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Αγαπητοί αναγνώστες, 
 
Αυτή η εφημερίδα δημιουργήθηκε από την αγάπη μας για το σχολείο μας και την 
περιοχή στην οποία ζούμε. 

Είμαστε μία μικρή ομάδα μαθητών και με τη βοήθεια των καθηγητών μας ανα-
λάβαμε αυτήν την πρωτοβουλία κλέβοντας λίγο από τον χρόνο που αφιερώνουμε 
στη μελέτη των μαθημάτων μας και την ξεκούρασή μας. Ελπίζουμε να αγκαλιάσετε 
αυτή μας την προσπάθεια και σας ευχόμαστε να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα τις 
γιορτές, σε αυτές τις δύσκολες για όλους μας μέρες, με υγεία, χαρά και πάνω από 
όλα αγάπη. Καλές γιορτές και καλή χρονιά σε όλους.  
 

Η συντακτική ομάδα 
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Ο ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ  ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ  
 

Ο τόπος που γεννήθηκα δεν έχει θάλασσα. 

Δεν είδα από το παράθυρό μου καράβια να οργώνουν τα βαθιά νερά της. 

Δεν έχει ψηλά σπίτια, μεγάλους δρόμους, αυτοκίνητα και φασαρία. 

Έχει άγρια ψηλά βουνά με απόκρημνες πλαγιές, αετούς και γεράκια μακρυφτέρουγα να       

φωλιάζουν στις κορφές τους. 

Έχει τον Αχέροντα με νεράιδες και ξωτικά να κολυμπούν τις φεγγαρόλουστες νύχτες στα      

γαλαζοπράσινα νερά του. 

Έχει μικρά χωριά χτισμένα στις πλαγιές των βουνών και τη βαθιά κοιλάδα μέσα στο πράσινο 

της φύσης που τα αγκαλιάζει στοργικά. 

Έχει μικρά ρυάκια και πηγές που ποτίζουν τη διψασμένη γη και ξεδιψούν τους διαβάτες. 

Έχει σπουδαία ιστορικά και αρχαιολογικά μνημεία που στέκουν ακόμη περήφανα στο διάβα 

των καιρών και οδηγούν τα βήματά μας. 

Έχει σπουδαίες προσωπικότητες που κόσμησαν και θα κοσμούν τις σελίδες της ιστορίας μας. 

Έχει ανθρώπους του καθημερινού μόχθου με τις βαθιές χαρακιές του χρόνου στα πλατιά μέ-

τωπά τους και την αετόμορφη όψη των γνήσιων Ηπειρωτών με την ντομπροσύνη στο 

βλέμμα. 

Έχει ανθρώπους που αγωνίζονται ακόμη να νικήσουν το θεριό της φτώχειας και, όταν χάνουν, 

ξέρουν να χάνουν με αξιοπρέπεια. 

Έχει γιαγιάδες που γνέθουν ακόμη τη ρόκα τους στις αυλές των σπιτιών και λένε παραμύθια. 

Έχει νέα παιδιά που διψούν για μάθηση και ακολουθούν πιστά την παράδοση του                

δασκαλότοπου. 

 

Ο τόπος που γεννήθηκα καμιά φορά μου φαίνεται μικρός για να χωρέσει τα όνειρά μου μα, 

όσο μακριά και αν με πάνε τα φτερά μου, ξέρω πως πάλι μια μέρα εδώ θα γυρίσω … 

 

 

Το Γυμνάσιο πήρε μέρος στη δράση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με τίτλο «Αγαπώ και προβάλλω τον τό-

πο μου». Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Γυμνασίου μας και δείτε και το βίντεο που συνοδεύ-

εται από το κείμενο αυτό. 

http://gym-thespr.pre.sch.gr 

http://www.youtube.com/watch?v=J9HPtQ_XV4g 
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Η  

διευ- 
θύντρια 

του Γυμνα- 
σίου  Θεσπρω- 
τικού, ο σύλλο- 

γος των καθηγητών 
και οι μαθητές σας ευχό- 
μαστε καλά Χριστούγεννα 

 και ευτυχισμένος ο καινούριος 
 χρόνος με υγεία, προσωπική και 

 οικογενειακή ευτυχία και καλύτερες 
 μέρες για  
την πατρίδα 

   μας    
 

 

 

 

Χαιρετισμός της Διευθύντριας του Γυμνασίου και του Συλλόγου των Διδασκόντων  
για την έκδοση της σχολικής εφημερίδας από τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου 

 
αιρετίζουμε την προσπάθεια των μαθητών 
μας της Γ΄ Γυμνασίου να εκδώσουν σχο-

λική εφημερίδα ποικίλης ύλης. Νιώθουμε υπε-
ρήφανοι για τους μαθητές μας αυτούς και συγ-
χαίρουμε ιδιαίτερα τη δημοσιογραφική ομάδα, 
η οποία επωμίστηκε το μεγαλύτερο βάρος και 
μόχθησε για την επίτευξη αυτού του στόχου.  

Τα θερμά μας συγχαρητήρια στους μαθητές 
Δημοσθένη Τσάτσο (Γ΄κ), Πανωραία Παπαδή-
μα (Γ΄κ), Φώτη Μάτη (Γ΄κ), Κωνσταντίνο Π. 
Τσάτσο (Γ΄α) και Θεοδώρα Μπόμπορη (Γ΄α). 

Η εφημερίδα αυτή θα διανεμηθεί από τους 
ίδιους τους μαθητές στους συνδημότες μας και 
ένα μεγάλο μέρος των εσόδων θα διατεθεί για 

την πραγματοποίηση της καθιερωμένης τριήμε-
ρης εκδρομής τους. 

Οι μαθητές μας στράφηκαν σε τρόπους συ-
γκέντρωσης χρημάτων οι οποίοι συνάδουν με 
τη μαθητική τους ιδιότητα και αυτό τους τιμά 
ιδιαίτερα. 

Ιδιαίτερη τιμή αποτελεί και για τους γονείς 
και τους καθηγητές τους αυτή τους η προσπά-
θεια, αφού οι νουθεσίες των γονιών τους και οι 
παραινέσεις των καθηγητών τους ελήφθησαν 
σοβαρά υπόψη από τα παιδιά μας.  
Αἰέν ἀριστεύειν και πάντα ψηλά τη σημαία της 
γνώσης και των υψηλών ιδεών. 

 
Η διευθύντρια                                                                                       Ο Σύλλογος 

Χ 
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Η χριστουγεννιάτικη  γιορτή προς  τιμήν της  δωρήτριάς  μας 
 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος παραμονές Χριστουγέννων τα δύο σχολεία, Γυ-
μνάσιο και Γενικό Ενιαίο Λύκειο Θεσπρωτικού, διοργανώνουν από κοινού τη χρι-
στουγεννιάτικη γιορτή προς τιμήν της δωρήτριάς μας κ. Ευστρατίας Ζορμπά-
Τσόγκα. 

Στην εκδήλωση-γιορτή αυτή οι αριστούχοι μαθητές και των δύο σχολείων λαμ-
βάνουν τα χρηματικά βραβεία, ευγενική χορηγία της δωρήτριάς μας.  

Στη φετινή μας γιορτή θα παρουσιαστούν από τους μαθητές και των δύο σχολεί-
ων δύο θεατρικές παραστάσεις και θα ακολουθήσει μουσική συναυλία των μαθητών 
του Λυκείου, στην οποία θα συμμετέχει και μαθητής του Γυμνασίου. 

Καλούμε όλους τους γονείς και κηδεμόνες αλλά και τους συνδημότες μας να παρευ-
ρεθούν στη γιορτή μας και να εκφράσουν μαζί μας την ευγνωμοσύνη τους για τη δωρή-
τριά μας. 
Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε. 

 
 

• 
 

 
Οι  εξελίξεις  στο  θέμα της  προσωνυμίας  των δύο  σχολείων, 

Γυμνασίου  και  ΓΕΛ  Θεσπρωτικού  
 

η Δευτέρα, 29-10-2012, συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 

του Δήμου Ζηρού το θέμα της προσθήκης τιμη-
τικής προσωνυμίας στο Γυμνάσιο και ΓΕΛ Θε-
σπρωτικού. Ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο 
ενέκρινε τις εισηγήσεις των συλλόγων των δύο 
σχολείων, των συλλόγων γονέων και κηδεμό-
νων και των μαθητικών κοινοτήτων να μετονο-
μαστεί το μεν Γυμνάσιο σε «Γυμνάσιο Θε-
σπρωτικού, Ευστρατία Ζορμπά-Τσόγκα» το δε 
ΓΕΛ σε «ΓΕΛ Θεσπρωτικού, Βασίλειος Ζορ-
μπάς».  

Αρχικά και τα δύο σχολεία επιθυμώντας να 
τιμήσουν τη δωρήτριά τους εισηγήθηκαν να 
δοθεί η προσωνυμία αυτή και στα δύο σχολεία, 
δηλαδή στο σχολικό συγκρότημα. Όμως, η νο-
μοθεσία ορίζει ρητά ότι δεν δύναται να δοθεί το 
όνομα του ίδιου φυσικού προσώπου σε δύο 
σχολεία, ακόμη κι αν συστεγάζονται. Η εξέλιξη 

αυτή υποχρέωσε τους δύο συλλόγους να τρο-
ποποιήσουν την πρώτη κοινή τους εισήγηση 
και παρακάμπτοντας το σκόπελο της νομοθεσί-
ας πρότειναν να τιμηθεί και ο εκλιπών αδελφός 
της κ. Ζορμπά, Βασίλειος Ζορμπάς, γυμνα-
σιάρχης και τμηματάρχης του Υπουργείου Παι-
δείας, συγγραφέας και επίλεκτο μέλος της μι-
κρής κοινωνίας του τόπου μας.   

Αναμένεται πλέον η απόφαση του Υπουρ-
γείου για την έγκριση της πρότασης αυτής των 
δύο συλλόγων, των γονέων και κηδεμόνων και 
των μαθητών. 

Αλλά ποια είναι η κυρία Ζορμπά της οποίας 
το όνομα επιθυμούμε να προστεθεί στο σχολείο 
μας και ποιο το έργο της στα δύο σχολεία; 

Το απόσπασμα του εγγράφου, το οποίο α-
πευθύναμε στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου 
μας, θα μας απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. 
Ας το διαβάσουμε με προσοχή. 

 

Τ 

Π
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ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ  ΖΟΡΜΠΑ -ΤΣΟΓΚΑ  
ΜΙΑ  ΜΕΓΑΛΗ  ΚΥΡΙΑ  

 
να επίλεκτο μέλος της μικρής 
κοινωνίας του τόπου μας, μία 

σεβάσμια μορφή, μία καταξιωμένη 
συνάδελφος και βραβευμένη για 
την προσφορά της γυναίκα, της 
οποίας το όνομα είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένο με πολλές και δημι-
ουργικές πρωτοβουλίες και πρα-
κτικές εφαρμογές, ευγενικές και 
πολύτιμες δωρεές στο κοινωνικό 
σύνολο, στο Πανεπιστημιακό Νο-
σοκομείο Ιωαννίνων, στον Δήμο 
Θεσπρωτικού, στο Πνευματικό 
Κέντρο Θεσπρωτικού, στις εκ-
κλησίες του τόπου μας, στους 
«Γιατρούς χωρίς σύνορα», σε πο-
λιτιστικούς συλλόγους, στην 
ΕΛΕΠΑΠ και στα σχολεία μας 
είναι η δωρήτρια του σχολείου μας, 
κ. Ευστρατία Ζορμπά-Τσόγκα. 

Ειδικότερα, η κ. Ζορμπά δώρι-
σε στη μνήμη του συζύγου της 
στη Χειρουργική Κλινική του Πε-
ριφερειακού Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου Ιωαννίνων ένα υπερ-
σύγχρονο ηπερηχογράφο μαζί με 
τον κατάλληλο εξοπλισμό του για 
τη μελέτη του αγγειακού συστή-
ματος και του γαστρεντερικού 
σωλήνα, ένα μηχάνημα ραδιοϊσο-
τοπικού ανιχνευτή και ειδικού αι-
σθητήρα ραδιενέργειας για την 
ανίχνευση του καρκίνου του μα-
στού με όλα τα σύγχρονα εξαρτή-
ματα και στην Ενδοκρινολογική 
Μονάδα του τομέα Παθολογίας 
του πανεπιστημίου το μηχάνημα 
PCR με όλο τον εξοπλισμό του για 
την αντιμετώπιση του διαβήτη. 

 Για τις ευγενικές της αυτές 
δωρεές τιμήθηκε από το Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων. 

Στον Δήμο Θεσπρωτικού η κ. 
Ζορμπά προσέφερε στη μνήμη του 
συζύγου της σημαντικά χρηματικά 
ποσά. Επίσης, δώρισε βιβλία αρ-
χαίων Ελλήνων συγγραφέων, λο-
γοτεχνικά, ιστορικά και ποιητικές 
συλλογές, στη μνήμη του αδελφού 
της Βασιλείου Ζορμπά, φιλολόγου 
με πλούσιο συγγραφικό έργο, γυ-
μνασιάρχου και τμηματάρχη του 

Υπουργείου Παιδείας.  
Στον Δήμο Θεσπρωτικού, επί-

σης, δώρισε την προσωπική βι-
βλιοθήκη του αδελφού της με   
εκατοντάδες βιβλία, φιλοσοφικά, 
ιστορικά, λογοτεχνικά, όλων των 
αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. 

Στο Πνευματικό Κέντρο του 
Δήμου Θεσπρωτικού προσέφερε 
σημαντικά χρηματικά ποσά στη 
μνήμη του συζύγου της. 

Πολλές είναι και οι προσφορές 
της στους ιερούς ναούς του τόπου 
της, όπως στον ναό του Αγίου Δη-
μητρίου, της Αγίας Θεοτόκου Γε-
ωργιάνους, στον ναό της Θεοτό-
κου Θεσπρωτικού και στον ναό 
του Αγίου Γεωργίου. 

Η κ. Ζορμπά προσέφερε επίσης 
στους «Γιατρούς χωρίς σύνορα» 
χρηματικά ποσά για την ανακού-
φιση των πασχόντων συνανθρώ-
πων μας απανταχού της γης. 

Με την ευαισθησία δε που τη 
διακρίνει δε θα παρέλειπε να συν-
δράμει και την ΕΛΕΠΑΠ με ση-
μαντικά χρηματικά ποσά για την 
εκπαίδευση, αποκατάσταση και 
φροντίδα των ανάπηρων παιδιών. 

Ακόμη, η γενναιοδωρία της 
αγκάλιασε πολιτιστικούς συλλό-
γους της πόλης των Ιωαννίνων και 
του τόπου της. 

Στα σχολεία μας, Γυμνάσιο και 
Λύκειο Θεσπρωτικού, η κ. Ζορ-
μπά δώρισε χρηματικά ποσά για 
την κατασκευή βιβλιοεπίπλων και 
την κατασκευή βιβλιοθήκης στο 
γραφείο της διεύθυνσης του γυ-
μνασίου, στη μνήμη του θανόντος 
πρώην διευθυντή, Ελευθέριου 
Βουγιουκαλάκη.  

Με τη συνδρομή της κατα-
σκευάστηκαν οι δύο υπερσύγχρο-
νες αίθουσες Ιστορίας και Μαθη-
ματικών με όλα τα εποπτικά μέσα, 
στολίδι για τα σχολεία μας και τό-
πος παραγωγής γνώσης και κριτι-
κής σκέψης από τους μαθητές μας. 

Για τη διαμόρφωση του αύλειου 
χώρου (παγκάκια, βρύσες κλπ.), 
για τον καλλωπισμό των χώρων 

των δύο σχολείων προσέφερε,  
επίσης, σημαντικά χρηματικά πο-
σά στη σχολική επιτροπή.  

Με το ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
της για την καλλιέργεια των παι-
διών μας δώρισε μεγάλα ποσά για 
τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών 
των δύο σχολείων.  

Έχει δε προσφέρει και ένα με-
γάλο χρηματικό ποσό για τη βαφή 
του σχολικού συγκροτήματος και 
τη συντήρηση του κτιρίου. 

Οι αριστεύσαντες και πρωτεύ-
σαντες μαθητές μας λαμβάνουν κά-
θε χρόνο ανελλιπώς χρηματικά πο-
σά τα οποία αποτελούν, στις ιδιαί-
τερα δύσκολες εποχές που ζούμε, 
ευγενικό κίνητρο για την μεταξύ 
τους άμιλλα και τη δημιουργία. 

Η κ. Ζορμπά κατά το προηγού-
μενο σχολικό έτος εγκαινίασε με 
την ευγενική της χορηγία την ανά-
ληψη από τους μαθητές και των 
δύο σχολείων πρωτοβουλίας να 
ανακουφίσουν με τη συγκέντρωση 
και αγορά τροφίμων τους έχοντες 
την ανάγκη, τις ημέρες των Χρι-
στουγέννων, συνδημότες μας.  

Όλες αυτές οι δωρεές της 
πραγματοποιήθηκαν με μοναδικό 
κίνητρο την προσφορά προς το 
συνάνθρωπο και τον τόπο στον 
οποίο η ίδια γεννήθηκε και έζησε 
τα παιδικά της χρόνια και για τον 
οποίο τρέφει ιδιαίτερη αγάπη. 

Εκείνο, όμως, το οποίο την 
ώθησε να προσφέρει και στα δύο 
σχολεία του τόπου της, το Γυμνά-
σιο και το Γενικό Λύκειο Θε-
σπρωτικού, καθιστώντας την προ-
σφορά της αυτή ανεκτίμητη, είναι 
η ευαισθησία της για τα μικρά 
παιδιά συνεπικουρούμενη από τη 
βαθύτατη και στέρεη γνώση της 
οργάνωσης και λειτουργίας ενός 
σχολείου, την ικανότητα να δίδει 
λύσεις πρακτικής φύσεως και το 
όραμα για την εκπαίδευση που 
πρέπει να προσφέρεται σήμερα 
στους μαθητές μας.  

Ευγνώμονες όντες, καθηγητές 
και μαθητές του σχολείου και ο 

Ε 
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σύλλογος των γονέων και κηδε-
μόνων του σχολείου μας και ουχί 
άγνωμοι, με την ενέργειά μας αυτή 
να εισηγηθούμε την τιμητική προ-
σθήκη της προσωνυμίας «Γυμνά-
σιο Θεσπρωτικού, Ευστρατία 
Ζορμπά-Τσόγκα» επιθυμούμε να 
τιμήσουμε την κ. Ευστρατία Τσό-
γκα-Ζορμπά, την κυρία Τούλα, 
όπως οι φίλοι της την αποκαλούν, 
για την τιμή που μας έκανε να μας 
συμπεριλάβει στη χορεία εκείνων 
που αγκάλιασε με τη στοργή και 
το ενδιαφέρον της.  

Το αίτημά μας αυτό αποτελεί 
ελάχιστο δείγμα της ευγνωμοσύ-
νης που αισθανόμαστε για το έργο 
της στον τόπο και τα σχολεία μας 
και έχει σκοπό, εκτός από την τι-
μή που της προσγίγνεται, να απο-
τελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα 
και για τους μαθητές μας, οι οποίοι 
έχουν μέσα από τη γενναιοδωρία 
αυτής της μεγάλης κυρίας κατα-
νοήσει το νόημα της αγαθοεργίας, 
το οποίο η ίδια με το παράδειγμα 
της έμπρακτα αποδεικνύει ότι έχει 
αναγάγει σε έργο ζωής.  

Η κυρία Ευστρατία προέρχεται 
από τους κόλπους της κωμόπολής 
μας και προσέφερε απλόχερα την 
πολύτιμη αρωγή της για την ανα-
βάθμιση της εκπαίδευσης στον 
τόπο μας και την πνευματική ανά-
ταση των μαθητών μας, επιδει-

κνύουσα πραγματικό ενδιαφέρον 
και με συνείδηση της επιστημονι-
κής σπουδαιότητας και των εθνι-
κών προεκτάσεων που έχει αυτό 
της το έργο. 

Αφιέρωσε ολόψυχα τον εαυτό 
της και τον χρόνο της σε αυτή της 
την ανυστερόβουλη πρωτοβουλία. 
Προσέφερε γενναιόδωρα τον οβο-
λό της για την καλύτερη λειτουρ-
γία των σχολείων μας με αποτέ-
λεσμα καθηγητές και μαθητές να 
αισθανόμαστε υπερήφανοι για τις 
βιβλιοθήκες που κοσμούν τα γρα-
φεία μας, τις πλήρως εξοπλισμέ-
νες αίθουσες Ιστορίας και Μαθη-
ματικών, που λειτουργούν με την 
ευγενική χορηγία της.  

Το Γυμνάσιο και το Λύκειο 
Θεσπρωτικού δεν έχουν να ζηλέ-
ψουν πολλά από τα επαρκώς εξο-
πλισμένα σχολεία της χώρας μας 
και οι μαθητές μας απολαμβάνουν 
τη μάθηση μέσα από την τεχνολο-
γία που φρόντισε να τους προσφέ-
ρει, πολύτιμη αρωγό σε αυτή τους 
την προσπάθεια. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η κ. 
Ζορμπά σεμνή και αξιοπρεπής, 
όπως οι αληθινά μεγάλοι αυτού 
του τόπου, για το έργο της αυτό 
ακολούθησε μονάχα τη φωνή της 
καρδιάς και της συνείδησής της, 
χωρίς να επιδιώκει –και αυτό την 
τιμά ιδιαίτερα– την ανταμοιβή και 

την αναγνώριση αυτής της σπου-
δαίας και ανεκτίμητης για μας και 
τους μαθητές μας αλλά και τον 
τόπο της προσφοράς. 

Το έργο της βρίσκεται μέσα 
στο σχολείο μας και θα συνεχίζει 
να μετουσιώνεται από τους μαθη-
τές μας σε άριστες επιδόσεις στα 
μαθήματά τους και σε άψογη συ-
μπεριφορά απέναντι στους καθη-
γητές και τους συμμαθητές τους. 
Οι μαθητές μας κρατούν ψηλά το 
επίπεδο της γνώσης και του ήθους, 
τιμώντας με τον τρόπο αυτό τη δω-
ρήτριά τους, τον εαυτό τους και τον 
αυτοσεβασμό από τον οποίο κάθε 
έμφρων οφείλει να εμφορείται.  

Ζούμε σε εποχές ατομοκεντρι-
κές και ανθρωποβόρες και είναι 
ιδιαίτερα παρήγορο για μας και 
τους μαθητές μας να έχουμε στο 
πλευρό μας την αγάπη και το ενδι-
αφέρον αυτής της μεγάλης κυρίας. 

Η τιμητική προσθήκη του ονό-
ματός της στο σχολείο μας θα είναι 
η ελάχιστη απόδειξη της βαθύτατης 
ευγνωμοσύνης όλων μας, γονέων, 
καθηγητών και μαθητών παρέχο-
ντάς μας τη δυνατότητα να αποδεί-
ξουμε πως σε αυτόν τον τόπο γνω-
ρίζουμε όχι μόνο να εκτιμούμε τους 
άξιους εκ των συμπολιτών μας αλ-
λά και να τους τιμούμε… 
 
 

 
 

Ο Συνεταιρισμός γυναικών Θεσπρωτικού.  
Μια μικρή κυψέλη παραγωγής γεύσης 

 
Δίπλα από την εκκλησία της Παναγίας της Λαμποβίτισσας, υψώνεται το κτίριο που φιλοξενεί τις υπέροχες 
γεύσεις των γυναικών του Συνεταιρισμού. Γλυκά κουταλιού φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη για μικρούς και 
μεγάλους, παραδοσιακές πίτες με χειροποίητο φύλλο και αγνά υλικά από τους παραγωγούς της περιοχής μας 
και κυρίως οι ευγενικές φυσιογνωμίες των γυναικών που χαμογελαστές χαρίζουν σε όλους την αγάπη τους 
μέσα από αυτά τα προϊόντα τα οποία πεντακάθαρα και με τάξη τακτοποιημένα στα ράφια σε προκαλούν να τα 
επιλέξεις. 

Οι τιμές είναι προσιτές για τον καθένα που επιθυμεί να γευτεί εδέσματα του τόπου μας και οι ξένοι επι-
σκέπτες που τα δοκιμάζουν παίρνουν μαζί τους, μεταφέροντας στον δικό τους τόπο, όχι μόνο τις εντυπώσεις 
τους από τα ιστορικά και αρχαιολογικά μας μνημεία αλλά και τη γεύση από το σπιτικό φαγητό και το γλυκό 
της Ελληνίδας μάνας. 

Ευχόμαστε στις γυναίκες του Συνεταιρισμού να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο το έργο τους και πάντα να 
μας γλυκαίνουν με τις γεύσεις και την ευγένειά τους.   
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ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα © Σπανοδήμος & Κωνσταντάκη, 2008   

 
Το Θεσπρωτικό είναι χωριό του νομού Πρέβεζας 
και ανήκει σήμερα στον δήμο Ζηρού Πρέβεζας.  

Η ονομασία του χωριού μέχρι το 1927 ήταν 
Λέλοβα (πληθ.). Μετονομάστηκε από 1-4-1927 
με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 
76/2-5-1927 τεύχ. Α) σε κοινότητα Θεσπρωτι-
κού. Μεταπολεμικά, τη δεκαετία του ’50 έγινε 
δήμος. 

Σήμερα κατά την απογραφή του έτους 2001 
το Θεσπρωτικό έχει πληθυσμό περίπου 2.000 
κατοίκων. Γεωγραφικά είναι πρωτεύουσα της 
περιοχής Λάκκας του νομού Πρέβεζας (Λάκκα 
Λελόβου), η οποία είναι μια όμορφη κοιλάδα 
που περιλαμβάνει τα χωριά Κρανιά, Τύρια, Ρι-
ζοβούνι (Ποδογόρα), Γαλατά (Μπουλιμέτι), 
Ζερβό, Παπαδάτες, Μελιανά, Άσσο (Νάσαρι), 
Νικολίτσι, Ελιά (Ντάρα), Πλατάνια. Παραδοσια-
κά στη Λάκκα Λελόβου υπάγονταν και τα χωριά 
Στεφάνη (Καντζάς), στη νότια είσοδο της κοι-
λάδας, και Ρωμιά στα ανατολικά, όπως πιστο-
ποιείται από τις κτηματικές ιδιοκτησίες τους. 

Η κοιλάδα σχηματίζεται μεταξύ των βουνών 
Θεσπρωτικά όρη (Μπαλντενέζι) στα δυτικά με 
υψόμετρο 1.250 μέτρα και Τσούκα Ποδογόρα-
Ζαρκοράχη στα ανατολικά με υψόμετρο 1.270 
μέτρα. Περιλαμβάνει, επίσης, τη λίμνη Μαυρή, 

η οποία αποξηράνθηκε περί το 1960. 
Η ονομασία τα Λέλοβα είναι πολύ παλιά με 

άγνωστη προέλευση. Πάντως, στην κεντρική 
εκκλησία του χωριού Παναγία η Λαμποβίτισσα 
που χτίστηκε το 1794 επί Αλή πασά Ιωαννίνων, 
υπάρχει επιγραφή σε κεραμικό με το έτος 1429 
προερχόμενη από την προηγούμενη εκκλησία 
που κατεδαφίστηκε (μετόχι). Η τοπική παράδο-
ση αναφέρεται σε συνοίκηση δύο μικρότερων 
χωριών από τα δύο άκρα του χωριού. Ως πιθανή 
αρχή της συνοίκησης των δύο ακραίων αρχαιό-
τερων χωριών (απάνω και κάτω μαχαλάς σήμε-
ρα) μπορεί να θεωρηθεί η εποχή καταστροφής 
της πόλεως Λάμποβο στη Βόρεια Ήπειρο, από 
όπου προέρχεται και η πολιούχος εικόνα του 
χωριού. Το χώρο της σημερινής Παναγίας Λα-
μποβίτισσας στο κέντρο του χωριού κατείχε η 
ομώνυμη μονή, μετόχι της φημισμένης σταυρο-
πηγιακής μονής του Λαμπόβου. 

Σε ολόκληρη τη Βαλκανική δεν υφίσταται 
χωριό με την ίδια ονομασία (Λέλοβα ή Λέλοβο). 
Μόνο στη Μακεδονία κοντά στο Κιλκίς βρίσκε-
ται χωριό στο όρος Κρούσσια με την παλαιά 
ονομασία Λέλοβο (το), που έχει μετονομαστεί 
σε Άγιος Αντώνιος. 

(πηγή: wikipedia)
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Βασίλειος Τσιάτσος, International Instructor, IV Degree ITF, 4 Dan 
Πτυχιούχος  Προπονητής-Εξεταστής  TKD  Α.Ο.Τ.Ε.  I.T.F  Τηλ. 6947 207 924 

 
                       
 

 

Τι είναι το taekwondo; 
Το taekwondo είναι μία πολεμική τέχνη που έχει ως σκοπό της να διδάξει στα παιδιά την αυτοάμυνα, το τι σημαί-
νει σωστός και υγιείς αθλητισμός, αλλά και να τα βοηθήσει στο να πλάσουν έναν καλό χαρακτήρα. 
Το taekwondo δεν θέλει να δημιουργήσει ανθρώπους που με την πρώτη ευκαιρία που θα τους δοθεί να δείξουν  
την υπεροχή τους, αντιθέτως, οι μαθητές του taekwondo θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την πολεμική τέχνη μόνο 
σε περίπτωση ανάγκης. 
 

Η ΕΛΙΑ  
Το δένδρο της ζωής 
 

 ελιά είναι γνωστή από τους αρχαιότα-
τους χρόνους και πιθανότατα κατάγεται 

από το χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Σύμ-
φωνα με την αρχαία ελληνική παράδοση η 
πρώτη ελιά φυτεύτηκε στην Αθήνα από τη θεά 
Αθηνά, η οποία κέρδισε με την προσφορά της 
αυτή τον ανταγωνιστή της στη διεκδίκηση της 
πόλης, Ποσειδώνα.  

Οι Έλληνες επομένως θεωρούνται ο πρώτος 
λαός που καλλιέργησε το πολύτιμο αυτό δέν-
δρο στο χώρο της Μεσογείου και λέγεται ότι τη 
μετέφεραν εδώ είτε Έλληνες άποικοι είτε Φοί-
νικες έμποροι. 

Η 

Σχέδιο © Eva Aulmann, 1997 
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Τα είδη και η καλλιέργεια 
 
Υπάρχουν είκοσι περίπου είδη και ποικιλίες  
ελιάς και το δένδρο ευδοκιμεί σε εύκρατο κλίμα 
χωρίς ακρότητες στη θερμοκρασία και την υγρα-
σία. Γι’ αυτό άλλωστε είναι διαδεδομένη στη 
μεσογειακή ζώνη, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογα-
λία, Ιταλία, Αλγερία και αλλού. Ευδοκιμεί σε 
πολλές περιοχές, αρκεί η θερμοκρασία να μην 
κατέρχεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα κά-
τω από το μηδέν. Καταλληλότερες περιοχές για 
την καλλιέργειά της θεωρούνται οι παραθαλάσ-
σιες. Τα δένδρα φυτεύονται σε ευθείες σειρές ή 
ρομβοειδείς διατάξεις, ανάλογα με την ποικιλία 
και την ποιότητα του εδάφους. 
 
Συγκομιδή 
 
Ο καρπός της ελιάς ωριμάζει στα μέσα του Φθι-
νοπώρου, οπότε ξεκινά και η συγκομιδή του, το 
γνωστό λιομάζωμα. Η ελιά παραδοσιακά μαζεύ-
εται με το χέρι και το μάζεμα αυτό αποτελεί εδώ 
και αιώνες σημαντική αγροτική δραστηριότητα 
σε πολλές περιοχές της Μεσογείου. Ακόμη και 
σήμερα συνεχίζεται ο παραδοσιακός αυτός τρό-
πος συγκομιδής με τη χρήση κάποιων εργαλεί-
ων, όπως τα χτένια, με τα οποία χτενίζονται τα 
κλαδιά και ο καρπός πέφτει στο στρωμένο με τα 
ειδικά δίχτυα έδαφος. Οι αγρότες τινάζουν τις 
άκρες από τα δίχτυα ή τα λιόπανα και δημιουρ-
γούνται σωροί που θα καθαριστούν με το χέρι 
από τα κλαδιά και θα τοποθετηθούν σε ειδικά 
δοχεία για τη μεταφορά τους στα ελαιοτριβεία, 
όπου θα μετατραπούν στο πολύτιμο χρυσοκίτρι-
νο υγρό. 

Ο καρπός της ελιάς είναι βασικό είδος στη 
μεσογειακή διατροφή τόσο ως εδώδιμος όσο και 
επειδή από αυτόν παράγεται το λάδι. Ο καρπός 
είναι θαυμάσια πηγή μονοακόρεστων λιπαρών 
οξέων. Η ελιά παρέχει φυτικές ίνες και μέταλλα 
στον οργανισμό κι είναι πηγή της βιταμίνης Ε 

που είναι φυσικό αντιοξειδωτικό. Θεωρείται,  
επίσης, ότι η βιταμίνη Ε επιδρά στις αλλοιώσεις 
των κυτταρικών μεμβρανών και καταπολεμά 
την οστεοπόρωση. 
 
 
 
Η ελιά ως σύμβολο 
 
Λόγω του σημαντικού ρόλου που έπαιξε η ελιά 
ανά τους αιώνες στην καθημερινότητα των λαών 
της Μεσογείου και ειδικότερα στην Ελλάδα, τα 
κλαδιά, ο καρπός αλλά και το ελαιόλαδο, ο χυ-
μός του ελαιόδεντρου έχουν συμβολικό χαρα-
κτήρα κι κατέχουν σημαντική θέση σε διάφορες 
δραστηριότητες της ζωής των κατοίκων της πε-
ριοχής. 

Ας μη λησμονούμε πως οι Έλληνες αγωνίζο-
νταν στους ολυμπιακούς αγώνες για ένα κλαδί 
ελιάς, τον κότινο, το περιστέρι του Νώε επέ-
στρεψε με ένα κλαδί ελιάς στο ράμφος του και 
στην περιοχή μας πολλές οικογένειες ζουν καλ-
λιεργώντας το ιερό αυτό δένδρο έτσι όπως τους 
παραδόθηκε από τους παππούδες τους στο πέ-
ρασμα των αιώνων. 

Η Ελλάδα θα πρέπει να στηρίξει και να αυ-
ξήσει την καλλιέργεια των ελαιοδέντρων αλλά 
και την τιμή του διαφημίζοντας σε ολόκληρο 
τον κόσμο το πολύτιμο αυτό προϊόν της. Τα τε-
λευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα 
προς αυτήν την κατεύθυνση και ταξιδεύοντας 
προς την Αθήνα βλέπει κανείς την Αιτωλοακαρ-
νανία να έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο     
ελαιώνα αξιοποιώντας έτσι το άγονο έδαφός 
της. Καλό θα ήταν να ακολουθήσουν το παρά-
δειγμα αυτό και άλλες περιοχές της χώρας μας 
και οι νέοι μας να ασχοληθούν σοβαρά με αυτήν 
τη μορφή αγροτικής καλλιέργειας αντί να βρί-
σκουν εύκολη τη λύση της μετανάστευσης και 
της απομάκρυνσης από τη χώρα παραγωγικού 
εργατικού δυναμικού. 
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Συνέντευξη  που μας παραχώρησε  η διευθύντρια  
του Γυμνασίου  Θεσπρωτικού  κ. Φρειδερίκη  Νάσση 

 
Με ποια κριτήρια επιλέξατε τη 
φιλοσοφική; Αγαπούσατε τα 
παιδιά ή προέκυψε; 
 
Δύο υπήρξαν τα βασικά κρι-
τήρια στην επιλογή του επαγ-
γέλματος ή, μάλλον, του λει-
τουργήματος, το οποίο σήμε-
ρα εξακολουθώ να υπηρετώ.  

Η αγάπη για τα παιδιά  
αφενός και το πάθος και η 
λαχτάρα να εντρυφήσω μέσα 
στο απαύγασμα των αρχαίων 
αλλά και των σύγχρονων Ελ-
λήνων φιλοσόφων, συγγρα-
φέων και ποιητών, με στόχο 
την κατάκτηση της γνώσης 
και τη μετάδοσή της στους 
μαθητές μου αλλά και την 
καλλιέργεια της ψυχής μου, 
εφόδιο πολύτιμο στην άσκη-
ση του παιδαγωγικού ρόλου, 
βαρύνουσας σημασίας στο 
εκπαιδευτικό έργο.  
 
Ποιες οι διαφορές των καθηγη-
τών του τότε και του σήμερα; 
 
Οι παλιότεροι δάσκαλοι υπήρ-
ξαν ιδιαίτερα αυστηροί κατά 
την άσκηση των καθηκόντων 
τους, πιστοί στην παραδοσιακή 
μορφή εκπαίδευσης, η οποία 
κυριαρχούσε τότε. Οι εποχές 
και οι συνθήκες ήσαν τέτοιες 
που ευνοούσαν αυτόν τον 
τρόπο διδασκαλίας, ο οποίος 
είχε ως έρεισμα τον φόβο του 
μαθητή προς τον δάσκαλο 
κατά κύριο λόγο και δευτε-
ρευόντως  τον σεβασμό.  

Το κοινωνικό σύνολο ευ-
νοούσε, με τις τότε ισχύουσες 
αντιλήψεις, αυτή τη συμπερι-
φορά και ορισμένοι δάσκαλοι 
ίσως να έφταναν και σε υπερ-
βολές στην άσκηση των κα-
θηκόντων τους. Υπήρχαν, βέ-

βαια, ανάμεσά τους και τότε 
φωτισμένοι δάσκαλοι που κα-
τάφερναν να συνθέτουν την 
αυταρχική μέθοδο διδασκα-
λίας με τη δύναμη της αγάπης 
προς τους μαθητές τους και 
ακολουθώντας την ψυχή τους 
μετέδιδαν τις γνώσεις εμπνέ-
οντας και όχι απαιτώντας τον 
σεβασμό, αποτελώντας με το 
παράδειγμά τους φωτεινά 
σύμβολα για μαθητές και πο-
λίτες. 

Σήμερα ο καθηγητής κα-
λείται να ξεπεράσει τα προ-
σωπικά, οικογενειακά, οικο-
νομικά προβλήματα, τα οποία 
ως πολίτης και αυτός μιας 
πατρίδας σε κρίση έχει, και 
να ακολουθήσει κι εκείνος 
την ψυχή του που ακόμη στέ-
κεται όρθια σε πείσμα των 
καιρών, για να μεταδώσει τη 
γνώση, να παραγάγει κρίση, 
να διαμορφώσει χαρακτήρες 
καλούς καγαθούς. Και στα 31 
χρόνια της υπηρεσίας μου 
μπορώ υπεύθυνα να πω πως 
στη μεγάλη τους πλειοψηφία 
οι εκπαιδευτικοί μας υπερ-
βαίνουν εαυτόν και δυνάμεις, 
προκειμένου να παράσχουν 
στα παιδιά μας τους γλυκείς 
καρπούς της Παιδείας. 
 
Νιώθετε υπερήφανη που μπο-
ρείτε να δώσετε τις γνώσεις 
στους μικρότερούς σας; 
 
Το πεδίο της γνώσης είναι 
ευρύ, ατελεύτητο και άπειρο. 
Ουδείς είναι πανεπιστήμων. 
Ο δάσκαλος, όπως και κάθε 
έμφρων άνθρωπος, ουδέποτε 
σταματά να μαθαίνει. Μία 
μονάχα ζωή η οποία μας χα-
ρίζεται από τον Δημιουργό 
μας, δεν είναι αρκετή, ώστε 

να κατορθώσει κάθε παιδα-
γωγός να αποθηκεύσει όλες 
αυτές τις γνώσεις, των οποίων 
οὐκ ἔσται τέλος, και να τις 
μεταδώσει.  

Για τον λόγο αυτό τα συ-
ναισθήματα είναι ανάμεικτα. 
Συγκίνηση για τα χρόνια που 
έφυγαν και τις στιγμές που 
άφησες, ίσως, ανεκμετάλλευ-
τες σε αυτόν τον αγώνα κα-
τάκτησης της γνώσης, ικανο-
ποίηση, όταν πιστεύεις ότι 
στο βαθμό του ανθρωπίνως 
δυνατού προσπάθησες να 
πράξεις το καθήκον σου, και 
έντονο προβληματισμό για 
όλα εκείνα που δεν έκανες, 
γιατί ως άνθρωπος έπρεπε να 
υπηρετήσεις και άλλους σκο-
πούς, το ίδιο με την Παιδεία 
ιερούς, όπως η οικογένεια. 

Κοιτάζοντας, όμως, στα μά-
τια τα παιδιά σου νιώθεις μέ-
σα σου τη σιγουριά ότι εκείνα 
θα συνεχίσουν αυτό που εσύ, 
ίσως, άφησες μισό, αποδει-
κνύοντας ότι μέσα από δύ-
σκολες εποχές αναδείχθηκαν 
και θα αναδεικνύονται μεγά-
λες και καινοτόμες ιδέες και 
φωτισμένα μυαλά.  
 
Ως η κεφαλή του σχολείου έχετε 
και τη μεγαλύτερη ευθύνη για 
το παραμικρό που μπορεί να 
συμβεί. Τι συναισθήματα σας 
προκαλεί αυτό; 
 
Ο ρόλος του διευθυντή ενός 
σχολείου είναι σύνθετος και 
ιδιαίτερα δύσκολος. 

Ο διευθυντής ενός σχολείου 
δεν έχει να κάνει με ενήλικες, 
οι οποίοι φέρουν ακέραια την 
ευθύνη για τις πράξεις τους, 
αλλά με μικρά παιδιά για τα 
οποία είναι και υπεύθυνος. 
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Πέραν αυτού είναι επικε-
φαλής ενός συλλόγου ο οποίος 
αποτελείται από συναδέλφους 
με διαφορετικούς χαρακτήρες 
και ειδικότητες, τα οποία κα-
λείται να συνθέσει με τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο, προ-
κειμένου να επιτυγχάνει την 
εύρυθμη λειτουργία του σχο-
λείου. 

Είναι υπεύθυνος και υπό-
λογος απέναντι στον σύλλογο 
των γονέων και κηδεμόνων, 
οι οποίοι ζητούν τα παιδιά 
τους να αισθάνονται και να 
είναι ασφαλή εντός του σχο-
λικού χώρου, να μεταφέρο-
νται με ασφάλεια προς και 
από το σχολείο και να επι-
στρέφουν στο σπίτι τους πιο 
πλούσια σε γνώσεις και αρε-
τές. 

Και εκτός όλων αυτών ο 
διευθυντής έχει να δώσει λόγο 
και στους προϊσταμένους του 
για την εύρυθμη λειτουργία 
του σχολείου για την οποία 
είναι, επίσης, υπεύθυνος. 

Όπως αντιλαμβάνεσθε, δεν 
είναι εύκολος αυτός ο ρόλος 
και απαιτεί μεγάλη ψυχική 
και σωματική κόπωση και δι-
αρκή εγρήγορση.  
 
Αν μπορούσατε να αλλάξετε 
κάτι στην εκπαίδευση, τι θα 
ήταν αυτό; 
 
Είναι πολλές οι αλλαγές που 
θα επιθυμούσα να γίνουν 
στην εκπαίδευση. Μία από 
αυτές είναι να δοθεί στους 
μαθητές η δυνατότητα να κα-
τακτήσουν τη γνώση βασιζό-
μενοι στις δικές τους δυνά-
μεις, ψυχικές και πνευματικές, 
και να την επιδιώξουν με την 
καθοδήγηση των δασκάλων 
τους, να δοθεί μεγαλύτερη 
σημασία στην κριτική σκέψη 
και όχι στη στείρα απομνη-

μόνευση, με αποτέλεσμα κά-
θε σχολείο να λειτουργεί δη-
μιουργώντας μία κυψέλη πα-
ραγωγής κρίσης και γνώσης.  

Θεωρώ, όμως, ότι απαραί-
τητη προϋπόθεση των αλλα-
γών και μεταρρυθμίσεων, τις 
οποίες καλούμαστε να ανα-
πτύξουμε στα σχολεία μας, 
είναι να κάνουμε όλοι την 
αυτοκριτική μας, να αντιληφ-
θούμε τα λάθη μας στο πέρα-
σμα των καιρών και να τα δι-
ορθώσουμε, προκειμένου να 
δώσουμε στα παιδιά μας την 
Παιδεία που δικαιούνται. 
 
Ποιες είναι οι απαιτήσεις σας 
και ποια τα παράπονά σας 
από τους μαθητές; 
  
Ζητώ από τους μαθητές μου 
να έχουν ως γνώμονα όλων 
τους των ενεργειών αλλά και 
των αιτημάτων που θέτουν, 
τον σεβασμό και, κυρίως, τον 
αυτοσεβασμό.  

Ας μη λησμονούμε ότι οι 
μαθητές του Γυμνασίου βρί-
σκονται στο κατώφλι της  
εφηβείας και δικαιούνται να 
διαπράττουν και το λάθος. 

Εκείνο, όμως, που δε δι-
καιούνται είναι να επιδεικνύ-
ουν άνευ αιτίας διαρκή άρνηση 
και παραβατικότητα με μονα-
δικό σκοπό να επιβληθούν 
στους συμμαθητές τους, να 
προκαλέσουν και να αποφύ-
γουν το μάθημα. 

Το έχω τονίσει πολλάκις 
και το επαναλαμβάνω πως, 
όταν οι καθηγητές σέβονται 
τους μαθητές τους και το απο-
δεικνύουν έμπρακτα εντός και 
εκτός αιθουσών, το αυτό ανα-
μένουν να πράξουν και οι μα-
θητές. Να σέβονται εκείνους 
που τους σέβονται. Εκείνους 
που διανύουν πολλά χιλιόμε-
τρα καθημερινά για να βρί-

σκονται στις τάξεις τους στην 
ώρα τους και αναλώνονται 
ψυχικά και σωματικά για να 
αντεπεξέλθουν στις απαιτή-
σεις του δύσκολου ρόλου 
τους. 

Οι μαθητές του Γυμνασίου 
Θεσπρωτικού έχουν αποδεί-
ξει ότι γνωρίζουν να εκτιμούν 
το έργο των καθηγητών τους 
και να το αξιοποιούν για την 
επίτευξη των υψηλών στόχων 
που ως μαθητές αυτού του 
σχολείου έχουν θέσει. 
 
Τι εντύπωση πιστεύετε πως 
έχουν σχηματίσει οι μαθητές 
για σας; 
 
Θέλω να πιστεύω πως η γνώ-
μη των μαθητών μου για το 
πρόσωπό μου και τα συναι-
σθήματά τους βασίζονται 
στην αμοιβαία εκτίμηση, την 
εμπιστοσύνη και τον σεβα-
σμό, τα οποία πρέπει να συν-
δέουν τα μέλη μιας κοινότη-
τας, όπως η σχολική.  
 
Έχετε επηρεαστεί ποτέ από τις 
βαθμολογίες άλλων καθηγη-
τών; 
 
Συνηθίζω να βασίζω τη βαθ-
μολόγηση των γραπτών και 
της προφορικής επίδοσης των 
μαθητών μου στην καθημερι-
νή τριβή μέσα στην τάξη και 
την εικόνα την οποία σχημα-
τίζω για τον καθένα τους λε-
πτό προς λεπτό.  

Σέβομαι τον τρόπο με τον 
οποίο επιτελούν το έργο τους 
οι συνάδελφοί μου και ακούω 
με προσοχή και τις δικές τους 
απόψεις.  

Η βαθμολογία άλλων συ-
ναδέλφων παλαιότερων από 
εμένα τα πρώτα χρόνια της 
θητείας μου ομολογώ πως με 
προβλημάτισε, ιδιαίτερα όταν 
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αυτή διέφερε κατά πολύ από 
τη δική μου, αλλά δεν επηρέ-
ασε την τελική βαθμολόγηση, 
επειδή δεν ήταν η αυτή με τα 
δικά μου κριτήρια και τις επι-
λογές. 
 
Έχετε ακούσει κάποιο κακό 
σχόλιο από μαθητή που να 
σας πείραξε σε τέτοιο βαθμό, 
ώστε να αλλάξετε τον τρόπο 
που διδάσκετε; 
 
Στο εκπαιδευτικό μας έργο, 
ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια, δο-
κιμάζουμε τρόπους, οι οποίοι 
θα μας οδηγήσουν και στο 
επιθυμητό αποτέλεσμα. Ορι-
σμένες φορές τροποποιούμε 
και τον τρόπο διδασκαλίας, 
όταν διαπιστώνουμε ότι αυ-
τός δεν αποδίδει τον αναμε-

νόμενο καρπό για τους μαθη-
τές μας. Σχόλια αρνητικά 
πρέπει να γίνονται για τη 
βελτίωσή μας και οφείλουμε 
να ενθαρρύνουμε τους μαθη-
τές μας να τα εξωτερικεύουν 
καλοπροαίρετα και εποικο-
δομητικά και όχι να τα φιμώ-
νουμε. 
 
Τέλος, πώς νιώθετε κάθε φο-
ρά που σας φέρνουν έναν μα-
θητή στο γραφείο κι εσείς 
πρέπει να του δώσετε την ανά-
λογη τιμωρία; 
 
Είναι ακριβώς το ίδιο συναί-
σθημα το οποίο νιώθει μία 
μητέρα, όταν καλείται να τι-
μωρήσει το παιδί της για κά-
ποιο του παράπτωμα, το οποίο, 
αν μείνει ατιμώρητο, ενδέχε-

ται να το οδηγήσει σε δρό-
μους επικίνδυνους και κατα-
στροφικούς για τη μελλοντι-
κή του πορεία. 

Ομολογώ πως θλίβομαι 
κάθε φορά που καλούμαι να 
επιβάλω κάποια ποινή, αλλά 
το καθήκον μου για τη δια-
σφάλιση της ηρεμίας, της κα-
λής λειτουργίας του σχολείου, 
της ασφάλειας των μαθητών 
και, πρωτίστως, της επίτευ-
ξης, μέσω αυτής της ποινής, 
της βελτίωσης της συμπερι-
φοράς του τιμωρημένου και 
της μεταμέλειας αποτελεί 
προσωπική ευθύνη απέναντι 
στη δική μου συνειδησιακή 
τάξη και τους γονείς των μα-
θητών μου. 

Παπαδήμα Πανωραία 
 

 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ  
 
Το σχολείο μας πραγματοποίησε διδακτική επίσκεψη στην πόλη των Ιωαννίνων, την Τρίτη 20-11-
2012, εντός του ωραρίου των μαθημάτων. Η μετακίνηση έγινε με δύο λεωφορεία του ταξιδιωτικού 
γραφείου Κοσμάς Tours. 

Με την επίσκεψη αυτή είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννί-
νων, να θαυμάσουμε τα εκθέματά του και να παρακολουθήσουμε τη θεατρική παράσταση «Τα δεκα-
τρία ρολόγια» του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων. 

Οι συμμαθητές μας, οι οποίοι διαμένουν σε απομακρυσμένα χωριά της περιοχής μας και σπάνια 
τους δίνεται αυτή η δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά μία ενδιαφέρουσα και κατάλληλη για 
την ηλικία τους θεατρική παράσταση, ενθουσιάστηκαν τόσο, ώστε ορισμένοι εξέφρασαν την επιθυ-
μία να επισκεφθούμε ξανά τα Ιωάννινα και να ξαναδούμε την παράσταση αυτή. 

Η επίσκεψη αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε εντός του ωραρίου διδασκαλίας του σχολείου, και οι 
εντυπώσεις των συμμαθητών μας, μάς έδωσαν την ευκαιρία για μία ακόμη φορά να αντιληφθούμε 
πόσο σημαντικό είναι για μας να κατακτούμε τη γνώση όχι μόνο μέσα στις τάξεις αλλά και σε επι-
σκέψεις σαν κι αυτήν σε χώρους που παράγουν πολιτισμό και παιδεία.  

Συγχαίρουμε τους συμμαθητές μας για την άψογη συμπεριφορά την οποία επέδειξαν κατά την επί-
σκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο και την παρακολούθηση της παράστασης ακολουθώντας τις υπο-
δείξεις των συνοδών καθηγητών μας και σεβόμενοι τη μαθητική μας ιδιότητα. 

Ευχόμαστε να γίνουν και άλλες διδακτικές επισκέψεις σαν κι αυτή. 
Φώτης Μάτης 
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Το Γυμνάσιο  του Θεσπρωτικού είναι ένα σχολείο 
που καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε να μην 
επιβαρύνει το περιβάλλον έχοντας τοποθετήσει 
κάδους ανακύκλωσης στον περιβάλλοντα χώρο  
του σχολείου. 

Επιπλέον το σχολείο μας με αυτόν τον  
τρόπο θέλει να παρακινήσει τους τοπικούς 
παράγοντες, ώστε να ακολουθηθεί αυτή η  
προσπάθεια και στα υπόλοιπα σημεία του 
χωριού. Ιδιαίτερα στο νέο Δημοτικό σχολείο 
του χωριού αλλά και στο δημοτικό μας στάδιο            

                                                                                                  
                                                                                             Θεοδώρα Μπόμπορη   

 

 

 

Τα μηχανάκια του κινδύνου 
 

της Φρειδερίκης Νάσση  
 

α συναντάς συχνά στον δρόμο σου. Πριν 
προλάβεις να καταλάβεις, περνούν δίπλα 

σου με ιλιγγιώδη ταχύτητα και χάνονται στο τέ-
λος του δρόμου με τον εκκωφαντικό θόρυβο 
από την πειραγμένη εξάτμισή τους. 

Πάνω τους σε ρόλο οδηγού νεαρά, ανήλικα 
τις περισσότερες φορές, παιδιά. Δικά μας παιδιά.  

Παιδιά του γείτονα στη γειτονιά μας, του 
συγγενή και του συγχωριανού στο χωριό μας, 
του συνδημότη στην πόλη μας. Παιδιά που στο 
βωμό μιας κακώς εννοούμενης επίδειξης καβα-
λάνε τη μηχανή τους χορεύοντας προκλητικά με 
τον θάνατο. 

Πολλά από αυτά δεν έχουν άδεια οδήγησης. 
Έμαθαν να οδηγούν με τη βοήθεια κάποιου φί-
λου, συγγενή ή του πατέρα τους στα χωράφια 
και τις αλάνες του χωριού τους, στους απόμε-
ρους δρόμους της γειτονιάς και των πόλεών μας. 

Δεν είναι λίγες οι φορές που θρηνούμε θύματα. 
Δεν είναι λίγες οι φορές που ο χορός αυτός με 

τον θάνατο έχει τραγική κατάληξη πάνω στην 
άσφαλτο.  

Μανάδες μοιρολογούν, αδελφές κλαίνε σπα-
ρακτικά, πατεράδες πασχίζουν να ξεπεράσουν 
τις ενοχές τους. Να ζήσουν με αυτές. 

Άλλες φορές πάλι οδηγοί άλλων οχημάτων 
βλέπουν σε μια στιγμή τη ζωή τους να κατα-
στρέφεται με τα μηχανάκια ένα σωρό σίδερα 
κάτω από τις ρόδες τους. Και δεν είναι λίγες οι 
φορές που αθώοι πεζοί πληρώνουν με το αίμα 
τους το πάθος της ταχύτητας. 

Η χώρα μας αναδεικνύεται πρώτη στην Ευ-
ρώπη κάθε χρόνο σε τροχαία δυστυχήματα. Μια 
μικρή κωμόπολη εξαφανίζεται ετησίως από τον 
χάρτη της. Και οι νεκροί, που ενίοτε ξεπερνούν 
τις 2.000, στην πλειοψηφία τους είναι νεαρά  
άτομα που με τον θάνατό τους ή την αναπηρία 
τους στερούν τη χώρα μας από εργατικό παρα-
γωγικό δυναμικό. 

Είμαστε λαός που δύσκολα τιθασεύεται. Δύ-

Τ 

ΕΝΑ  ΟΝΕΙΡΟ 
 
ΓΙΑ  ΤΟ  ΠΡΑΣΙΝΟ  
 
ΑΥΡΙΟ !!!!!!                 
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σκολα υπακούει σε κανόνες και τηρεί τους νό-
μους. Δυσήνιος λαός. Αυτή η αγάπη για την  
ελευθερία σε όλες της τις μορφές μας οδήγησε 
σε χρυσές σελίδες δόξας και πνευματικής ανά-
τασης αλλά και έθεσε τη χώρα μας σε σοβαρούς 
κινδύνους στο πέρασμα του χρόνου.  

Όμως, ό,τι έχει να κάνει με τη ζωή των παι-
διών μας δεν πρέπει να το δούμε αδιάφορα, με 
τη δικαιολογία ότι δεν αφορά τα δικά μας παι-
διά αλλά των διπλανών μας.  

Όλοι μαζί οι σώφρονες δημότες και πολίτες 
αυτής τη χώρας θα πρέπει να απαιτήσουμε τη 
διαρκή αστυνόμευση και τους αυστηρούς ελέγ-
χους, ώστε να μην οδηγούν τα παιδιά μας μηχα-
νάκια επικίνδυνα και, μάλιστα, χωρίς διπλώματα. 
Θα πρέπει να δίνονται μαθήματα κυκλοφορια-
κής αγωγής στα σχολεία μας από τα αρμόδια 
όργανα της τροχαίας με σκοπό να μυήσουν τους 
μικρούς μαθητές μας στην κυκλοφοριακή αγωγή 
και τους κανόνες που τη διέπουν.  

Πρωτίστως, όμως, οφείλουν οι γονείς να συ-
νειδητοποιήσουν το μέγεθος των δικών τους ευ-
θυνών. Ένας υπεύθυνος πατέρας δεν επιτρέπει 
στο ανήλικο παιδί του να οδηγεί χωρίς δίπλωμα 
πολύ περισσότερο δε δεν επιτρέπεται να αγορά-
ζει μηχανάκι υποκύπτοντας στις παιδικές απαι-
τήσεις από υπερβολική αγάπη που στην περί-
πτωση αυτή γίνεται ανευθυνότητα.  

Υπεύθυνοι για την ασφάλεια των μικρών 
παιδιών είναι οι γονείς στο σπίτι, οι δάσκαλοι 
στο σχολείο, οι αστυνομικοί στους δρόμους. 
Αυτά τα πρόσωπα θα είναι και οι ηθικοί αυ-
τουργοί, αν τα παιδιά κινδυνεύσουν. Τα παιδιά 

είναι παιδιά και δεν έχουν συναίσθηση του κιν-
δύνου. Οι ενήλικες είναι εκείνοι οι οποίοι κατά 
κύριο λόγο οφείλουν να περιφρουρήσουν με 
κάθε τρόπο την ασφάλεια των παιδιών και τη 
ζωή τους καθώς και των συμπολιτών τους.   

Να αναλάβουμε, λοιπόν, όλοι τις ευθύνες μας, 
γονείς και πολίτες αυτής της τάλαινας χώρας, 
της οποίας η σημερινή κατάσταση είναι απότοκο 
αυτής ακριβώς της ανευθυνότητας και ανωριμό-
τητας ορισμένων. Και αυτό οφείλουμε να πρά-
ξουμε και οι δημότες της περιοχής μας, στην 
οποία παρατηρούνται επίσης παρόμοια φαινό-
μενα με τραγικά δυστυχώς αποτελέσματα. 

Ας μην υπάρξει στο εξής μηχανάκι με οδηγό 
ανήλικο στους δρόμους της περιοχής μας. Μη-
χανάκι με επικίνδυνη οδήγηση. Οδηγός χωρίς 
δίπλωμα. 

Ας είναι η περιοχή μας πρωτοπόρα και σε 
αυτόν τον τομέα, όπως υπήρξε μπροστάρισσα 
στις τέχνες και τα γράμματα. Στο επιχειρηματι-
κό δαιμόνιο. Στην καθαριότητα. Στην αγάπη για 
τον τόπο. Τα ήθη και τα έθιμά μας.  

 Γονείς, δάσκαλοι και αστυνομία να δώσουμε 
στα παιδιά μας να καταλάβουν πως ορισμένες 
απαγορεύσεις γίνονται για το δικό τους καλό. 
Και πως, όταν ενηλικιωθούν, θα μας είναι ευ-
γνώμονες, γιατί με αυτές ακριβώς τις απαγο-
ρεύσεις τους δώσαμε την ευκαιρία να μας εκ-
φράσουν τις ευχαριστίες τους ακμαίοι και ζω-
ντανοί, δημιουργικό και παραγωγικό δυναμικό 
της χώρας μας. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Roman Dekan 
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΥ  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΙΝΤΖΟΥ  

 
Ο τεχνικός του Κεραυνού Ευάγγελος Φίντζος 
φάνηκε αισιόδοξος ενόψει της πρεμιέρας του 
πρωταθλήματος  της Δ΄ Εθνικής κατηγορίας. 
 
Πώς δικαιολογείτε τις συνεχόμενες κακές εμφα-
νίσεις της ομάδας στο βασικό στάδιο της προε-
τοιμασίας; 
 
Η σκληρή δουλειά στο στάδιο της προετοιμασίας 
δημιούργησε κούραση στους παίκτες, ώστε να  
μην μπορούν να αποδώσουν στο επιθυμητό απο-
τέλεσμα. Ένας ακόμη λόγος είναι πως πολλοί 
νέοι παίκτες δεν ξέρουν ο ένας το παιχνίδι του 
άλλου. 
 
Τι αλλάξατε στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας 
σε σχέση με την περσινή  χρονιά; 
 
Το ποδόσφαιρο πάντα είναι ίδιο. Η ποιότητα 
των παικτών αλλάζει από κατηγορία σε κατηγο-
ρία και η σκοπιμότητα για κάθε παιχνίδι. Πά-
ντως, εμείς πρέπει να προχωρήσουμε μία και 
δύο ταχύτητες μπροστά σε σχέση με πέρσι. 
 

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας την φετινή σεζόν; 
 
Οι προσδοκίες μου τη φετινή χρονιά είναι να 
αγωνιστούμε με αξιοπρέπεια, να κάνουμε την 
έδρα μας πολύ δυνατή και να αποφύγουμε από 
νωρίς τον υποβιβασμό, διότι δεν θα έχουμε άγ-
χος και θα αξιοποιήσουμε νέους παίκτες. 
 
Πώς περιμένετε να ανταπεξέλθουν οι νέες μετα-
γραφές; 
 
Οι νέοι παίκτες στην ομάδα είναι νέοι καλοί και 
ταλαντούχοι, πρέπει, όμως, να προσπαθήσουν να 
γίνουν ένα με τους παλιούς παίκτες και να δώ-
σουν το εκατό τα εκατό των δυνατοτήτων τους. 
 
Πώς σας φαίνεται η προσπάθεια των παιδιών 
ώστε να εμψυχώνουν την ομάδα; 
 
Πρέπει να είναι κοντά στην ομάδα και να την 
εμψυχώνουν, να χαίρονται και να λυπούνται μαζί 
με τους παίκτες και να χειροκροτούν κάθε προ-
σπάθεια. 

Δημοσθένης Τσιάτσος 
 

 
 
 

Συνέντευξη που παραχώρησαν οι οργανω-
μένοι οπαδοί του «Κεραυνού» Θεσπρωτικού  
 
Στη συνέντευξη που μας έδωσαν οι οργανωμένοι 
οπαδοί του «Κεραυνού» Θεσπρωτικού, μάς διαβε-
βαίωσαν πως θα σταθούν και τη φετινή χρονιά δυ-
ναμικά στο πλευρό της τοπικής ομάδας, θέλοντας  
με αυτή την προσπάθεια να ενισχύσουν την ομάδα, 
ώστε να  παραμείνει στην Δ΄ Εθνική κατηγορία. 
 
Επιπλέον μας δήλωσαν πως αισθάνονται την ανά-
γκη να ευχαριστήσουν θερμά τον πρόεδρο και 
τους παράγοντες του Κεραυνού που επέτρεψαν τη 
δωρεάν είσοδο στους μικρούς φίλους της ομάδας. 

 
Δημοσθένης Τσιάτσος 


