Ευγενία Κοντοπούλου 

 

Μαριάννα Κρατημένου 

 

Ιάσων Μαρινόπουλος 
 

Νάσια Μπουτζαρέλη 

 

Αφροδίτη Μυλωνά 
 

Χριστίνα Ξύστρα 

 

Δώρα Τουρλούκη 
 

Υπεύθυνη Έκδοσης 

 

Βασιλική Αλεξοπούλου 
Φιλόλογος 
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Εφημερίδα  του Μουσικού Σχολείου  Τρίπολης Η άνιση ισότητα 
 

Με αφορμή τη γιορτή της γυναί-
κας, ημέρα μνήμης και τιμής του γυναι-

κείου φύλου για όλα όσα έχει υποστεί 

εντός των αιώνων, κρίθηκε πως παρου-

σιάζει ενδιαφέρον να αναφερθούν τα 
επιτεύγματα των γυναικών στην 

κοινωνία και οι τρόποι ώστε η ισότητα 

να περάσει από το θεωρητικό στο πρα-

κτικό επίπεδο, να γίνει δηλαδή τρόπος 
ζωής.  

  Σήμερα μία γυναίκα έχει δικαίωμα να 

συμμετέχει ενεργά στην πορεία της 

κοινωνίας τόσο στον οικονομικό όσο και 
στον πολιτικό τομέα. Με την ένταξη 

των γυναικών στην αγορά εργασίας 

αυξήθηκε η παραγωγή και ζήτηση 

προϊόντων.  

Επιπλέον, στον πολιτισμικό τομέα, η 
γυναικεία φύση λόγω της ευαισθησίας 

και του έμφυτου  αυθορμητισμού που 

διαθέτει κατάφερε να προσδώσει μία 

νέα διάσταση στην τέχνη και στα γράμ-
ματα.  

Ταυτόχρονα μέσα από την πολιτική η 

γυναίκα με την ευαισθησία που τη 

διακρίνει καταφέρνει να προωθεί τα 
αιτήματα της και να κινητοποιεί τους 

ανθρώπους ενάντια στην καταπάτηση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Τέλος, σημαντικά επιτεύγματα έχουν 

σημειωθεί από το γυναικείο φύλο στον 
επιστημονικό τομέα, στον χώρο της εκ-

παίδευσης στον αθλητισμό, στον εργα-

σιακό χώρο.  

Για όλους αυτούς τους λόγους, από-
τελεί ανεξήγητο γεγονός το ότι δεν έχει 

επιτευχθεί ακόμα η απόλυτη εξίσωση 

των δύο φύλων. Δυστυχώς υπάρχουν 

ακόμα συντηρητικές απόψεις, κυρίως 
από παλαιότερες γενιές, οι οποί-

ες μεταφέρουν τις πεποιθήσεις τους στα 

παιδιά τους με αποτέλεσμα να  τα επη-

ρεάζουν  αψηφώντας τα γυναικεί-
α επιτεύγματα.   

Για αυτό το λόγο είναι σημα-

ντικό να υπάρξουν συγκεκριμένες προ-

ϋποθέσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η εξί-

σωση ανδρών και γυναικών. Συγκε-

κριμένα στο  σχολείο είναι  ανάγκη να 

παρέχεται ουσιαστική παιδεία, ικανή να 

διαλύει τα στερεότυπα και να καλλιεργείται 
η αλληλοκατανόηση, η αλληλεγγύη και ο 

αλληλοσεβασμός ανάμεσα στα δύο φύλα. Οι 

παιδαγωγοί οφείλουν να αντιμετωπίζουν ι-

σότιμα τους μαθητές στη σχολική ζωή και 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, χρει-

άζεται να προσεγγίζουν ψυχικά τα παιδιά 

και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ώρι-

μων προσωπικοτήτων ικανών να σέβονται 

τα δικαιώματα των συνανθρώπων τους.   
 Παράλληλα η πολιιτεία θα πρέπει να ανα-

μορφώσει το νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να 

επιτευχθεί ουσιαστική ισοτιμία των δύο 

φύλων. Επιπρόσθετα πρέπει να αποφευχθεί 
η εκμετάλλευση του φεμινιστικού κινήματος 

για πολιτικούς, ωφελιμιστικούς ή άλλους 

σκοπούς και οι φορείς των γυναικεί-

ων κινημάτων να συνειδητοποιήσουν ποιες 
είναι πραγματικά οι διεκδικήσεις που θα βο-

ηθήσουν στην ενίσχυση του γυναικείου 

φύλου. 

Οι γυναίκες θα πρέπει να κατανοήσουν ότι ο 
αγώνας  για ισοτιμία πρέπει να κινείται με-

σα στο πλαίσιο λογικών ορίων. Για παρά-

δειγμα η Sherryl Kleinman, η οποία είναι 

λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του 

Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας, ζή-
τησε την αφαίρεση της λέξης «man» από 

τους διάφορους όρους που την εμπε-

ριέχουν. Απαίτησε δηλαδή την αλλαγή μιας 

γλώσσας που μιλιέται πάνω από 1000 
χρόνια. Συχνά, δυστυχώς με πρόσχημα την 

ισότητα συμβαίνει οι γυναίκες φτάνουν σε 

ακραίες καταστάσεις, όπως π.χ. να θεωρούν 

τον άνδρα αντίπαλο ή ανταγωνιστή, και όχι 
συνεργάτη και φίλο, να προσπαθούν να τον 

ξεπεράσουν ή να τον υποκαταστήσουν. Η 

ουσία είναι καθένας, άνδρας ή γυναίκα, να 

επικοινωνεί και να έρχεται σε επαφή με το 

άλλο φύλο και να προσπαθεί να συνυπάρχει 
αρμονικά και να συνεργάζεται μαζί του.  

Καταληκτικά, αξίζει να αναφερθεί πως παρά 

τις διαφορές που χωρίζουν τυπικά τα δύ-

ο φύλα, υπάρχουν περισσότερες ομοιότητες 
που τα ενώνουν κάτι που είναι αναγκαίο να 

συνειδητοποιηθεί από όλους τους αν-

θρώπους. Γιατί μόνο μέσα από την κατανό-

ηση και τον σεβασμό θα μπορέσει η ανθρω-
πότητα να βαδίσει το δρόμο της προόδου.  

 

Της Μαριάννας Κρατημένου, Γ΄ 
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Εφημερίδα  του Μουσικού Σχολείου  Τρίπολης 

Ανέκδοτα (;) 
 

Στον γιατρό 

 
-Έχετε μεγάλη έλλειψη σιδήρου 

κύριε..  

-Πόσο μεγάλη είναι γιατρέ μου ; 

-Παντελής. 
-Πόσο μεγάλη είναι, Παντελή μου ; 

 

 

Στις μέρες μας 

 

 
 

 

Στο ταξί 

 
Πλεξιγκλάς θα βάλουν ανάμεσα στον 
ταξιτζή και εμάς! 

Ναι, κόψτε μας κ τη μόρφωση τώρα.. 

 

Στον  δρόμο 

 
Είδα μηχανόβιο χωρίς κράνος αλλά με 

μάσκα.. Λογικά φοβάται μην τρακάρει 

με τον ιό.. 

 
Στο σχολείο 

 

Πλησιάζει μαθητής τον καθηγητή του 

και του ψιθυρίζει: 
-Κύριε, αν με αφήσετε θα πέσω στη 

θάλασσα να πνιγώ. 

-Δεν ανησυχώ, τα κούτσουρα επι-

πλέουν 

 
Από τη Δώρα Τουρλούκη, γ2 

 
 

 

 

Μια ενδιαφέρουσα 
ετυμολογία 

 
Σκίουρος 

 

 
 

 

Από το σκιά και ουρά, καθώς 

φαίνεται πως πίστευαν πως η 
δυσανάλογα μεγάλη και φου-

ντωτή ουρά του ζώου 

χρησίμευε κυρίως για να του 

προσφέρει σκιά.  
 

Παροιμίες 
 

 

 Κάμεις καλό, κάμεις κακό, θα ‘ 

ρθει γυρεύοντάς σε. 
 

 Όποιος σκορπάει τον καιρό, δεν 

τον ξαναμαζεύει. 

 
 Ή θα βρέξει ή θα χιονίσει ή καλό 

καιρό θα κάνει. 
 

 Άνεμος που δεν μποδίζει, άφησέ 
τον κι ας βουίζει. 

 
 Το δένδρο από τον καρπό 

γνωρίζεται. 
 

 Πολλά ξέρει ο ποντικός μα πιο 
πολλά ο γάτος. 

 
 Χαρά σ’ εκείνον που γελά, με τα 

παθήματά του, που κάνει γλέντι 
τον καημό, χορό τα βήματά του. 
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Κατά την μυθολογία, πατέρας του ήταν ο 

Δίας και μητέρα του η νύμφη της 
Αρτέμιδος Καλλιστώ η οποία ήταν κόρη 

του Λυκάονα και την ερωτεύτηκε ο Δίας, 

καρπός αυτού του έρωτα ήταν ο Αρκάς. 

Κάποιες εκδοχές τον ήθελαν δίδυμο 

αδερφό του Πάνα.  

Σύμφωνα με το μύθο, ο Λυκάονας 

προσέφερε στους θεούς ως γεύμα τον 

εγγονό του, τον οποίον σφαγίασε. Ο Δίας 
όμως ανέστησε τον Αρκά. Πρόκειται για 

παρόμοια ιστορία με αυτή του Τάνταλου 

και του Πέλοπα. Η Άρτεμις μεταμόρφωσε 

την Καλλιστώ σε αρκούδα, για να την 
τιμωρήσει για τη συνεύρεση της με το Δία. 

Όταν ο Αρκάς μεγάλωσε συνάντησε τη 

συγκεκριμένη αρκούδα και επιχείρησε να 

τη φονεύσει. Ο Δίας προκειμένου να 

αποφευχθεί η τραγωδία, μεταμόρφωσε τον 
Αρκά σε αρκουδάκι και στη συνέχεια 

μεταμόρφωσε μητέρα και γιο σε 

αστερισμούς: η Μεγάλη Άρκτος είναι η 

Καλλιστώ και η Μικρή Άρκτος ο Αρκάς. 

Ο μυθικός Αρκάς 

 

 
                

Η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και 
κόκκαλα τσακίζει! 

Ο Παλαμάς, οι ελληνικούρες και τα 

αλαμπουρνέζικα 

 

Η γλώσσα κάποιων εφημερίδων.  Στην 

ίδια τη γραμμή ζευγαρωτά οι πιο 
αχώνευτες ελληνικούρες  με τα 

ωμότερα της ξενομανίας αλαμπουρ-

νέζικα. Καμιά φροντίδα λογικής 

και μουσικής δηλαδή τέχνης. Κι ο 

δημοσιογράφος τεχνίτης είναι του 
λόγου, στο είδος του. Κι αυτό το λένε 

φυσικότητα κι αλήθεια· κολοκύθια. Δε 

μπορούν να κυβερνήσουν τρεις γραμ-

μές από τη γλώσσα τους, και θέλουνε 
να κυβερνήσουνε την κοινή γνώμη.  
Κωστής Παλαμάς, «Σημειώματα στο περιθώριο», 

87. Πεζοί δρόμοι, Α΄. 1928. Άπαντα, Ι΄. Mπίρης-

Γκοβόστης, [1966]. 96. 

Ο Ουγκώ, τα  κόμματα και  οι τελείες 

(ανέκδοτο) 

 
Όταν ο Βίκτωρ Ουγκώ διηύθυνε ένα 

φιλολογικό περιοδικό, του έστειλε 
κάποιος αδέξιος στη συγγραφή 

φιλόδοξος νεαρός ένα άρθρο του, για 

να το δημοσιεύσει. Κάτω από το άρθρο 

είχε προσθέσει την εξής παράκληση:– 
Αν παρέλειψα πού και πού μερικά 

κόμματα και τελείες, σας παρακαλώ να 

τα βάλετε εσείς. Και ο Ουγκώ του 

απάντησε: – Αγαπητέ φίλε, άλλη φορά 
σας παρακαλώ να μου στέλνετε 

μονάχα τα κόμματα και τις τελείες. Τα 

υπόλοιπα θα τα βάζω εγώ.  

 

 

 

Άρκτος, ο αστερισμός 
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  Εφημερίδα του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης 

Υπάρχει μια διαφορετική βιβλιοθήκη, 

όπου μπορείτε να δανειστείτε... 

ανθρώπους αντί για βιβλία;  
Λειτουργεί σε 70 χώρες, μεταξύ των 

οποίων και η Ελλάδα. Οι άνθρωποι που 

δέχονται να γίνουν «βιβλία» είναι 

εθελοντές που δεν διστάζουν να 

μιλήσουν ανοιχτά και με ειλικρίνεια για 
τις εμπειρίες τους πάνω σε διάφορα 

θέματα, που είναι δύσκολο να συζητήσει 

κανείς. 

Οι αναγνώστες, από την άλλη, 
ενθαρρύνονται να κάνουν ερωτήσεις 

ελεύθερα και ως αντάλλαγμα παίρνουν 

ειλικρινείς απαντήσεις. 

 Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε το 2000 
με μια δοκιμή 4 ημερών στο Φεστιβάλ 

Roskilde στην Κοπεγχάγη.  

Οι διοργανωτές και οι συμμετέχοντες 

του φεστιβάλ έμειναν έκπληκτοι από την 

ανταπόκριση του κόσμου.  
Σήμερα, έχουν περάσει 16 χρόνια από 

εκείνη την πρώτη ζωντανή βιβλιοθήκη 

στη Δανία. 

 Η δράση έχει εξαπλωθεί σε πάνω από 
70 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της 

Ελλάδας όπου λειτουργεί από τον 

Οκτώβριο του 2009.Σε έναν κόσμο όπου 

όλοι κρίνουμε και κρινόμαστε πολύ 
γρήγορα, είναι λογική η εξάπλωση 

αυτής της ιδέας. 

Η πρωτοβουλία αυτή τονίζει:  

«Η κοινωνία μας λατρεύει να ταξινομεί 
τους ανθρώπους σε κατηγορίες. Σπάστε 

αυτά τα όρια και μιλήστε τους, για να 

έχετε μια πιο πλήρη εικόνα. Μπορείτε 

ακόμα να δανειστείτε έναν αστυνομικό. 

Μια ανύπαντρη μητέρα. Έναν 
μουσουλμάνο. Ένα πρώην μέλος 

συμμορίας.. Και ο κατάλογος 

συνεχίζεται...» 

Οι βιβλιοθήκες αυτές φέρουν κοντά 
ανθρώπους που διαφορετικά δεν θα 

αλληλεπιδρούσαν ποτέ μεταξύ τους. 

 

Από το διαδίκτυο. 
 

 

  Γνωρίζετε ότι.. 

Εφημερίδα  του Μουσικού Σχολείου  Τρίπολης 

Βιβλιοπροτάσεις 

Ο γέρος του Μοριά 

του Σπύρου Μελά 
Κολοκοτρώνα! Κολοκοτρώνα! Έτσι 

λέγανε τα τουρκάκια, στα βάθη της 

Ασίας καί το αίμα τους πάγωνε. Η 

φαντασία τους έπλαθε τεράστιο 
γίγαντα με τρία μάτια. Το μεσανό, 

πελώριο, απάνω από τη μύτη, στα 

κούτελο. Τον θέλανε τριχωτό σαν 

αρκούδα με φοβερά δόντια κάπρου 

γυριστά, κοφτερά σα χατζάρια. Καί πώς 
τον φτιάσανε οί Ευρωπαίοι, Μεγα-

λοκέφαλο, μας τον λέει ο Μέντελσον, 

τρομερόν ατσίγγανο μ' αλλήθωρα 

μάτια. Και οί άλλοι πού τον είδαν από 
κοντά , μυτερό, σταχτό-χρωμο βράχο - 

μας τον παρουσιάζει ο Έμερσον - απ' 

αυτούς πούναι σπαρ-μένοι στο Αιγαίο 

πέλαγο "σκοπελο-πρόσωπο" τον ονο-
μάζει κι ό Σούτσος - άγρια μορφή, 

σκαμμένη από τον καιρό, χαλασμένη 

από τον πόλεμο, φαγωμένη από την 

αδιάκοπη ανησυχία, όμοια με βράχο 

πού τον δέρνουν τα κύματα. Κι αυτός ό 
Γάλλος συνταγματάρχης Βουτιέ, 

πούκαμε μαζί του στην Τρίπολη, σ' 

ολάκερη την πολιορκία, του κολλάει 

"une enorme moustache" - ένα 
μουστάκι πελώριο. Ή μαγεία του 

παραμυθιού σκλαβώνει ή προοπτική 

των βάθρων παραμορφώνει.  
(ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)  
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Εφημερίδα του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης 
 

Διάκριση μαθητριών του Μουσικού Σχολείου 
Τρίπολης σε μαθητική Ολυμπιάδα 

 

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος 
Διδασκόντων του σχολείου μας 

συγχαίρει τις μαθήτριες της Γ' Λυκείου 

Νάσια Μπουτζαρέλη και Νικολέτα 

Νάτση, οι οποίες διακρίθηκαν στον 
πρώτο γύρο της Ελληνικής Οικονο-

μικής Ολυμπιάδας που διεξήχθη την 

προηγούμενη εβδομάδα και προκρί-

νονται στον δεύτερο περιφερειακό 
γύρο που θα διεξαχθεί τον Μάρτιο.  

Παράλληλα συγχαίρει όλους τους 

μαθητές και τις μαθήτριες της κατεύ-

θυνσης Οικονομίας και Πληροφορικής 
για τη συμμετοχή τους στον 

διαγωνισμό που υποδηλώνει και το 

ενδιαφέρον τους για την Οικονομική 

Επιστήμη.  

Η συμμετοχή τους και η διάκρισή τους 
αποκτά μεγαλύτερη σημασία δεδο-

μένων των δύσκολων συνθηκών λόγω 

πανδημίας.  

Η Οικονομική Ολυμπιάδα είναι ένας 
διεθνής διαγωνισμός οικονομικών 

γνώσεων που απευθύνεται σε μαθητές 

και μαθήτριες λυκείου της Ελλάδας 
και του εξωτερικού και διοργανώνεται  

 

στην Ελλάδα από το Κέντρο Φιλελεύθερων 
Μελετών -Μάρκος Δραγούμης ΚΕΦίΜ με την 

έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, την υποστήριξη της Γενικής 

Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας 
και  Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου 

Εξωτερικών της Ελλάδος για τα σχολεία του 

Απόδημου Ελληνισμού, και την υποστήριξη 

της Τράπεζας της Ελλάδος.  
Στόχος του διαγωνισμού είναι η προώθηση 

του οικονομικού αλφαβητισμού ανάμεσα 

στις μαθήτριες και τους μαθητές Λυκείου της 

χώρας μας και η συμβολή στην περαιτέρω 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων 

τους στο πεδίο των οικονομικών έτσι ώστε 

αυτοί να διαχειρίζονται καλύτερα τα 

προσωπικά τους οικονομικά ζητήματα, να 

κατανοούν τη λειτουργία της παγκόσμιας 
οικονομίας και να προετοιμαστούν για την 

αποτελεσματική και ενημερωμένη συνεισ-

φορά τους στις δημόσιες υποθέσεις.  

 
Ευχόμαστε επιτυχία και στον Περιφερειακό 

γύρο του διαγωνισμού στις μαθήτριες μας 

 
Από ανακοίνωση του σχολείου 



 

8 

  

Εφημερίδα του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης 

Περί Μουσικού Σχολείου  

Τα Μουσικά Σχολεία της Ελλάδας  είναι δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης που ειδικεύονται σε μαθήματα μουσικής. Το πρώτο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα 

είναι το Μουσικό Σχολείο Παλλήνης το οποίο ξεκίνησε την λειτουργία του το 1988. 
Σήμερα η χώρα διαθέτει 48 Μουσικά Σχολεία. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 3345/2-

9-1988, στόχος των σχολείων αυτών είναι: "Η αισθητική καλλιέργεια και παράλληλα η 

προετοιμασία και η κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την 

επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής, χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία, αν 

τελικά επιλέξουν άλλο τομέα επιστημονικής ή καλλιτεχνικής έκφρασης". 

Η διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α' Γυμνασίου και αντίστοιχα στις υπόλοιπες 

τάξεις του Γυμνασίου είναι ίδια σε όλα τα Μουσικά σχολεία Οι μαθητές που επιθυμούν 

να φοιτήσουν δίνουν εισαγωγικές εξετάσεις  

Oι αιτήσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση του σχολείου από τους γονείς-κηδεμόνες των 

υποψήφιων μαθητών, από 10-5 έως 31-5 κάθε έτους. Η διαδικασία επιλογής διεξάγε-

ται κατά το 2ο 15μερο του Ιουνίου, από Επιτροπή Επιλογής που συγκροτείται, για το 

σκοπό αυτόν, από το υπουργείο. 

Θέματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι η φωνητική, ρυθμική και ακουστική 
αντίληψη-ικανότητα. Προαιρετικά, οι υποψήφιοι μπορούν να εξεταστούν και σε μου-

σικό όργανο (επίπεδο Κατωτέρας Σχολής). 

Ειδικότερα: 

 Ο μαθητής καλείται να τραγουδήσει τραγούδι της επιλογής του, το οποίο έχει 

προετοιμάσει.  

 Ο μαθητής καλείται να επαναλάβει, κτυπώντας παλαμάκια, ρυθμικά μοτίβα που 

δίνονται από τα μέλη της επιτροπής. 

 Ο μαθητής καλείται να διακρίνει και να δείξει, με αντίστοιχη κίνηση του χεριού 

του προς τα πάνω ή προς τα κάτω, τη μεταβολή προς τα πάνω ή προς τα κάτω του 

τονικού ύψους του ήχου. 

 Ο μαθητής καλείται να επαναλάβει σε απλό μουσικό όργανο - ξυλόφωνο - μία 

σύντομη μελωδία (4-5 νότες) παιγμένη στο πιάνο 

 Ο μαθητής καλείται, μέσα από ηχογραφημένα μουσικά αποσπάσματα, να 

αναγνωρίσει: α) τον αριθμό επαναλήψεων ενός σύντομου και 

χαρακτηριστικού μουσικού θέματος κατά την ακρόαση ενός μουσικού 

κομματιού, β) τις βασικές κατηγορίες οργάνων - Έγχορδα, Πνευστά, Κρουστά 

γ) το σύνολο των μουσικών οργάνων που ακούγονται να παίζουν σε ένα 

μουσικό κομμάτι και δ) τo ύφος χαρακτηριστικών και σύντομων μουσικών 

κομματιών 

 Ο μαθητής - εφόσον γνωρίζει κάποιο μουσικό όργανο σε επίπεδο τουλάχιστον 

Κατωτέρας Ωδείου) - εκτελεί ολιγόλεπτο μουσικό έργο της επιλογής του. Η 

εκτέλεση έργου είναι προαιρετική. 

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται εντός πενθημέρου. Οι γονείς-κηδεμόνες των 
επιτυχόντων μαθητών θα πρέπει, από την 1η Σεπτεμβρίου, είτε  να προσέλθουν στο 

σχολείο προκειμένου να λάβουν σχετικό έντυπο, είτε διαδικτυακά, ώστε να 

πραγματοποιηθεί η μετεγγραφή τους στο Μουσικό Σχολείο. 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1988
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Φοίβος Δεληβοριάς, Ο καθρέφτης 

 

Έχω μπροστά μου συνεχώς έναν καθρέφτη 
που μ’ εμποδίζει ότι είναι πίσω του να δω 

δεν έχω δει ποτέ μου πιο μεγάλο ψεύτη 

και το χειρότερο, είναι όμοιος εγώ… 

Δείχνει πολύ καλός ενώ εγώ δεν είμαι, 

δείχνει κακός ενώ δεν είμαι ούτε αυτό 
Όσοι μου λένε “φίλε όπως είσαι μείνε” 

είναι όσοι χάψαν τον αντικατοπτρισμό 

Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου 

πάνω του πέφτει και ραγίζεται η καρδιά μου 

 

Αντανακλά αυτά που θέλουν οι γυναίκες 
κι έτσι τις πείθει ότι είμαι το άλλο τους μισό 

μπροστά του γδύνονται του λεν γλυκές κουβέντες, 
πίσω απ’ το τζάμι εγώ ολομόναχος κοιτώ 

Κάνει παιχνίδι ως και με τα πρότυπά μου 
τις θείες φωνές που μου μιλούσανε παιδί 

τις φέρνει απέναντι μου και στα κυβικά μου 
πάω να τις φτάσω και τσουγκρίζω στο γυαλί 

Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου 
πάνω του πέφτει και ραγίζεται η καρδιά μου 

 
Ξέρω πως όλοι πια πιστεύουν σε καθρέφτες 

σε οθόνες σε φωτοτυπίες και προβολείς 
μέχρι παιχνίδια έχουν βγάλει που οι παίκτες 

ζουν σε μια γυάλα και τους βλέπουμε όλοι εμείς 

Μαεγώ θα κάνω τον καθρέφτη μου κομμάτια 
ξέρω ότι αυτό που κρύβει πίσω του είσαι εσύ 
εσύ που ψάχνεις μες στα μαύρα σου τα μάτια 

να καθρεφτίζεις μόνο εμένα στην ζωή 

 

Τρεις διαφορετικές «αναγνώσεις» 

σε ένα τραγούδι 

 Ο πολλαπλός εαυτός μου 
 

Ο προβληματισμός που θίγεται εκ 

μέρους του καλλιτέχνη, αφορά στην 

ανάγκη των ανθρώπων να πιστεύουν 
σε έναν καθρέφτη, να ταυτίζονται 

δηλαδή με  τα προβαλλόμενα πρότυπα 

της τηλεόρασης, είτε αναφερόμαστε σε 

διάσημα πρόσωπα της “showbiz” , είτε 

στον παίχτη κάποιου reality, είτε 
κάποιον ήρωα βιβλίου, είτε σε αστέρες 

κινηματογράφου. 

 Παρά την εκτενή χρήση του α΄ 

ρηματικού προσώπου, οι στίχοι 
αποδεικνύουν την καθολικότητα του 

προβλήματος, που δεν αφορά μόνο μια 

συγκεκριμένη κατηγορία ή ηλικιακή 

ομάδα ανθρώπων. Η αυτό-
αναφορικότητα όμως προσδίδει ύφος 

προσωπικής μαρτυρίας στους στίχους, 

στίχους βγαλμένους απ’ τα έγκατα της 

ψυχής του Δεληβοριά. 

 Όλοι πια πιστεύουν σε καθρέ-
φτες, όλοι έχουν χάσει την επαφή με 

τον εαυτό τους. Η επικινδυνότητα του 

καθρέφτη έγκειται στην ικανότητα του 

να παρουσιάζει τον εαυτό μας όπως θα 
θέλαμε να είναι ή όπως απαιτούν οι 

προσδοκίες των άλλων.  Έχει λοιπόν 

την τάση να αποκρύπτει την πραγμα-

τικότητα, γι’  αυτό πολλοί “χάφτουν” 
τον αντικατοπτρισμό είτε από αφέλεια, 

είτε από ναρκισσισμό. 

 Αυτή η ψευδαισθησιακή εικόνα 

του εαυτού μας όμως, κάθε άλλο παρά 
ευεργετική είναι. Άλλοι καταπιέζονται 

στη συνεχιζόμενη στο διηνεκές προ-

σπάθεια να αναγνωρίσουν τον εαυτό 

τους, άλλοι εμμένουν ως νάρκισσοι να 

χαζεύουν την αντανάκλασή τους, 
άλλοι παγιδεύονται, μένουν δέσμιοι 

όμηροι στο τζάμι, ραγίζεται η καρδιά 

τους και πάει λέγοντας….. 

 Πολλές φορές αυτές οι θείες 
φωνές που μας μιλούσαν ήδη από τα 

μικράτα μας, σα να προδικάζουν τη 

ζωή μας, καθώς τα πρότυπα δύσκολα 

αλλάζουν. Έτσι λοιπόν ο καθρέφτης 
μας δίνει την εσφαλμένη εντύπωση 

Ρήσεις 
Αγαθώ περί ουδενός εγγίγνεται φθόνος 

ούτε φόβος ούτε οργή ή μίσος. 

Στον καλό άνθρωπο για κανένα λόγο δε 

δημιουργείται φθόνος ούτε φόβος ούτε 

οργή ή μίσος. 

Πλάτων, Αθηναίος φιλόσοφος 

 



 

10 

 
 
  

Εφημερίδα  του Μουσικού Σχολείου  Τρίπολης 

μικράτα μας, σα να προδικάζουν τη ζωή μας, 
καθώς τα πρότυπα δύσκολα αλλάζουν. Έτσι 

λοιπόν ο καθρέφτης μας δίνει την εσφαλ-

μένη εντύπωση πως ικανοποιήσαμε επι-

τέλους τις προσδοκίες μας, πλησιάσαμε το 
πρότυπο ζωής μας, όταν όμως πάμε να το 

φτάσουμε, χτυπάμε στο γυαλί και ξυπνάμε. 

Το  “τσούγκρισμα” αυτό, μας ταρακουνάει 

και στέκεται αφορμή να αντιληφθούμε ότι 
όσα αντικρίζουμε είναι μια φενάκη, ένα 

ψέμα πάνω στο οποίο στηρίξαμε τη ζωή μας. 

  Τότε λοιπόν είναι που πρέπει να 

σπάσουμε τον καθρέφτη, να τον κάνουμε 

χίλια κομμάτια, να γκρεμίσουμε αυτό τον 
πλαστό κόσμο, να γνωρίσουμε τον εαυτό 

μας και τις πραγματικές μας επιθυμίες, να 

κοιτάξουμε βαθιά στην ψυχή μας και να 

οργανώσουμε τη δράση μας ορμώμενοι  απ’ 
τα δικά μας “θέλω” και όχι απ’ τις επιταγές 

προτύπων, ζώντας ζωές κατ΄ εικόνα και 

ομοίωση άλλων.  

Μόνο όταν γνωρίσουμε τον εαυτό μας, θα 
μπορέσουμε να ονειρευτούμε και να 

κάνουμε λόγο για πραγματική ευτυχία. 

 

Της  Αφροδίτης Μυλωνά, Γ΄  
 

Ένδον σκάπτε … 

 

Το τραγούδι του  Φ. Δεληβοριά έχει ως θέμα 

την αυτογνωσία και την αναζήτηση 
ταυτότητας. Ο τραγουδιστής προσπαθεί να 

βρει τον εαυτό του μέσα από τις 

αντανακλάσεις του καθρέφτη, όμως δεν 

συμφωνεί με τίποτα από αυτά που βλέπει. 

Ακόμα και όταν οι φίλοι του τον ενθαρρύνουν 
να συνεχίσει να είναι ο εαυτός του αυτός 

αισθάνεται χαμένος και ψεύτης.  

Συνεχίζει να αναζητεί την ταυτότητα του 

μέσα στις παιδικές του αναμνήσεις και τις 
ρομαντικές σχέσεις, χωρίς επιτυχία.   

Τελικά αυτό που τον λυτρώνει από την 

αναζήτηση του είναι να σπάσει τον καθρέφτη 

και να σταματήσει την αναζήτηση, συνεχί-
ζοντας την ζωή του χωρίς άλλους 

ενδοιασμούς.  

 

                     Του Ιάσονα Μαρινόπουλου, Γ΄ 
 

«Φαγώθηκε από τα μαλάματα το 
πρόσωπό» μας; 

 
Συχνά οι άνθρωποι  μεταμορφώνονται 

σε κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό 

που είναι πραγματικά, προβάλλουν 
στον έξω κόσμο, κυρίως μέσα από τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έναν 

εαυτό που θα αρέσει στους άλλους θα 

είναι δηλαδή κοινωνικά αποδεκτός. 
Μέσα από την μικρή οθόνη του κινη-

τού, όλοι είναι φαίνονται ότι είναι  

χαρούμενοι και  ότι περνάνε καλά. 

Φοράνε τα καλά τους ρούχα και μαζί 
κάποιες φορές τα ψεύτικα χαμογελά 

τους. Άραγε όταν κοιτούν τον εαυτό 

τους στον καθρέπτη  ποιον εαυτό 

αντικρίζουν; Μήπως έπεισαν και τους 

ίδιους τους τους εαυτούς ότι είναι κάτι 
άλλο και δεν αναγνωρίζουν την ίδια 

τους την αντανάκλαση; 

              
Της Παναγιώτας Αποστολοπούλου, Γ 
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Περιβαλλοντική Απεργία 2021: Όχι άλλες άδειες υποσχέσεις 
 

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί 

ταυτό-χρονα το πιο μεγάλο και το πιο 

γνωστό πρόβλημα της ανθρωπότητας 
των τελευταίων χρόνων. Οι 

επιστήμονες έχουν επισημάνει εδώ και 

δεκάδες χρόνια τις αρνητικές 

επιπτώσεις της ανθρώπινης 
δραστηριότητας στον πλανήτη.  

Φαινομενικά, τα κράτη φαίνεται 

να λαμβάνουν άμεση δράση. Πολλά 

προϊόντα μιας χρήσης, όπως τα 

πλαστικά καλαμάκια, έχουν εξαφα-
νισθεί από την αγορά και έχουν 

αντικατασταθεί με βιοδιασπώμενες 

εναλλακτικές και οι πωλήσεις πετρε-

λαιοκίνητων αυτοκινήτων θα 
καταργηθούν σύντομα.  

Παρόλα αυτά, αν σκαλίσουμε λίγο την 

επιφάνεια, βλέπουμε ότι η κατάσταση 

όχι μόνο δεν βελτιώνεται, αλλά 
χειροτερεύει. Οι εκπομπές διοξειδίου 

του άνθρακα έφτασαν σε τιμές ρεκόρ 

το 2020 και τα περισσότερα κράτη και 

οι επιχειρήσεις δεν δείχνουν καμία 
πρόθεση να σταματήσουν, παρά τα 

λεγόμενα των πολιτικών.  

 Στη  φετινή περιβαλλοντική 

απεργία, που διοργανώνεται στις 19 

Μαρτίου 2021 το αίτημα είναι απλό: να 
εγκαταλειφθούν οι άδειες, αόριστες 

υποσχέσεις περί μηδενικού αποτυ-

πώματος άνθρακα και να ληφθούν 

συγκεκριμένες πράξεις. Συγκεκριμένα, 
μια καλή αρχή θα ήταν η κατάργηση  
 

των επενδύσεων σε μη ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και η μεταφορά των κονδυλίων σε 

ανανεώσιμες εναλλακτικές.  

Επιπλέον, απαιτείται η σχεδίαση ενός 

λεπτομερούς και εφικτού πλάνου για τον 
περιορισμό των ρύπων διοξειδίου του 

άνθρακα, σύμφωνα με τις προτάσεις του  

IPCC. Για την απόδοση της δικαιοσύνης, 

πρέπει να θεσπιστεί ως έγκλημα η 
οικοκτονία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο 

και να δικαστούν οι υπεύθυνοι για την 

οικολογική καταστροφή.  

Τέλος, όλες οι προαναφερθείσες 
δράσεις πρέπει να εκτελεστούν με τρόπο 

που εξασφαλίζει ένα καλό επίπεδο ζωής για 

όλους τους πολίτες, ειδικά όμως τους 

εργαζόμενους στους εργαζόμενους των 

εργοστασίων παραγωγής μη ανανεώσιμης 
ενέργειας και στις ευπαθείς ομάδες.  

Η αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής δεν είναι εύκολο ζήτημα. Απαιτεί 

πολύ κόπο, συνεργασία και 
αποφασιστικότητα. Όμως, όσο πιο γρήγορα 

την αντιμετωπίσουμε, τόσο μικρότερες θα 

είναι οι συνέπειες. 

 Δυστυχώς, αν συνεχίσουμε έτσι, ο 
πλανήτης μας θα γίνει σχεδόν δυστοπικός 

και ακατοίκητος. Το οφείλουμε στους 

εαυτούς μας και στις επόμενες γενιές να 

δράσουμε τώρα, πριν να είναι πολύ αργά.  
 

Του Ιάσονα Μαρινόπουλου, Γ΄ 
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Εφημερίδα  του Μουσικού Σχολείου  Τρίπολης 

Σκέψεις για την τηλεκπαίδευση 

 

Από τις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες που 
ακούσια επιβλήθηκαν μαζί με τα μέτρα 

ατομικής και συλλογικής προστασίας απέ-

ναντι στον αισθητά φανερό, αλλά 

ταυτόχρονα κρυφό ιό, μεταλλάχθηκε αστάθ-
μητα η καθημερινότητα μας.  Υποχρεωτικός 

εγκλεισμός, κρούσματα, απαγόρευση κυκλο-

φορίας, μετακίνηση ένα, δύο ,τρία…  

Και σαν να μην έφταναν όλες αυτές οι 
αλλαγές, τροποποιήθηκε εξ ολοκλήρου και το 

εκπαιδευτικό σύστημα, με την  αδόκητη 

‘’θεμελίωση’’ της τηλεκπαίδευσης που τελικά 

δεν είναι τόσο εφήμερη όσο  αρχικά 

πιστεύαμε . 
      Βέβαια, παρόλες τις απρόσμενες δυσκο-

λίες που χρειάστηκε να αντιμετωπισθούν, 

είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε πως η 

ηλεκτρονική διδασκαλία προσφέρει πολλά 
θετικά στοιχεία, ίσως περισσότερα από όσα 

μας στερεί. Εντούτοις, δεν υπάρχει αμφιβολία 

ότι η τηλεκπαίδευση αδυνατεί να αντικα-

ταστήσει τη φυσική αλληλεπίδραση μαθητή  
με καθηγητή.  

      Στο διάβα των χρόνων, έχουν υπάρξει 

ποικίλες προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό 

της διδασκαλίας με την ενεργή ενσωμάτωση 

του τεχνολογικού εξοπλισμού στη σχολική 
αίθουσα. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές ή δεν 

ήταν επαρκείς, ή δε χρηματοδοτήθηκαν. Είναι 

γεγονός πως η Παιδεία δεν είναι  συχνά 

χώρος επένδυσης και υποχρηματοδοτείται. 
Για τον λόγο αυτό, τα τεχνολογικά επι-

τεύγματα έως τώρα δεν έχουν αξιοποιηθεί 

στην εκπαίδευση, με αποτέλεσμα ο καθη-

γητής τις περισσότερες φορές να αρκείται στα 
δεδομένα που εμπεριέχουν τα  μερικώς 

περιορισμένα σχολικά εγχειρίδια. 

      Όταν η πανδημία λοιπόν ξεκίνησε να 

‘’δοκιμάζει’’ την αντοχή της μάθησης, 
βρέθηκε το αντίδοτο στο εμπόδιο αυτό. Η 

τεχνολογία  αποτελώντας το κύριο και μονα-

δικό μέσο που παρέχει τη δυνατότητα εξ 

αποστάσεως επαφής του δασκάλου με την 

τάξη στάθηκε κορυφαίος αρωγός για τη 
συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η 

καθολική ένταξη της τεχνολογίας στο μάθημα 
ήταν και είναι μονόδρομος. 

Ο δάσκαλος πλέον έχει την δυνα-

τότητα να διδάσκει σε πραγματικό 
χρόνο τα γνωστικά του αντικείμενα 

επικουρούμενος από το απέραντο 

διαδίκτυο. Η αφθονία των δεδομένων 

ελκύει τον καθηγητή δίνοντας του 
κίνητρο να διδάξει, ενώ οι νέες 

τεχνολογίες κεντρίζουν το ενδιαφέρον 

του μαθητή, αφού διαφέρουν από τον 

παραδοσιακό και μονομερή τρόπο της 

μετωπικής διδασκαλίας. Οι ευκαιρίες 
στη μάθηση φαίνεται να είναι ίσες 

ανεξαρτήτως οικονομικής επιφάνειας, 

δυσπρόσιτων περιοχών και συναφών 

εμποδίων. 
Ο επιβεβλημένος πολυήμερος 

εγκλεισμός, αν αξιοποιηθεί ορθά 

μπορεί να εξασφαλίσει στον μαθητή 

την καλύτερη διαχείριση του χρόνου 
που διαθέτει . Αυτή η οργάνωση της 

καθημερινότητας μέσα στην άνεση 

του φυσικού μας περίγυρου, η 

διάκριση του ελεύθερου χρόνου από 

τον χρόνο καθηκόντων, μπορεί να 
βελτιώσει σημαντικά την επίδοση και 

την απόδοση του μαθητή, ώστε να 

ανταποκριθεί επιτυχέστερα σε μελ-

λοντικές δοκιμασίες όπως οι 
Πανελλαδικές εξετάσεις .  

       Η τηλεκπαίδευση λοιπόν στο 

πλαίσιο της καραντίνας ως ‘’δοκιμασία 

αντοχής ‘’ με άγνωστη ημερομηνία 
λήξης ,συνέβαλλε και εξακολουθεί να 

συμβάλλει δυναμικά στην ενσω-

μάτωση των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Όταν η χώρα 
μας απαλλαχθεί από τα βάρη της 

πανδημίας , οι τεχνολογικές ευκαιρίες 

πιθανότατα θα αξιοποιηθούν περισ-

σότερο και στη δια ζώσης διδασκαλία. 

Είναι απαραίτητο να συνειδητοποιηθεί 
ότι τα τηλεμαθήματα και η ‘’παρα-

δοσιακή’’ διδασκαλία είναι άκρα. Απώ-

τερος στόχος, είναι να βρεθεί το 

σημείο ισορροπίας μεταξύ των δυο 
λειτουργιών.   

 
Της  Νάσιας Μπουτζαρέλη, Γ 
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Τα παλιά τα χρόνια… 

 
Η ηλικία της Τρίπολης ανέρχεται 

περίπου στη μία χιλιετία. Κατά την 
περίοδο αυτή επικρατούν ονομασίες 

όπως Υδροπολιτσά, Δρομπογλιτσά από 

τη σλαβική λέξη dabr (βελανίδι), και 

τέλος Τριπολιτσά, ονομασία που έμεινε 
μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. Αρχικά 

πρωτοεμφανίστηκε ως ένας μικρός 

σλάβικος οικισμός, ο οποίος μετέπειτα 

εξελληνίσθηκε, και με την πάροδο του 
χρόνου εξελίχθηκε σε πόλη.  

Την περίοδο της πρώτης 

τουρκοκρατίας (1475-1685μ.Χ) αποτέ-

λεσε σπουδαίο εμπορικό κέντρο λόγω 

της πλεονεκτικής γεωγραφικής της 
θέσης. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της 

δεύτερης τουρκοκρατίας απέκτησε 

περισσότερο πολιτική και οικονομική 

σημασία, αφού έγινε έδρα του 
Τούρκου διοικητή του Μοριά.  

Στα τέλη του 18ου αι. οι Ρώσοι 

έστειλαν στρατό να υποκινήσει την 

επανάσταση υπο την ηγεσία των 
αδερφών Ορλώφ και πολιόρκησαν 

ανεπιτυχώς την πόλη. Αυτή η κίνηση 

εξόργισε τους Τούρκους οι οποίοι 

εκτός των αντιποίνων που επέβαλαν, 
την οχύρωσαν, μετατρέποντας την σε 

κύρια στρατιωτική τους βάση.  

Φτάνουμε λοιπόν στην προεπα-

ναστατική περίοδο, με την Τρίπολη να 

είναι μία πλέον μεγάλη πόλη, 
αποτελούμενη απο 20.000 κατοίκους, 

Τούρκους, Έλληνες και Εβραίους. 

 Με το ξέσπασμα της επανάστασης η 

πόλη αποτέλεσε στόχο των Ελλήνων, 
οι οποίοι ακολουθώντας τις διαταγές 

του Θ. Κολοκοτρώνη, δίνοντας νικη-

φόρες μάχες στα γύρω χωριά, 

σχημάτισαν ασφυκτικό κλοιό γύρω 
απο την πόλη.  

Η επίθεση έγινε στις 23 Σεπτεμβρίου 

του 1821 και έπειτα από τη μεγάλη 

σφαγή που ακολούθησε η πόλη ήταν 

πλέον ελληνική. 

 

ελληνική.  

Το 1825 ο Ιμπραήμ την ανακατέλαβε, αλλά 

ύστερα από ρητή διακοίνωση των Προστά-

τιδων Δυνάμεων, το 1828, για επιβαλ-
λόμενη εγκατάλειψή της, ο Αιγύπτιος 

πρίγκιπας την κατέστρεψε ολοσχερώς.  

Η ανοικοδόμησή της ξεκίνησε τον Απρίλιο 

του ίδιου έτους από δεκαπέντε Τριπολίτες, 
των οποίων τα σπίτια αποτέλεσαν τον 

πυρήνα της νέας Τρίπολης. 

 

 Του Νεκτάριου Βουραζέλη, γ1 
 

 

Χωρίς τίτλο 

 

Ποιο το νόημα να παλεύεις για κάτι ήδη 

χαμένο; 

 Για κάτι που έχει ήδη καεί στην φλόγα της 
αδιαφορίας;  

Για κάτι ξένο και ακατόρθωτο να 

ξαναπλαστεί;  

Πόσο να παλέψεις να κρατήσεις τη θηλιά 
σταθερή γύρω από το λαιμό σου, ενώ 

αυτή ήδη σε πνίγει, δημιουργώντας 

πληγές πάνω σου;  

Είναι άσχημο να νιώθεις ξένος σε κάτι το 
οποίο εσύ έπλασες, σε κάτι το οποίο θα 

έπρεπε να είναι ό,τι πιο κοντινό έχεις...  

Δεν μπορώ να κατανοήσω τον τρόπο 

σκέψης των ανθρώπων.  

Δεν ξέρω πως γίνεται να πονάμε από μια 
λεπίδα που στην αρχή δεν φαινόταν 

αιχμηρή. Είναι λυπηρό να διαγραφείς ένα 

μεγάλο κομμάτι της ζωής σου, επειδή 

κάποια άτομα σε ανάγκασαν...  
Κρίμα που κάποια στιγμή θα πρέπει να το 

κάνω και εγώ... 
Της Χριστίνας Ξύστρα, Γ΄ 
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 Εφημερίδα  του Μουσικού Σχολείου  Τρίπολης 

 

μανία του πασά. Πιο συγκεκριμένα, ο 
Κιουταχής σκόπευε μέσω λαγουμιών να 

γεμίσει με μπαρούτι και τελικά να ανατινάξει 

ολόκληρο τον βράχο, ενώ τα κανόνια του 

είχαν ήδη προκαλέσει σημαντικές βλάβες 
στους υπόλοιπους ναούς. Ο Λαγουμιτζής 

όμως, γνωρίζοντας τις επιδιώξεις του Πασά, 

κατάφερε με την βοήθεια των ανδρών του να 

αχρηστεύσει όλα τα λαγούμια των Τούρκων, 
αλλά και να προκαλέσει τρομερές απώλειες, 

εντοπίζοντας υπόγεια τις θέσεις του εχθρού.  

Λέγεται μάλιστα ότι η δράση του είχε φέρει 

τον Κιουταχή σε απόγνωση, σε τέτοιο σημείο 

που του είχε ζητήσει να αλλάξει στρατόπεδο 
με αντάλλαγμα χρυσάφι «ίσαμε το βάρος του 

κορμιού του». Ο ίδιος αρνήθηκε αυτήν την 

προσφορά και κατά τη διάρκεια της πολιορκίας 

κατάφερε να αποκρούσει πολλές προσπάθειες 
που σκόπευαν στην ολοκληρωτική κατά-

στροφή του βράχου, προκαλώντας πολλές 

απώλειες. Η μεγαλειώδης δράση του ανα-

γνωρίστηκε απ’ το κράτος και του δόθηκε ο 
βαθμός του Αντισυνταγματάρχη.  

Σ’ αυτό το σημείο είναι σημαντικό να 

αναφερθεί η θέση του Κωστάκη Λαγουμιτζή 

στα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη ο 

οποίος γράφει: «Εις το Μεσολόγγι και παντού, 
αυτός ο γενναίος άνδρας θάματα έχει κάμει. 

Πατρίδα του χρωστάς πολύ αυτηνού του 

αγωνιστή. Θησαυρούς του δίνει ο Κιτάγιας να 

γυρίση, δια σένα, πατρίδα, όλα τα κατά-
φρονεί». Πέθανε το καλοκαίρι του 1851 και η 

κηδεία του έγινε δημοσία δαπάνη. 

 

 
Της Κωνσταντίνας Βέργου, γ1. 

 

Ο Κωνσταντίνος Παπακυριάκος ή 

ευρύτερα γνωστός ως Κωστάκης 

Λαγουμιτζής, υπήρξε ηπειρωτικής 
καταγωγής αγωνιστής κατά τη διάρκεια 

της Ελληνικής Επανάστασης, ο οποίος 

κατασκεύαζε υπόγειες σήραγγες, μέσω 

των οποίων ακύρωνε τους ανθυ-
πονόμους των Τούρκων και 

προκαλούσε σημαντικές απώλειες στα 

στρατεύματά τους. Η μορφή του ήταν 

οικεία σε όλους τους αγωνιστές, μιας 
και περνούσε αμέτρητες ώρες στο 

έδαφος όπου με την βοήθεια της ακοής 

του εντόπιζε τις υπόγειες δράσεις του 

εχθρού και ξεκινούσε αντίστοιχα το 

αμυντικό του σχέδιο.  
Μια απ’ τις σημαντικότερες τομές του 

έργου του θεωρείται η προσφορά του 

στην πολιορκία της Ακρόπολης το 

1822, όπου μέσω των περίφημων 
λαγουμιών του κατάφερνε να 

παγιδέψει τους Τούρκους, οι οποίοι 

ανατινάζονταν.  

Μετά την Άλωση της Ακρόπολης και 
ύστερα από προτροπή του προσωρινού 

υπουργείου Πολέμου κατευθύνθηκε 

στο Μεσολόγγι, όπου μαζί με τον 

Παναγιώτη Σωτηρόπουλο ανέλαβαν 
την διάνοιξη ενός λαγουμιού το οποίο 

είχε ως απώτερο σκοπό τον 

αιφνιδιασμό των Τούρκων.  

Μάλιστα, αξιοσημείωτο θεωρείται το 

γεγονός ότι ο ίδιος παρέμεινε στο 
Μεσολόγγι μέχρι την ηρωική έξοδο, 

κατά τη διάρκεια της οποίας ήταν 

οπλισμένος στην πρώτη γραμμή και 

κατάφερε να διαφύγει.  
Εν συνεχεία, ίσως η πιο σημαντική 

στιγμή της προσφοράς του ήταν κατά 

τη διάρκεια της πολιορκίας της Ακρό-

πολης απ’ τον Κιουταχή μεταξύ  1826-
1827, όταν κατάφερε να διασώσει τον 

ιερό βράχο της απ’ την καταστροφική  

 

Κωνσταντίνος Παπακυριάκος 

ή Λαγουμιτζής, μορφή του 1821 
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