
Δυο λόγια… 

Η εφημερίδα Στις ΕΠΑΛξεις αντικατοπτρίζει την προσπάθεια 
των μαθητών του σχολείου μας να εκφράσουν τις απόψεις 
τους και να προβληματιστούν σε θέματα που άπτονται των 
ενδιαφερόντων τους. Επίσης προβάλλει τις δράσεις των 
παιδιών και καθηγητών που εργάστηκαν με υπευθυνότητα και 

συνέπεια κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 
Ακολουθήστε μας λοιπόν.... 

Υπεύθυνη σύνταξης 

Μαργαρίτα Καραγιάννη 

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, άτολμή 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 
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Υπεύθυνος έκδοσης: Παν. Καράμπελας 

Υπεύθυνη σύνταξης: Μαρ. Καραγιάννη 
Συντακτική ομάδα: 

Η. Τσεγγενές, θ.Ντιμιτρόβ, Ν. Σπανός, Ν. Πιεχότα, Μ. 

Ρίνζα, Η Μπίκας, Δ. Τσώκος, Μπακουλοπούλου Μ, 

Ντεμίρης,Φωτου Χ, Διαμαντόπουλος Νικ.Καμπάρας Χρ. 

Μπασιλάρης Περ. Μπρακατσέλος Β 

Η εφημερίδα εκδίδεται στα πλαίσια υλοποίησης 

του προγράμματος ΝΟΗΣΗΣ BEST VALLUE 2 



Ζητήθηκε από τους μαθητές και τις μαθήτριες της συντακτικής ομάδας μας να καταγράψουν τις σκέψεις τους σ΄ ένα 

μικρό άρθρο σχετικά με κάποιο θέμα που τους αφορούσε. Η προσπάθειά τους αξιόλογη και κυρίως αξιέπαινη… 

Τα ΕΠΑ.Λ.άκια γράφουν…. 
 

 

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 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. 

«Πρέπει να καταλάβετε τι σημαίνει 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 εως σήμερα, όπως η 

πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, τα ΔΗΠΕΘΕ, αλλά και 

μεγάλα έργα όπως η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της 

Αθήνας. 

Γεωργακοπούλου Κατερίνα 

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 141 
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 Ηλίας 

Ποίημα Αφιερωμένο στον Μ. Γλέζο 

 

Άνθρωπος 

Παρατεταμένη Εφηβεία 
Αρυτιδιαστη διαδρομή 
Ζωή 

Αγώνες μεταφέρει 

Σε ψευδείς εξουσίες 

Περάσματα – Μετερίζια 
Επιλογές σοφές; 

Πράξεις χωρίς αιτία 

Η Ιστορία μνημονεύει 
Στη σκουριά του Νοέμβρη 

Στο σήμερα – υπό βροχή 
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Φόρος τιμής 

Απιτιει 

Κυπαρίσσι 
Υποβασταζόμενο 

Γροθιά ψηλά σηκώνει 
Στο μνημείο 

 
Ν. Σταυρουλάκης 

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

Ο Α. Σαμαράκης ήταν ένας από τους Σημαντικότερους 
Έλληνες Πεζογράφους, με διεθνή αναγνώριση. Μέσα από τα 
διηγήματα και υα μυθιστορήματα του, φιλοδόξησε να γίνει «η 

φωνή αυτών που δεν έχουν φωνή» όπως είχε πει σε μια του 
συνέντευξη. 

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». 

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….» 

«Οι μόνη ξύση 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» 

Η αγάπη του επίσης για τους νέους τον ώθησε να 

δημιουργήσει την Βουλή των Εφήβων, στην οποία έφηβοι απ΄ολη 

την Ελλάδα, εκφράζουν τους προβληματισμούς τους και 
προτείνουν λύσεις για θέματα που αφορούν τη σύγχρονη κοινωνία 

Καρέλα Μαρίνα 



Αχμέτ 
Το όνομά μου είναι Αχμέτ, είμαι 16 ετών 
από τη Συρία 
Είμαι από φτωχή οικογένεια που 
αποτελείται από 8 άτομα. Παρ’ όλη τη 
φτώχια μας ζούσαμε στη Δαμασκό μια ζωή 
ευτυχισμένη. 
Στη Συρία ήμουν χαρούμενος, γιατί ήμουν 
με την οικογένεια μου. 
Όλα τελείωσαν ξαφνικά , όταν ξέσπασε ο 
πόλεμος. Οι ωραίες πλατείες και τα πάρκα 
έγιναν πολεμικές ζώνες. Όμορφα μέρη, 
αρχαιολογικά μνημεία καταστράφηκαν. 
Εγώ αναγκάστηκα να φύγω από την 
πατρίδα μου. Έφτασα στην Τουρκία όπου, 
με κάτι φίλους, δούλευα σκληρά δεκατρείς 
ώρες την ημέρα για πέντε περίπου μήνες. 
Με τη δουλειά ο καιρός πέρασε γρήγορα. 

Ταιγιάμπ 
Το όνομα μου είναι Ταιγιάμπ, είμαι 17 
χρονών από τη Συρία. 
Έφυγα από την πατρίδα μου για να 
φτάσω στην Ευρώπη. Το μεγαλύτερο 
πρόβλημα του ταξιδιού ήταν η θάλασσα 
στην Ελλάδα. Περνώντας το Αιγαίο από 
την Τουρκία, χάλασε η βάρκα μας. Όλοι 
απελπιστήκαν. Εγώ όμως δε έπαψα να 
ελπίζω. Τελικά ήρθε η βάρκα της 
Αστυνομίας. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν η 
ασφάλεια της Τουρκίας. Φοβήθηκα πως 
θα με γυρίσουν πίσω. Όμως ήταν 
άνθρωποι της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Αυτοί μας βοήθησαν και μας έφεραν στην 

Ελλάδα. Αυτό Έγινε. Τώρα τελείωσε. Και 

εγώ συνεχίζω να ελπίζω……… 

Ασράφ 
Το όνομα μου είναι Ασράφ, είμαι 15 ετών από την 
Συρία. 
Μακάρι να μπορούσε το μολύβι αυτό να εκφράσει τις 
δυσκολίες της ζώνης του Συριακού λαού. 
Λατρεύω την ελευθερία και αγαπώ τη γη μου. Η 
ελευθερία φύτεψε την ελπίδα στις ψυχές των παιδιών 
που έχυσαν το αίμα τους για αυτήν. Αυτή την ελπίδα 
προσπάθησαν να καταστρέψουν οι δυνάμεις του 
πολέμου. 
Τώρα αισθάνομαι σαν παιδί του δρόμου, γιατί δεν 
ξέρω ακόμα που θα βρεθώ. Ελπίζω στο μέλλον να 
ζήσω καλές μέρες και να γίνω γιατρός, χειρούργος. 
Να έχω καλή φήμη και να μ’ αγαπούν. Για να 
πραγματοποιήσω όμως τα όνειρα μου πρέπει να 
αντέξω τις δυσκολίες.... 
Ονειρεύομαι να γυρίσω στην πατρίδα μου για να δω 
τους γονείς μου και τους φίλους μου. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Αποφάσισα να αναζητήσω μια καλύτερη ζωή και έτσι 
στις 5 Μαρτίου 2016 έφυγα από τη Σμύρνη και 
ξεκίνησα για την Ευρώπη. 
Μπήκαμε στα πλοία του θανάτου και φτάσαμε σε ένα 
έρημο νησί. Από εκεί με μια μικρή βάρκα μας πήγανε 
στην ΚΩ. Έμεινα σε ένα κέντρο υποδοχής προσφύγων. 
Τώρα λοιπόν βρίσκομαι στην Ελλάδα. 
Έχω χρέος να φτιάξω τη ζωή μου και να ακολουθήσω 
τα όνειρα μου. Θα συνεχίσω να παλεύω για αυτά. 

Συρία, θα γυρίσουμε πίσω. 

Το Προσφυγικό 

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 οτι οι μετακινήσεις πληθυσμών δεν είναι σύγχρονο γεγονός , αλλά διαχρονικό. Το προσφυγικό 
έχει μετατραπεί σ’ 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 
Αναγνωστόπουλος Κων., Γιαννόπουλος Νικ., Τσαλίκης Άγγελος 
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 Οι μαθητές μας προτείνουν βιβλία 

Με αφορμή το απόσπασμα που 

αναλύσαμε στη τάξη «Γεύση 

πικραμυγδάλου» 

Κοντολέων Μάνος, 

αγόρασα το αντίστοιχο βιβλίο και σας 

το προτείνω ανεπιφύλακτα. 

Δυο λόγια γι’ αυτό....... 
« Η Φαίδρα και ο Οδυσσέας είναι δυο 
νέοι στα 18 τους χρόνια. Θα 
ερωτευτούν ο ένας τον άλλον. Ο 

έρωτας τους όμως δεν θα είναι μια 
ανέφελη περίοδος της ζωής του, αλλά 
η τραγική στιγμή δύο νέων ανθρώπων 
που βρίσκονται αντιμέτωποι με την 
αδυσώπητη παρουσία του AIDS» 

 

Ντιμιτρόβ Θεοδ. 

Πριν από ένα μήνα διάβασα ένα 

εξαιρετικό βιβλίο και σας το προτείνω 

«Το λουλούδι της Ερήμου» 

Γουόρις Ντίρι 

«Αποτελεί μια συναρπαστική 

αυτοβιογραφία που συγκλόνισε 

ολόκληρο τον κόσμο. Η Γουόρις σε ηλικία 

13 ετών αποφάσισε να εγκαταλείψει την 

οικογένεια της, επειδή δεν  επιθυμούσε 

να  παντρευτεί  έναν  ηλικιωμένο που της 

προξένευε         ο         πατέρας         της. 

Περιπλανήθηκε  για 

αφρικανική  έρημο, 

πολλές μέρες στην 

όπου βρέθηκε σε 

απίστευτα 

Σήμερα 

δύσκολες καταστάσεις. 

ζει στην Νέα Υόρκη και 

υποστηρίζει με πάθος τα ανθρώπινα 

δικαιώματα 

Σπανός Ν. 

Παρουσιάσεις μαθητών 

 

 

 «Το ημερολόγιο της Άννα Φράνκ» 

Πρόκειται για την μαρτυρία ενός έφηβου κοριτσιού που αφηγείται τις μέρες 
του Β Παγκ. Πολέμου όπως τις έζησε, μέχρι α εισβάλλουν στο μέρος όπου 
κρυβόταν με την οικογένεια της οι κατακτητές. Ένα βιβλίο που θα 
σημαδεύσει κάθε αναγνώστη σε όποια ηλικιακή φάση βρίσκεται και δεν θα 
ξεχάσει ποτέ σε όποια ηλικιακή φάση και αν το διάβασε. 

Σαρρή Παν 

«0 Μικρός Πρίγκηπας» Αντουάν Ντε Σαντ Εξπερύ 
Ο μικρός πρίγκιπας δεν είναι απλά ένα εφηβικό βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο για 
μικρούς και μεγάλους!! Ο αναγνώστης αντλεί δύναμη για να συνεχίσει να 
παλεύει το αύριο με μια άλλη ματιά.......πιο αθώα. 

Πιεχότα Ναταλία 

«Το καπλάνι της Βιτρίνας» Αλκη Ζέη 
Το καπλάνι, μια βαλσαμωμένη τίγρη, που βρίσκεται μέσα στη βιτρίνα του 
σαλονιού των δύο κεντρικών ηρωίδων, αποτελεί το αντικείμενο των μαγικών 
ιστοριών που τους διηγείται ο ξάδελφος τους, αλλά και συνωμοτικό μέσο 

επικοινωνίας μαζί του..... 
Ρίνζα Κοσμίνα – Μιχαήλ 
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1917 
Πρωταγωνιστές δύο νεαροί 
Βρετανοί στρατιώτες, στους 
οποίους ανατίθεται μια 
δύσκολη και επικίνδυνη 
αποστολή: να διαπεράσουν 
τις γραμμές του εχθρού ώστε 
να παραδώσουν στους 

συμπατριώτες τους ένα 
γράμμα, το οποίο θα σώσει 
τη ζωή εκατοντάδων 
στρατιωτών. 

Στάνκοβιτς 

JOKER 
Με ένα ιδιαίτερα αλληγορικό 
τρόπο παρατηρούμε πως 
εξελίσσεται η ζωή ενός ατόμου με 
ψυχική ασθένεια λόγω του 
κοινωνικού αποκλεισμού που 
βιώνει. Σε μια κοινωνία που το 
κράτος και οι πολίτες αδιαφορούν. 
Μόνη λύση γίνεται η αυτοδικία, 
μια αυτοδικία που θα οδηγήσει σε 
κοινωνική επανάσταση. 

Τσώκος Δημ 

 Μικρές Κυρίες 
Η ζωή και οι επιλογές των 
τεσσάρων νεαρών κοριτσιών 
της οικογένειας Μαρς στα 
μέσα του 19ου αιώνα που 
αποφάσισαν να ζήσουν την 
ζωή τους όπως εκείνες 
ήθελαν. 

Σέμα Μελ 

 Τα παράσιτα 
Παρουσιάζει την Ιστορία μιας 
πάμφτωχης τετραμελούς 
οικογένειας που 
προσπαθώντας να επιβιώσει σε 
μια από τις λιγότερο 
προνομιούχες περιοχές της 
σημερινής Σεούλ, 
μετατρέπεται σε απατεώνες. 
Μια συγκλονιστική ταινία που 
αποτυπώνει τι συμβαίνει όταν 
η αξιοπρέπεια συνθλίβεται και 
οι άνθρωποι μοιραία 
επαναστατούν. 

Μπίκας Ηλ. 

 

 Οι μαθητές μας προτείνουν ταινίες 



1. Σημειώθηκε ραγδαία αύξηση των 

κρουσμάτων στις ΗΠΑ 

2. Τα θύματα του κορονοιού που 

κατέληξαν 

3. Ήταν η μόνη λύση για την 

αναχαίτιση της εξάπλωσης του 

ιού 

4. Σύμφωνα με τις τελευταίες 

μελέτες πρέπει όλοι να φοράμε 

5. Αναμένεται να κυκλοφορήσει το 

2021 

6. Είναι το ΑΧΕΠΑ 

7. Η φαρμακευτική αντιμετώπιση 

του ιού 

8. Τι είναι ο Covid19 

 
 

Αυτά που βιώσαμε τους 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 καθημερινότητα μας άλλαξε πάρα πολύ και στο γλωσσικό κώδικα όλων μας 

κυριάρχησαν συγκεκριμένες φράσεις και λέξεις. Μια απ 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 βενετικών 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 
Ντεμίρης 

Φωτου Χ. 
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 Η Επέλαση του Κορονοιού 
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 Η Επέλαση του Κορονοιου 



Όπως όλα τα όμορφα πράγματα στη ζωή μας έχουν ένα 
τέλος, έτσι και η σχολική μας σταδιοδρομία κάπου εδώ 
θα τελειώσει. Είμαστε, λοιπόν πολύ κοντά στη λήξη της 
σχολικής μας ζωής. Κάνοντας αναδρομή στα τελευταία 
τρία χρόνια μπορούμε να διαπιστώσουμε τις αλλαγές όχι 
μόνο στο τρόπο σκέψης μας αλλά και στη συμπεριφοράς 
μας. 
Οφείλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους 
καθηγητές μας, οι οποίοι ήταν στο πλάι μας, στις 
επιτυχίες αλλά και στις αποτυχίες μας. 
Αποχαιρετούμε λοιπόν με ιδιαίτερα συγκίνηση το δικό 
μας σχολείο και κλείνουμε με μια συμβουλή στους 
συμμαθητές μας. 
«Σιγουρευτείτε ότι θα κάνετε τον κόσμο να προσέξει την 
παρουσία σας και μην αφήσετε ποτέ να γίνει το όνειρο 
σας πεπρωμένο» 

Διαμαντόπουλος Νικ. 
Καμπάρας Χρ. 

Μπασιλάρης Περ. 

Μπρακατσέλος Β. 
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 Αποφοιτούμε και ευχαριστούμε το σχολείο μας 


	Τα ΕΠΑ.Λ.άκια γράφουν….

