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ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΦΗ ΣΑ ΕΠΑΛ  

 
 

Σο πρόγραμμα ξεκίνησε το προηγούμενο σχολικό έτος, με πιλοτική εφαρμογή σε 
εννέα ΕΠΑΛ της χώρας. Από τον επτέμβριο του 2018 η εφαρμογή του 
προγράμματος γενικεύτηκε σε όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας. 
 
Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλαπλές δράσεις που στοχεύουν στην ποιοτική 
αναβάθμιση της εκπαίδευσης στα Επαγγελματικά Λύκεια. Εφαρμόζεται κυρίως 
στους μαθητές της Α΄ Σάξης και σκοπό έχει να στηρίξει τους μαθητές σε μια ομαλή 
μετάβαση από το Γυμνάσιο στην επαγγελματική εκπαίδευση. 
 
 Βασικές δράσεις του προγράμματος: 
 
Εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ στη 
Γλώσσα και στα Μαθηματικά, με δύο εκπαιδευτικούς ταυτόχρονα στην τάξη και 
εντός του ωρολογίου προγράμματος, για την ενίσχυση του γλωσσικού και 
αριθμητικού γραμματισμού. 
 
τελέχωση των ΕΠΑΛ με ψυχολόγους, με σκοπό την ψυχοκοινωνική στήριξη των 
μαθητών. 
 
Ενεργοποίηση του θεσμού του «υμβούλου Καθηγητή», για καλύτερη επικοινωνία 
μεταξύ των μαθητών και βελτίωση του κλίματος στη σχολική κοινότητα. 
 
Δημιουργία «χεδίων Δράσης», χρηματοδοτούμενων «project» που προωθούν την 
καινοτομία, τη δημιουργικότητα, την επιχειρηματικότητα στα σχολεία και 
προβάλλουν τις επιστήμες, την τεχνολογία και τον πολιτισμό. Ση δράση 
διαχειρίζεται και συντονίζει το «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών - Νόησις», 
εποπτευόμενος φορέας του Τπουργείου Παιδείας. 
 
Εξοπλισμός των ΕΠΑΛ με υποδομές τηλεδιάσκεψης για επικοινωνία και 
συνεργασία μεταξύ σχολείων σε κοινές δράσεις. 
 
Δικτύωση των σχολείων μέσα από κοινές πλατφόρμες επικοινωνίας οι οποίες 
επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ των σχολείων αλλά και με υποστηρικτικές 
δομές της περιοχής τους. 
 

το χολείο μας υλοποιούνται ήδη οι περισσότερες δράσεις του προγράμματος με 

θετικά αποτελέσματα και πολύ καλή ανταπόκριση εκ μέρους των μαθητών. 

 

 

 

Editorial 
 

 «Αυτοί που μελέτησαν προσεκτικά τον τρόπο 

διακυβέρνησης των ανθρώπων, πρέπει να έχουν 

πεισθεί πως η τύχη των εθνών εξαρτάται από την 

εκπαίδευση των νέων.»  

.Αριστοτέλης 
 

 

Η ΕΠΑΛ News μπήκε στον τέταρτο χρόνο 

ύπαρξης και δημιουργίας.  

Με νέο «αίμα» κάθε χρονιά, αλλά πάντα με όρεξη 

και ιδέες, με προβληματισμό και όραμα. 

Αξιοποιούμε το υλικό της καθημερινότητάς μας 

και δημιουργούμε το υλικό που ονειρευόμαστε. 

Ευχαριστώ, εκ μέρους όλης της σχολικής 

κοινότητας, τους μαθητές και εκπαιδευτικούς, που 

αφιέρωσαν το χρόνο τους, την έμπνευσή τους, την 

πνευματική τους ιδιοκτησία στην εφημερίδα μας, 

είτε με το όνομα είτε με το ψευδώνυμό τους. 

Καλό ταξίδι, και φέτος, με πολλά φύλλα και πολλά 

θέματα και με πολλούς νέους αρθρογράφους, 

φωτογράφους, σκιτσογράφους, συντάκτες και 

δημοσιογράφους!!!  

 

Βασιλική Σσέτσινα 
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Πρότυπα ηρωισμού και ανδρείας στη σύγχρονη εποχή 
 

Σα πρότυπα ηρωισμού παλαιότερα διέφεραν από τα τωρινά. Είναι προφανές πως δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη 

πολέμου για να φανερώσει κάποιος τον ηρωισμό και την ανδρεία του. 

την εποχή μας κυριαρχεί το χρήμα. Άνθρωποι που έχουν την έλλειψή του αγωνίζονται καθημερινά, ώστε να 

συντηρήσουν τον εαυτό τους, το σπίτι και την οικογένειά τους, ενώ παράλληλα  στερούνται τον ελεύθερο χρόνο τους, 

δουλεύοντας παραπάνω ή σε δυο δουλειές ώστε να μη λείψει τίποτα από τα παιδιά τους. υνήθως, ξυπνάνε νωρίς και 

γυρνάνε αργά το βράδυ, λιγοστεύοντας έτσι το χρόνο διασκέδασης, ψυχαγωγίας και το χρόνο  με την οικογένειά τους. 

Αγωνίζονται καθημερινά και αδιάκοπα παρά τις δυσκολίες ή την επικινδυνότητα της δουλειάς. Έτσι, η ασταμάτητη 

αυτή προσπάθεια των ανθρώπων να στηρίζουν το σπίτι τους και τους δικούς τους ανθρώπους, είναι για μένα μια 

πράξη ηρωισμού, άρα και πρότυπο. 

Επιπλέον, αρκετά άτομα επιλέγουν να θυσιάσουν, το ίσως λιγότερο κερδοφόρο μέλλον τους με το να επιλέγουν τον 

εθελοντισμό, ο οποίος γίνεται παντού και σε όλες τις περιοχές. Αυτός μπορεί να είναι από ένα συσσίτιο στην πλατεία 

της πόλης, μέχρι ένα ταξίδι σε κάποια μακρινή περιοχή του Σρίτου Κόσμου, για να βοηθούν αυτούς που έχουν 

ανάγκη. Περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους παρέχοντας υγεία, όλα δωρεάν, σε συνανθρώπους τους, απόρους, 

άνεργους, άστεγους αλλά και σε πολλούς αλλοδαπούς, επίσης, σε δύσκολη κατάσταση. Αρκετοί, αν όχι όλοι, 

προσφέρουν κομμάτια από την προσωπική τους περιουσία σε οργανώσεις εθελοντικές, με σκοπό την αγορά των 

απαραιτήτων. Άλλοι, βέβαια, φτάνουν στο άλλο άκρο, όπου αφήνουν πίσω τη ζωή που έχουν και ταξιδεύουν μακριά 

από τη χώρα τους ώστε να βοηθήσουν ανθρώπους άλλων χωρών. 

Κλείνοντας, αυτά τα δυο παραδείγματα, πιστεύω πως είναι τα μεγαλύτερα παραδείγματα αφανούς ηρωισμού, όπου 

λίγοι προσέχουν και καταλαβαίνουν, αλλά αξίζουν το σεβασμό μας. 

Αθηνά Εμμανουέλα Καλατζή 

Β’ Σάξη 

 
Τποτροφίες στους Αριστούχους Απόφοιτους των χολείων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της 

Λέσβου από το «Ίδρυμα Δημοσθένης Ραπτέλλης» 

   

Όπως κάθε χρόνο, έτσι  και φέτος, στην Εκδήλωση που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης για τη γιορτή των Σριών Ιεραρχών 

στις 30 Ιανουαρίου 2019,  βραβεύτηκαν με εφάπαξ χρηματικό ποσό (περίπου 300 Ευρώ) οι τρεις Αριστούχοι Απόφοιτοι με την 

υψηλότερη βαθμολογία από κάθε Επαγγελματικό Λύκειο του νησιού. 

Από το χολείο μας βραβεύτηκαν οι μαθήτριες Τσαραμύρση Ιωάννα, Ίμπρο Παμέλα και Μόλβαλη Ιωάννα, και οι τρεις πλέον 

φοιτήτριες στις χολές πρώτης προτίμησής τους. 

Σο βραβείο αποτελεί για τις ίδιες μια μικρή αναγνώριση και ανταμοιβή για την εξαίρετη πορεία τους ως μαθήτριες, και για όλους 

εμάς ένα παράδειγμα προς μίμηση και ένα κίνητρο για μεγαλύτερη προσπάθεια, επιμονή και υπομονή στην επίτευξη των στόχων 

μας! 
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 «Σο Πρότυπό μου» 

Για μένα πρότυπο ηρωισμού και ανδρείας είναι ο μπαμπάς μου. Είναι το πρόσωπο της οικογένειάς μου και έχει 

μεγάλη συναισθηματική αξία ο ρόλος του για μένα. 

Αρχικά, ο μπαμπάς μου είναι ένας άνθρωπος εργατικός και πολύ έξυπνος. Σο σημαντικότερο για μένα είναι η 

πείρα του. Πάντα μου έλεγε, και συνεχίζει να μου λέει, ιστορίες και εμπειρίες από την εργατική του ζωή αλλά και 

από την οικογένεια και τους φίλους του. 

Από μικρός βοηθούσε τον παππού μου σε πολλές δουλειές. Θυσίαζε ακόμη και το σχολείο του, προκειμένου να τον 

βοηθήσει. υχνά ανέβαινε στο βουνό για τις κατσίκες, σχεδόν κάθε μέρα. Δούλευε από πολύ  μικρή ηλικία και είχε 

μάθει πώς ήταν η «ενήλικη ζωή». το σχολείο του ήταν ένας από τους εξυπνότερους μαθητές. Αν και δεν είχε τη 

στήριξη που διαθέτω εγώ σήμερα, τα κατάφερνε μια χαρά. Όσον αφορά την εργατική του ζωή, είχε περάσει σχεδόν 

από όλες τις δουλειές. Από το ναυτικό, μέχρι μάγειρας σε εστιατόριο, και μάλιστα δικό του. Διαθέτει πολλές 

γνώσεις σε πολλούς τομείς, τις οποίες μεταφέρει μέχρι σήμερα σε εμένα αλλά και στον αδερφό μου, ως μαθήματα 

ζωής. 

Η οικογένεια είναι το παν για εκείνον. Έχει κάνει υπερπροσπάθειες για να μας μεγαλώσει σωστά. Νιώθω ασφάλεια 

μαζί του, ό,τι κι αν γίνει. Ξέρω, πάντα, πως, όταν ξυπνάω το πρωί για να πάω στο σχολείο, θα έχω ένα ζεστό 

πρωινό φτιαγμένο με στοργή και αγάπη. Έχει κάνει τα πάντα για εμάς και συνεχίζει να προσπαθεί για ένα 

καλύτερο μέλλον στη ζωή μας, μετά τις σπουδές. 

υνοψίζοντας, λοιπόν, ο μπαμπάς μου είναι ο ήρωάς μου. Είναι ο άνθρωπος που ξυπνάει το πρωί για να με 

φροντίζει. Είναι αυτός που θα μοιραστεί υλικά αγαθά μαζί σου για να βεβαιωθεί πως θα είσαι εσύ καλά. Και αυτοί 

είναι οι λόγοι (υπάρχουν κι άλλοι) που τον θαυμάζω και τον βλέπω σαν πρότυπο πατέρα. Έτσι αυτό το κείμενο το 

αφιερώνω σε όλους τους μπαμπάδες του κόσμου.                                                                                                                                                                                                            

  Δ. 

  
Linda Connell, Father And Son At The Beach                Αρκάς, Χαμηλές Πτήσεις 
 

http://www.pinterest.com/pearables23/
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Μη γίνεις άλλη μια 

οθόνη 

 

Κατά τη διάρκεια των διακοπών των Φριστουγέννων 

επισκεφτήκαμε οικογενειακώς ένα φιλικό ζευγάρι. Και 

για άλλη μια φορά εντυπωσιάστηκα από τον τρόπο 

σκέψης και την ειλικρίνεια που χαρακτηρίζουν το 

νεαρό της ηλικίας. Όταν ρώτησα το νεότερο μέλος της 

οικογένειας, ένα αγόρι της Σρίτης Δημοτικού τι δώρο 

θα ήθελε από τον Αι Βασίλη μου απάντησε με 

αφοπλιστική αφέλεια: 

«Θέλω να γίνω τηλεόραση. Βασικά αυτό που επιθυμώ 

είναι να πάρω τη θέση της τηλεόρασης που είναι στο 

σαλόνι του σπιτιού μου. Να έχω το δικό μου χώρο και 

να συγκεντρώνω την οικογένεια μου γύρω από μένα. 

Να με προσέχουν και να με παίρνουν σοβαρά, όταν 

μιλώ. Να με ακούνε χωρίς να με διακόπτουν. Να έχω 

την ίδια φροντίδα που έχει η τηλεόραση όταν δε 

λειτουργεί. Να μπορώ να έχω την παρέα του πατέρα 

μου, όταν γυρίζει από τη δουλειά, ακόμα και αν νιώθει 

κουρασμένος. Να μοιράζομαι με τη μαμά μου τις 

στιγμές που είναι λυπημένη και στεναχωρημένη, αντί 

να με προσπερνά και να με αγνοεί. Σα αδέρφια μου να 

μαλώνουν για το ποιος θα περνά ώρες  μαζί μου. Να 

αισθάνομαι ότι η οικογένεια μου θέλει να περάσει λίγο 

από το χρόνο  της με εμένα. Αι μου Βασίλη δε ζητώ 

πολλά. Θέλω να κάνω την οικογένεια μου ευτυχισμένη 

και χαρούμενη». 

Οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν για να αγαπηθούν. 

Σα πράγματα δημιουργήθηκαν για να 
χρησιμοποιηθούν. 

Ο λόγος που ο κόσμος είναι μέσα σε ένα χάος, 

Είναι γιατί τα πράγματα έχουν αγαπηθεί 

Και οι άνθρωποι έχουν χρησιμοποιηθεί.  

    “MENANΔΡΟ” 
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πήλαιο Άντισσας (πήλιος) 

 

 

ε απόσταση περίπου 2,5 χλμ βορειοανατολικά της 
Άντισσας στην περιοχή Ράσκα, βρίσκεται ένα από τα 
επιβλητικότερα και μεγαλύτερα σπήλαια της Λέσβου ο 
«πήλιος» . Είναι διανοιγμένο στα ασβεστολιθικά 
πετρώματα του ορεινού όγκου Γρηγορέλι τα οποία 
δεσπόζουν ανάμεσα στα ηφαιστειακά πετρώματα της 
Άντισσας. 
Η είσοδος του σπηλαίου, με πλάτος 10 μέτρα και ύψος 12 
μέτρα, «Φάος» όπως την ονομάζουν οι ντόπιοι, βρίσκεται 
στην κάθετη νότια πλευρά του υψώματος, κοντά στην 
κορυφή του ασβεστολιθικού σχηματισμού. Η δημιουργία 
του συνδέεται με τεκτονικούς και καρστικούς παράγοντες. 
Σο εσωτερικό του έκτασης γύρω στα 600 τ.μ.  αποτελείται 
από ένα μεγάλο ωοειδή θάλαμο χωρισμένο στα δύο από 
ένα τείχος ογκολίθων. το μπροστινό χώρο παρατηρούνται 
προϊστορικά ίχνη ανθρώπινης παρουσίας ενώ στο δεύτερο 
χώρο παρατηρούνται δύο κατασκευές αργολιθοδομής, 
καλυμμένες μερικώς από σταλαγμιτικό υλικό. 
το πήλιο λειτουργούσε το περίφημο μαντείο του Ορφέα. 
ύμφωνα με τη μυθολογία, στην περιοχή της Άντισσας που 
σήμερα ονομάζεται Ορφίκια, πιθανολογείται ότι 
εκβράστηκε το κεφάλι και η λύρα του Ορφέα όταν αυτός 
σκοτώθηκε και διαμελίστηκε από τις Μαινάδες, οι οποίες 
πέταξαν το σώμα του στο Θρακικό Πέλαγος. Η κεφαλή του 
Ορφέα τοποθετήθηκε στο μαντείο όπου και χρησμοδοτούσε 
κάνοντας το μαντείο του Ορφέα γνωστό σε όλο τον αρχαίο 
κόσμο. ύμφωνα με την προφορική παράδοση που 
συνδέεται με το γλυκό τραγούδι του Ορφέα, τα αηδόνια σε 
αυτή την περιοχή κελαηδούν πολύ πιο μελωδικά και γλυκά 
απ’ ότι στις άλλες περιοχές της Λέσβου. 

 

Β’ Σάξη Σομέας Οικονομίας και Διοίκησης 
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Σα παρατσούκλια                             

 

υνάντησα προχτές στο δρόμο έναν παλιό συμμαθητή μου, φαλακρό πια και σχεδόν γερασμένο, που μου έκανε φριχτά παράπονα, ότι δήθεν τον 

βλέπω στο δρόμο και δεν τον χαιρετάω. Σον άκουσα για αρκετή ώρα σιωπηλός και μετά βιάστηκα ν' αναγνωρίσω την ενοχή μου για να τον 

ξεφορτωθώ μια ώρα αρχύτερα. αν χωρίσαμε, άθελά μου πήρα ν' ανασκαλεύω τα περασμένα. Σο αίμα μου φούντωσε. Αυτό το τέρας που είχε 

τώρα το θράσος να μου κάνει και παράπονα, ήταν ένας απ' τους μεγαλύτερους διώκτες και βασανιστές μου, όταν ήμασταν μαζί στο σχολείο. 

Κυρίως αυτός διαλαλούσε τα απειράριθμα παρατσούκλια μου, παριστάνοντας μάλιστα, 
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όσο μπορούσε πιο 

γελοία, και τον τρόπο που μιλούσα. Η αλήθεια είναι  ότι νέα παρατσούκλια δεν μου έβγαζε γιατί δεν ήταν σε θέση, έδειχνε όμως ιδιαίτερο ζήλο 

για τη διάδοση των ήδη γνωστών. Αυτός επίσης ο ουραγκοτάγκος ήταν που μετέφερνε τα παρατσούκλια του σχολείου στη γειτονιά μου και το 

αντίστροφο, κι αυτός πάλι με την παρέα του μου τα φώναζαν ακόμα και μέσα στο δρόμο, όταν πήγαινα βόλτα με τους γονείς μου. Νομίζει το 

χαϊβάνι πως δεν τα θυμάμαι πια ή ότι έχω ψυχή επιπόλαια σαν τη δικιά του. Ξεχνάει όμως ή συγχωρεί ποτέ ένας άνθρωπος με σώες τις φρένες τα 

βασανιστήρια που του κάνανε; Πώς λοιπόν να ξεχάσω κι εγώ αυτά που τράβηξα απ' την πρώτη ακόμα τάξη του δημοτικού σχολείου; 

 

Πρώτα πρώτα το άλλο, το παλιό μου επίθετο, ήταν ένα αστείο παρατσούκλι. Και δεν ήταν ανάγκη να το πουν οι άλλοι, έπρεπε κάθε τόσο να το 

δηλώνω μονάχος μου. Μικρόν ορισμένοι με ξεμονάχιαζαν και μ' έβαζαν να το επαναλαμβάνω κάνοντας πως δεν το καλάκουσαν. Πεθαίνανε 

κάθε φορά στα γέλια. το σχολείο πάλι, όσο ανέβαινα τις τάξεις, το πράγμα καταντούσε μαρτύριο. Μόλις άρχιζαν να φωνάζουν κατάλογο, 

σφίγγονταν η καρδιά μου, ίδρωναν τα χέρια μου και μ' έπιανε τρεμούλα. το μεταξύ, ο καθηγητής είχε φωνάξει δυο τρεις φορές το επίθετό μου, 

ώσπου ν' ακούσει το άψυχο παρών που έβγαζα, μέσα σε μια τάξη σκασμένη κιόλας στα γέλια. Κάποτε ένας απαίσιος καθηγητής της μουσικής, 

μεγάλος σπάρος, διέκοψε τον κατάλογο, με πρόσταξε να σηκωθώ και μου έκανε στριμμένα: "Γιατί δε φωνάζεις δυνατά, ρε μπούφε;" Αυτό ήθελαν 

κι οι άλλοι, τους πετούσε νέα τροφή. Για μεγάλο διάστημα, εκτός από πολλά άλλα, ήμουν και ο "μπούφος" της τάξεως. Οι κακοηθέστεροι 

προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να το κάνουν γνωστό σ' ολόκληρο το γυμνάσιο. Επεδίωκαν μάλιστα να διηγούνται το περιστατικό, ενώ 

βρισκόμουν κάπως κοντά στην παρέα τους για να τ' ακούω κι εγώ και να σκάω [...]. 

 

Όταν όμως παίχτηκε κάποτε στο θέατρο μια οπερέτα με τίτλο Οικογένεια Βατραχιάν και γέμισαν οι τοίχοι αφίσες, ολόκληρο το σόι μου έπεσε 

άρρωστο. Κανένας τους δεν ήθελε να βγει στο δρόμο. Εγώ σχεδόν το χάρηκε γιατί επιτέλους τους έβλεπα κι αυτούς να υποφέρουν απ' τ' όνομά 

μας. Ευτυχώς όμως που έτυχε να είναι καλοκαίρι γιατί αλλιώς εγώ επρόκειτο να τραβήξω τα μαρτύρια των εβραίων στο σχολείο. Και τώρα καμιά 

φορά ακούω στο ραδιόφωνο την οπερέτα αυτή, που είναι πράγματι πολύ αστεία. Καρφί όμως δεν μου καίγεται. Ακόμα κι επίτηδες να μας το 

κάνουν, διόλου δεν μ' ενδιαφέρει. Μακάρια να μπορούσαν να την παίζουν μέρα νύχτα για να ευφραίνομαι. 

 

Σο ευτύχημα ήταν πως το γυμνάσιο βρίσκονταν σε άλλη περιφέρεια απ' το δημοτικό που είχα βγάλει κι έτσι στα παρατσούκλια του γυμνασίου 

δεν προστέθηκαν κι εκείνα του δημοτικού. Γιατί εκεί πια ήταν που μου είχαν ζεματίσει την ψυχή. Η δασκάλα μας, μια ανεκδιήγητη γκεργκέφω, 

μόλις με είδε ζαρωμένον στο θρανίο παρατήρησε: "εσύ παιδί μου, κάνεις σαν σκαντζόχοιρος". Όλα τα παιδιά γέλασαν κι απ' το πρώτο κιόλας 

διάλειμμα άρχισαν να μου το φωνάζουν. Η δασκάλα κατευχαριστημένη το επανέλαβε και τη δεύτερη ώρα. την αρχή όλοι μου φώναζαν το 

παρατσούκλι κοροϊδευτικά. Κατόπι, αντί να το ξεχάσουν, το συνήθισαν και το 'λεγαν χωρίς ιδιαίτερη κακία, σαν ένα οποιοδήποτε όνομα. Εγώ 

όμως αδύνατο να το συνηθίσω, κάθε μέρα με πλήγωνε πιο βαθιά. Ιδίως όταν παίζαμε ποδόσφαιρο κι ήθελαν να τους δώσω πάσα, τότε το 

"καντζόχοιρε, καντζόχοιρε" αντηχούσε σ' όλους τους τόνους. 

 

'Άρχισα να μην παίζω με κανέναν. Έπαιζα μόνος μου στην αυλή μας διάφορα παιχνίδια. Έβρισκα δυο φωλιές μερμήγκια διαφορετικά σε χρώμα 

και μέγεθος. Επειδή ήμουν πολύ ξανθός, ήθελα η μια φωλιά να έχει ξανθά μερμήγκια. Η άλλη είχε μελαχρινά με μεγάλα ευκίνητα πόδια. Δεν 

ήταν δύσκολο να βρεθούν. Έπαιρνα τότε ένα απ' τα ξανθά, που ήταν πιο αδύναμα, και το 'ριχνα μέσα στην τρύπα της φωλιάς, εκεί όπου έβραζαν 

τα μαύρα μερμήγκια. Αυτά έζωναν αμέσως το ξανθό, το δάγκωναν από παντού, το τραβολογούσαν, και τελικά, μέσα σ' ένα συνωστισμό, το 

'σερναν μισοπεθαμένο στη φωλιά τους. "Πάει ο σκαντζόχοιρος", έλεγα πικραμένος [...]. 

                                                                                                                                                                   

 υνέχεια στη σελίδα 6 

 

 

 

Γιώργου Ιωάννου, Η σαρκοφάγος.  

Πεζογραφήματα, Αθήνα, εκδ. Κέδρος, 1992, σσ. 35-40. 
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υνέχεια από τη σελίδα 5 

Σα παρατσούκλια 

Σα βράδια, συνήθως την ώρα που τρώγαμε, περνούσαν παρέες παρέες τα παιδιά κάτω απ' το σπίτι και ούρλιαζαν στα σκοτεινά τα διάφορα 

παρατσούκλια μου. Μέχρι τραγούδια μου είχαν βγάλει. Μόνο εγώ τα άκουγα, οι δικοί μου χαμπάρι δεν είχαν. Μ' έπιανε τότε σφίξιμο στο 

στομάχι, χλώμιαζα, κι αφήνοντας το φαγητό στη μέση έτρεχα να κοιμηθώ ή μάλλον να κρυφτώ κάτω απ' τα στρωσίδια [...]. 

 

Ήρθε όμως μέρα, που το κακό στο σχολείο παράγινε. Δίπλα μου στο θρανίο καθόταν ένα παιδί, που του είχα ιδιαίτερη αδυναμία. Δε θυμάμαι 

πια τ' όνομά του. θυμάμαι όμως που φορούσε ναυτικά, παιδικά ρούχα της μόδας τότε. Ένα πρωί, στο διάλειμμα, η δασκάλα με κάλεσε στο 

γραφείο. Μέσα περίμενε μια άγνωστή μου κλαμένη γυναίκα, που μόλις μπήκα μ' αγκάλιασε και με φιλούσε. Κατόπι μου εξήγησε πως ο φίλος 

μου, λίγο προτού ξεψυχήσει, παραμιλούσε κι έλεγε συνεχώς τ' όνομά μου. Πάλι καλά που δεν έλεγε κι αυτός το παρατσούκλι μου -όλα να τα 

περιμένεις. 

 

τα σαράντα του, η φρικαλέα εκείνη δασκάλα φρόντισε να διορθώσει κάπως τα πράγματα. Είχαν στείλει στο σχολείο φακελάκια με κόλλυβα και 

γλυκά παξιμάδια. Η κυρία μας, αφού φόρεσε τελετουργικά κάτι μαύρα μανικέτια απ' τον καρπό ως τον αγκώνα για να μη λερωθεί, είπε 

μελιστάλαχτα: "Ο σκαντζόχοιρος θα πάρει από δύο, γιατί ήταν φίλος του". Σο χτύπημα ήταν αβάσταχτο. ηκώθηκα κι έφυγα κλαίγοντας πικρά. 

Έπεσα στο σπίτι με πυρετό. Δεν ήθελα να ξαναπάω στο σχολείο ούτε να βγω έξω. Μάταια προσπαθούσαν να με πείσουν, ότι παραπονέθηκαν στη 

δασκάλα, που φυσικά όχι μόνο τ' αρνήθηκε όλα, μα δήλωσε πως μ' αγαπούσε ιδιαίτερα. 

Σις επόμενες μέρες δεν μ' έστειλαν σχολείο. Η μάνα μου κάθε πρωί μου φορούσε τα καλά μου, μού 'βαζε ένα καπέλο, και μ' έστελνε στο γειτονικό 

έιχ-ου [...]. 

 

Αυτό σαν να με γιάτρεψε κάπως. Σην άλλη χρονιά με γράψανε σ' άλλο σχολείο. 

 

Σώρα πια ούτε οι πιο κακόγλωσσοι και φαρμακεροί φίλοι και συνάδελφοί μου τολμούν να μου βγάλουν παρατσούκλι. Σο πράγμα σχεδόν με 

στενοχωρεί. Υαίνεται πως με το πέρασμα του χρόνου η φωνή μου, η μορφή μου, η σκέψη μου, το βάδισμά μου, πήραν επιτέλους να μου 

ταιριάζουν, ίσως και να διορθώθηκαν, ενώ πρώτα ήταν ίσως πρόωρα και παράταιρα επάνω μου. Με τους περισσότερους όμως απ' αυτούς 

συμβαίνει τ' αντίθετο. Βέβαια, θα έχει παίξει κάποιο ρόλο και το γεγονός πως έχω γίνει εγώ ο ίδιος πια άσος στο να κολλώ παρατσούκλια και 

κάμποσα που έστειλα συστημένα κάποτε σε ορισμένους απόκοτους και γελοίους, τους ζεμάτισαν τόσο, που δεν ξανάβγαλαν άχνα. Κρίμα που 

δεν ανακάλυψα την μέθοδο αυτή πιο μπροστά.  

 

Όπως όμως κι αν έχει το πράγμα, τώρα καταλαβαίνω πόσο μαρτύρησα κάποτε απ' το τίποτε και πόση επίδραση είχαν πάνω σ' όλη μου τη ζωή 

εκείνα τα παρατσούκλια.                                                                                                                    http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=2352 

Αμυγδαλωτά ή "γεμάτα" 

Σα μυτιληνιά αμυγδαλωτά, τα «γεμάτα»  υπήρξαν εκτός από κλασικά κεράσματα και πεσκέσια και το κατεξοχήν νυφιάτικο 
γλυκό. 
Αυτές οι μικρές λευκές μπουκιές ζυμωμένης ζάχαρης με αμύγδαλο και ανθόνερο υπήρξαν αναπόσπαστο κομμάτι του 
τελετουργικού των αρραβώνων και των γάμων και ακόμη και στις μέρες μας κρατιέται η παράδοση αυτή. 
Η αγνότητα του λευκού, το ονειρικό άρωμα των ανθών, η γλυκύτητα της ζάχαρης, ο γευστικός πλούτος του αμύγδαλου, 
αποδεικνύονται όλοι διαλεχτοί συμβολισμοί, μικρές «γευστικές ευχές», για τη νέα ζωή και το μελλοντικό βίο του ζευγαριού. 

υνταγή 
Τλικά: 

2 ποτήρια αμυγδαλόψιχα 
1 ποτήρι ζάχαρη άχνη 

μισό κουταλάκι γλυκού πικραμύγδαλο αλεσμένο 
1 ποτηράκι ανθόνερο 

Εκτέλεση: 
Φτυπάμε πολύ καλά τη ζάχαρη με την αμυγδαλόψιχα και το πικραμύγδαλο ενώ προσθέτουμε και το ανθόνερο για να 
μαλακώσει η ζύμη. Παίρνουμε μπαλάκια ζύμης και τα πλάθουμε με τα χέρια και το σχήμα τους στην απλούστερη εκδοχή του 
είναι συνήθως αυτό του πολύ μικρού αχλαδιού. Ωστόσο μπορούν να γίνουν και εξαιρετικά περίτεχνα. Σα αφήνουμε για μία 
ώρα να στεγνώσουν αλλά πριν γίνει αυτό και αν θέλουμε τα περνάμε από ζάχαρη άχνη. Αλλιώς τα αφήνουμε σκέτα. Σα 
βάζουμε σε πιατέλα ή κουτί και τα φυλάμε για αρκετό καιρό. 

        Β’ Σάξη Σομέας Οικονομίας και Διοίκησης 

 

http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=2352
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Κοπή Βασιλόπιτας στο ΕΠΑΛ Καλλονής 

    

τις 18 του Γενάρη 2019 καλωσορίσαμε τη νέα χρονιά με την κοπή της καθιερωμένης βασιλόπιτας.  

Υέτος, ο ύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων μας πρότεινε η εκδήλωση να πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Πολλαπλών 

Φρήσεων του χολείου, έτσι ώστε να απολαύσομε τις στιγμές αυτές όλοι μαζί. 

Η κοπή έγινε ια κάθε τμήμα ξεχωριστά και ένα συμβολικό δώρο εκ μέρους του υλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

περίμενε τον τυχερό, ο οποίος θα έβρισκε το φλουρί.  

Σέλος, μια μεγάλη μια μεγάλη βασιλόπιτα κόπηκε για όλους τους καθηγητές, τα τμήματα, τους γονείς και φυσικά 

τους ανθρώπους που κρατάνε το σχολείο μας καθαρό και τα στομάχια μας γεμάτα! 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας προς το ύλλογο! 

Πολλές ευχές για το καινούριο έτος!  

Καλή Φρονιά και καλά μυαλά σε όλους!  

Ζγουρνιού Παναγιώτα 
Καραγεωργίου Φρύσα 

   

   
 

Υωτορεπορτάζ:  Ζγουρνιού Παναγιώτα, Καραγεωργίου Φρύσα      
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Η εφημερίδα ΕΠΑΛ news ξεκίνησε την έκδοσή της το σχολικό έτος 2015-16 στο πλαίσιο της Ερευνητικής Εργασίας (Project)  της  Α’  τάξης του ΕΠΑΛ Καλλονής, με 

υπεύθυνη σύνταξης την εκπαιδευτικό Κουτσιούμπα Αρετή και υπεύθυνο ηλεκ/κών εφαρμογών τον εκπαιδευτικό Βουνάτσο Γεώργιο. 
 

Εκτύπωση : EΠΑΛ Καλλονής  
Η χρήση εικόνων, λογότυπων, φωτογραφιών και λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας, γίνεται στα πλαίσια της έκδοσης του σχολικού εντύπου ΕΠΑΛ news με καθαρά εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα. Για οποιαδήποτε ένσταση, όσον αφορά στην παραπάνω χρήση, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας  

(τηλ.22530 29070  e-mail: epal-kallon@sch.gr). 

 


