
 

Ο Δήμος Μεγαλόπολης, σε συνεργα-
σία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου 
 διοργανώνει τον αγώνα «Run The 
Theatre».  Ο αγώνας θα πραγματο-
ποιηθεί την Κυριακή 5 Μαΐου 2019 με 
την υποστήριξη των τοπικών αθλητι-
κών σωματείων υπό την αιγίδα της  
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Πελοποννήσου. 
Η Διοργάνωση περιλαμβάνει:  

 Αγώνα 10 χλμ., 
 Αγώνα 5 χλμ. (και για μαθη-

τές Γυμνασίων – Λυκείων) 
και  

 Αγώνα 2,5 χλμ. για όλους και 
για μαθητές Δημοτικών Σχο-
λείων. 

Στόχος της Διοργάνωσης είναι να 
αναδείξει την ιστορικότητα του αρχαί-
ου θεάτρου της Μεγαλόπολης και 
ταυτόχρονα να δώσει ώθηση στις 
διαδικασίες αναστύλωσής του. Επί-
σης, να προσελκύσει δρομείς και 
εκδρομείς από τη Μεγαλόπολη και τις 
γύρω περιοχές σε πρώτη φάση, ώστε 
στη συνέχεια να εξελιχθεί σε σημείο 
συνάντησης δρομέων, σε σημαντικό 
αθλητικό και τουριστικό προορισμό 
για την όλη την Πελοπόννησο! 

Η εκκίνηση και ο τερματι-

σμός όλων των αγώνων θα πραγ-

ματοποιηθούν μπροστά από την 

Κεντρική Πλατεία της Μεγαλόπολης 

και επί της οδού Κολοκοτρώνη. 

Στην πλατεία θα βρίσκονται και οι 

υποστηρικτικές λειτουργίες της 

Διοργάνωσης. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: 
         6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ 

                           σελ. 7 
 

Τι έδειξε η 
έρευνα για   
τις συνθήκες 
διαβίωσης  
των ΑΜΕΑ 

                                   σελ. 24 
 
 
  
 

 

 Μεγάλη Πόλις 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΙΣ – ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

 
«RUN THE THEATRE» 

ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ – 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ –

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Ο Δήμος Μεγαλόπολης,  
σε συνεργασία με την  

Περιφέρεια Πελοποννή-
σου  διοργανώνει τον α-

γώνα «Run The Theatre». 
Ο αγώνας  

θα πραγματοποιηθεί  
την Κυριακή 5 Μαΐου 2019 

με την υποστήριξη  
των τοπικών αθλητικών 

σωματείων και  
υπό την αιγίδα της  

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Πελοποννήσου. 
Η Διοργάνωση  

περιλαμβάνει Αγώνες  
10 χλμ., 5 χλμ. και 2,5 χλμ.  

 

Σας προσκαλούμε όλους 
να λάβουμε μέρος 

στη μεγάλη δρομική 
γιορτή! 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
              σελ. 11 

 
 
 

ΟΛΥΜΠΙΟΔΡΟΜΙΕΣ: Ένα συναρπαστικό παιχνίδι με θέμα τους Ολυμπιακούς αγώνες 
                                                                                                                                              σελ. 15 
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Εξαμηνιαία εφημερίδα 
του ΓΕ.Λ. Μεγαλόπολης 

Αρκαδίας Μ
εγ

ά
λη

 

Π
ό

λι
ς 

 

Αρχαίο Θέατρο 

Μεγαλόπολης 
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EDITORIAL 
Η έκδοση της παρούσας 
σχολικής εφημερίδας 
αποτελεί εργασία των 
μαθητών/-τριών  της Β΄ τάξης 
του Γενικού Λυκείου 
Μεγαλόπολης του σχολικού 
έτους 2018-19. 
Αποτελεί μια διακριτή 
δραστηριότητα στο πλαίσιο 
υλοποίησης των 
Δημιουργικών Εργασιών στο 
Λύκειο, σύμφωνα με τον Ν. 
4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2 -
32018).  
 
Τη συντακτική ομάδα αυτού 
του εντύπου αποτέλεσαν οι 
μαθητές/-τριες:  
 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΝΤΕΛΕ  
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ  –   
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ  
ΖΕΡΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  
ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΞΕΝΙΑ 
ΚΟΛΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ  
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ  
ΠΑΛΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΣΙΑΒΕΛΗ ΣΟΦΙΑ  
 
και οι καθηγήτριες του ΓΕ.Λ. 
Μεγαλόπολης:  
 

ΜΠΙΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, 
Κοινωνιολόγος, υπεύθυνη για 

τη συλλογή του υλικού και 
την διεκπεραίωση 

συμμετοχής στο σχολικό 
διαγωνισμό  

 
ΠΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ,  
Θεολόγος, υπεύθυνη 
στοιχειοθέτησης και 

σελιδοποίησης 
της εφημερίδας 

 
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, 

Φιλόλογος, υπεύθυνη 
επιμέλειας-διόρθωσης 

κειμένων  
 

ΤΖΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ,  
Φιλόλογος, υπεύθυνη 
επιμέλειας-διόρθωσης 

κειμένων.  

Η προσπάθεια να εκδώσουμε ένα μαθητικό έντυπο, εντάσσεται και στα 
πλαίσια διεξαγωγής του εγκεκριμένου από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού με 
τίτλο «Σχολική Εφημερίδα - Σεβασμός στο ΟΛΛΑ Δικαίωμα», σύμφωνα με το 
υπ’ αρ. πρωτ. Φ15/45026/Δ2/22-3-2019 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
 
Αν και σύντομο το χρονικό διάστημα από την προκήρυξη του σχολικού διαγωνισμού (22-
3-2019) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία αποστολής των παραδοτέων έργων (22-4-
2019), αμέσως ενεργοποιηθήκαμε και δημιουργήσαμε το έντυπο που κρατάτε «ανά 
χείρας». Στη σκέψη μας υπήρχε αυτή η ιδέα, να δημιουργήσουμε μια εφημερίδα, αυτή 
τη σχολική χρονιά – ως μαθητές/-τριες της Β΄ Λυκείου, οπότε η προκήρυξη του σχολικού 
διαγωνισμού από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» ήταν 
μια καλή αφορμή. 
Ο τίτλος του διαγωνισμού «Σχολική Εφημερίδα-Σεβασμός στο ΟΛΛΑ Δικαίωμα» μας 
ενέπνευσε ακόμη περισσότερο. Τα θέματα που θα έπρεπε να δουλέψουμε ήταν όλα 
οικεία.  Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ολυμπισμός, πολυπολιτισμικότητα, ισότητα των 
φύλων, άτομα με ειδικές ανάγκες, κοινωνικός αποκλεισμός.  
Αφού αναζητήσαμε στο αρχείο του σχολείου μας υλικό από ανάλογες δραστηριότητές 
μας, κατά την τρέχουσα και προηγούμενη σχολική χρονιά, στα πλαίσια των μαθημάτων 
που έχουμε διδαχθεί, όπως στη Νεοελληνική Γλώσσα, τα Θρησκευτικά, την Πολιτική 
Παιδεία, και από δράσεις κατά τη μέρα του Σχολικού αθλητισμού συγκεντρώσαμε 
κείμενα, καλλιτεχνικά έργα (λογοτεχνικά, εικαστικά, γελοιογραφίες, κόμικς), τα 
διανθίσαμε με ανάλογο φωτογραφικό υλικό και ξεκινήσαμε να στοιχειοθετούμε το 
έντυπό μας. Πραγματοποιήσαμε και μια έρευνα για θέματα που αφορούν στα Άτομα με 
Αναπηρία (Αμεα), για να διαπιστώσουμε τις στάσεις και απόψεις των συμμαθητών και 
συμπολιτών μας γι’ αυτό το «κοινωνικά ευαίσθητο» θέμα. 
Η ιστορία και προϊστορία της Μεγαλόπολης μας ενέπνευσε να παρουσιάσουμε κάποια 
κείμενα ανάλογα και με τη θεματολογία του διαγωνισμού. Η ιδέα του Ολυμπισμού - το 
«ευ αγωνίζεσθαι» - προϋπήρχε στην περιοχή μας, από αρχαιοτάτων χρόνων, με τη 
διεξαγωγή των ονομαστών αγώνων «ΛΥΚΑΙΑ» και συνεχίζει να υπάρχει μέχρι σήμερα με 
την αναβίωση των σύγχρονων «ΛΥΚΑΙΩΝ» κάθε τέσσερα χρόνια, αλλά και με το «RUN 
THE THEATRE»,  ένα νέο θεσμό που αγκαλιάσαμε όλοι για να αναδείξουμε το αρχαίο 
θέατρο της Μεγαλόπολης.  
Ο αγώνας δρόμου «RUN THE THEATRE» διεξάγεται στην πόλη της Μεγαλόπολης τρία 
χρόνια τώρα - παρουσιάζουμε και ειδικό αφιέρωμα στο έντυπό μας – και σκοπό έχει την 
προβολή του αρχαίου θεάτρου και το πάγιο αίτημα των κατοίκων για την αναστήλωσή 
του και προστασία του πολιτισμικού περιβάλλοντος, που αποτελεί ένα από τα 
ανθρώπινα δικαιώματα.  
Μια ανάλογη προσπάθεια ανάδειξης και προστασίας του πολιτισμικού περιβάλλοντος 
στην περιοχή είναι η λειτουργία παλαιοντολογικού μουσείου μετά την ανακάλυψη 
ευρημάτων της παλαιολιθικής εποχής-μιας ακόμα βαθύτερης στο χρόνο εποχής-, όταν 
το λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης ήταν μια μεγάλη λίμνη με τροπική χλωρίδα και 
πανίδα.  
Η εμπειρία όλης αυτής της «ταχύτατης» προσπάθειας ήταν μοναδική για όλους μας. 
Δουλέψαμε με μεράκι, ομαδοσυνεργατικά, εμπνέοντας ο ένας τον άλλον, ερευνώντας 
σε βιβλιογραφία και διαδίκτυο και παρακολουθώντας την επικαιρότητα. 
Με την αμέριστη υποστήριξη των καθηγητριών μας ολοκληρώθηκε εδώ αυτή η 
συγγραφική-εκδοτική προσπάθειά μας. 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων όλους εσάς που θα διαβάσετε την εφημεριδούλα μας  
και καλή μας επιτυχία στον Πανελλαδικό σχολικό διαγωνισμό «Σχολική Εφημερίδα - 
Σεβασμός στο ΟΛΛΑ Δικαίωμα», στον  οποίο θα την αποστείλουμε!   

Από τη Συντακτική Ομάδα 
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«Run the Theatre 2019»  

  
Η εκκίνηση και ο τερματισμός 
όλων των αγώνων θα πραγμα-
τοποιηθούν μπροστά από την 
Κεντρική Πλατεία της Μεγαλό-
πολης και επί της οδού Κολοκο-
τρώνη.  
Στην πλατεία θα βρίσκονται και 
οι  υποστηρικτικές λειτουργίες 
της Διοργάνωσης.  
Οι δηλώσεις συμμετοχής για τα 
10 χλμ. (150 θέσεις), για τα 5 
χλμ. (400 θέσεις) και για τα 2,5 
χλμ. (700 θέσεις)  θα γίνονται 
δεκτές έως την Τρίτη 30 
Απριλίου 2019 (πληροφορίες 
και  εγγραφές στην δ/νση 
www.runthetheatre.gr).   

 

 

Σας προσκαλούμε όλους  
να γίνετε μέρος  

της μεγάλης δρομικής γιορτής! 
 
 

Ο Δήμος Μεγαλόπολης , σε συνεργασία με την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου  διοργανώνει τον αγώνα «Run The Theatre».  

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Μαΐου 2019  
με την υποστήριξη των τοπικών αθλητικών σωματείων και  
υπό την αιγίδα της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Πελοποννήσου.  
Η Διοργάνωση περιλαμβάνει  Αγώνα 10 χλμ., Αγώνα 5 χλμ. 
(και  για μαθητές Γυμνασίων –  Λυκείων) και  Αγώνα 2,5 χλμ.  
για όλους  (και για μαθητές Δημοτικών Σχολείων).  
Στόχος της Διοργάνωσης είναι  να αναδείξει την ιστορικότητα 

του αρχαίου θεάτρου της Μεγαλόπολης και ταυτόχρονα 
να δώσει ώθηση στις διαδικασίες αναστύλωσής του.  Επίσης,  
να προσελκύσει δρομείς και  εκδρομείς από τη Μεγαλόπολη 
και τις  γύρω περιοχές σε πρώτη φάση, ώστε  στη συνέχεια να 

εξελιχθεί σε σημείο συνάντησης δρομέων  και  σε σημα-

ντικό αθλητικό  και  τουριστικό προορισμό  για όλη την  

Πελοπόννησο!  

 
 
 

«Το Αρχαίο Θέατρο της 
Μεγαλόπολης 
αποτελεί  έναν 

πολιτιστικό θησαυρό 
της πόλης, της 

Αρκαδίας, της χώρας 
γενικότερα.  

Η αποκατάσταση και 
η  ανάδειξή του είναι 
από μόνα τους ένας 

μακρύς αγώνας δρόμου 
που απαιτεί 

αποφασιστικότητα 
και υπομονή.» 

 
Διονύσης  

 Παπαδόπουλος  
Δήμαρχος Μεγαλόπολης  

 

με το  σπουδαιότερο 
μνημείο της και  διδάσκει σε 
όλους την αξία της 
σωματικής άσκησης και  της 
επίμονης προσπάθειας.  
Εύχομαι ολόψυχα το Run the 
Theatre 2019, την Κυριακή 
5  Μαΐου 2019, να 
αποτελέσει μια θαυμάσια 
ευκαιρία για τους πολίτες 
κάθε ηλικίας όχι μόνο να 
αθληθούν αλλά και να 
ενώσουν την φωνή τους με 
όλους εμάς που τα τελευταία 
χρόνια, οραματιζόμενοι την 
εκ νέου, μετά από   πολλά 
πολλά χρόνια, ανάδειξη του 
Αρχαίου Θεάτρου, έχουμε 
ξεκινήσει ένα επίμονο 
μαραθώνιο δρόμο για την 
επίτευξη αυτού του 
οράματος.» 

 

«Αυτό αντιπροσωπεύει και ο θε-

σμός Run the theatre , αυτή η 
τόσο επιτυχημένη αθλητική και 
κοινωνική προσπάθεια που 
ξεκίνησε το 2017 και  συνεχίζεται 
με τον ίδιο ενθουσιασμό και 

ζήλο: έναν αγώνα δρόμου  που  

         συνδέει  την πόλη  
 

http://www.runthetheatre.gr/
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Η Μεγαλόπολη χτίστηκε με  
προτροπή του Επαμεινώνδα 
το 370 π.Χ., με σκοπό να απο-
τελέσει ένα κέντρο για όλους 
τους Αρκάδες και  έναν αντί-
παλο πόλο δύναμης στη γειτο-
νική της Σπάρτη. Για να κατοι-
κηθεί η πόλη μετακινήθηκαν 
κάτοικοι από 40 αρκαδικά χω-
ριά και αρκετοί είλωτες που 
είχαν δραπετεύσει , έτσι ώστε 
να διασφαλιστεί ότι ποτέ αυτή 
η πόλη δεν θα φερόταν φιλικά 
στη Σπάρτη. Μετά το 337 π.Χ.  
η πόλη συντάχθηκε με τους 
Μακεδόνες.  
Το 331 π.Χ. πολιορκήθηκε χω-
ρίς επιτυχία από τους Σπαρ-
τιάτες και τους συμμάχους 
τους.  
 
 

Το θέατρο  
της Μεγαλόπολης, 

 
το μέγεθος του οποίου 
εντυπωσίασε τον Παυσανία (8,32, 
Ι), είναι το μεγαλύτερο μνημείο 
του είδους στον ελληνικό χώρο και 
η χωρητικότητά του εκτιμάται σε 
18-20.000 θεατές. Αποτέλεσε 
σπουδαίο πνευματικό και 
καλλιτεχνικό κέντρο τον 3ο αι. π. Χ. 
για την Μεγάλη Πόλη και το 
Αρκάδων Κοινό μαζί με το 
Θερσίλειο βουλευτήριο, την 
Αγορά, τα Ιερά, τη Φιλίππειο 
Στοά.  Κατασκευάστηκε από τον 
Αργείτη Πολύκλειτο λίγο μετά το 
370 π.Χ.  
Το θέατρο είχε χτιστεί στα φυσικά 
πρανή του λόφου και το κοίλο του 
ήταν χωρισμένο σε τρία τμήματα. 
Το κοίλο είχε διάμετρο 145 μ., ενώ 
η η  

 

υπάρχουν επιγραφές του 4ου 
και 3ου αι. π.Χ.  
Το βάθος του σκηνικού 
οικοδομήματος σχηματιζόταν 
από την παρακείμενη στοά του 
Θερσιλείου. Για τις ανάγκες   
των παραστάσεων είχε 
κατασκευαστεί ξύλινη σκηνή, η 
οποία στηνόταν μπροστά από 
τη στοά και τον υπόλοιπο καιρό 
φυλασσόταν στη σκηνοθήκη. 
Το κτιστό λίθινο προσκήνιο που  
το θεμέλιο του διατηρείται 
σήμερα, κατασκευάστηκε στη 
ρωμαϊκή περίοδο. 
Το θέατρο ανασκάφηκε στα 
1890-1891 από την Αγγλική 
Αρχαιολογική Σχολή υπό τη 
διεύθυνση των E.A.Gardner και 
W.Loring και σήμερα είναι 
μερικώς αναστηλωμένο. (Πηγή: 

http://www.diazoma.gr/theaters/arch
aio-theatro-megalopolis/) 
 
 

η ορχήστρα του 30 μ. περίπου. Πρόκειται 
για ένα από τα πρώτα θέατρα στον 
ελλαδικό χώρο, όπου εφαρμόζεται το 
αρχιτεκτονικό σχέδιο της κυκλικής 
κάτοψης κοίλου και ορχήστρας. 
Θεωρείται ότι το κοίλο περιελάμβανε 
δύο διαζώματα, με 20 σειρές εδωλίων 
στα δύο κατώτερα μέρη του και 17 στο 
ανώτερο μέρος. Το κάτω τμήμα χωριζό-
ταν σε εννέα κερκίδες και διατηρεί σε 
καλή κατάσταση τις πρώτες σειρές των ε-
δωλίων του καθώς και τις θέσεις της προ-
εδρίας. Στο πίσω μέρος των εδωλίων 

Τον ίδιο χρόνο, συγκρούστηκαν οι  
Σπαρτιάτες και οι σύμμαχοί τους με 
τους Μακεδόνες και τους δικούς 
τους συμμάχους, που είχαν φτάσει  
για να βοηθήσουν τη Μεγαλόπολη.  
Οι Μακεδόνες κατάφεραν να νική-
σουν, σβήνοντας έτσι κάθε ελπίδα 
των Σπαρτιατών για ανασύσταση 
της ηγεμονίας τους.  
Το 223 π.Χ. ο Σπαρτιάτης βασιλιάς 
Κλεομένης Γ΄ κατέλαβε την Μεγα-
λόπολη και  την έκαψε, αλλά οι κά-
τοικοί της σώθηκαν ακολουθώντας 
τον Φιλοποίμενα στην Μεσσηνία. 
Το 208 π.Χ., ο Φιλοποίμην ως στρα-
τηγός της Αχαϊκής Συμπολιτείας 
την ανοικοδόμησε. Αργότερα, η 
πόλη καταστράφηκε οριστικά.  
(Πηγή: www.runthetheatre.gr) 
 
 
 

 
Η πόλη της Μεγαλόπολης είναι η 
πρωτεύουσα και το κέντρο της ο-
μώνυμης επαρχίας στον νομό Αρ-
καδίας. Βρίσκεται στα νοτιοδυ-
τικά του Νομού Αρκαδίας και στο 
κέντρο της Πελοποννήσου. Απέ-
χει 200 χλμ. από την Αθήνα και 
35 χλμ. από την Τρίπολη.  

 

http://www.runthetheatre.gr/
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«Σφαγείο 
ελεφάντων» 

αποκαλύφθηκε 
στη Μεγαλόπολη 

 
Υπαίθρια αρχαιολογική 
θέση της Κατώτερης Πα-
λαιολιθικής περιόδου ε-
ντοπίστηκε και ανασκά-
πτεται στο  χώρο των  
λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ 
στη Μεγαλόπολη.  

Πρόκειται για τη θέση Μαραθούσα 
1, όπου βρέθηκαν λίθινα τέχνεργα, 
στρωματογραφημένα κατά χώρα 
και σε συνάφεια με οστά ελέφαντα 
(του είδους Elephas antiquus) και 
άλλων θηλαστικών, που τοποθε-
τούνται χρονικά πριν από 
300.000–600.000 έτη.  
Εκείνη την εποχή η θέση βρισκόταν 
στις παρυφές αβαθούς λίμνης, σε 
περιοχή με πλούσια δασική βλά-
στηση φυλλοβόλων. Η ταχεία κά-
λυψη των αρχαιολογικών καταλοί-
πων με λιμναία ιζήματα συνέβαλε 
στην εξαιρετική διατήρησή τους. 
Αποκαλύφθηκε σχεδόν ολόκληρος 
ο σκελετός του ελέφαντα, καθώς 
και πλούσια πανίδα (τρωκτικά, 
πτηνά, αμφίβια, ερπετά) και χλω-
ρίδα (τεμάχια ξύλου, καρποί, 
κ.λπ.). Σύμφωνα με τα πρώτα ανα-
σκαφικά δεδομένα, οι άνθρωποι 
της Παλαιολιθικής κατασκεύασαν 
επί τόπου λίθινα τέχνεργα, κατάλ-
ληλα για την εκδορά και τον τεμα-
χισμό του ελέφαντα.  
Ίχνη κοπής από τα λίθινα εργαλεία 
εντοπίστηκαν σε αρκετά από τα ο-
στά του ελέφαντα και δηλώνουν 
ότι η Μαραθούσα 1 αποτελεί μία 
«θέση σφαγής» («butchering 
site»). Υπαίθριες στρωματογραφη-
μένες θέσεις της Κατώτερης Πα-
λαιολιθικής είναι εξαιρετικά σπά-
νιες και προσφέρουν ανεκτίμητες  
 

πληροφορίες για την εξέλιξη, τη συ-
μπεριφορά και τον τρόπο ζωής των 
πρώιμων ανθρώπων. Η Μαραθούσα 1 
είναι η μοναδική υπαίθρια «θέση 
σφαγής» ελέφαντα γνωστή μέχρι σή-
μερα στα Βαλκάνια, και μία από τις 
αρχαιότερες αρχαιολογικές θέσεις 
στην Ελλάδα. Γι’ αυτό, είναι εξαιρε-
τικά σημαντική για την κατανόηση της 
απώτατης προϊστορίας της Ευρώπης. 
Η συστηματική ανασκαφή διενεργεί-
ται από την Εφορεία Παλαιοανθρω-
πολογίας – Σπηλαιολογίας, υπό την 
διεύθυνση της αρχαιολόγου Δρος Ε-
λένης Παναγοπούλου, με τη συμμε-
τοχή της παλαιοανθρωπολόγου Καθη-
γήτριας Κατερίνας Χαρβάτη (Πανεπι-
στήμιο Tübingen) και πλειάδας επι-
στημόνων. (Πηγή: athensvoice.gr) 
 

 

 

ΛΥΚΟΣΟΥΡΑ –  
Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

Ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας 
Λυκόσουρας βρίσκεται στο ΝΔ τμήμα 
της Αρκαδίας, στην ανατολική πλευρά 
του Λυκαίου όρους, μέσα σε καταπρά-
σινο και ειδυλλιακό περιβάλλον. Απέ-
χει 49 χλμ. από την Τρίπολη και 12 χλμ. 
από την Μεγαλόπολη. 
Το ιερό της τοπικής θεότητας, που την 
ονόμαζαν Δέσποινα, είναι ένα από τα 
σημαντικότερα Ιερά της αρχαίας Αρκα-
δίας. Ήκμασε μέχρι το τέλος των ρωμα-
ϊκών χρόνων. Τα σημαντικότερα μνη-
μεία του Αρχαιολογικού χώρου είναι ο 
Ναός της Δέσποινας, το Μέγαρο (Βω-
μός), η Μεγάλη Στοά και οι Βωμοί και η 
Αρχαία Κρήνη-Δεξαμενή. 
Το ιερό της Δέσποινας στη Λυκόσουρα 
ήταν ένα σύμπλεγμα βωμών και ναών 
αφιερωμένων σε διάφορες θεότητες. 
Όμως κορυφαία ήταν ο ναός και το μέ-
γαρο της Δέσποινας. Εκεί γίνονταν από 
πολύ παλιά απόκρυφη οργιαστική 
γιορτή, με αναπαράσταση της γέννησης 
του Δία, όπου λάμβαναν μέρος έφηβοι 
υποδυόμενοι τους Κουρήτες και Κορύ-
βαντες, που χόρευαν με ενθουσιασμό, 
κραδαίνοντας όπλα και βγάζοντας ά-
ναρθρες κραυγές. 
Η Δέσποινα ήταν από τις αρχέγονες 
χθόνιες θεότητες, προς τιμήν της ο-
ποίας γίνονταν μυστηριακές λατρευτι-
κές τελετές, τις οποίες καθώς και το ό-
νομά της γνώριζαν μόνο οι μυημένοι σε 
αυτές. «Δέσποινα» δεν ήταν το κύριο ό-
νομα της αλλά επίθετο με το οποίο την 
προσαγόρευαν. Η μυστηριώδης και μη 
ονομαζόμενη θεά, που ο Παυσανίας 
ταυτίζει με την Κόρη, φαίνεται ότι ήταν 
η Περσεφόνη, κόρη του Ποσειδώνα και 
της Δήμητρας. 
 Στον πέπλο του αγάλματος της Δέσποι-
νας  απεικονίζονταν κάθε είδους μουσι-
κοί μεταμφιεσμένοι σε ζώα, με μάσκες 
σε μορφή όνου καθώς και πλάσματα με 
κεφαλή αγελάδας ή χοίρου. Στη βάση 
του αγάλματος απεικονίζονταν Κουρή-
τες και Κορύβαντες. Με αυτό υποδηλώ-
νεται, ίσως, η ύπαρξη ενός λατρευτικού 
θιάσου μασκοφόρων και μια μυστη-
ριακή κοινωνία πολεμιστών στον κύκλο 
της θυσίας.        

ΛΥΚΟΣΟΥΡΑ – Η ΠΟΛΗ 
Η Λυκόσουρα, ήταν η ιερότερη και αρ-
χαιότερη πόλη των Αρκάδων και η αρ-
χαιότερη στην ηπειρωτική γη και τα νη-
σιά. Ιδρύθηκε από τον μυθικό βασιλιά 
Λυκάονα, γιό του Πελασγού.  
Την πόλη επισκέφτηκε ο Παυσανίας, 
και στο έργο του Ελλάδος Περιήγησις έ-
γραψε ότι είναι η πρώτη πόλη που είδε 
ο ήλιος!  
Η Λυκόσουρα εξακολούθησε να υπάρ-
χει  όταν, μετά το 360 π.Χ, όλες οι άλλες 
αρκαδικές πόλεις ενώθηκαν, σχηματί-
ζοντας τη Μεγαλόπολη. Συνέχισαν  να 
τελούνται τα μυστήρια, όπως μας πλη-
ροφορεί επιγραφή του 3ου αι. π.Χ. 
Ήταν ονομαστή για το ιερό της Δέσποι-
νας.  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1696477840580742&set=a.1448980215330507.1073741830.100006556273567&type=3
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΙΣ – ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

 ΑΝΑΒΙΩΣΗ   
ΑΡΧΑΙΩΝ ΛΥΚΑΙΩΝ 

Τα σύγχρονα Λύκαια αναβίω-
σαν το 1973, από τον Σύλλογο 
Άνω Καρυωτών και την κοινό-
τητα Άνω Καρυών Αρκαδίας. Οι 
μετέπειτα αγώνες και γιορτές 
συνέχισαν την τετραετή περιο-
δικότητά τους και πραγματοποι-
ήθηκαν το 1977, το 1981,  κ.λπ. 
με πρόσφατους το 2017. Τα ση-
μερινά Λύκαια έχουν σαν κέ-
ντρο τους τον αρχαιολογικό 
χώρο του Λυκαίου όρους και 
σαν λίκνο τους την ιερή για τους 
Αρκάδες κορυφή του βουνού. 
Γίνονται στο ίδιο σημείο που ε-
τελούντο την παλαιά εποχή, με 
τον ίδιο σχεδόν αρχαιοπρεπή 
τρόπο και σε ύψος 1.300 μέτρα. 
Τα σύγχρονα Λύκαια, είναι Πα-
ναρκαδικές αθλητικές, μουσικές 
και πνευματικές εορτές με Πα-
νελλήνια συμμετοχή αλλά και 
παγκόσμια απήχηση. 
Τα σημερινά Λύκαια είναι οι μο-
ναδικοί ίσως αθλητικοί και 
πνευματικοί αγώνες που είναι 
σταθερά προσηλωμένοι στα αρ-
χαία πρότυπα, διατηρούν άθι-
κτα τα αγνά ιδανικά τους και ε-
ξακολουθούν να είναι αγώνες 
«Στεφανίτες» και όχι «Χρηματί-
τες». Αποβλέπουν δε τελικά, ό-
πως και τα παλαιά, στην ψυ-
χική, σωματική και πνευματική 
υγεία των νέων μας καθώς και 
στην ηθική τελείωση του αν-
θρώπου. 
Σκοπός των Λυκαίων δεν είναι 
να καταρρίπτουν οι αθλητές ρε-
κόρ αλλά να αγωνίζονται σωστά 
και τίμια και να νικούν καθαρά 
τους αντιπάλους τους για να 
στεφανωθούν Λυκαιονίκες με έ-
παθλα, το κλαδί της βελανιδιάς 
ή της αγριελιάς και ένα μικρό 
χάλκινο τριποδίσκο, όπως και 
στην αρχαία εποχή. Τα σημε-
ρινά Λύκαια υπηρετούν την α-
ντίληψη της προστασίας της Ελ-
ληνικής Πολιτιστικής μας φυ-
σιογνωμίας και κληρονομιάς 
από κάθε ξενόφερτη αλλοτρί-
ωση και φιλοδοξούν να συμβά-
λουν θετικά στην πολιτιστική, α-
θλητική και πνευματική ανά-
πτυξη όλης της Αρκαδίας.          

 

 

 
Τα αρχαία Λύκαια ήταν αθλητι-

κοί, μουσικοί και πνευματικοί αγώνες 
του αρκαδικού λαού προς τιμήν του 
Λυκαίου Δία και του Πάνα, προστάτη 
της φύσης. Γίνονταν κοντά στην «Ιερή 
Κορυφή» των Αρκάδων, στο όρος Λύ-
καιο και καθιερώθηκαν από τον μυθικό 
Λυκάονα.  
 
Την πρώτη αναφορά τους έχουμε από τον Πίν-
δαρο που χαρακτηρίζει τα Λύκαια σαν τη σημα-
ντικότερη γιορτή των Ελλήνων μετά τα Ελευσίνια. 
Οι μετέπειτα συγγραφείς καθώς και διάφορες ε-
πιγραφές αναφέρονται στα Λύκαια ή παραθέτουν 
καταλόγους Λυκαιονικών. Τα αρκαδικά νομί-
σματα του 6ου π.Χ. αιώνα έχουν σχέση με τα αρ-
χαία Λύκαια. 
Οι εορτές των Λυκαίων ήταν εφάμιλλες των Πα-
ναθηναίων και των Ελευσινίων. Τα αρχαία Λύκαια 
ήταν οι τρίτοι στην τάξη αγώνες που διαργανώνο-
νταν στην Αρχαία Ελλάδα και σύμφωνα με τον 
Παυσανία ήταν πιο παλιοί από τα Παναθήναια 
και τους Ολυμπιακές αγώνες. Μέχρι τον 2ο μ.Χ. 
αι. τα Λύκαια τελούνταν στο Λύκαιον όρος δίπλα 
στα Ιερά των θεών Δία και Πάνα και αποτελούσαν 
μέρος των εορταστικών εκδηλώσεων που ένωναν 
το νικητή με τη θεία δύναμη. Μετά τον 2ο μ.Χ. αι. 
τα Λύκαια μεταφέρθηκαν στην Μεγαλόπολη. Οι 
αγώνες διεξάγονταν κάθε τέσσερα χρόνια, μάλ-
λον στις αρχές του Αυγούστου. 
Τα Λύκαια ήταν η πρώτη μορφή κοινής γιορτής 
των ανθρώπων, η πρώτη μαζική ανθρώπινη εκ-
δήλωση και γεννήθηκαν στο μεταίχμιο της απο-
γείωσης του ανθρώπου προς τα πνευματικά εν-
διαφέροντα.  
 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ  
ΤΩΝ ΛΥΚΑΙΩΝ 

πρώτα γινόταν η θυσία στο βωμό 
του Λυκαίου Δία στην κορυφή του 
Λυκαίου όρους και κατόπιν διεξά-
γονταν τα αγωνίσματα των αν-
δρών και των παίδων καθώς και οι 
μουσικοί αγώνες. Είχαν δε το ό-
νομα του αρχιερέα του Ιερού του 
Δία ή του Πάνα που είχε την ιερα-
τεία κατά την διεξαγωγή των αγώ-
νων. 
Τα κυριότερα αγωνίσματα ήταν το 
στάδιο, ο δίαυλος, ο δόλιχος, το 
πένταθλο, το παγκράτιο, η πάλη, η 
πυγμή, καθώς και οι αρματοδρο-
μίες: η συνωρίς, το τέθριππο τέ-
λειων ίππων και το τέθριππο πώ-
λων.  
Τα αγωνίσματα τελούνταν με συ-
γκεκριμένους κανόνες συμμετοχής 
και άθλησης και είχαν σαν απώ-
τερο σκοπό την πνευματική, ψυ-
χική και σωματική άσκηση και υ-
γεία των νέων και απέβλεπαν στην 
τελείωση της ανθρώπινης φύσης. 
Στα Λύκαια όλοι οι αρχαίοι Αρκά-
δες εκδήλωναν έμπρακτα τη φυλε-
τική τους ενότητα καθώς έπαιρναν 
μέρος με το εθνικό τους όνομα ως 
Αρκάδες, σαν μια ομάδα, χωρίς να 
αναφέρεται η πόλη της ιδιαίτερης 
πατρίδας και καταγωγής τους. Επί-
σης, σαν Αρκάδες αναγράφονταν 
Λυκαιονίκες στις αναμνηστικές 
στήλες και στα αγάλματα. Όσο κι 
αν ήταν διαιρεμένοι μεταξύ τους, 
όταν έφταναν στο Λύκαιον όρος, έ-
νοιωθαν ότι βρίσκονταν στην 
κοινή αρχική κοιτίδα των προπα-
τόρων τους και διαγωνίζονταν στα 
Λύκαια με τους άλλους Έλληνες θε-
ωρώντας τους εαυτούς τους μέρος 
ενός κοινού λαού. 

 

http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/arcadia-hist/topics/Likaion.html
http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/archsites/xwroi/thmeg.htm


ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΙΣ – ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ                                                           ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ολυμπισμός – 
      Ανθρωπισμός –  
Πολιτισμός  

 

Ειδικότερα οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες ήταν η κατεξοχήν 
«πανήγυρις των Ελλήνων», το 
πανελλήνιο κέντρο της 
σωματικής και πνευματικής 
αρετής και ένα από τα 
στερεότερα ερείσματα της 
ηθικής ενότητας και της 
εθνικής συνείδησης του 
ελληνισμού. Μέσα από την 
άσκηση και τον Ολυμπιακό 
αγώνα σφυρηλατήθηκε «το 
όμαιμον, το ομόγλωσσον, το 
ομόθρησκον». 

 

 

 6 Απριλίου: Ολυμπιακή ημέρα  
 

Η αγάπη για το ωραίο και την ελευθερία είναι τα 
θεμελιώδη γνωρίσματα της ελληνικής ψυχής. Ο 
αθλητισμός στην αρχαία Ελλάδα ήταν κορυφαίο 
παιδευτικό μέσο αγωγής και αποτελούσε σημαντικό 
θρησκευτικό και πολιτικό γεγονός.  
Οι πρώτες μορφές αθλητισμού εμφανίζονται στο ελληνικό χώρο πριν 
την επίσημη καθιέρωση των Ολυμπιακών αγώνων. Οι αρχές της 
Ολυμπιακής ιδέας εμφανίζονται από τη 2η χιλιετία με πρωτοπόρο τη 
Μινωική Κρήτη. 
Το αθλητικό πνεύμα πηγάζει από την ιδιαιτερότητα του ελληνικού 
πνεύματος έτσι όπως εκφράστηκε στα πανελλήνια ιερά αθλητικά 
κέντρα της Ολυμπίας, των Δελφών, του Ισθμού και της Νεμέας. Ο 
αθλητισμός αποδείχτηκε ο ισχυρότερος ηθικός δεσμός όλων των 
ελληνικών φυλών.  
 

 
 
 
 

 
 
 

Οι Ολυμπιακοί αγώνες γίνονταν κάθε 
τετραετία μεταξύ Ιουλίου – 
Αυγούστου και το βραβείο ήταν «ο 
κότινος» δηλ. στεφάνι αγριελιάς.     
Τελέστηκαν συνολικά 293 Ολυμπιάδες 
με κορυφαίο και απαραίτητο θεσμό 
την εκεχειρία, ενώ το 393 μ.Χ. η 
αλλαγή της κοινωνικής και 
θρησκευτικής ιδεολογίας κατάργησε 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες, για να 
αναβιώσουν πάλι μέσα από ιστορικές 
πρωτοβουλίες του Δημητρίου Βικέλα 
και του βαρώνου Pierre de Gouber-
tain.      
Οι Ολυμπιακοί αγώνες αποτελούν 
πλέον μια παγκόσμια τελετουργία. Η 
Ολυμπιάδα της Αθήνας, το 
μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του 19ου 
αι. αφύπνισε τη βαριά κληρονομιά της 
Ολυμπιακής ιδεολογίας.  
Το ολυμπιακό κατόρθωμα του Σπύρου 
Λούη στον Μαραθώνιο στάθηκε 
ορόσημο για κατάρτιση των νέων 
αθλητών. 

Το 1967 με πρωτοβουλία της 
Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της 
Ελλάδας αποφασίζεται η 6η 
Απριλίου να χαρακτηριστεί και να 
καθιερωθεί ως ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ.  
Σκοπός της Ολυμπιακής Ημέρας 
είναι να ευαισθητοποιηθεί η 
παγκόσμια κοινή γνώμη και 
συγκεκριμένα οι νέοι για τα ιδεώδη 
του Ολυμπισμού. Σκοπός του 
ολυμπισμού δεν είναι η 
πραγματοποίηση συνεχώς 
μεγαλύτερων επιδόσεων από λίγους 
δυνατούς αθλητές ούτε η κατάκτηση 
μεταλλίων ή ο ανταγωνισμός μεταξύ 
των εθνών. Ο Ολυμπισμός δεν 
απευθύνεται σε μια τάξη 
ανθρώπων, σε μια φυλή ή σε ένα 
έθνος. Απευθύνεται ομοιόμορφα σε 
όλους τους ανθρώπους, σε 
ολόκληρη την υφήλιο, 
σ΄οποιαδήποτε κοινωνική τάξη, 
φυλή, χρώμα, θρησκεία ή κράτος κι 
αν ανήκουν.      
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             Ολυμπισμός – 
Ανθρωπισμός –  Πολιτισμός  

 

Οι επιδιώξεις και αξίες του Ολυμπισμού 
καλύπτουν πεδία παιδαγωγικά, 
κοινωνικά, αισθητικά, ηθικά και 
πνευματικά. Δυστυχώς στους 
σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες ο 
διοργανωτής των αθλητικών θεαμάτων 
«τείνει να συντρίψει» τον αθλητή, 
υποχρεώνοντάς τον να πετύχει με κάθε 
μέσο την υψηλότερη επίδοση για να 
ευχαριστήσει τον θεατή.  
Το φαινόμενο αυτό έχει εκτρέψει τον 
αθλητισμό από το σκοπό του και η 
εμπορευματοποίηση της αθλητικής 
ιδέας έχουν αλλοτριώσει το «ευ 
αγωνίζεσθαι».  
Επιδίωξη του εορτασμού της 
Ολυμπιακής ημέρας είναι να ξαναβρεί ο 
Ολυμπισμός το σκοπό ύπαρξής του. Να 
ξαναβρεί η Ολυμπιακή Ιδέα την αρχική 
της έννοια. Να επανέλθει η ευγενική 
άμιλλα στους αθλητικούς στίβους. 
Μόνο τότε θα αποκτήσει ο Αθλητισμός 
το μεγαλείο του! 
 

Αξίες Ολυμπισμού 
  

 
Ο Ολυμπισμός ως Ιδέα έχει τις ρίζες της στην 
Αρχαιότητα και στο πνεύμα των Αρχαίων Ολυμπιακών 
Αγώνων το οποίο περιείχε το θρησκευτικό στοιχείο, το 
κάλλος, την ευγένεια, την λιτότητα, την αγνότητα, την 
εκεχειρία, την αγωνιστικότητα, και γενικά το 
πνευματικό ήθος και την ιερότητα για την ανθρώπινη 
ζωή. 
Με το πέρασμα όμως του χρόνου η έννοια του Ολυμπισμού 
εξελίσσεται και προσαρμόζεται σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των 
σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων και περιλαμβάνει τις έννοιες της 
ισότητας, του σεβασμού, της συμμετοχής, της παγκοσμιότητας, του 
γιγαντισμού και του επαγγελματισμού.  
Οι Αξίες του Ολυμπισμού κινούνται γύρω από δύο βασικούς άξονες: 
Το «Ευ Αγωνίζεσθαι» και την «Ευγενή Άμιλλα».  
«Ευ Αγωνίζεσθαι» σημαίνει: εντιμότητα και σεβασμό των κανόνων 
διεξαγωγής των αγώνων, της ισότητας, της δικαιοσύνης, των 
συναθλητών και της ισοτιμίας.  
«Ευγενής Άμιλλα» σημαίνει: αριστεία, ευγενικός συναγωνισμός 
ανάμεσα σε άτομα και λαούς, τάση για διάκριση και υπεροχή 
μακριά από κάθε αντιπαλότητα. 

 

 
 
 
 

 
 
 

«Ολυμπιακή Εκεχειρία» σημαίνει βαθιά πεποίθηση ότι ο αθλητισμός και τα Ολυμπιακά ιδεώδη μπορούν να 
συνεισφέρουν στην δημιουργία ενός ειρηνικού και καλύτερου κόσμου τα οφέλη του οποίου αποκομίζει τόσο το 
άτομο όσο και η κοινωνία. Τα Ιδανικά και Αξίες της Ολυμπιακής εκεχειρίας και του Ολυμπισμού στην εποχή μας 
μπορούν να συμβάλλουν σε: 
Ισότητα ευκαιριών. Η ισότητα ευκαιριών και απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας αλλά και ισότητα 
αποδοχών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ο στόχος είναι η εφαρμογή της σε όλους τους τομείς, ιδίως στον 
οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και οικογενειακό βίο. Γι’ αυτό  έχουν παρθεί μέτρα για την καταπολέμηση κάθε 
διάκρισης λόγω εθνικότητας, φύλου, φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας ή 
ηλικίας. Έτσι τα άτομα εντάσσονται  στην κοινωνία και αποτελούν λειτουργικά μέλη της. Με την βοήθεια των 
Ολυμπιακών αγώνων επιτυγχάνεται η ευκολότερη ένταξη και αποδοχή του ατόμου στην κοινότητα.  
Αναγνώριση της διαφορετικότητας και επίλυση διαφορών. Η αναγνώριση της διαφορετικότητας κρίνεται 
απαραίτητη στις μέρες μας καθώς έτσι θα πραγματοποιηθεί συνεργασία και επικοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Εκπαιδευτικές αξίες όπως η χαρά της Συμμετοχής, ο Σεβασμός στον άνθρωπο, η προσπάθεια για την Αριστεία και 
το Ευ Αγωνίζεσθαι. Το Ευ Αγωνίζεσθαι αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο κάθε πραγματικής αθλητικής συμπεριφοράς 
που σημαίνει ότι σημαντικότερη είναι η προσπάθεια και όχι το αποτέλεσμα. Αποτελεί το πνεύμα της ευγενούς 
άμιλλας που καταδεικνύει το μεγαλείο του κάθε αθλητή και ανθρώπου. Και το αρχαίο απόφθεγμα «Νους υγιής εν 
σώματι υγιεί» καταδεικνύει την ανάγκη ισόρροπης ανάπτυξης τόσο του σώματος όσο και του πνεύματος ενός 
ανθρώπου.  
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 Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
Ο Βασίλης, παιδί με δυσλεξία, ζούσε σε μια οικογένεια γεμάτη εντάσεις. Οι γονείς 
του τσακώνονταν όλη μέρα, ακόμα και μπροστά του. Δεν νοιάζονταν αν τους ακούει. 
Ήταν άνεργοι κι αυτή ήταν η αιτία των τσακωμών. 
«Πρέπει να σταματήσει την κολύμβηση! Δεν βγαίνουμε οικονομικά!», άκουσε 
κάποτε τον πατέρα του να φωνάζει. 
 Η καρδιά του παιδιού έσπασε! Πληγώθηκε αφάνταστα, ήρθε σε αντιπαράθεση με 
τους γονείς του, έκλαψε, παρακάλεσε... Η κολύμβηση ήταν η μόνη δραστηριότητα 
που τον έκανε να ξεχνιέται. 
Τα πράγματα χειροτέρεψαν και οι γονείς οδηγήθηκαν σε διαζύγιο. Το παιδί 
συγκλονίστηκε! Συνεχίζοντας όμως την κολύμβηση κατάφερε να ξεπεράσει το σοκ 
του χωρισμού. Μεγάλωνε ήρεμα, αποφασισμένος να διακριθεί στο άθλημά του και 
στη ζωή του.  
Ήταν μαχητής! Γιατί η ζωή ήταν ΜΟΝΟ δική του!   

 

                                                                                                     ΕΛΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 
 

 

Στον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη διαβάζουμε:  
 

«Ο Ολυμπισμός είναι φιλοσοφία ζωής πού προωθεί και συνδυάζει σε αρμονικό σύνολο τις αρετές του 

σώματος και της ψυχής. Συνδέοντας τον αθλητισμό με τον πολιτισμό και την παιδεία, ο Ολυμπισμός προσπαθεί 
να δημιουργήσει ένα τρόπο ζωής που στηρίζεται στη χαρά της προσπάθειας, την εκπαιδευτική αξία του καλού 
παραδείγματος και το σεβασμό για οικουμενικές αξίες….  

Ο σκοπός του Ολυμπισμού είναι να θέσει παντού τον Αθλητισμό στην υπηρεσία της αρμονικής ανάπτυξης 

του ανθρώπου, ενθαρρύνοντας την δημιουργία μιας ειρηνικής κοινωνίας, η οποία ενδιαφέρεται για την 
διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας». 

 

Αρχαίο Πνεύμα αθάνατο, αγνέ πατέρα 
του ωραίου, του μεγάλου και τ' αληθινού 
Κατέβα, φανερώσου κι άστραψε εδώ πέρα 
στη δόξα της δικής σου γης και τ' ουρανού 
 
Στο δρόμο και στο πάλεμα και στο λιθάρι 
Στων ευγενών αγώνων λάμψε την ορμή 
Και με το αμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι 
και σιδερένιο πλάσε και άξιο το κορμί 

 

Κάμποι, βουνά και πέλαγα φέγγουνε μαζί σου 
σαν ένας λευκοπόρφυρος μέγας ναός 
Και τρέχει στο ναό εδώ προσκυνητής σου 
Αρχαίο Πνεύμα αθάνατο, κάθε λαός. 

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 
 
Ο ύμνος αυτός αναγνωρίστηκε επίσημα, ως Ολυμπιακό 
Σύμβολο το 1958 από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή 

(Δ.Ο.Ε.) στο Τόκιο  

ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 



        Ρατσισμός… 
        όπως λέμε  
         καρκίνος! 
                                    

 
    
 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΙΣ – ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ο ρατσισμός μπο-
ρεί να χωριστεί σε 
τρεις μεγάλες κατη-
γορίες:  
α) Στον εθνικό ή 
φυλετικό ρατσι-
σμό. Στηρίζεται στις 
διακρίσεις σε βά-
ρος μεταναστών 
και μειονοτήτων 
καθώς και προσφύ-
γων.  
β) Στον κοινωνικό 
ρατσισμό, που εκ-
φράζεται με την με-
ροληπτική στάση 
και μπορεί να οδη-
γήσει σε διαχωρι-
σμό, στιγματισμό, 
περιθωριοποίηση, 
κοινωνικό αποκλει-
σμό των ατόμων-ο-
μάδων που υφίστα-
νται ρατσιστική α-
ντιμετώπιση. Και  
γ) στον ιδεολογικό 
ρατσισμό. 
 

Του Παναγιώτη Παλαβού 

Κάθε πολιτισμένη και δημοκρατικά οργανωμένη κοινωνία αναγνωρίζει και 
προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών της. Θεωρητικά σήμερα τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα προστατεύονται από Συντάγματα, Οικουμενικές διακηρύξεις, 
και διεθνείς οργανισμούς. 
Η πραγματικότητα είναι όμως οδυνηρή για εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη που 
βιώνουν την ανισότητα και την εκμετάλλευση στερούμενοι ακόμη και την ελευθερία τους. Τα φαι-
νόμενα αυτά έχουν διαχρονική διάσταση. Εκδηλώνονται όμως με διαφορετικούς τρόπους σε διάφο-
ρες ιστορικές συγκυρίες. Η αλαζονική συμπεριφορά απέναντι σε όσους διαφέρουν, η μετατροπή 
τους σε απειλητικό εχθρό και η οργισμένη αντίδραση στο ανομοιογενές στοιχειοθετούν την ταυτό-
τητα του καθημερινού ρατσισμού. 
Λίγο ή πολύ όλοι έχουμε πέσει θύματα ρατσιστικής επίθεσης ή έστω έχουμε γίνει θεατές ενός τέ-
τοιου τραγικού συμβάντος. Δυστυχώς όμως κανείς μας ποτέ έως σήμερα δεν έχει σκεφτεί τις συνέ-
πειες του ρατσισμού. Ο ρατσισμός  έχει τραγικές συνέπειες τόσο για τον θύτη όσο και για το θύμα. 
Ο θύτης αρχικά, αποθηριώνεται, γίνεται αφελής, αδύναμος στην σκέψη, ανόητος και παράλογος. 
Διατηρεί μονόπλευρη σκέψη και την υποστηρίζει φανατικά  απορρίπτοντας όλες τις αντίθετες γνώ-
μες. Έτσι είναι υποταγμένο μόριο του όχλου και εύκολα ετεροκατευθύνεται. Σταδιακά, όμως, χάνει 
κάθε ίχνος ανθρωπιάς και γίνεται έρμαιο των παθών του. 

 Από την άλλη πλευρά το θύμα δέχεται κακοποίηση, η οποία μπορεί να είναι είτε λεκτική είτε ψυχολογική καθώς και σωματική 
βία. Το θύμα αποκομίζει τραυματικές εμπειρίες που του προκαλούν ανασφάλεια, μόνιμο άγχος και φόβο. Επιπρόσθετα αποκτά 
συμπτώματα πανικού, ταπεινώνεται και χάνει την αυτοεκτίμηση του. Έτσι το θύμα έχει προβλήματα ενσωμάτωσης στο σχολείο 
και πολλές αδυναμίες τόσο στην επαγγελματική του ζωή όσο και στην κοινωνική του ζωή. Τέλος συσσωρεύει οργή, θυμό και 
αγανάκτηση και όχι σπάνια οδηγείται στην ανταπόδοση βίας. 
Άλλη συνέπεια του ρατσισμού είναι ο κατακερματισμός της κοινωνικής συνοχής. Με αυτόν τον τρόπο χάνεται ο αλληλοσεβασμός 
και ανάμεσα στα άτομα επικρατούν ψυχρές, απόμακρες και εχθρικές σχέσεις. Έτσι ενισχύεται ο ατομικισμός και προκύπτει αδυ-
ναμία διαλόγου και συνεργασίας ανάμεσα στα άτομα. Ακόμα αναπτύσσονται φαινόμενα εκμετάλλευσης των αδυνάτων και ε-
πικρατεί το δίκαιο του ισχυρού. Με όλα αυτά παρακμάζει ο πολιτισμός, διότι οι ρατσιστές απορρίπτουν  νέες ιδέες, αρνούνται 
την πρόοδο, θέτουν φραγμούς στην ελεύθερη σκέψη των ατόμων και έτσι δημιουργούνται οπισθοδρομικές τάσεις σε τέχνες, 
γράμματα και επιστήμες. Παρακμάζει, δηλαδή η εκπαίδευση και αναπτύσσονται παραβατικές συμπεριφορές, βίαιες εκδηλώσεις 
και εγκλήματα ενάντια σε αδυνάμους. 
Με τις ρατσιστικές αντιλήψεις υπονομεύεται το δημοκρατικό πολίτευμα. Οι ρατσιστικές  και οι εθνικιστικές αντιλήψεις, αποτε-
λούν βασικό γνώρισμα ολοκληρωτικών και αυταρχικών καθεστώτων, τα οποία επιβάλλουν την ανισότητα και την αναξιοκρατία. 
Ακόμη παραβιάζονται τα αυτονόητα δικαιώματα ελευθερίας σκέψης, έκφρασης στα οποία βέβαια θεμελιώνεται η δημοκρατία. 
Με αυτόν τον τρόπο οι δημαγωγοί ετεροκατευθύνουν το άβουλο πλήθος και κυρίαρχο στοιχείο της πολιτικής ζωής γίνεται ο 
φανατισμός ενώ ο διάλογος και η συνεργασία ως κορυφαίες έννοιες της δημοκρατίας αποκτούν τυπικό χαρακτήρα, αφού ο 
ρατσιστής είναι αδιάλλακτος, απόλυτος και αρνείται κάθε είδους αντίθετης άποψης. 
Επίσης, η επικράτηση του ρατσισμού σε διεθνές επίπεδο συνιστά απειλή για την ειρηνική συμβίωση των εθνών. Τα έθνη που 
παραδίδονται σε ρατσιστικά σύνδρομα καταλαμβάνονται από το μίσος και το φόβο για τους άλλους. Οι θεωρίες περί ανωτερό-
τητας καλλιεργούν επεκτατικές βλέψεις. Σε αυτές τις συνθήκες οι διαφορές ανάμεσα στα έθνη επιλύονται με τη σύγκρουση και 
τον πόλεμο. Κάθε φορά που ο πόλεμος υποδαυλίζεται από ρατσιστικές αντιλήψεις αποκτά τη πλέον αποτρόπαια όψη του. Έτσι 
στο όνομα του ρατσισμού έχουν πραγματοποιηθεί τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας (έχουν γίνει μαζι-
κές σφαγές αμάχων, γενοκτονίες, κ.ά.). Αποτέλεσμα του ρατσισμού είναι η κτηνωδία και η βαρβαρότητα. 

Ας ενωθούμε λοιπόν όλοι και ας φωνάξουμε ένα βροντερό ΟΧΙ  στο  ρατσισμό!!! 
                                                                                                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΑΒΟΣ 
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ΟΤΑΝ ΓΕΝΝΙΕΜΑΙ 
 

Όταν γεννιέμαι, είμαι μαύρος 
Όταν μεγαλώσω, είμαι μαύρος 

Όταν κάθομαι στον ήλιο, είμαι μαύρος 
Όταν φοβάμαι, είμαι μαύρος 

Όταν αρρωσταίνω, είμαι μαύρος 
Κι όταν πεθαίνω, ακόμα είμαι μαύρος 

Κι εσύ λευκέ άνθρωπε 
Όταν γεννιέσαι, είσαι ροζ 

Όταν μεγαλώνεις, γίνεσαι λευκός 
Όταν κάθεσαι στον ήλιο, γίνεσαι κόκκινος 

Όταν κρυώνεις, γίνεσαι μπλε 
Όταν φοβάσαι, γίνεσαι κίτρινος 

Όταν αρρωσταίνεις, γίνεσαι πράσινος 
Κι όταν πεθαίνεις, γίνεσαι γκρι 

Και αποκαλείς εμένα έγχρωμο... 
 

...ένα υπέροχο ποίημα που έχει γράψει ένα 
παιδί από την Αφρική και προτάθηκε από τα 
Ηνωμένα Έθνη ως το καλύτερο ποίημα του 2006. 
 

ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΛΕΓΕΣΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ… 
 

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος 
δεν θα πάψεις ούτε στιγμή ν' αγωνίζεσαι 

για την ειρήνη και για το δίκιο. 
Θα βγεις στους δρόμους , θα φωνάξεις 

τα χείλη σου θα ματώσουν απ' τις φωνές 
Το πρόσωπό σου θα ματώσει απ' τις σφαίρες 

μα δε θα κάνεις ούτε βήμα πίσω. 
Κάθε κραυγή σου θα ' ναι μια πετριά 

στα τζάμια των πολεμοκάπηλων. 
Κάθε χειρονομία σου θα 'ναι 
για να γκρεμίζει την αδικία. 

Δεν πρέπει ούτε στιγμή να υποχωρήσεις, 
ούτε στιγμή να ξεχαστείς. 

Είναι σκληρές οι μέρες που ζούμε. 
Μια στιγμή αν ξεχαστείς, 

αύριο οι άνθρωποι θα χάνονται 
στη δίνη του πολέμου… 

 
ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ, 1950 

    

 

…ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΛΕΓΕΣΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
 

…έτσι και σταματήσεις 
για μια στιγμή να ονειρευτείς 

εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα 
θα γίνουν στάχτη απ' τις φωτιές. 

Δεν έχεις καιρό, δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου 
αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. 
Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος 

μπορεί να χρειαστεί και να πεθάνεις 
για να ζήσουν οι άλλοι. 

Θα πρέπει να μπορείς να θυσιάζεσαι 
ένα οποιοδήποτε πρωινό. 

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος 
θα πρέπει να μπορείς να στέκεσαι 

μπρος στα ντουφέκια!                                                                                                         
 

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ, 1950 

 

 

 

«Στην κοιλάδα με τους 
ροδώνες» 

 
«Αλήθεια  

– των αδυνάτων αδύνατο 
ποτές δεν εκατάφερα να καταλάβω  

αυτά τα όντα που δεν βλέπουνε 
το τερατώδες κοινό γνώρισμα  

τ’ ανθρώπου  
το εφήμερο της παράλογης ζωής του 

 
κι ανακαλύπτουνε διαφορές 

γιομάτοι μίσος διαφορές 
σε χρώμα δέρματος,  

φυλή, θρησκεία» 
 

ΝΙΚΟΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 



  
   Ερωτηματολόγιο 
           για ΑμεΑ 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΙΣ – ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

11. ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙΤΕ ΣΕ ΚΑ-
ΠΟΙΑ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΑΥΤΑ 
ΤΑ ΑΤΟΜΑ; 
   15  ΘΑ ΤΟ ΗΘΕΛΑ  /  2  ΔΕΝ ΜΕ ΑΦΟΡΑ 
   21   ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ    
       
Από την αποδελτίωση των στοιχείων, 
συμπεραίνουμε πως η χώρα μας υστε-
ρεί σε ότι αφορά στη φροντίδα για την 
ομαλή ζωή των ΑμεΑ. Διαπιστώνουμε 
πως οι περισσότεροι, μολονότι γνωρί-
ζουν τις δυσκολίες των ΑμεΑ, αδιαφο-
ρούν παντελώς για την εξυπηρέτησή 
τους. Για παράδειγμα κλείνουν τις ρά-
μπες διέλευσης με τα οχήματά τους, 
δεν κατασκευάζουν ασανσέρ στους 
δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, 
κ.λπ.   
Κατά συνέπεια, η μικρή μας κοινωνία 
θα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί πε-
ρισσότερο και να ενισχύσει τη λήψη 
μέτρων για τα άτομα με αναπηρία, ώ-
στε να δημιουργήσει μια πόλη που να 
διευκολύνει τη ζωή τους. 

Το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε μαθητές/τριες και καθηγητές/τριες. Το θέμα του ερωτηματολο-
γίου ήταν τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Συγκεκριμένα, ερωτήθηκαν 38 άτομα και στο παρακάτω 
διάγραμμα φαίνεται το φύλο, η ηλικιακή τους ομάδα και η ιδιότητά τους (καθηγητές – μαθητές). 

 
 
1. ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑμεΑ;      35   ΝΑΙ     3   ΟΧΙ 
2. ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ; 

26    ΝΑΙ      8    ΟΧΙ      4     ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ 
3. ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ; 

14    ΚΑΘΟΛΟΥ       17     ΛΙΓΟ       3     ΠΟΛΥ       4     ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
4. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑμεΑ;    8    ΝΑΙ       30    ΟΧΙ 
5. Η ΠΟΛΗ ΣΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΡΑΜΠΕΣ, ΑΣΑΝΣΕΡ, Κ.ΛΠ.;  15    ΝΑΙ     23    ΟΧΙ 
6. Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΟΥΣ ΑμεΑ;  

 
7. ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΑμεΑ ΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ; 

 34   ΦΥΣΙΚΑ      4    ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ 
8. ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ; 

 2   ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ     30    ΟΧΙ ΦΥΣΙΚΑ     6    ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΟΥ 
9. ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΑμεΑ; 

36   ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ     
2    ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

10. ΠΩΣ ΑΝΤΙΔΡΑΤΕ ΑΝ ΔΕΙΤΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΝΑ «ΕΝΟΧΛΕΙ» ΤΟΥΣ ΑμεΑ; 
                9   ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΩ        29   ΤΟ ΞΕΚΟΒΩ ΑΜΕΣΩΣ 
     

20

6

12
ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ

ΑΡΚΕΤΑ
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- Λεονάρδος  Όιλερ: Σπουδαίος Ελβετός μαθηματικός. 
Παρ’ ότι τυφλώθηκε, συνέχισε να δημιουργεί στον 
τομέα της αστρονομίας, της υδραυλικής και των 
μαθηματικών. 

    
- Έλεν Κέλερ: Τυφλοκωφή  Αμερικανίδα.  Έχασε την ακοή 

και την όρασή της από αρρώστια, σε ηλικία 16  μηνών.  
Έγινε δασκάλα και συγγραφέας, αποδεικνύοντας σε όλο 
τον κόσμο ότι «αναπηρία δεν σημαίνει ανικανότητα».  

  
- Άντερσεν Χανς-Κρίστιαν: Μεγάλος Δανός συγγραφέας 

παιδικών παραμυθιών με σοβαρά προβλήματα 
ανάγνωσης. Τα έργα του είναι αξεπέραστα («Το 
ασχημόπαπο», «Το κοριτσάκι με τα σπίρτα», κ.ά.).  

  
- Άλμπερτ Αϊνστάιν: Μίλησε μετά την ηλικία των 

τεσσάρων ετών και έμαθε να διαβάζει μετά τα εννέα.  
Πολλοί τον χαρακτήρισαν νοητικά καθυστερημένο, 
ονειροπόλο και ακοινώνητο. Απέτυχε στις εισαγωγικές 
εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Ανέπτυξε αργότερα τη 
θεωρία της σχετικότητας και άλλες σημαντικές θεωρίες. 
Το 1921 πήρε το βραβείο Νόμπελ.   

- ΄Ομηρος: Έλληνας ποιητής του 8ου αιώνα π.Χ., 
τυφλός, διάσημος για τα επικά ποιήματα «Ιλιάδα» 
και «Οδύσσεια».   

 
- Λεονάρδος ντα Βίντσι: Μεγάλος Ιταλός 

καλλιτέχνης και επιστήμονας, από τα 
φωτεινότερα πνεύματα της Αναγέννησης. 
Δυσλεξικός.   

 
- Λουδοβίκος Μπετόβεν: Κορυφαίος Γερμανός 

μουσουργός.  Συνέθεσε το αριστουργηματικό του 
έργο  «Ενάτη Συμφωνία», ενώ είχε χάσει την ακοή 
του.   

 
- Βίνσεντ Βαν Γκογκ: Διάσημος Ολλανδός 

ζωγράφος. Επιληπτικός με μαθησιακές δυσκολίες.  
 

- Ναπολέων: Στρατηλάτης και αυτοκράτορας των 
Γάλλων. Επιληπτικός. Η πτώση του ταυτίστηκε με 
τη θρυλική μάχη του Βατερλό. 

 
- Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ: Διακεκριμένος 

Αμερικανός φυσικός και εφευρέτης. Δυσλεξικός. 
Η σημαντικότερη εφεύρεσή του ήταν το 
τηλέφωνο. 

 
- Έλλη Λαμπέτη: Μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός. 

Συνέχισε την καριέρα της ακόμα και όταν έχασε 
από αρρώστια τη φωνή της.   

  
- Δημοσθένης: Σπουδαίος πολιτικός της αρχαίας 

Ελλάδας που τραύλιζε. Με την επιμονή του 
κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυλισμό του και να 
γίνει δεινός ρήτορας.   

 
- Ουίνστον Τσόρτσιλ: Διάσημος Άγγλος 

πρωθυπουργός. Ως μαθητής είχε σοβαρές 
μαθησιακές δυσκολίες.   

  
- Κρίστοφερ  Ρηβ: Πρωταγωνιστής στην ταινία 

«Σούπερμαν». Πέφτοντας από το άλογό του 
έμεινε παράλυτος από το λαιμό και κάτω. 
Συνέχισε την καριέρα του ως παραγωγός ταινιών. 

 
- Γουόλντ Ντίσνεϊ: Διάσημος παραγωγός ταινιών 

κινουμένων σχεδίων. Η σχολική του επίδοση ήταν 
πάντοτε πολύ χαμηλή λόγω των μαθησιακών του 
δυσκολιών. 

 
- Αγκάθα Κρίστι: Διάσημη συγγραφέας 

αστυνομικών μυθιστορημάτων. Δυσλεξική  
  

 

- Τομ Κρουζ: Διάσημος ηθοποιός. Μαθαίνει τα κείμενα 
ακούγοντάς τα από το μαγνητόφωνο, αφού δεν μπορεί 
να τα διαβάσει λόγω της δυσλεξίας του.  

  
- Σάρα Μπερνάρ: Γνωστή Γαλλίδα ηθοποιός. Συνέχισε να 

παίζει στο θέατρο μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού 
της.    

 
- Στίβεν Χόκινγκ: Μαθηματικός και φυσικός με σοβαρά 

προβλήματα του νευρικού συστήματος. Εκινείτο με 
αναπηρικό αμαξίδιο και μιλούσε με τη βοήθεια του 
υπολογιστή (προσομοιωτής φωνής).   

 
- Στίβι Γουόντερ: Γνωστός μουσικός της εποχής μας, 

συνθέτης και τραγουδιστής, τυφλός.   
 
  
 

«Αναπηρία δεν σημαίνει ανικανότητα» 
 
 
  
 



    

     Τα δύο φύλα 
                                               
    

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΙΣ – ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Η Οικουμενική διακήρυξη των 
Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του 
ΟΗΕ, που έχουν δεχτεί ως εσωτε-
ρικό δίκαιο όλα σχεδόν τα 
κράτη, κατοχυρώνει την ισότητα 
όλων, ανεξάρτητα από γλώσσα, 
φυλή, φύλο, θρησκεία ή αναπη-
ρία. Ακόμα όμως και σήμερα, 
παράγοντες, όπως το φύλο, δεν 
έχουν πάψει να αποκλείουν ά-
τομα από κοινωνικές θέσεις ε-
ξουσίας. 
Το 1983 άλλαξαν οι κανόνες του 
Οικογενειακού Δικαίου. Μέχρι 
τότε οι αποφάσεις που αφορού-
σαν την οικογένεια αποτελού-
σαν προνόμιο των ανδρών, οι ο-
ποίοι είχαν και όλα τα οικογε-
νειακά βάρη, ενώ οι γυναίκες 
περιορίζονταν στο ρόλο της νοι-
κοκυράς. Μετά την αλλαγή οι 
σύζυγοι συναποφασίζουν πλέον 
ισότιμα για όλα τα θέματα της 
οικογένειας και φέρουν μαζί τις 
ευθύνες και τα βάρη της. Με την 
αλλαγή αυτών των κοινωνικών 
κανόνων άλλαξε ταυτόχρονα η 
θέση της γυναίκας στην οικογέ-
νεια και επομένως οι ρόλοι της 
ως μητέρας και συζύγου. 

των Βίκυ Αντωνιάδη και Μαριλίας Γιαννοπούλου  

 
«Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.» 
«Τι είναι οι γυναίκες;  Μόνο φρού-φρού  και αρώματα.» 
«Κλαίνε οι άντρες;» 
«Τα κοριτσάκια, τσιρίζουν έτσι…!» 
 
Αυτά και πολλά ακόμα παραδείγματα αποδεικνύουν την «ισότητα» των δύο 
φύλων στις μέρες μας. Η θέση της γυναίκας στην ανδροκρατική κοινωνία πα-
ρουσιάζεται περισσότερο σαν «σκεύος ηδονής». Ο αντρικός πληθυσμός αρνεί-
ται να σπάσει τα στερεότυπα και να αποδεχθεί μια γυναίκα μηχανικό, πολιτικό, 
υδραυλικό, μια γυναίκα ικανή τόσο σωματικά, όσο και ψυχικά που θα μπορέ-
σει να ξεπεράσει τις ικανότητες ενός αγοριού/άντρα.  
Από την άλλη μεριά ο γυναικείος πληθυσμός, ξαφνιάζεται στην ιδέα ενός άντρα 
να κλαίει, να φοβάται, να είναι λεπτοκαμωμένος, χωρίς μυς, έναν άντρα που 
ασκεί το επάγγελμα του νηπιαγωγού, του φιλόσοφου ή του αισθητικού, γιατί; 
Γιατί έτσι έχει πλαστεί στο νού μας, ένας κόσμος «ίσος» και ταυτόχρονα τόσο 
ειρωνικός που ξεχειλίζει  από πρωτόγονα στερεότυπα και προκαταλήψεις. 
Ένας άντρας και βέβαια μπορεί να κλαίει, να τσιρίζει και να ασχολείται με τα 
οικιακά όπως ακριβώς και μια γυναίκα. Μια γυναίκα και βέβαια μπορεί να είναι 
σκληρή, δυναμική και να οδηγά φορτηγό όπως ακριβώς και ένας άντρας.  
Τα παραπάνω αποδεικνύουν κάτι περισσότερο από ισότητα. Παρουσιάζουν 
μια αναπτυγμένη κοινωνία η οποία θα μπορούσε να απαντήσει σε εκατοντάδες 
ερωτήματα που έχουμε θέσει και διαμορφώσει μόνοι μας, περνώντας τα από 
γενιά σε γενιά. Αν υπήρχε φυλλάδιο με οδηγίες χρήσης, για τα δύο φύλα, σί-
γουρα θα ήταν όλα για όλους, χωρίς ποτέ όμως να προσβάλλεται η αρσενικό-
τητα και η θηλυκότητα κανενός.     
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        ΤΑ ΓΛΥΚΑ 
 
Ο Γιάννης και η μαμά του 
είχαν πάει στο 
σουπερμάρκετ. Εκεί ο 
μικρός είδε πολλά γλυκά 
και τα ήθελε όλα. Όμως 
δεν μπορούσαν να τ’ 
αγοράσουν όλα, ακόμα κι 
αν ο μικρός επέμενε. Έτσι, 
γύρισαν σπίτι χωρίς να τα 
πάρουν. 
Μερικές μέρες μετά, ο 
Γιάννης πήγε πάλι στο 
σουπερμάρκετ, με τη 
γιαγιά του αυτή τη φορά. 
Εννοείται πως η γιαγιά 
του έκανε το χατήρι και τ’ 
αγόρασε ΌΛΑ! 

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΖΩΗ 
 
Όλα ξεκίνησαν την ημέρα που ο Παύλος είχε αγώνα 
ποδοσφαίρου. Όλη η οικογένεια πήγε στο γήπεδο να 
τον καμαρώσει. Ο Παύλος σκόραρε ασταμάτητα. Όλοι 
ήταν ενθουσιασμένοι. Μέχρι τη μοιραία στιγμή… 
Κάποιος αντίπαλος έσπρωξε τον Παύλο και τον έριξε 
κάτω. Κόπηκε η ανάσα του! Πονούσε αφόρητα! 
Μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο και οι γονείς 
του ήταν ανάστατοι.  
«Δυστυχώς, η καρδιά του παιδιού σας δεν λειτουργεί 
φυσιολογικά… Η κατάστασή του είναι κρίσιμη… Πρέπει 
να βρεθεί άμεσα δότης… όχι μόνο για την καρδιά του 
αλλά και για αίμα!», βούιζαν στ’ αυτιά τους τα λόγια 
των γιατρών. 
Πέρασαν ώρες, μέρες αγωνίας κάνοντας εκκλήσεις για 
το μικρό αγόρι μέχρι να βρεθούν δότες. Τελικά ο 
Παύλος, με τη συμπαράσταση όλων, νίκησε στον 
αγώνα ζωής. Ευτυχώς, ακόμα υπάρχουν ΑΝΘΡΩΠΟΙ! 
 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

 

Η ΠΙΟ ΘΕΡΜΗ ΕΥΧΗ 
 

Η καρδιά του παιδιού ράγισε μπροστά στο φρικτό θέαμα του πολέμου. Γνωστοί και φίλοι χάνονταν. Τίποτα δεν 
τους έσωζε. «Τι έφταιξαν; αναρωτιόταν. Γιατί πληρώνουν τόσο σκληρά;»  
Κάποια μέρα σκοτώθηκαν και οι γονείς του! Κανένας δεν περίμενε ένα οχτάχρονο παιδί να επιβιώσει μόνο του 
στον πόλεμο. Το μέλλον φάνταζε θολό, απαισιόδοξο. Οι ελπίδες του είχαν θαφτεί για πάντα κάτω απ’ τα συντρίμμια 
ενός βομβαρδισμένου σχολείου… Έκλεισε τα μάτια και περίμενε. Δεν είχε άλλη επιλογή… 
«Ξύπνα! Ώρα για σχολείο!» Πετάχτηκε έντρομος. Η φωνή της μητέρας!..  Η ανακούφισή του ήταν τεράστια. Δεν είχε 
πεθάνει! Είχε δει όνειρο! «Για πολλά παιδιά όμως είναι πραγματικότητα», σκέφτηκε.  
«Μακάρι κάποτε ο πόλεμος να αποτελεί για όλους τους ανθρώπους μόνο μια εφιαλτική εικόνα στα όνειρά τους!», 
ευχήθηκε με θέρμη.                                                                                                                          ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 

 
Γυρίζοντας σπίτι, ο 
Γιάννης ζήτησε απ’ τη 
γιαγιά του να κάνουν μια 
στάση. Χτύπησε την 
πόρτα ενός σπιτιού και 
του άνοιξε μια κυρία μ’ 
ένα μικρό αγόρι στην 
αγκαλιά, ντυμένοι με 
φτωχικά ρούχα. Ο 
Γιάννης τους έδωσε τις 
σοκολάτες και η γιαγιά 
του απόρησε.  
«Η καρδιά του παιδιού 
είναι απρόβλεπτη και 
υπέροχη!», σκέφτηκε. 
 

ΞΕΝΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑ 

 

STOP WAR! 
 

Είχα την τύχη να δω ένα παιδί, τον μικρό Γιοχάν απ’ 
τη Συρία, που μόλις είχε σωθεί από μια ομάδα 
εθελοντών. Ήταν τρομαγμένος, φαινόταν στα μάτια 
του και στον τρόπο που στεκόταν και κοίταζε γύρω.  
Τον πλησίασα, του χαμογέλασα και τον χάιδεψα 
απαλά στο χέρι. Τον κοίταξα μέσα στα μάτια και του 
χάρισα ένα βλέμμα γεμάτο υποσχέσεις. Κατευθείαν 
με αγκάλιασε τόσο σφιχτά, που νόμιζα πως η καρδιά 
του παιδιού χαμογέλασε, όπως και ολόκληρο το 
υπόλοιπο - γεμάτο τραύματα - προσωπάκι του!  
«Ο πόλεμος είναι σκληρός, σκέφτηκα, για τον άμαχο 
πληθυσμό, πόσο μάλλον για μικρά αθώα παιδιά… 
Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ζουν ξέγνοιαστα 
παιδικά χρόνια και να ονειρεύονται το μέλλον τους, 
όχι να αγωνιούν για τη ζωή και την επιβίωσή τους!»  

 
ΜΑΡΘΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

 

ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ 
 
Η καρδιά του παιδιού χτυπά δυνατά. Νιώθει πόνο, θλίψη, 
εγκατάλειψη. Μόνο του στον κόσμο, χωρίς κανένα 
στήριγμα, μάχεται για τη ζωή του. Μάχεται με άνισο 
αντίπαλο, την ίδια του την καρδιά. Έχει χρόνιο πρόβλημα, 
μα κανείς δε νοιάστηκε γι’ αυτό, ούτε ο κόσμος ούτε η 
πολιτεία.  
«Όλοι έχουν δικαίωμα στη ζωή, γιατί μια νόσος να μου το 
στερήσει; Είναι άδικο!», σκέφτεται. «Τι μπορώ να κάνω 
όμως;» 
Μα να! Ανέλπιστα βρέθηκε ένας καλός άνθρωπος! Θέλει 
να τον υιοθετήσει και να τον πάει στους γιατρούς. Η 
κατάστασή του είναι κρίσιμη, μα θα παλέψει κόντρα στο 
θάνατο. Πιστεύει πως του αξίζει νέα ευκαιρία στη ζωή.  
«Μαζί θα το παλέψουμε!», του υπόσχεται. «Θα νικήσεις! 
Θα μείνεις ζωντανός για πολλά χρόνια ακόμα... Το αξίζεις, 
παιδί μου!» 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΑΒΟΣ 
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 Stop Time!  

 
Ένα ακόμα παιδί γεννήθηκε στην Ελλάδα με πρόβλημα 
καρδιοπάθειας. Μόλις γεννήθηκε, οι γιατροί διέγνωσαν 
πρόβλημα στην αορτή του και χρειάστηκε να κάνει 
μπαλονάκι σε ηλικία μόλις 14 ημερών!  
Το μωρό έκανε πολλά ταξίδια στο εξωτερικό, γιατί 
κινδύνευε να πεθάνει. Οι γονείς του βρίσκονταν σε 
κατάσταση πανικού, αλλά προσεύχονταν να θεραπευτεί 
το παιδί τους γρήγορα.  Όλα έμοιαζαν θολά, τους 
φαινόταν αδύνατο να ζήσει.  
Μια μέρα μπήκε στο χειρουργείο. Ήταν σε κρίσιμη 
κατάσταση… Όμως, με τη βοήθεια του Θεού όλα πήγαν 
καλά. Οι γιατροί ήταν εξαιρετικοί στη δουλειά τους και 
πολύ ευγενικοί.  
Στο τέλος της επέμβασης, η καρδιά του παιδιού είχε 
σωθεί! Μπορούσε να συνεχίσει την πορεία του στη ζωή 
με πολλή προσοχή αλλά και υγεία. Ήταν σχεδόν θαύμα! 
Η ζωή του χαμογελούσε! 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 

ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΤΟΥ ΤΕΡΙ 
 
Σε μια σπηλιά απομακρυσμένη απ’ το χωριό ζούσε 
ένα τέρας, ο Τέρι. Δεν είχε παρέα ούτε φίλους. 
Ήταν  πάντα θλιμμένος κι έκλαιγε ασταμάτητα. Οι 
κάτοικοι του χωριού δεν το ήξεραν αυτό ούτε τους 
ενδιέφερε. Μια μέρα όμως ο Τέρι σταμάτησε να 
κλαίει. Τότε το ποτάμι στέρεψε, αφού δεν 
υπήρχαν πια δάκρυα! Έτσι δεν μπορούσαν να 
ποτίσουν τα ζώα και τα χωράφια τους.  
Τότε αποφάσισαν να τον επισκεφτούν για να του 
προσφέρουν δώρα. Μόλις ο Τέρι τους αντίκρισε 
με τα δώρα, η καρδιά του παιδιού που έκρυβε 
μέσα του συγκινήθηκε. Ξέσπασε σε κλάματα, από 
χαρά αυτή τη φορά, και το ποτάμι ξαναγέμισε!  
Τελικά οι χωρικοί ένιωσαν πως είχε καλή ψυχή 
πίσω απ’ το άσχημο παρουσιαστικό του. Τον 
αποδέχτηκαν λοιπόν και τον αγάπησαν! 
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  

«ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ» 
 

Φτάνει πια! Κουράστηκα να ακούω για εγκλήματα με θύματα μικρά, ανυπεράσπιστα παιδιά… 
Η καρδιά του παιδιού χτυπά αγνά. Δε νιώθει το φόβο και την καχυποψία των ανθρώπων, δεν έχει ακόμα εμπειρίες 
απ’ τη ζωή, ώστε να καταλάβει το καλό και το κακό. Το μόνο που θέλει είναι να διασκεδάσει. Να παίξει με τους 
φίλους του, να χαρεί τα νιάτα του. Αυτό δεν επιτρέπεται να του το στερήσει κανείς!  
Η ψυχή του είναι πολύτιμη. Δεν βλάπτει κανέναν. Δεν μπορεί όμως να φροντίσει τον εαυτό του, να βρει το δίκιο 
του. Θέλει μόνο να χαρεί τη ζωή του παίζοντας και κάνοντας σκανταλιές, οι οποίες προκαλούν περισσότερο γέλιο 
και χαρά στους ανθρώπους παρά ανησυχία και φόβο.  
Σεβαστείτε το λοιπόν! Είναι το μέλλον της ανθρωπότητας! 

ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΑΡΚΕΙ 
 

Η μικρή Άννα ήταν ένα κορίτσι ορφανό. Ζούσε μέσα στη 
φτώχεια και πουλούσε στα φανάρια χαρτομάντηλα και 
αναπτήρες.  
Μια μέρα σταμάτησε στο «φανάρι της Άννας» η Μαρία. Είδε τη 
μικρή σε αξιολύπητη κατάσταση κι ένιωσε την καρδιά της να 
ραγίζει σε χίλια κομμάτια.  
Όταν γύρισε σπίτι της, ήταν μόνη της, χωρίς κανέναν να την 
περιμένει. Όλο το βράδυ δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Το μυαλό 
της στοίχειωνε η εικόνα του κοριτσιού. Λάτρευε τα παιδιά, μα 
δεν είχε καταφέρει να αποκτήσει ένα δικό της. Έτσι… 
αποφάσισε να υιοθετήσει το κοριτσάκι των φαναριών!  
Κάπως έτσι άλλαξαν για πάντα οι ζωές δύο ανθρώπων. Η καρδιά 
του παιδιού γέμισε αγάπη και χαρά. Και η ζωή της γυναίκας 
απέκτησε ουσία και νόημα. Χάρη σε μια στιγμιαία συνάντηση! 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΗ 
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            ΑΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ 
 

Πέρασαν έτη πολλά από τη δημιουργία του ανθρώπου 
και ξέχασαν οι άνθρωποι την κοινή πηγή τους. 

Έτσι αφηρημένοι καταπατούν τα δικαιώματα του 
συνανθρώπου 

και πεισματικά παλεύουν για το δίκιο το δικό τους. 
 

Φτάνει πια αυτή η αδικία, 
αυτή η παραγκώνιση, αυτός ο πόνος. 

Πρέπει να σκεφτόμαστε με ψυχραιμία 
για να βρεθεί ο τρόπος. 

 
Ο τρόπος να ζήσουμε ευτυχισμένοι, 

δίχως ξενοφοβίες, ρατσισμό, προκαταλήψεις 
και έτσι πλέον μονιασμένοι 

να ξεχάσουμε καθένας του αλλουνού τις παρεκκλίσεις. 
 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

  
 ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

 
Η πρώτη μου επαφή με τη Σαμόα δεν ήταν και τόσο 
ευχάριστη μπορώ να πω. Με το που έκανα το πρώτο 
βήμα στο νησί με περικύκλωσε μια ομάδα από 
αγριάνθρωπους οι οποίοι κρατούσαν αυτοσχέδια όπλα. 
Φοβήθηκα, αλλά ευτυχώς ο άνθρωπος που με συνόδευε 
γνώριζε τη γλώσσα και με αντιμετώπισαν φιλικά. Ήταν 
όλοι τους ίδιοι. Απολίτιστοι και άσχημοι. Με οδήγησαν 
σε μια καλύβα και ο μεταφραστής μου είπε πως θα με 
περιμένει, μετά τη δύση του ηλίου, έξω από την καλύβα 
του αρχηγού για την καθιερωμένη τελετή της φιλοξενίας. 
Είχα πολύ χρόνο μέχρι τότε και έτσι αποφάσισα να 
εξερευνήσω και να φωτογραφίσω τη ζούγκλα. 
Περπατούσα αρκετή ώρα δίχως να έχω βρει κάποιο άγριο 
ζώο. Ώσπου ξαφνικά ένιωσα κάτι να με ακουμπάει. Χίλια 
δυο πράγματα πέρασαν από το μυαλό μου, μα σίγουρα 
όχι αυτό. Γύρισα να δω τι είναι και αυτό που αντίκρισα 
ήταν ένας μικρός χιμπατζής άκρως φιλικός. Με 
συνόδευσε μέχρι το χωριό, ο μικρός Τσάρλι-όπως τον 
ονόμασα-και όταν φτάσαμε ήταν η ώρα της τελετής. 
Γαντζωμένος από τους ώμους μου ο Τσάρλι 
παρακολουθούσε την προετοιμασία. Ήταν και για τους 
δυο μας κάτι πρωτόγνωρο. Οι χωριάτες  κατά τη διάρκεια 
της τελετής χόρευαν γύρω από τη φωτιά βαμμένοι και 
ντυμένοι με φύλλα δένδρων. Όπως σε κάθε επισκέπτη 
μου φόρεσαν ένα τεράστιο καπέλο. Το λεγόμενο καπέλο 
των πολιτισμένων. Ένιωθα τόσο άβολα με όλο αυτό. 
Ήθελα να φύγω εκείνη τη στιγμή από αυτό το ξερονήσι. 
Έσπευσα να βρω συντροφιά στο κινητό μου. Μα είχα 
ξεχάσει πως δεν λειτουργούσε εκεί. Έτσι δεν μπορούσα 
να έχω επαφή με τον πολιτισμό. Έκατσα αρκετή ώρα  - μη 
έχοντας τίποτα άλλο να κάνω - και απλά τους 
παρακολουθούσα. Τα παιδιά έτρεχαν γύρω από τη φωτιά 
και έπαιζαν με διάφορα παιχνίδια από ξύλα. 

 

Οι γυναίκες κυνηγούσαν τα παιδιά και φαινόταν να τα 
μαλώνουν για να κάτσουν ήσυχα. Οι άντρες πάλι, 
χόρευαν και φαινόταν πως έκαναν ότι καλύτερο 
μπορούσαν για να με εντυπωσιάσουν. Και τότε 
κατάλαβα. Μα πόσο αγενής ήμουν! Ολόκληρο το 
χωριό έκανε τόσες προετοιμασίες για μένα κι εγώ 
τους απαξιούσα. Δεν ήταν τόσο αργά όμως για να το 
διορθώσω. Έτσι άρπαξα από το χέρι τα παιδιά και μαζί 
με τον Τσάρλι μπήκαμε στο χορό. Εκείνο το βράδυ 
ένιωσα μια από αυτούς. Κατάλαβα τόσα πολλά. Όλοι 
ήταν τόσο χαρούμενοι.  
Δίχως καμία τεχνολογία, η ζωή τους ήταν τόσο ωραία. 
Ήταν τόσο αληθινή. Ήταν ζωή. Ενώ εμείς οι 
«πολιτισμένοι» που πλήττουμε από τεχνολογία τι 
καταλάβαμε; Υποτίθεται ότι η τεχνολογία 
καταστρέφει τα σύνορα και ενώνει τους ανθρώπους. 
Μα εκεί στον πολιτισμό είμαστε τόσο μόνοι όλοι. Το 
μόνο που μας ενδιαφέρει είναι πόσους «φίλους» 
έχουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι χάνουμε 
το νόημα της ζωής. Τελικά αυτοί οι «απολίτιστοι» 
είχαν να μας μάθουν τόσα πολλά για τη ζωή. Αυτοί 
που δεν έχουν τίποτα μπορούν να δώσουν τα πάντα. 
Τελικά αυτοί οι άσχημοι απολίτιστοι αγριάνθρωποι 
έχουν τόσο όμορφη καρδιά.          
Χάρηκα κι εγώ τόσο πολύ που πέρασα χρόνο μαζί 
τους. Μου έμαθαν τόσα πολλά για τον τόπο και για 
τον πολιτισμό τους. Ήταν τόσο αστείοι όταν 
αντίκρυζαν την τεχνολογία. Τόσο αθώοι. Τόσο 
αγαπημένοι μεταξύ τους. Όταν ήρθε η ώρα να φύγω 
μου ήταν τόσο δύσκολο. Ποιος θα το περίμενε; Να 
δεθώ τόσο πολύ με ένα χωριό και έναν χιμπατζή. Δεν 
ήθελα να φύγω. Όμως η ζωή στην Ελλάδα με 
περίμενε. Όταν έφτασα στην Ελλάδα είχα 
αναθεωρήσει για τόσα πολλά πράγματα. Ήταν τόσο 
ανατρεπτικές αυτές οι διακοπές μου.   

ΣΟΦΙΑ ΣΙΑΒΕΛΗ 
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«ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ 
 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΕΣ 

                   ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ! 
 
Η ομάδα μπάσκετ κοριτσιών του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
συμμετείχε στο σχολικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης κατά το τρέχον  
σχολικό έτος 2018-19 και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Πελοποννήσου.  
Ακολούθησε μια νικηφόρο πορεία προς την κορυφή για το Πανελλήνιο 
Σχολικό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Λυκείων σχολικού έτους 2018-

19 (γ΄ φάση). Σε αγώνα που έγινε στην Πάτρα την Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019, νίκησε την πρωταθλήτρια Δυτικής Ελλάδας 
Ομάδα του 4ου ΓΕ.Λ. Πάτρας με σκορ 39-17.  
Συνέχισε την Παρασκευή, 29-3-2019, στο Κλειστό Γυμναστήριο Μεγαλόπολης, για τα προημιτελικά του Πανελλήνιου 
Πρωταθλήματος απέναντι στην Πρωταθλήτρια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Ομάδα του ΓΕ.Λ. Παλαμά Καρδίτσας. Μια 
αξιόμαχη ομάδα, που στέρησε από τα κορίτσια μας την Πρόκριση στην επόμενη φάση (με διαφορά μόλις 4 πόντων!). 
Παρόλα αυτά, συγχαίρουμε τις αθλήτριές μας για την αγωνιστικότητα και το πείσμα τους, για το καθαρό και έντιμο παιχνίδι 
τους, για το ήθος τους εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Ευχόμαστε να είναι γερές και δυνατές και να πετυχαίνουν τους 
στόχους τους στην πορεία της ζωής τους. 
Την ομάδα αποτέλεσαν οι εξής μαθήτριες: Από τη Γ΄ τάξη: Καντέλη Ευσταθία, Παπαγγελή Μαρία, Τζανετοπούλου Βασιλική, 
Τζιούβελη Αμαλία. Από τη Β΄ τάξη: Αγγελοπούλου Κατερίνα, Σιαβελή Σοφία, Χρανιώτη Παναγιώτα. Από την Α΄ τάξη: 
Αναστοπούλου Χριστίνα-Ιωάννα, Σεφέρου Σταυρούλα, Τουλκερίδη Ειρήνη, Χάβαρη Σοφία. 
Ευχαριστούμε θερμά τη Γυμνάστρια του Σχολείου μας κ. Χρυσάνθη Κουπαρίτσα που συνόδευσε, εμψύχωσε, υποστήριξε 
οργανωτικά τις πρωταθλήτριες του σχολείου και … της καρδιάς μας!  
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