Στις ΕΠΑΛξεις….

Σχολική Εφημερίδα του ΕΠΑ.Λ. Κ. Αχαΐας

«Αλλαγές Χωρίς Όραμα»
Στην εκπαιδευτική κοινότητα, σε κάθε σπίτι έφηβου και σε κάθε μαθητή που βρίσκεται στο λύκειο,
για άλλη μια φορά, πρώτο θέμα συζήτησης δεν είναι άλλο παρά η νέα αλλαγή στον τρόπο πρόσβασης
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Αρκετοί έχουν γράψει θα γράψουν και ακόμα πιο πολλοί θα την αξιολογήσουν όταν θα εφαρμοστεί
στην πράξη.
Η πρώτη γεύση άνοστη, άτολμη και χωρίς κανένα στίγμα νεοτερισμού. Οι προσδοκίες μετά από 4
χρόνια αναμονής έπεσαν στο κενό. Λαχανιασμένη να προλάβει και αυτή η «μεταρρύθμιση» να εφαρμοστεί
λες και έρχεται η συντέλεια του κόσμου. Λες και μετά από αυτούς που βρίσκονται τώρα στην Β Λυκείου,
δεν υπάρχουν άλλοι μαθητές και άλλες γενιές.
Κοινό γνώρισμα και σε αυτή, η παράλληλη σχέση και διαδρομή με την πλέον «απαραίτητη»
φροντιστηριακή «παιδεία». Ή μάλλον η προσπάθεια για την «φροντιστήριο – εξέλιξη» του ίδιου του
σχολείου. Αύξηση της Ύλης και ταυτόχρονα εμβάθυνση της. Αύξηση των ωρών διδασκαλίας των
μαθημάτων που εξετάζονται εις βάρος των υπολοίπων.
Απογοήτευση για ακόμα μια προσπάθεια που θα αφήσει και αυτή τα δεινά της, μέχρι την επόμενη.
Γιατί όμως όλοι ξεκινάνε από την κορυφή της πυραμίδας; Αναπάντητο ερώτημα.
Η τόσο πολύπαθη δημόσια Εκπαίδευση, δεν θα δει μια άσπρη μέρα, αν δεν υπάρξει το όραμα.
Λέξεις που είναι τόσο σημαντικές όπως σχεδιασμός – υπομονή – υλοποίηση και διόρθωση και ξανά και
ξανά, δεν υπάρχουν στο ορίζοντα.
Τόσα μα τόσα έχουν γραφτεί, για αναλυτικά προγράμματα, για βιβλία για υλικοτεχνική υποδομή
για ανθρώπινο δυναμικό. Αυτά βρίσκονται. Είναι τα εργαλεία.
Ένα λείπει, το όραμα. Λείπουν επίσης το συναίσθημα που θα την βγάλει από το τέλμα, το «φως»
και η ηθική που θα δείξει το δρόμο στον νομοθέτη να προσδιορίσει με σαφήνεια και χωρίς παρεκκλίσεις
το πλαίσιο λειτουργίας.
Αποπροσανατολισμοί, ευκαιριακές πρακτικές και αναίτιοι πειραματισμοί, ας σταματήσουν εδώ.
Η κοινωνία έχει ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε μια δημόσια εκπαίδευση και παιδεία σαν αυτή που οι
Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι και Δάσκαλοι δίδαξαν. Με αξίες, ηθικές και πραότητα.
Ας ακουστεί μια φορά η κραυγή αυτής της κοινωνίας.
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧ. Msc (OIKONOMIKA TΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΑ.Λ. Κ. ΑΧΑΊΆΣ

Τα ΕΠΑ.Λ.άκια γράφουν….

2020: ΕΤΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΚΗ

Μελίνα Μερκούρη

Αντώνης Σαμαράκης

25 χρόνια μετά το θάνατο της το Υπ. Πολιτισμού τιμά τη Μ.
Μερκούρη. Είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής στη γυναίκα που
χαρακτηρίστηκε « η τελευταία Ελληνίδα θεά»

Η ιδιαίτερη αγάπη του για τους νέους φαίνεται στο απόσπασμα
που ακολουθεί από μια διάλεξη που είχε δώσει στο Γαλλικό
Ινστιτούτο με θέμα «Οι νέοι και το αύριο».

Η Μ. Μερκούρη σε όλη της τη ζωή έδινε μάχες εναντίον της
δικτατορίας και αγώνες για την επιστροφή των γλυπτών του
Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο. Ξεκίνησε την εκστρατεία της
θίγοντας το θέμα επίσημα στη Διεθνή Διάσκεψη Υπουργών
Πολιτισμού της UNESCO τον Ιούλιο 1982 στο Μεξικό.

Καλεί τους νέους να επαναστατήσουν στο σήμερα και να
δημιουργήσουν το δικό τους αύριο. «Ότι συνθέτει το ζοφερό
σήμερα, πρέπει να πάψει να υπάρχει: πόλεμος, πείνα,
υποδούλωση ανθρώπου από άνθρωπο»

«Πρέπει να καταλάβετε τι σημαίνουν τα Γλυπτά του Παρθενώνα για
μας» δήλωνε. «Είναι το καμάρι μας. Είναι οι Θυσίες μας. Είναι η
φιλοδοξία και το όνομά μας. Είναι η ουσία της ελληνικότητας μας».
Παράλληλα με αυτές τις μάχες δημιούργησε σημαντικούς θεσμούς
που εξακολουθούν να υπάρχουν έως σήμερα, όπως η πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης, τα ΔΗΠΕΘΕ, αλλά και μεγάλα έργα όπως
η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας.
Γεωργαντοπούλου K.

«Η μόνη λύση είναι η καθημερινή επανάσταση, το καθημερινό
«όχι» σε οτιδήποτε ατιμάζει την ανθρωπιά»
«Οι νέοι διαθέτουν τις προϋποθέσεις για μια τέτοια επανάσταση
γιατί έχουν τη δύναμη και το πάθος που μονάχα οι νέοι μπορούν
να δώσουν». Ο Α. Σαμαράκης ήταν ένας από τους
σημαντικότερους Έλληνες πεζογράφους, με διεθνή αναγνώριση.
Μέσα από τα διηγήματα και τα μυθιστορήματα του, φιλοδοξούσε
να γίνει «η φωνή αυτών που δεν έχουν φωνή» όπως είχε πει σε
μια του συνέντευξη.
Η αγάπη του επίσης για τους νέους τον ώθησε να δημιουργήσει
την Βουλή των Εφήβων, στην οποία έφηβοι απ΄όλη την Ελλάδα,
εκφράζουν τους προβληματισμούς τους και προτείνουν λύσεις
για θέματα που αφορούν τη σύγχρονη κοινωνία.
Καρέλα Μ.

Αφιέρωμα στον Μ. Γλέζο
30 Μαρτίου 2020 Θάνατος Μ. Γλέζου
Εμβληματική μορφή της Αριστεράς, ήρωας
της Εθνικής Αντίστασης και Αγωνιστής ως
το τέλος. Έγινε θρύλος και κέρδισε τον
Παγκόσμια θαυμασμό όταν στις 30 Μαΐου
1941 μαζί με τον Απόστολο Σάντα
κατέβασαν τη σημαία της Ναζιστικής
Γερμανίας από τον ιστό του βράχου της
Ακρόπολης, δίνοντας ένα ισχυρό ράπισμα
στο Γερμανό κατακτητή. Ήταν μια νίκη του
Γλέζου και ταυτόχρονα ολόκληρου του
ελληνικού λαού.
Ο Μανώλης Γλέζος θα μείνει πάντα στις
καρδιές μας και στη ιστορία μας,
παράδειγμα ηρωισμού συνέπειας και
αγώνα.
Τσεγγενές Η.
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Κυπαρίσσι υποβασταζόμενο
Γροθιά ψηλά σηκώνει
Στο μνημείο
(Ν. Σταυρουλάκης)

Ζουμε σε έναν κόσμο που καταδικάζει ανοιχτά τη βία, που υποστηρίζει τις γυναίκες και τα παιδιά, που στηλιτεύει τους
“οπισθοδρομικούς”, αλλά στην πράξη πόσοι έχουν το θάρρος να κάνουν κάτι για τις φρικαλεότητες που σπαράσσουν μη
ανεπτυγμένες χώρες και όχι μόνο;

Ακούμε κάθε χρόνο για την περίφημη διακήρυξη των δικαιωμάτων του παιδιού, που ορίζει ότι όλα τα παιδιά γεννιούνται με
ίσα δικαιώματα. Δικαιώματα επιβίωσης, ανάπτυξης, δικαιώματα συμμετοχής και προστασίας.

Παρά τις προσπάθειες όμως και τη διεθνή κινητοποίηση
εκατομμύρια παιδιά σε όλο το κόσμο εξακολουθούν να
στερούνται βασικών δικαιωμάτων όπως ιατρική περίθαλψη,
τροφή, νερό και εκπαίδευση.

Όλοι θυμόμαστε και θαυμάζουμε το “παράπτωμα” της
15χρόνης τότε μαθήτριας, Μαλάλα, που τόλμησε να
υπερασπιστεί το θεμελιώδες και αυτονόητο για όλους εμας
στη Δύση, δικαίωμα της εκπαίδευσης για τα κορίτσια. Η
φωνή της υψώθηκε με σθένος και με τόλμη ανάμεσα σε ένα
πλήθος από βουβούς και υποταγμένους και τάραξε την
ανθρωπότητα.

Η Μαλάλα έγινε βέβαια σύμβολο για τον αγώνα των γυναικών παγκοσμίως και τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2014 για
τις προσπάθειες της να προωθήσει την εκπαίδευση των κοριτσιών στη χώρα της, το Πακιστάν. Το Νόμπελ Ειρήνης όμως δεν
λύνει ούτε το πρόβλημα των παιδιών που ζουν σε συνθήκες δουλείας, ούτε αλλάζει την θέση των γυναικών στις
μουσουλμανικές χώρες. Όμως δείχνει σε όλους μας, το μακρύ δρόμο από αγώνες που πρέπει να δώσουμε για να αλλάξει ο
κόσμος.

Για να αλλάξει ο κόσμος, δεν χρειάζεται ούτε υπερβολική δύναμη, ούτε πολλά χρήματα, ούτε να περιμένεις να μεγαλώσεις
αλλά “ένα παιδί, ένας δάσκαλος και ένα βιβλίο” όπως είχε αναφέρει η Μαλάλα.
Καρέλα Μ.

Ρατσισμός είναι η αντίληψη ότι οι άνθρωποι δεν είναι όλοι
ίσοι μεταξύ τους, αλλά διαχωρίζονται σε ανώτερους και
κατώτερους, διακρινόμενοι από το χρώμα του δέρματος,
την εθνικότητα, τη θρησκεία, το φύλο, ή ακόμα και από
τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Η λέξη ρατσισμός
προέρχεται από την ιταλική λέξη razza (ράτσα) που
σημαίνει φυλή. Ο όρος καθιερώθηκε αρχικά για να
περιγράψει τον φυλετικό ρατσισμό, καθώς είναι η πρώτη
μορφή ρατσισμού που αναγνωρίστηκε διεθνώς και
αποτέλεσε την αρχή του αγώνα ενάντια στην κάθε είδους
διάκριση.
Οι φυλετικοί ρατσιστές πιστεύουν σε βιολογικές διαφορές
μεταξύ των φυλών, βάσει των οποίων και προσδιορίζουν
αυτές σε ανώτερες και κατώτερες. Ως εκ τούτου, με τη
θεωρία αυτή υποστηρίζουν ότι η φυλή με συγκεκριμένα
(ανώτερα) εξωτερικά ή ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά, έχει το δικαίωμα να θεωρεί εαυτόν της ανώτερη από τις άλλες.
Από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα ρατσισμού αποτελούν οι πεποιθήσεις του Αδόλφου Χίτλερ, ο οποίος πίστευε ότι
η ξανθή Άρια φυλή (άνθρωποι που κατάγονται από τη φυλή των Αρείων) έχει δικαίωμα να κυριαρχεί στον πλανήτη, εις
βάρος όλων των άλλων.
Πλέον ρατσισμός θεωρείται οποιαδήποτε παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος του ανθρώπου στην ισότητα στους
τομείς της εργασίας, της πολιτικής, της οικονομίας και άλλων
παραγόντων της καθημερινότητας. Σπουδαίοι αγωνιστές κατά του
ρατσισμού, αναγνωρισμένοι παγκοσμίως, και μάλιστα χωρίς χρήση
βίας, είναι οι βραβευμένοι με βραβείο Νόμπελ, Νέλσον Μαντέλα
που αγωνίστηκε κατά του Απαρτχάιντ και Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
που αγωνίστηκε εναντίον των φυλετικών διακρίσεων στις ΗΠΑ.
Παρόλα τα βήματα που έχουν γίνει σχετικά με την προσπάθεια
εξάλειψης κάθε είδους ρατσισμού οι ισχυρισμοί που ακούγονται
κατά καιρούς αναφορικά με την εξάλειψη της ρατσιστικής
συμπεριφοράς στο πλαίσιο των σύγχρονων πολυπολιτισμικών
κοινωνιών φαίνεται να είναι ανακριβείς. Φαινόμενα επιθετικότητας
εναντίον μειονοτήτων αποδεικνύουν ότι ο ρατσισμός εξακολουθεί
να αποτελεί μια ανοιχτή πληγή, ακόμα και για το σύγχρονο δυτικό
κόσμο. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες. Οι
στερεοτυπικές αντιλήψεις, η αύξηση της ανεργίας, η οικονομική
κρίση, η έλλειψη παιδείας, η αύξηση της εγκληματικότητας είναι
μόνο μερικές από τις αιτίες που δημιουργούν τέτοια φαινόμενα..
Το σχολείο ως φορέας παιδείας και κοινωνικοποίησης των νέων ατόμων οφείλει να παίξει καθοριστικό ρόλο για να
ανατρέψει αυτή την κατάσταση και να “χτυπήσει” το κακό στη ρίζα του. Οφείλει να αναπτύξει την κριτική σκέψη των
ατόμων, ώστε να μη γίνονται φορείς στερεοτύπων, και να ενισχύσει τον εποικοδομητικό διάλογο ώστε οι προκαταλήψεις
να σταματήσουν να αναμασώνται και σταδιακά να εξαλείφονται. Η
προώθηση της ανθρωπιστικής εκπαίδευσης, που θα γαλουχεί τα άτομα με
ηθικές αξίες και θα τους εμφυσά την αποδοχή του διαφορετικού, θα
ενθαρρύνει παράλληλα την καλλιέργεια ανοιχτόμυαλων ανθρώπων,
απαλλαγμένων από προκαταλήψεις. Σε αυτό το σημείο, σημαντικό ρόλο θα
έπαιζε και η αφύπνιση των πνευματικών ανθρώπων, οι οποίοι θα είναι σε
θέση να στηλιτεύσουν ρατσιστικές συμπεριφορές συμβάλλοντας στο
γενικότερο κλίμα προώθησης της ανεκτικότητας.
Συνολικά, έγκυρες και έγκαιρες κινήσεις πρέπει να γίνουν για την
αντιμετώπιση του ζητήματος και ιδιαίτερα από εμάς τους Έλληνες που,
έχοντας υπάρξει και στο παρελθόν μετανάστες, γνωρίζουμε τη δυσκολία της
κατάστασης στην οποία βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι που ανήκουν σε
μειονότητες. Ας σεβαστούμε, λοιπόν, τους άλλους, ώστε να μπορέσουμε κι
οι ίδιοι να απαιτήσουμε το σεβασμό, όταν χρειαστεί.
Δούβου Ε.

Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι συμμετέχουν
ενεργά στη μάχη υπέρ του περιβάλλοντος, ενώ
χιλιάδες αρχίζουν να κατανοούν πως οι
καθημερινές επιλογές τους επηρεάζουν τον
πλανήτη στη μεγαλύτερη κλίμακα.
Ένα όνομα που έχει συνδεθεί με τους αγώνες για
την
κλιματική αλλαγή είναι η Γκρέτα
Τούνμπεργκ. Ακούμε συχνά το όνομα της στις
ειδήσεις και βλέπουμε το οργισμένο πρόσωπο
της να αναμετριέται με τα θηρία της πολιτικής.
Ποι’α είναι όμως η Γκρέτα και ποιά η συμβολή
της στη σημερινή μάχη ενάντια στη κλιματική
αλλαγή;
Η Γκρέτα είναι Σουηδή ακτιβίστρια. Ξεκίνησε τη
δράση της τον Αύγουστο του 2018 στη Σουηδία ,
αφιερώνοντας το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου
τ ης σε διαμαρτυρίες για το κλίμα, έξω από το κοινοβούλιο στη Στοκχόλμη.. Το Δεκέμβριο του 2018 ήταν η βασική
ομιλήτρια στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και τον Ιανουάριο του 2019 στο Παγκόσμιο
Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.
Σήμερα η Γκρέτα ηγείται διαμαρτυριών σε όλο τον κόσμο. Έχει βρει τρόπο, όχι μόνο να ευαισθητοποιήσει και να αφυπνίσει
τις μάζες, αλλά και να κάνει το μήνυμά της να αντηχήσει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. “Το μέλλον ανήκει στους νέους και
δεν έχετε δικαίωμα να μας το στερήσετε”.
Η προσφορά της σημαντική και στις μέρες του κορονοϊού. Δώρισε στη Unicef το 100.000 δολαρίων βραβείο της για την
προστασία των παιδιών στη διάρκεια της πανδημίας.
Αναγνωστόπουλος Κ.

Το ενεργειακό πρόβλημα: Η αλόγιστη κατανάλωση
ενέργειας καθώς και η μεγαλύτερη από τις προβλέψεις
ζήτηση πετρελαίου είναι η αιτία που το ενεργειακό
πρόβλημα ταλανίζει τον σύγχρονο κόσμο τις τελευταίες
δεκαετίες.Οι συμβατικοί ενεργειακοί πόροι εξαντλούνται
κάτι που έχει οδηγήσει στην αβεβαιότητα της τροφοδοσίας
σε ενέργεια καθώς και στην άνοδο των τιμών της ενέργειας
παγκοσμίως.

Μέρος της δύσκολης εξίσωσης που οδηγούν στην λύση του
ενεργειακού προβλήματος αποτελούν οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας. Ως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
ορίζονται όλες οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή, η γεωθερμική ενέργεια, η
ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια καθως και τα βιοαέρια.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ότι πρώτον δεν εξαντλούνται και δεύτερον ότι η
αξιοποίησή τους γίνεται με μεθόδους, που δεν επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον (γι’ αυτό ονομάζονται και ήπιες). Τα
πλεονεκτήματα της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι σημαντικά τόσο για το περιβάλλον όσο και για την
οικονομία. Συνοπτικά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι:

●
●
●
●
●

ανεξάντλητες με αποτέλεσμα να μειώνουν την εξάρτηση των ανθρώπων από τις συμβατικές μορφές ενέργειας.
εγχώριες με αποτέλεσμα να βοηθούν στην ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση μιας χώρας
οικονομικές καθώς δεν επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις στο κόστος άλλων καυσίμων
ευέλικτες καθώς μπορούν να εξυπηρετούν τόσο ανάγκες μικρής κλίμακας όσο και μεγάλες ανάγκες σε εθνικό
επίπεδο.
φιλικές προς το περιβάλλον, έχοντας ουσιαστικά μηδενικά κατάλοιπα και απόβλητα.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας παρόλα τα πλεονεκτήματα τους έχουν και κάποια σημαντικά μειονεκτήματα εξαιτίας των
οποίων είναι δύσκολο να υποκαταστήσουν το σύνολο της ενεργειακής παραγωγής.

●
●

●

Κάποιες από αυτές απαιτούν μεγάλο κόστος κατασκευής
Δεν είναι όλες οι μορφές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κατάλληλες για όλες τις περιοχές για αυτό και απαιτείται
εκπόνηση ειδικής μελέτης καταλληλότητας πριν την
εγκατάστασή τους.
Για την κατασκευή κάποιων μονάδων παραγωγής
απαιτείται μεγάλη παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον κάτι
που πολλές φορές οδηγεί στην μη αναστρέψιμη αλλοίωση
του.

Παρόλα τα μειονεκτήματα που μπορεί να έχουν οι ΑΠΕ δεν παύουν
να είναι ο στόχος προς τον οποίο θα έπρεπε να πορευόμαστε. Η
ολική αντικατάσταση των συμβατικών ενεργειακών πόρων από
πράσινες μορφές ενέργειας θα βοηθούσε σημαντικά τόσο τις
οικονομίες των χωρών που θα επενδύσουν σε αυτές, όσο και την
ποιότητα της ζωής των πολιτών.
Μπίκος Η.

Στα πλαίσια του μαθήματος των Νέων Ελληνικών
ασχοληθήκαμε με το Προσφυγικό ζήτημα. Συζητήσαμε τα
αίτια, τις συνθήκες διαβίωσης, τις συνέπειες του
ζητήματος και τις πιθανές λύσεις
Η ιστορία δείχνει ότι οι μετακινήσεις πληθυσμών δεν
είναι σύγχρονο γεγονός , αλλά διαχρονικό. Το
προσφυγικό έχει μετατραπεί σε ένα από τα μεγαλύτερα
δράματα της ιστορίας.
Σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιεύονται από τις
διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις το 2019 σχεδόν τα
μισά μέλη του παγκόσμιου προσφυγικού πληθυσμού ήταν
παιδιά , ενώ στην Ελλάδα συνεχίζουν να αποτελούν να
αποτελούν το ένα τρίτο των αφίξεων. Ο εκτιμώμενος
αριθμός των ασυνόδευτων παιδιών στην Ελλάδα αυτή τη
στιγμή ανέρχεται στα 4.962.
Ας αφήσουμε όμως τους αριθμούς και ας δούμε την
προσωπική ιστορία κάποιων μικρών προσφυγόπουλων.
Κ. Αναγνωστόπουλος,Ν. Γιαννόπουλος, Α. Τσαλίκης

Έλληνας ποιητής και ζωγράφος. Ο Οδυσσέας Ελύτης υπήρξε ένας από τους
σπουδαιότερους ποιητές μας, που τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το
1979. Ο Οδυσσέας Αλεπουδέλης, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα γεννήθηκε
στις 2 Νοεμβρίου 1911 στο Ηράκλειο της Κρήτης όπου και έζησε τα παιδικά του
χρόνια.
Η αγάπη του για τη ζωγραφική έκανε τον Ελύτη να γίνει, εκτος από σπουδαίος
ποιητής, και ένας πολύ αξιόλογος ζωγράφος. Δημιούργησε μια σειρά από
ενδιαφέροντες πίνακες -με τεχνικές όπως το κολάζ και η υδατογραφία- τα
θέματα των οποίων συγγενεύουν πολύ με τα θέματα της ποίησής του.
Η εγκατάσταση του Ελύτη στο Παρίσι, το 1948, ήταν ένα γεγονός μεγάλης
βαρύτητας για τη σχέση του με τη ζωγραφική, εκεί έρχεται σε επαφή με
σπουδαίους ζωγράφους όπως ο Πικάσο και ανακαλυπτει την σύνδεση της
ζωγραφικής με την ποίηση. Ο ίδιος σε συνέντευξή του είχε δηλώσει: «Από παιδί
έβλεπα την ποίηση συνυφασμένη με τη ζωγραφική».
Μπακουλοπούλου Μ.

Παρουσιάσεις μαθητών

Αυτά που βιώσαμε τους τελευταίους μήνες μας είναι
αδιανόητα. Κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί στην
αρχή της σχολικής χρονιάς αυτό που ζήσαμε τελευταία.
Ακόμη κι όταν βλέπαμε εικόνες από την άλλη άκρη του
κόσμου, κανείς δεν ήταν σε θέση να προβλέψει ότι όλες
αυτές οι εικόνες θα ζωντάνευαν και στη χώρας μας.
Η καθημερινότητά μας άλλαξε πάρα πολύ και στο
γλωσσικό κώδικα όλων μας κυριάρχησαν συγκεκριμένες
φράσεις και λέξεις. Μια από αυτές ήταν και η λέξη
«καραντίνα» που έγινε συνώνυμο της καθημερινότητας
μας. Όμως από που προέρχεται;

Η ιστορία της τοποθετείται στο 1348 και προέρχεται από
την ενετική παραλλαγή της φράσης «quaranta giorni»
«σαράντα μέρες». Οι σαράντα μέρες αναφέρονται στην
υποχρεωτική απομόνωση των ενετικών πλοίων και του
πληρώματος, κατά την επιδημία της Μαύρης πανώλης
που ήταν μια από τις πιο καταστροφικές πανδημίες στην
παγκόσμια ιστορία (1348 – 1353).
Φτιάξαμε και ένα σταυρόλεξο με λέξεις που μας
βομβάρδισαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Μπακουλοπούλου Μ.
Φώτου Χ.

Κάτω Αχαΐα: Το όνομα της προέρχεται από το
όνομα του αρχαίου ελληνικού φύλου Αχαιοί, και
το κάτω προσδιορίζει την αντιδιαστολή με το
χωριό Άνω Αχαΐα που αποτελούσαν κάποτε μία
κοινότητα. Προεπαναστατικά από περιηγητή
αποκαλείται και ως “Παλιά Αχαΐα”.
Στην Κάτω Αχαία θεωρείται ότι βρισκόταν και η
αρχαία πόλη Δύμη, καθώς έχουν εντοπιστεί
ερείπια αρχαίου οικισμού και τοίχους, ερείπια
ρωμαϊκών χρόνων, ενώ κοντά βρίσκεται και το
τείχος Δυμαίων.
Η Δύμη ανέδειξε σπουδαίους Ολυμπιονίκες τον Οιβώτα και τον Πάταικο. Ο Παυσανίας αναφέρει ο Οιβώτας, το
όνομα του οποίου σημαίνει “βοσκός προβάτων”, νίκησε κατά την έκτη Ολυμπιάδα (756 π.Χ). Όταν έγινε
Ολυμπιονίκης δεν έμεινε ικανοποιημένος από τη τιμή που του απέδωσαν οι συμπατριώτες του και για αυτό
καταράστηκε όλους τους Αχαιούς να μην ξανακερδίσουν σε Ολυμπιακούς αγώνες. Η κατάρα του έπιασε και
κράτησε 300 χρόνια, μέχρι που οι Αχαιοί ζήτησαν χρησμό από το μαντείο των Δελφών. Έτσι οι Αχαιοί για να
τον εξευμενίσουν έστησαν άγαλμά του στην Ολυμπία το 456 π.Χ.. Τότε ήταν, σύμφωνα με το μύθο, που
κέρδισε ο Σώστρατος ο Πελληνεύς στο στάδιο παίδων. Στο εξής, όσοι Αχαιοί αγωνίζονταν στην Ολυμπία
θυσίαζαν πρώτα στο άγαλμα του Οιβώτα και, αν νικούσαν, στεφάνωναν το άγαλμα του. Ο Πάταικος στέφθηκε
νικητής στο ιππικό αγώνισμα της κάλπης κατά τους 71ους Ολυμπιακούς αγώνες της αρχαιότητας (496 π. Χ. ).
Αποτελεί τον μοναδικό γνωστό νικητή στο αγώνισμα της κάλπης.
Αρχαιολογικοί χώροι
● Κλίβανοι Ελληνιστικων χρόνων
● Ερείπια λουτρού κοντά στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής
Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως λείψανα της ελληνιστικής πόλης, τοίχους και θεμέλια
κτιρίων, τμήμα νεκροταφείων στην Κ. Αχαΐα με επτά κεραμοσκεπείς τάφους και πήλινα αγγεία,
επίσης δάπεδα οικιών με ψηφίδες, αγωγούς νερών και αργυρά νομίσματα.
Λαογραφικό μουσείο
Περιλαμβάνει εκθέματα που καλύπτουν τη χρονική περίοδο από τις αρχές του 19ου αιώνα έως τα μέσα του
20ου αιώνα. Τα εκθέματα αποτυπώνουν στοιχεία της αγροτικής και αστικής λαογραφίας, όπως παραδοσιακές
στολές, υφαντά, αγροτικά εργαλεία, έπιπλα, νομίσματα, οικιακά σκεύη και αντικείμενα καθημερινής χρήσης.
Ναοί
● Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής (12ος αιώνας)
Είναι χτισμένος πάνω στα ερείπια του αρχαίου ναού του Ασκληπιού, θεού της
υγείας. Δίπλα ήταν τα λουτρά της αρχαίας Δύμης
● Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου
Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι ο πολιούχος της Κ. Αχαΐας από τη
βυζαντινή εποχή μέχρι και σήμερα. Ο παλαιός ναός καταστράφηκε από το
σεισμό που έγινε στις 8 Ιουνίου του 2008.
Ρίνζα Μ.

Η Διεθνής ημέρα Μουσείων γιορτάζεται κάθε χρόνο και
είναι αφιερωμένη σε ένα συγκεκριμένο θέμα που
αφορά στα μουσεία και το ρόλο τους στη σύγχρονη
κοινωνία.

Τα

μουσεία

αποδεικνύουν

στις

μέρες μας πόσο

σημαντικός είναι ο ρόλος τους καθώς αποτελούν
σημείο

σύνδεσης

των

διαφόρων

κοινοτήτων,

συμβάλλοντας στην κοινωνική συνοχή. Μέσα από τις
συλλογές τους τις εκθέσεις, τις ποικίλες δραστηριότητες που οργανώνουν, προβάλλουν την κοινωνική και
πολιτιστική ποικιλομορφία και δημιουργούν εργαλεία υποστήριξης για την αντιμετώπιση των προκαταλήψεων
και την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων.

Στην ιστοσελίδα http://icom-greece.mini.icom.museum/agenda/ μπορείτε να περιηγηθείτε σε αρκετά μουσεία,
εκθέσεις και θέματα που έχουν σχέση με την πολιτιστική μας κληρονομιά.
`

Δούβου Ε., Πιεχότα Ν.

