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Σελίδα 1 
 

Μαντατοφόροι 
Μαθητική Εφημερίδα του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γ/σίου-Λυκείου 

Ελευσίνας 

 

ACT PROJECT 

Μαθητές Δ Γυμνασίου – Ενεργοί Πολίτες 

Το ACT PROJECT είναι  ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα ERASMUS KA3 στο οποίο 

συμμετέχουν σχολεία τεσσάρων 

ευρωπαϊκών χωρών (Μ. Βρετανίας, 

Γαλλίας, Ισπανίας, Ελλάδας). Στόχος  

του προγράμματος είναι η ανάληψη μιας  

δράσης από τους μαθητές που γνώμονα 

της  θα έχει την καταπολέμηση  

διακρίσεων εις βάρος συμπολιτών μας. 

(σελ. 4) 

Act Project: Φυλλάδιο για ευαισθητοποίηση του 

κοινού. 

 

 

Συνέντευξη από τον «χρυσό» προπονητή κ.Μακρόπουλο & ο μαθητής/δημοσιογράφος Ν.Κ 

ΟΜΑΔΑ από «ΧΡΥΣΑΦΙ» 

Παγκόσμιοι Αγώνες                    

Special Olympics 2019 
 

 

 

Mαθητής Γ Λυκείου- Ν.Κ 

Οι φετινοί Παγκόσμιοι Αγώνες Special 

Olympics, που για πρώτη φορά 

πραγματοποιήθηκαν στα Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα, μας γέμισαν με 

απίστευτη υπερηφάνεια και συγκίνηση 

καθώς η 92μελής Ελληνική Αποστολή 

επέστρεψε με 64 μετάλλια από τα 14 

αθλήματα που αγωνίστηκαν! 

 

 Στη σχολική μας μονάδα ένας από τους 

γυμναστές μας να αποτελεί τον 

θριαμβευτή προπονητή της «Χρυσής» 

ομάδας Καλαθοσφαίρισης των 

Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics. 

Με την ευκαιρία αυτή, θέσαμε στον      

κ. Μακρόπουλο κάποιες ερωτήσεις 

σχετικά με τη μεγάλη επιτυχία που 

πραγματοποίησε η ομάδα του, τον 

περασμένο Μάρτιο στο Άμπου Ντάμπι.     

(σελ.2-3) 

 

Σε αυτό το τεύχος: 

Περί Αλληλεγγύης & 

Προσφοράς (σελ.6 ) 

 «Το χρονικό της Καινογαίας» 

(σελ.9) 

 Έρευνα: Χώροι Στάθμευσης          

ΑμεΑ Ελευσίνας (σελ.7-8) 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ «ΧΡΥΣΑΦΙ» 

Παγκόσμιοι Αγώνες Special Olympics 2019 

Δημοσιογράφος/Μαθητής: Ν.Κ 

Οι φετινοί Παγκόσμιοι Αγώνες Special 

Olympics, που για πρώτη φορά 

πραγματοποιήθηκαν στα Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα, μας γέμισαν με 

απίστευτη υπερηφάνεια και συγκίνηση 

καθώς η 92μελής Ελληνική Αποστολή 

επέστρεψε με 64 μετάλλια από τα 14 

αθλήματα που αγωνίστηκε!  

 

Ο Πρόεδρος των Special Olympics Hellas, 

Πρέσβυς ε.τ. Διονύσιος Κοδέλλας, 

σημείωσε χαρακτηριστικά ότι: «Τα 

μετάλλια αυτά ανήκουν εξίσου και στους 

μοναδικούς, τους εξαίρετους προπονητές 

τους, οι οποίοι ακούραστα, με αγάπη και 

με επαγγελματισμό προετοίμασαν τους 

αθλητές σωματικά και ψυχολογικά και  

τους οδήγησαν στον θρίαμβο».  

  

Στη σχολική μας μονάδα τη φετινή χρονιά 

έχουμε τη τύχη, ο ένας από τους 

γυμναστές μας να αποτελεί τον 

θριαμβευτή προπονητή της «Χρυσής» 

ομάδας Καλαθοσφαίρισης των 

Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics. 

Με την ευκαιρία αυτή, θέσαμε στον         

κ. Μακρόπουλο Κωνσταντίνο κάποιες 

ερωτήσεις σχετικά με τη μεγάλη επιτυχία 

που πραγματοποίησε η ομάδα του, τον 

περασμένο Μάρτιο στο Άμπου Ντάμπι. 

 

Αναλυτικά, η συνέντευξη έχει ως εξής: 

  

-Αρχικά θα θέλαμε να σας πούμε ότι 

όλοι οι μαθητές σας είναι απίστευτα 

υπερήφανοι για αυτή την μεγάλη 

επιτυχία σας στους Παγκόσμιους 

Αγώνες των Special Olympics. Πριν 

ξεκινήσω, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω 

για τη συνέντευξη που θα μου 

παραχωρήσετε. 

 

Εγώ σε ευχαριστώ Νίκο για την 

πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά. 

 

-Κύριε Μακρόπουλε, ποιος πιστεύετε ότι 

είναι ο στόχος των Special Olympics;  

 

Ο στόχος των Special Olympics είναι να 

δίνει την ευκαιρία στα άτομα με νοητική 

αναπηρία να βγουν από το σπίτι τους, να 

αθληθούν, να κοινωνικοποιηθούν, να 

διασκεδάσουν και να επωφεληθούν από 

όλες αυτές τις δραστηριότητες. 

 

 

 

 
Εικόνα 1: Ο κ.Μακρόπουλος παρηγορεί αθλητή της αντίπαλης 

ομάδας! 

-Τι σημαίνει για εσάς η συγκεκριμένη 

αθλητική διοργάνωση; 

 

Οι Παγκόσμιοι Αγώνες των Special Olympics 

γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια και δίνουν τη 

δυνατότητα σε όλους τους αθλητές το  

μεσοδιάστημα αυτό να προετοιμαστούν 

Μέσω των αγώνων οι αθλητές συναντιόνται, με 

σκοπό να συναγωνιστούν στο αγαπημένο τους 

άθλημα με συναθλητές ανά τον κόσμο. 

Αποτελούν την κορυφαία διοργάνωση και την 

αναμένουν τόσο οι αθλητές, όσο και οι 

προπονητές. 

 

-Πώς θα περιγράφατε την εμπειρία σας στα 

Άμπου Ντάμπι;  

 

Την εμπειρία μου στο Άμπου Ντάμπι, την πόλη 

που φιλοξένησε τους αγώνες των Special 

Olympics για το έτος 2019, θα την χώριζα σε 2 

μέρη στο αγωνιστικό και στο εξωαγωνιστικό. 

Αναφορικά με το εξωαγωνιστικό, θα σημείωνα 

ότι ήταν μια σημαντική εμπειρία και για εμένα 

ως προπονητή, αλλά και τα παιδιά ως αθλητές 

διότι έπρεπε να αυτονομηθούν, να βρεθούν 

μακριά από τις οικογένειές τους. Εγώ 

παρευρισκόμενος εκεί ζούσα καθημερινά τη 

φροντίδα τους, τη διατροφή τους, τη ξενάγησή 

τους στην πόλη αλλά και τις ανησυχίες τους.  

 
Εικόνα 2:Ο προπονητής παρακολουθεί με αγωνία το τζάμπολ 

 

  

 

Το δεύτερο σκέλος ήταν το αγωνιστικό, το οποίο 

είχε μεγαλύτερη συνάφεια με το σκοπό που 

ήμασταν εκεί. Δίναμε καθημερινά τον αγώνα μας, 

αντιμετωπίζαμε άλλες χώρες. Τα παιδιά 

μοιράζονταν μαζί μου τους προβληματισμούς, τις 

αγωνίες που είχαν κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

Συνολικά θεωρώ ότι ήταν μια εξαιρετική εμπειρία 

για όλους μας. 

 

-Η καλαθοσφαίριση ως ένα από τα πλέον 

αγαπητά αθλήματα στην Ελλάδα έχει αρκετή 

απήχηση ιδιαίτερα στη νεολαία. Το χρυσό 

μετάλλιο σε αυτή την διοργάνωση τι πιστεύετε 

ότι σηματοδοτεί για τη χώρα μας;  

 

Σίγουρα η καλαθοσφαίριση μετά από τις νίκες που 

έχουν φέρει οι Ελληνικές ομάδες στη χώρα μας 

έχει γίνει πολλή αγαπητή όχι μόνο από τους νέους, 

αλλά από όλες τις ηλικίες. Το χρυσό μετάλλιο 

στους Παγκόσμιους Αγώνες των Special Olympics 

δίνει τη δυνατότητα και την ευκαιρία στις 

οικογένειες που έχουν κάποιο μέλος με νοητική 

αναπηρία να βγει έξω από το σπίτι, να 

συμμετάσχει σε αθλητικές διοργανώσεις, σε 

προπονητικά προγράμματα των Special Olympics, 

με σκοπό να λάβει και εκείνο μέρος σε επόμενους 

αγώνες αντίστοιχης εμβέλειας. 

 

-Πώς μπορεί κάποιος να γίνει προπονητής στα 

Special Olympics; 

 

Για να γίνει κάποιος προπονητής στα Special 

Olympics θα πρέπει να έχει γνώσεις του 

αθλήματος, είτε να είναι απόφοιτος από τη 

Γυμναστική Ακαδημία, είτε να έχει 

παρακολουθήσει κάποια σχολή Προπονητών από 

τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Αλλά πάνω 

από όλα, θα πρέπει να έχει τη διάθεση να 

προσφέρει , διότι οι προπονητές είναι άμισθοι, 

είναι εθελοντές. Άρα, στηρίζονται στη διάθεση της 

προσφοράς και του εθελοντισμού. Συμπληρώνει 

όποιος επιθυμεί να γίνει προπονητής μια αίτηση 

μέλους, η οποία όταν εγκριθεί γίνεται προπονητής 

στα Special Olympics.   

 

-Ως προς ποιο βαθμό ο προπονητής μπορεί να 

συμβάλει στην εξέλιξη και επίδοση των 

αθλητών του; 

 

Ο προπονητής περνάει πολλές ώρες με τους 

αθλητές, τους μαθαίνει ως προσωπικότητες και 

μπορεί να τους κατευθύνει εσωαγωνιστικά και 

εξωαγωνιστικά. Όσο αφορά την επίδοση των 

αθλητών του, μέσα από τις γνώσεις και την 

εμπειρία του μπορεί να καθοδηγήσει 

εξατομικευμένα τους αθλητές και να τους 

βελτιώσει σύμφωνα με τις δικές τους αθλητικές 

ανάγκες.   

 

-Ποιοι αθλητές μπορούν να πάρουν μέρος σε 

αυτούς τους αγώνες; 

Οι αθλητές με νοητική αναπηρία, όπως αθλητές 

που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα ή έχουν 

σύνδρομο Down και άλλα. 
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-Ποια ήταν χορηγία του κράτους τόσο 

κατά την προετοιμασία, όσο και κατά 

την διάρκεια των αγώνων στο Άμπου 

Ντάμπι; 

 

Η αλήθεια είναι ότι από το 2017 και μετά 

τα Special Olympics έχουν ενταχθεί στον 

αθλητικό νόμο. Αυτό σημαίνει ότι 

λαμβάνουν μια μικρή χορηγία χρηματικής 

μορφής από το Ελληνικό κράτος. Όμως, η 

κύρια βοήθεια και ώθηση προέρχεται από 

την ιδιωτική πρωτοβουλία. Οπότε το 

κράτος στηρίζει τις δράσεις επίσημα τα 

τελευταία δύο χρόνια. Ελπίζουμε στο 

μέλλον να ενταχθεί ακόμα περισσότερο 

στα κρατικά προγράμματα επιχορήγησης 

και να έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση. 

   

-Υπάρχει ανταμοιβή για τους «χρυσούς» 

αθλητές και προπονητές μετά από αυτή 

την επιτυχία; Αν ναι, πώς θα την 

ορίζατε; 

 

Η μοναδική ανταμοιβή για εμάς τους 

προπονητές, αλλά και τους αθλητές μας 

είναι ηθική. Η προσπάθεια για τη 

συμμετοχή, ότι καταφέραμε να φτάσουμε 

σε αυτή την επιτυχία, καθώς 

ανταποκριθήκαμε στις προκλήσεις τις 

αθλητικές και εξωαγωνιστικές. Γυρίσαμε 

πίσω ασφαλείς, χαρούμενοι και σαφώς με 

το μέγιστο της απόδοσης μας, που ήταν το 

«χρυσό μετάλλιο». 

 

-Τέλος, θα μπορούσατε να πείτε μια λέξη 

ή ένα συναίσθημα που επισφραγίζει 

αυτή την επιτυχία στα Special Olympics 

2019; 

 

Με μια λέξη είναι αλήθεια θα ήταν 

δύσκολο να περιγράψω το συναίσθημα 

που ένιωσα για τη συμμετοχή μου σε 

αυτούς τους αγώνες. Αν θα μπορούσα να 

περιοριστώ, θα επέλεγα τις λέξεις 

πληρότητα, ευτυχία, ενθάρρυνση για τη 

συνέχεια και βέβαια προσμονή να 

ξαναβρεθείς με τους ίδιους ανθρώπους σε 

αντίστοιχες διοργανώσεις. 

 

 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

«Η σημασία συμμετοχής στους αγώνες των 

Special Olympics» 
Μαθητές Α Λυκείου. 

Φιλόλογος: Θα επιλέγατε να συμμετέχετε σε αγώνες Special Olympics; 

Θ.Μ: Κυρία, θα μου άρεσε να ταξιδέψω για ένα μήνα και να βρεθώ μαζί με άλλους αθλητές… 

Γ.Μ: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό θα πρέπει πρώτα να προπονηθείς και να αφιερώσεις χρόνο 

στο άθλημά σου!  

Α.Κ: Βέβαια! Εξάλλου συμμετέχεις στους αγώνες για να κερδίσεις το μετάλλιο και να ακούσεις 

τον εθνικό ύμνο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θ.Μ: Περίμενε…δηλαδή αν δεν τα καταφέρεις 

δε σημαίνει ότι απέτυχες. Αφού αποκτάς 

εμπειρία αλλά και φίλους!  

Γ.Μ: Αυτό νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό από 

το μετάλλιο!  

Α.Κ: Μακάρι να ήξερα μπάσκετ και να πήγαινα 

μαζί με τον κ. Κωνσταντίνο στους αγώνες! 

Γ.Μ: Ποτέ δεν είναι αργά να προσπαθήσεις όσο 

μπορείς και να τα καταφέρεις. 

Α.Κ: Μα όπως λέει και η κυρία και μόνο η 

συμμετοχή είναι αξία ανεκτίμητη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα3:2Αναμνηστική Φωτογραφία μετά την Απονομή του Χρυσού Μεταλλίου. 

Εικόνα 4: Οι "χρυσοί" αθλητές καλαθοσφαίρισης. 

Εικόνα 5: Πανηγυρισμοί για την κατάκτηση της 1ης θέσης! 
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Εικόνα 1: Οι μαθητές επί τω έργω! 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

                 :Δράσεις Ενίσχυσης Πολιτικών & 

Κοινωνικών Ικανοτήτων των Μαθητών 

Μαθητές Γ Λυκείου: Α.Κ, Π.Σ, Α.Κ. 

Το ACT PROJECT είναι  ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα ERASMUS KA3 στο οποίο 

συμμετέχουν σχολεία τεσσάρων ευρωπαϊκών 

χωρών (Μ. Βρετανίας, Γαλλίας, Ισπανίας, 

Ελλάδας).  

 

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάληψη μιας  

δράσης από τους μαθητές που γνώμονα της  θα 

έχει την καταπολέμηση  διακρίσεων εις βάρος 

συμπολιτών μας. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να 

διαμορφώσει ταυτότητα ενεργού πολίτη στους 

μαθητές που συμμετέχουν.  

 

Για το σχολικό έτος 2018-19 , το σχολείο μας , 

το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο –

Λύκειο Ελευσίνας επιλέχτηκε  να συμμετέχει 

στο πρόγραμμα με μια ομάδα 14 μαθητών με 

συντονιστή-καθηγητή  του προγράμματος τον κ. 

Μιτσιλέγγα Ζαρίφη .  

Η ομάδα του ACT PROJECT του σχολείου, 

απάντησε με χαρά σε όλες τις ερωτήσεις μας: 

 

 

 

ΑΚ:Πείτε μας λίγα λόγια για το 

πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχετε. 

 

Δ.Β:  Το ACT είναι ένα πρόγραμμα που 

«τρέχει» από το Υπουργείο Παιδείας και 

επιδιώκει να δημιουργήσει, στα σχολεία που 

εφαρμόζεται ,μαθητές-ενεργούς πολίτες. Οι 

μαθητές πρέπει να οργανωθούν σε ομάδες, 

να αναλάβουν ρόλους, να επιλέξουν σχέδιο 

δράσης και να το εφαρμόσουν. Οι ενέργειες 

αυτές θα επιλέγονται μέσα από 

δημοκρατικές πρακτικές όπως είναι ο 

διάλογος , η ψηφοφορία κ.α. Το πρώτο λόγο 

έχουν οι μαθητές, οι καθηγητές έχουν 

καθαρά βοηθητικό χαρακτήρα. 

 

ΑΚ: Έχετε επιλέξει δράση; Ποια είναι 

αυτή; 

 

Κ.Κ.:    Βεβαίως! Έπεσαν αρκετές 

προτάσεις στο τραπέζι, τελικά επιλέξαμε να 

προβάλουμε τις θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ 

του δήμου μας. 

 

Π.Σ: Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια; 

 

Δ.Β.: Η δράση χωρίζεται σε τρία μέρη. Η 

τεχνική ομάδα μας θα επιδιορθώσει όλα τα 

σήματα ΑΜΕΑ επί του οδοστρώματος που 

έχουν φθαρεί ,βάφοντάς τα. Παράλληλα η 

ομάδα επικοινωνίας θα μοιράζει 

ενημερωτικό υλικό για την 

ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης ώστε 

να μην βλέπουμε φαινόμενα να παρκάρουν 

άσχετοι σε θέσεις ΑΜΕΑ. Σε κάποια άλλη 

στιγμή, θα «ανεβάσουμε» στο διαδίκτυο 

όλες τις θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ του 

δήμου μας. Το τελευταίο θα γίνει από την 

ομάδα τεχνολογίας του ACT. 

 

 

 
 

Π.Σ:  Μοιάζει να έχει δουλειά. Θα τα 

καταφέρετε; 

 

Ε.Κ.: Με την βοήθεια του τομέα 

Γραφιστικών τεχνών του σχολείου μας και 

των καθηγητριών Πουντζίκογλου Μαλβίνας 

και Βασιλογιαννακοπούλου Έφης, έχουμε 

φτιάξει και την αφίσα μας και το 

ενημερωτικό υλικό αλλά και το τεράστιο 

στένσιλ με το οποίο θα βάψουμε το διεθνές 

σήμα ΑΜΕΑ στην άσφαλτο του χώρου 

στάθμευσης. 

 

Α.Κ: Μετά το τέλος του προγράμματος, θα 

συνεχίσετε την δράση σας ως ομάδα 

ενεργών πολιτών ; 

 

Γ.Σ. : Δεν το έχουμε συζητήσει ακόμη. Θα 

εξαρτηθεί μάλλον από κάποια πράγματα. 

Ιδέες πάντως έχουμε αρκετές για δράσεις που 

θα έκαναν καλύτερη την καθημερινότητα των 

συμπολιτών μας . 

 

Α.Κ: Ευχαριστούμε για την συνέντευξη.   

 

Ομάδα ACT: Εμείς ευχαριστούμε! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Εικόνα 2: Ο σχεδιασμός της δράσης γίνεται με αποφασιστικότητα & απόλυτη συνεργασία!  

Εικόνα 3: Η παραγωγή του υλικού δράσης 
παίρνει τη τελική του μορφή. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από τη ¨ματιά¨ των μαθητών. 
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ΑΡΘΡΟ 

Περί αλληλεγγύης & εθελοντισμού… 
 

 

 

 

 

Στις αρχές Απριλίου επισκεφτήκαμε την «Κιβωτό του Κόσμου» 

στην Αθήνα. Η διδακτική μας επίσκεψη ήδη είχε συζητηθεί 

επαρκώς στο πλαίσιο της τάξης, καθώς ο καθένας μας είχε 

αναλάβει και μια αποστολή από τη φιλόλογο, την κυρία Σκαναβή! 

 

Οι πρώτες σκέψεις μας ήταν: «Μα ήταν ανάγκη να κάνουμε 

εργασία, ενώ πάμε εκδρομή για να ξεσκάσουμε λίγο από την 

καθημερινότητα των διαβασμάτων!»  

 

Στη συνέχεια, όμως το σκηνικό άλλαξε αφού οι μικρές αποστολές 

μας είχαν δοθεί με σκοπό να παρατηρήσουμε σημαντικά στοιχεία 

σε αυτόν τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Μέριμανας και 

Προστασίας της Μητέρας και του Παιδιού, που δεν θα 

μπορούσαμε να δούμε με «γυμνά» μάτια… 

 

Μόλις φτάσαμε στο χώρο της Κιβωτού αμέσως ξεκινήσαμε να πραγματοποιούμε τις «μικρές» αποστολές… Ποιες υπηρεσίες 

προσφέρει η Κιβωτός; Πώς είναι οι χώροι; Ποιοι εργάζονται; Πώς να αισθάνονται τα παιδιά που φιλοξενούνται στο χώρο αυτό; 

και άλλες πολλές ερωτήσεις που έπρεπε να απαντηθούν.  

 

Απευθείας οι λέξεις Αλληλεγγύη, Εθελοντισμός και Προσφορά εμφανίστηκαν στις 

συζητήσεις μας, ύστερα από την παρακολούθηση της ενημέρωσης που μας έγινε στο 

χώρο της τραπεζαρίας της Κιβωτού.  

 

Ναι, ο εθελοντισμός είναι σπουδαίος όταν παρέχεται από διάφορους ανθρώπους σε 

ανθρώπους που έχουν στερηθεί από τη ζωή και δυστυχώς τα ανθρώπινα δικαιώματά 

τους συχνά «καταπατώνται» (όπως συχνά αναφέρει και η κυρία στη τάξη…)  

 

Η βοήθεια που παρέχεται σε αυτά τα παιδιά χωρίς να ζητά κάποιος ανταπόδοση ή 

χρηματική ανταμοιβή είναι πραγματικά σπουδαία. Εξάλλου η αμοιβή που παίρνεις 

όταν προσφέρεις είναι η αγάπη.  

 

Ο επίλογος της επίσκεψής μας συνοψιζόταν στη φράση «Αγάπη Μόνο» που λένε συνέχεια και οι συμμαθητές μου. Το 

μεγαλύτερο και γενναιόδωρο αγαθό που μπορείς να έχεις σε αυτή την εποχή!  

Ευχαριστούμε για την αποκαλυπτική επίσκεψη και τις σπουδαίες αποστολές. Επιστρέψαμε πλήρεις από συναισθήματα και 

εικόνες αναντικατάστατες… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαθητές Α Λυκείου 
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ΕΡΕΥΝΑ 

Παρακολουθήσαμε τους χώρους στάθμευσης 

ΑμεΑ στην Ελευσίνα. 

Μαθητής Γ Λυκείου: Π.Σπ. 

Γίνεται συνέχεια κουβέντα για το πόσο σεβόμαστε όλοι 

εμείς οι υπόλοιποι τους χώρους πάρκινγκ των Ατόμων 

Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ). 

 

Οι χώροι αυτοί ορίζονται από πινακίδες με ειδική  

ένδειξη καθώς και με σήμανση πάνω στο οδόστρωμα, 

οπότε είναι δύσκολο κάποιος, που δεν είναι ΑΜΕΑ, να 

πει ότι πάρκαρε κατά λάθος σε έναν τέτοιο χώρο.  

 

Βγήκαμε λοιπόν να ελέγξουμε κατά πόσο στην Ελευσίνα 

το παρκινγκ ΑΜΕΑ, είναι μόνο για ΑΜΕΑ! 

  

 
 

 

Επιλέξαμε  τυχαία την ημέρα που θα κάναμε την έρευνα. Αυτή ήταν η Τετάρτη, 17/4/2019  και σε διάστημα μιας ώρας 

εξετάσαμε οκτώ (8) χώρους στάθμευσης στο κέντρο της πόλης μας και γύρω από σημαντικά σημεία αναφοράς.   

 

Η έρευνα αυτή έγινε από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 13:00 μ.μ. και να τα αποτελέσματα: 

 

1. Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας: Εκεί υπάρχουν δύο θέσεις και σε όλη τη διάρκεια της έρευνας καμία παραβίαση δεν 

έγινε!  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ και γύρω οδοί:  Στο εσωτερικό χώρο παρκινγκ καθώς και στον απέναντι χώρο πάρκινγκ , επί της οδού 

Χατζηδάκη υπάρχουν αντίστοιχα από μία θέση ΑΜΕΑ. Κι εδώ καμία παραβίαση σε αυτό το διάστημα. Μέχρι εδώ καλά! 

Το ίδιο ισχύει και για τη θέση  στη συμβολή Χατζηδάκη και Παγκάλου. 
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3. ΟΔΟΣ ΤΡΑΥΛΟΥ: Ωπ! Εδώ  θέλει προσοχή! Μπορεί να μη πιάνει όλο τον χώρο στάθμευσης σίγουρα όμως 

παρεμποδίζει… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Και συνεχίζουμε…Θα μεταφερθούμε στην οδό Περσεφόνης , όπου εκεί βρίσκονται τα ΕΛΤΑ. Η θέση ήταν ελεύθερη 

σε όλη τη διάρκεια της έρευνας. Το αυτοκίνητο των ΕΛΤΑ δεν παρεμποδίζει καθόλου. Μπράβο! Το ίδιο και για την 

άλλη θέση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ , οδός Κίμωνος:  Μία  θέση ΑΜΕΑ. Ουδέν σχόλιον. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. 

 Δεν υπήρχαν εμφανείς ενδείξεις ότι το αυτοκίνητο ανήκει σε ΑΜΕΑ. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:  

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν αρκετές ακόμα θέσεις ΑΜΕΑ στον δήμο Ελευσίνας τις οποίες δεν προλάβαμε να τις 

ελέγξουμε. Η εικόνα που έχουμε δείχνει ότι η πόλη μας είναι ιδιαίτερα φιλική προς τους οδηγούς ΑΜΕΑ τουλάχιστον στο 

παρκάρισμα. Πολύ περισσότερο από αρκετούς δήμους στην Αττική. 

Όμως σε μία ώρα μέσα βρήκαμε δύο πιθανές παραβάσεις από συμπολίτες μας, πράγμα που μας βάζει σε σκέψεις…Χμμμμ!  
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ΚΟΜΙΚ-ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

«Το Χρονικό της Καινογαίας» 

Μαθητές Γ Λυκείου: Χ.Μ, Α.Κ, Α.Κ, Ν.Κ 

«Το Χρονικό της ΚαινοΓαίας» είναι ένα παραμύθι – κόμικ 

που αφορά μία εξώκοσμη Ζώνη του Σύμπαντος που την 

αποτελούν τρία Βασίλεια.  

 

Η υπόθεση είναι η εξής: Το Βασίλειο του Κενού με 

Βασιλιά τον Στομαχοπρόσωπο, το Βασίλειο του Πάγου με 

Βασίλισσα την Παγωμένη Πριγκίπισσα και το Βασίλειο της 

Τεμπελιάς με Βασιλιά τον Μίδα τον Βασιλιά με τα κίτρινα 

χέρια. Το βασίλειο του κενού εμπεριείχε την απόλυτη 

σκοτεινή ύλη. Κυβερνήτης του ήταν ο Στομαχοπρόσωπος. 

Σκοπός του βασιλείου του κενού ήταν να απορροφήσει το 

πολύχρωμο κόσμο του Βασιλείου της Τεμπελιάς με τα 

πολύχρωμα λουλούδια, τους μεγάλους κήπους, τα κίτρινα 

λιβάδια. Στο Βασίλειο της Τεμπελιάς είχε πάντα άνοιξη, 

καλοκαίρι και πολύ φως. Ένα ουράνιο τόξο υπήρχε πάντα 

σαν πύλη στον ουρανό. Το Βασίλειο του Κενού ήθελε να 

απορροφήσει και το βασιλείου του πάγου.  Η Παγωμένη 

Πριγκίπισσα κυβερνούσε σε αυτό βασίλειο. 

 

   

Στο βασίλειο αυτό ο 

ουρανός ήταν πάντα μπλε 

μοβ, ένας νυχτερινός 

ουρανός. Έκανε συνήθως 

κρύο ουρανό και έφεγγε 

πάντα το Βόρειο 

Σέλας.Μετά από ένα 

σκοτεινό κάλεσμα από 

τον εξώκοσμο Φύλακα 

των Σφραγιδόλιθων ο 

Στομαχοπρόσωπος ξεκίνησε εκστρατεία εναντίον των 

άλλων δύο Βασιλείων. Τον πόλεμο τον κέρδισε και στα 

δύο Βασίλεια άλλαξαν όλα….  

 

Το Κόμικ δημιουργήθηκε από την ομάδα ΜΑΜΑΚΟΥΚΑ 

ΕΡΠ που είναι η δημιουργική ομάδα του εργαστηρίου 

Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ενιαίου Ειδικού 

Επαγγελματικού Γυμνασίου –Λυκείου Ελευσίνας από τους 

μαθητές της Γ΄Λυκείου. 

 
 

πρότυπο σχέδιο ήρωα παραμυθιού 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

«Ρατσισμός»  μία λέξη πολλές πτυχές... 

Μαθητές Γ Γυμνασίου 

Τί είναι Ρατσισμός;  Πολλοί αναρωτιούνται πώς θα 

μπορούσαμε να ορίσουμε το ρατσισμό. Οι περισσότερες 

πηγές συμφωνούν στο ότι:  «Ρατσισμός είναι η αντίληψη ότι 

οι άνθρωποι δεν είναι όλοι ίσοι μεταξύ τους, αλλά 

διαχωρίζονται σε ανώτερους και κατώτερους, διακρινόμενοι 

είτε από το χρώμα του δέρματος, την εθνικότητα, τη 

θρησκεία, το φύλο, είτε από τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό και άλλα.Το πιο συνηθισμένο είδος 

ρατσισμού, και αυτό που έχει δώσει την αρχική ονομασία 

στην λέξη, ιταλ. (ράτσα/ razza = φυλή), είναι ο φυλετικός 

ρατσισμός». 

 

Τα είδη του ρατσισμού διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:   

• Φυλετικός: με κριτήριο διάκρισης των ατόμων το 

χρώμα του δέρματος (λευκοί, μαύροι, ερυθρόδερμοι, 

κιτρινόχρωμοι) 

• Θρησκευτικός: η διάκριση των ατόμων εστιάζεται 

στις θρησκευτικές πεποιθήσεις τους (Χριστιανοί, 

Μουσουλμάνοι, Ορθόδοξοι, Καθολικοί, 

Προτεστάντες).  Η αντίληψη ότι κάποιος πιστεύει σε 

διαφορετική θρησκεία από εμάς, άρα είναι κατώτερος, 

ονομάζεται ρατσισμός και πιο συγκεκριμένα, 

θρησκευτικός ρατσισμός 

 

 

 

 • Κοινωνικοοικονομικός: με κριτήριο την κοινωνική 

και οικονομική κατάσταση των ατόμων (πλούσιοι-

φτωχοί), το μορφωτικό τους επίπεδο (μορφωμένοι-

αμόρφωτοι), το φύλο (γυναίκες-άνδρες), το 

επάγγελμα (πνευματικοί άνθρωποι-χειρώνακτες), τη 

σωματική ή νοητική ικανότητα (αρτιμελείς-άνθρωποι 

με ειδικές ανάγκες), την υγεία, τις συνήθειες, τη 

σεξουαλική συμπεριφορά (φορείς του AIDS, 

εξαρτημένοι σε εθιστικές ουσίες, ομοφυλόφυλοι), την 

εμφάνιση. 

• Εθνικός: διαφοροποίηση των ανθρώπων με γνώμονα 

την εθνική τους καταγωγή (στον Β΄Παγκόσμιο 

πόλεμο το γερμανικό έθνος θεωρούσε ότι ήταν 

ανώτερο από τα άλλα). 

• Πολιτικός: διάκριση των ατόμων με κριτήριο την 

πολιτική τους ιδεολογία και την κομματική τους 

ένταξη.    

• Πολιτισμικός: οι λαοί διαιρούνται με κριτήριο το 

πολιτιστικό τους επίπεδο. Ο «πολιτισμικός» ρατσισμός 

θεμελιώνεται στην υπόθεση του ασυμβίβαστου των 

πολιτισμικών διαφορών, που καθιστά αντικειμενικώς 

αδύνατη τόσο την πολιτιστική ενσωμάτωση των ξένων 

μεταναστών όσο και την προοπτική μιας 

πολυπολιτισμικής κοινωνίας.    (πηγή:www.koinosnous.com) 
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Οι  μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου 

πραγματοποίησαν έρευνα στα πλαίσια 

του σχολείου σχετικά με τις διακρίσεις 

που γίνονται ανάμεσα στα παιδιά. 

Βασικό ερώτημα ήταν αν έχουν 

αντιληφθεί οτι πράττουν ή δέχονται 

ρατσισμό.  
 
Το συμπέρασμα ήταν οτι λίγοι είναι 

εκείνοι που έχουν αντιληφθεί, ότι λέξεις 

όπως  «χοντρέ-η», «κοντέ-η», 

«γιαλαμπούκα», «κακάσχημε», 

«παλιόγρια-γερε», «σπυριάρη», 

«σαπιοδόντη», «κιτρινιάρη» και τόσα 

άλλα που εύκολα ξεστομίζονται μεταξύ 

συμμαθητών αποτελούν στοιχεία 

ρατσισμού.   

 Οι συνέπειες όμως για το άτομο που 

«χλευάζεται» πάντα είναι 

καταστροφικές καθώς του δημιουργεί 

ψυχολογικά τραύματα, τα οποία 

μπορεί να τον σημαδέψουν για μια 

ζωή. 
 
Ολοκληρώνοντας, έχει παρατηρηθεί 

μετά από ρεπορτάζ που έγινε στο 

σχολείο μας ότι ακόμα και τα παιδιά 

που είναι κατά του ρατσισμού, 

εύκολα υποπίπτουν στο σφάλμα να 

χρησιμοποιούν μειωτικούς 

χαρακτηρισμούς σε βάρος 

συμμαθητών τους χωρίς να το 

αντιλαμβάνονται.    
 
Σημαντικό εύρημα το οποίο θα πρέπει 

να διερευνηθεί περισσότερο, ώστε να 

μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτυχώς ... 

 

 
 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑΣ 

Η άλλη όχθη (Gagma Napiri) 
Μαθήτρια Γ Λυκείου:Α.Κ 

 
Γεωργία/ Καζακστάν, 2009. Σκηνοθεσία: Γκεόρκε 

Οβασβίλι. Σενάριο: Οβασβίλι & Ρούσταμ 

Ιμπραγκιμπέκοβ. Ηθοποιοί: Τέντο Μπεκχάουρι, 

Ταμάρ Μέσκι, Λέιλα Κοκοσάχτζε. Διάρκεια: 93´. 
 
Ένας 12χρονος πρόσφυγας ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι, 

με σκοπό την αναζήτηση του πατέρα του. Ο μικρός Τέντο 

ζει με την μητέρα του σε μια φτωχή περιοχή της 

Τιφλίδας. Μόλις η μητέρα του κάνει σχέση με έναν 

αστυνομικό, ο Τέντο αποφασίζει να ταξιδέψει στη 

Αμπχαζία, ώστε να ψάξει τον αγνοούμενο πατέρα του, 

που εξαιτίας του πολέμου βρίσκεται εκεί. Πώς όμως ο 

μικρός θα μπορούσε να ταξιδέψει σε μια χώρα που δεν 

γνωρίζει τη γλώσσα; Ο Τέντο βρίσκει τη λύση 

υποκρινόμενος τον κωφάλαλο!  
 
Ο σκηνοθέτης παρουσιάζει το ταξίδι του μικρού αλλά και 

τις συναντήσεις του με διάφορα «περίεργα» πρόσωπα 

τόσο έντονα και παραστατικά, που έχεις συνέχεια την 

εντύπωση ότι βιώνεις μαζί του την ασχήμια του πολέμου 

και τις εχθρικές σχέσεις μεταξύ των κρατών και 

ανθρώπων. 
 

 Το μεταναστευτικό ζήτημα εμφανίζεται μέσα από τα 

μάτια ενός μικρού καταπληκτικού ήρωα, όπου η 

σκληρότητα, το χιούμορ, το παιδικό όνειρο που 

διαδέχονται το ένα το άλλο κατά τη διάρκεια της ταινίας 

σου αφήνει ένα γλυκόπικρο συναίσθημα.  
 
Το μήνυμα της είναι σχεδόν ξεκάθαρο… Η βία του 

ισχυρού καθορίζει τα σύνορα ανάμεσα στους ανθρώπους 

και στις χώρες. Ο ανυπεράσπιστος, ο αδύναμος πάντα θα 

υποφέρει από αυτές τις καταστάσεις. 
 
Οι ερμηνείες του συνόλου των ηθοποιών ήταν 

εξαιρετικές αλλά το τέλος της αφήνει αρκετά 
ερωτηματικά…ίσως και χώρο για δικές μας πολλαπλές 

ερμηνείες.  
Το σίγουρο είναι ότι η «Άλλη Όχθη» είναι μια ταινία 

πραγματικά ανθρωπιστική, ευαίσθητη και επίκαιρη! 
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Γιατί η έκφραση σημαίνει ελευθερία… 
Ποιήματα μαθητών 

 
Θαλασσινό όνειρο 

 
Θάλασσα πλατιά γεμάτη πελεκάνους 

Βράζαμε και τρώγαμε 

Αστακούς μεγάλους. 

 

Θυμάσαι όνειρο καλό 

Γεμάτη αρνιά που 

Τρώγαν και έπιναν 

Και τελειωμό δεν είχαν; 

 

Θάλασσα πλατιά 

Γεμάτη αηδόνια 

Φεύγαμε από τη θάλασσα 

Και βάζαμε κολόνια! 

 
Οι μαθητές: Γιώργος,Μ. & Νίκος,Κ. 

 
 

Η ΝΕΜΕΣΙΣ 
 

Στην Ακαδημία βρώμικων καταστάσεων 

πόνος με τόνο. 

Και νίκες και ήττες και κάνει τόσο κρύο πια. 

Νέοι κανόνες ισχύουν με τη θυμωμένη διαχείριση. 

Η αποκάλυψη αντιστέκεται και αντιδρώ στο δέος της ζωής. 

 

Δώστε μου λίγη σημασία, ζητούνται προβλήματα. 

Εγώ η φοβέρα, η δύναμη της αλλαγής. 

Πάμε γι΄άλλα, για πιο καθαρή ποιότητα. 

Αυτή η μέρα είναι δική μας, η μοίρα παίζει σε όλους τους λαούς. 

Ουτοπία, οπτασία, ίλιγγος… Ο βωμός, το λάθος και το σωστό μου. 

 

Η ατυχία της τύχης μου στους ασημένιους ορισμούς μου. 

Τελειώσαμε κι εμείς κι εγώ πάντα λαθρεπιβάτης 

στο φαινόμενο του οράματος μέχρι που η έκρηξη ήρθε. 

Η βία σκοτώνει η ζωγραφική σώζει. 

Η νέμεσις ένα ανύπαρκτο τοπίο…. 
 

Μαθητής:  Manolo 
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 feugiat id 
porttitor a, 
scelerisque 
non purus. 
Sed ac 
fermentum 
velit. In vitae 
mollis quam. 
Praesent sit 
amet 
maximus 
eros, quis 
mollis odio. 
Nunc eget 
dignissim 
est. Donec 
eget justo nec 
turpis cursus 
convallis 
eget nec erat. 
Nullam vel 

Λάθος Μέρα 

 
Στο Γρήγορο Παρόν 

η Σφίγγα μόνο έμεινε πίσω, 

γι’αυτό κι εγώ έμεινα εδώ. 

 

Στη μοναξιά του πρωινού 

κρατώ τα μάτια μου κλειστά, 

το κέφι γίνεται στεναχώρια. 

 

Στο μεσαίο προσανακάτωμα, 

χτίζοντας μια ωραία ζωή, 

θα ζω πρώτη φορά χωρίς κουκούλα… 

Μαθητής:  Manolo 

 

Βύθισμα Ζωής 

 
Θλιμμένα πρόσωπα 

Σκυφτές ελπίδες 

Παρελθόν αδιέξοδο 

Χωρίς επιστροφή 

Πνίγομαι…Πνίγομαι… 

 

Βρεγμένα λόγια 

Χωρίς αντίκρισμα 

Βαθιές πληγές 

Παρόν αβέβαιο 

Ανασαίνω… Ανασαίνω… 

 

Νέα πνοή 

Χωρίς ντροπή 

Ένωση στιγμών 

Μέλλον απρόσμενο 

Ξαναζώ….Ξαναζώ… 

Μαθήτρια: Ε.Π. 
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ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ 

 

ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ οριζόντια, κάθετα, διαγώνια: 
 
 

ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΜΙΛΛΑ 

ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΑΥΤΟΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΙΔΕΩΔΗ ΙΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

 

pellentesque 
leo. Proin id 
euis- mod 
turpis, sit 
amet suscipit 
mauris. Sed 
sed 
ullamcorper 
lectus. Sed 
eros nisi, 
consequat et 
auctor vel, 
placerat quis 
massa. 
Mauris 
elementum 
efficitur diam 
elementum 
vulpu- tate. 
Integer 
ullamcorper 
ligula quis 
enim 
efficitur, non 
pellentesque 
nunc 
facilisis. Sed 
mollis et arcu 
vitae suscipit. 
Etiam 
sceleris- que 
ante vel nibh 
bibendum, et 
interdum 
odio 
venenatis. 
Mauris 
congue 
venenatis 
nibh, vitae 
condimentum 
massa varius 
vel. Lorem 
ipsum dolor 
sit amet, 
consectetur 
adipiscing 
elit. Fusce 
vel laoreet 
orci. In eget 
auctor mi. 
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ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ 

1. Έχεις τέσσερις κόρες. Η κάθε κόρη έχει από έναν αδερφό. Πόσα παιδιά έχεις συνολικά; 
 

Απάντηση: πέντε 
 

2. Ο πατέρας μου είναι αδερφός της αδερφής σου. Τι συγγένεια έχουμε εμείς οι δύο; 
 

Απάντηση: είσαι ανιψιός μου. 
 

3. Ένα τούβλο έχει βάρος 1 κιλό και μισό τούβλο. Πόσο ζυγίζουν τα τρία τούβλα; 
 

Απάντηση: έξι κιλά. 
 

4. Αν τρεις γάτες πιάνουν τρία ποντίκια σε τρία λεπτά, πόσες γάτες θέλεις για να πιάσουν 

εκατό ποντίκια σε 100 λεπτά. 
 

Απάντηση: τρεις γάτες. 
 

5. Τρέχεις σε έναν αγώνα και είσαι τρίτος. Αν προσπεράσεις τον δεύτερο, τι θέση θα πάρεις; 
 

Απάντηση: τη δεύτερη 
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 

«Διαφορετικοί…αλλά μοναδικά Ίσοι» 
Μαθητές  Α Λυκείου. 

Πριν λίγες μέρες η κυρία μας έβαλε να ακούσουμε το «Imagine» του Jon Lennon. Πραγματικά ενώ είχα ακούσει τη μουσική 

δεν είχα καταλάβει τι έλεγε και πόσο μάλλον πόσο σπουδαία ήταν τα λόγια του… «Φαντάσου καμιά ιδιοκτησία.. Αναρωτιέμαι 

αν μπορείς. Καμιά ανάγκη για απληστία ή πείνα. Η δική μας αδελφότητα ανθρώπων. Φαντάσου όλους τους ανθρώπους να 

μοιράζονται όλο τον κόσμο. Και ο κόσμος θα ζει σαν ένα».  

Οι σκέψεις μας και τα συναισθήματα ήταν πολλά και όταν η κυρία μας είπε να ζωγραφίσουμε και να γράψουμε κάτι που να 

έχουμε εμπνευστεί από αυτό το όμορφο τραγούδι, αμέσως λάβαμε δράση.  

 

Ο Π. & Γ. έγραψαν ότι «η μουσική ηρεμεί όλους τους ανθρώπους και δεν γνωρίζει σύνορα. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν μαζί να 

φτιάξουν ένα καλύτερο κόσμο χωρίς διακρίσεις. Είναι δύσκολο να είμαστε ίσοι αλλά μπορούμε να το ονειρευόμαστε». 

 

Η Α. & Ο. σημείωσαν ότι το τραγούδι αυτό ήταν πολύ συναισθηματικό δεν ήταν εύκολο να γράψεις τα συναισθήματά σου. 

Αυτό όμως που κατάλαβαν είναι ότι πρέπει  να συμπονούμε τους άλλους και να δίνουμε απλόχερα σε αυτούς που έχουν 

ανάγκη. «Μπορούμε να είμαστε σε ένα κόσμο που υπάρχει ισότητα και ειρήνη, αν προσπαθήσουμε όλοι μαζί για το καλύτερο». 

 

Ο Π. & Ν. παρατήρησαν ότι ο Lennon έγραψε αυτό το τραγούδι για να παρουσιάσει ότι κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και θα 

πρέπει να είναι αξιοπρεπής και γεμάτος αγάπη για τον συνάνθρωπό του. «Αν αγαπάμε όλο τον κόσμο και είμαστε ενωμένοι σα 

μια γροθιά μπορούμε πολλά να τα  καταφέρουμε» έγραψαν οι μαθητές.  

 

Το κουδούνι για το διάλειμμα ήρθε πολύ γρήγορα και οι σκέψεις ήταν ακόμα πολλές. Ωστόσο μια φράση μας έμεινε βαθιά 

μέσα στο μυαλό. «Μπορούμε να είμαστε Διαφορετικοί αλλά πάντα μοναδικά Ίσοι». 
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Ζωγραφιἀ Μαθητή Β Γυμνασίου 

Πώς βλέπω τον καθηγητή που μας κάνει ιστορία… 

H ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ… 


