
Σας καλωσορίζουμε στην 

ιστοσελίδα του Σχολείου μας, 

του 6ου Γυμνασίου Γαλατσί-

ου. 

Εδώ μπορείτε να βρείτε πλη-

ροφορίες και στοιχεία για τη 

λειτουργία, τις υποδομές, το 

σύλλογο των διδασκόντων, 

τις μαθητικές κοινότητες και 

το σύλλογο γονέων & κηδε-

μόνων του σχολείου.  

Επίσης μπορείτε να διαβάσε-

τε το ηλεκτρονικό μας περιο-

δικό, τους «Ταξιδευτές», να 

ενημερωθείτε για τις εκδηλώ-

σεις μας και για τη δράση  

ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 

 

Δ 
ιαδραστική αίθουσα στο σχολείο μας  

Φέτος, στην αρχή 

της σχολικής χρόνιας, λει-

τούργησε για πρώτη φόρα η 

διαδραστική αίθουσα στο 

σχολείο μας. Στον χώρο αυτό 

υπάρχει ένας μεγάλος δια-

δραστικός πίνακας καθώς 

επίσης και tablet για το κάθε 

παιδί. Ο τρόπος αυτός εκμά-

θησης είναι ιδιαίτερα πρωτό-

γνωρος τόσο για τους καθη-

γητές όσο και για τα παιδιά –

μαθητές. Το μάθημα γίνεται 

ενδιαφέρον∙ επιπλέον έχουμε 

πρόσβαση σε φωτογραφικό 

υλικό και σε πηγές του Διαδι-

κτύου. Παρόλα αυτά η άμεση 

επικοινωνία μεταξύ μαθητή 

και καθηγητή είναι αναντι-

κατάστατη. Εξάλλου, στόχος 

της αξιοποίησης της τεχνολο-

γίας στο σχολείο μας είναι 

να διαφοροποιήσουμε το 

μάθημα, να επεκταθούμε και 

να εμβαθύνουμε σε θέματα 

και ζητήματα που μας απα-

σχολούν χωρίς όμως να ξε-

φύγουμε από τα πλαίσια του 

καθιερωμένου μαθήματος.  

Κρίμπαλη Νίκη Γ3 
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ΤΑΞΙΔΕΥ

των πολιτιστικών μας ομάδων ή 

να βρείτε χρήσιμα στοιχεία για 

την πόλη μας, καθώς και για την 

ιστορία του σχολείου μας.  

Τέλος – και αυτό το θεωρώ πολύ 

σημαντικό – σας δίνεται ένα 

προσωπικό βήμα, μια διαρκής 

δυνατότητα να επικοινωνείτε με 

το Σχολείο, να καταθέτετε τις 

απόψεις σας και να διατυπώνετε 

τις απορίες ή τις αντιρρήσεις 

σας. 

Σπεύδω, όμως, να τονίσω ότι για 

τους μαθητές και τις μαθήτριες 

το διαδίκτυο αποτελεί μεν 

εξυπηρετεί μεν τους στόχους 

και τους σκοπούς του σχολεί-

ου αλλά σε καμιά περίπτωση 

δε μπορεί να υποκαταστήσει 

τον εκπαιδευτικό και γενικό-

τερα την εκπαιδευτική διαδι-

κασία.  

Η χρήση του πρέπει να γίνε-

ται συνετά και ελεγχόμενα. 

Αλλιώς, από χρήσιμο εργα-

λείο μπορεί να καταστεί κα-

ταστροφικό και ολέθριο. 

Εύχομαι σε όλες και όλους 

καλή πλοήγηση!  

Μαριέτα Γ. Παππά Φιλόλογος 

Ζωγραφίζοντας τη         

διαδραστική αίθουσά μας. 
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Πολύ λίγα σχολεία 

σε όλη τη χώρα, μεταξύ των 

οποίων και το 6ο Γυμνάσιο 

Γαλατσίου, απέκτησαν ό,τι 

τελευταίο σε επίπεδο τεχνο-

λογίας. Πρόκειται για μια 

«έξυπνη» ψηφιακή τάξη 

(Smart Class), που αποτελεί-

ται από ένα διαδραστικό 

πίνακα, είκοσι επτά (27) tab-

lets, ένα laptop και ένα pc. 

Ο παραπάνω εξο-

πλισμός αποτελεί προσφορά 

της εταιρείας Samsung, σε 

συνεργασία με το Υπουργείο 

Παιδείας. Η ίδια εταιρεία 

ανέλαβε τη μελέτη και την 

εγκατάσταση του εξοπλισμού, 

καθώς και τη σχετική εκπαί-

δευση των εκπαιδευτικών του 

Σχολείου, συνολικής διάρ-

κειας 20 ωρών. Μέσω της 

«έξυπνης» τάξης επιτυγχάνε-

ται η περαιτέρω η εξοικείωση 

με τις Νέες Τεχνολογίες, αξιο-

ποιούνται επιπλέον πηγές 

μάθησης (άμεση χρήση online 

πηγών, αρθρογραφία, βίντεο 

κ.ά) και γίνεται πιο αποτελε-

σματική η διαδικασία της 

διδασκαλίας, αφού διατηρεί-

ται ζωντανό το ενδιαφέρον 

των μαθητών για το μάθημα 

και αυξάνεται η συμμετοχή 

σε αυτό.  Βέβαια, δεν πρέπει 

να ξεχνούμε ότι κεντρικός 

φορέας της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας εξακολουθεί να 

είναι ο εκπαιδευτικός. Η ζω-

ντανή, η πρόσωπο με πρόσω-

πο συνάντηση του εκπαιδευ-

τικού με το μαθητή του είναι 

και θα παραμείνει αναντικα-

τάστατη.  

Λ ειτουργία «έξυπνης» τάξης στο Σχολείο μας  

 

 

 

 

Ο μηχανισμός των 

Αντικυθήρων[1] (γνωστός και ως 

αστρολάβος των Αντικυθήρων 

ή υπολογιστής των 

Αντικυθήρων) είναι ένα αρχαίο 

τέχνημα που πιστεύεται ότι ήταν 

ένας αρχαίος αναλογικός [2][3], 

μηχανικός υπολογιστής και όργανο 

αστρονομικών παρατηρήσεων, που 

παρουσιάζει ομοιότητες με 

πολύπλοκο ωρολογιακό μηχανισμό.  
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‘Κ είνη τη νύχτα της σφαγής αφού τη σύντριψαν την Πόρτα 

Σαράντα ένα χρόνια ολοκληρώθηκαν φέτος από την ηρωική αντίσταση των φοιτητών 

του πολυτεχνείου απέναντι στην έλλειψη ελευθερίας και δημοκρατίας εξαιτίας της 

επτάχρονης τυρρανίας της χούντας των συνταγματαρχών. Στις 14 Νοεμβρίου 1973, οι 

φοιτητές του Πολυτεχνείου απέχουν απ’ τα 

μαθήματά τους, αυτοαποκαλούνται «Ελεύθεροι Πο-

λιορκημένοι», οχυρώνονται στο κτήριο της σχολής 

επί της οδού Πατησίων και από τον ανεξάρτητο ρα-

διοφωνικό σταθμό τους εκπέμπουν μηνύματα και 

καλούν τον κόσμο να συμμετάσχει στις δια-

δηλώσεις ενάντια στο καθεστώς της χούντας.  

Τα γεγονότα που συνέβησαν πριν και μετά 

την ημέρα της 17 Νοεμβρίου μας θυμίζουν ότι για την απόκτηση κάποιων αγαθών 

χρειάζονται αγώνες και θυσίες. Το ενωτικό πνεύμα 

και οι στόχοι του αγώνα των φοιτητών θα αγκαλιά-

ζουν για πάντα τις καρδιές μας. 

Για να τιμήσουμε αυτό το πνεύμα συγκεντρωθήκαμε και φέ-

τος ξαναφέρνοντας τη μνήμη των αγωνιστών και σε κλίμα 

ανάλογο πραγματοποιήσαμε την επέτειο του Πολυτεχνείου. 

Στην ημέρα αυτή μνήμης συμμετείχαν παιδιά από όλες τις 

τάξεις του σχολείου μας με τη βοήθεια των καθηγητών κας. 

Ιωαννίδου, κας. Μιχαλάκη, κας. Αγγελοπούλου και κας. Α-

βτζή. Αναγνώστηκε το χρονικό των αιματηρών εκείνων επει-

σοδίων, απαγγέλθηκαν ποιήματα σχετικά με τη μελανή αυτή 

περίοδο της ιστορίας μας και ακούστηκαν τραγούδια εκείνης 

της εποχής. 

Μπορούμε να πούμε ότι σήμερα 

είναι πιο επίκαιρος από ποτέ ο 

δρόμος του Νοέμβρη με το σύν-

θημα ΨΩΜΙ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΛΕΥ-

ΘΕΡΙΑ! Εμείς με τη σειρά μας 

λέμε ΟΧΙ στο σχολείο των απο-

κλεισμών, της φτώχειας και του 

υποσιτισμού, για να ξημερώ-

σουν καλύτερες μέρες για αυτόν 

τον τόπο, για να βγούμε από το 

σκοτάδι στο φως! 

 Νεφέλη Κουταλά  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%85%CE%B8%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%BD#cite_note-1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF_%28%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%85%CE%B8%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%BD#cite_note-2
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%85%CE%B8%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%BD#cite_note-3
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A9%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C&action=edit&redlink=1


Την Τετάρτη 19.11.2014 οι 

μαθητές του Α΄3 και του Α΄4, 

με συνοδούς την κα Ασλάνη, 

την κα Αναγνωστοπούλου 

και την κα Ιωαννίδου, επι-

σκέφθηκαν το Επιγραφικό 

Μουσείο, το οποίο βρίσκεται 

ανάμεσα από το Αρχαιολογι-

κό Μουσείο και το Πολυτε-

χνείο στην οδό Τοσίτσα. 

Το μουσείο στεγάζεται στη 

νότια πτέρυγα του ισογείου 

του κτηρίου του Εθνικού Αρ-

χαιολογικού Μουσείου. 

Οι χώροι του περιλαμβάνουν 

μία εξωτερική και μία εσωτε-

ρική αυλή, ένα προθάλαμο, 

ένδεκα αίθουσες, ένα ευρύ 

υπόστυλο διάδρομο σε σχήμα 

Π, ένα υπερώο, γραφεία, ερ-

γαστήριο συντήρησης ενεπί-

γραφων λίθινων μνημείων 

και χώρους υγιεινής.  

Το Επιγραφικό Μουσείο εί-

ναι μοναδικό στην Ελλάδα 

και το μεγαλύτερο στο είδος 

του στον κόσμο. 

Το Επιγραφικό μουσείο, το 

οποίο ιδρύθηκε το 1885, κατέ-

χει 13.536 επιγραφές, οι οποί-

ες είναι γραμμένες κατά κύ-

ριο λόγο στα ελληνικά. Χρο-

νολογικά καλύπτουν την 

περίοδο από τους πρώιμους 

ιστορικούς χρόνους έως τους 

παλαιοχριστιανικούς και 

προέρχονται κυρίως από την 

Ελλάδα.  

Σκοπός του μουσείου είναι η 

φύλαξη, η προστασία, η συ-

ντήρηση, η έκθεση, η ανάδει-

ξη και η προβολή των επι-

γραφικών συλλογών που 

περιλαμβάνει. 

Στις δραστηριότητές του συ-

γκαταλέγονται, ακόμη, η 

ηλεκτρονική καταγραφή και 

αποτύπωση των επιγραφών, 

η κατάρτιση φωτογραφικού 

αρχείου, εξειδικευμένης βι-

βλιοθήκης και, γενικά, επι-

στημονικών αρχείων σχετι-

κών με τις επιγραφές. 

Οι μαθητές του Γυμνασίου 

μας συμμετείχαν σε εκπαιδευ-

τικές δραστηριότητες και 

παράλληλα μάθαιναν για 

την γραφή των αρχαίων και 

τις επιγραφές τους. Στο μου-

σείο παρακολούθησαν εκπαι-

δευτικά προγράμματα με την 

ξεναγό τους να τους μιλάει 

για τη διαδικασία, τα υλικά, 

την ιστορία  των επιγραφών.  

Αγάπη Σταθάτου 

Ηλιοπούλου, Ρώρρη, Αγγέ-

λου). Τα έργα ήταν αντιπρο-

σωπευτικά δείγματα του ι-

μπρεσιονισμού, κλασικισμού, 

ρομαντικού και μαγικού ρεα-

λισμού, σε μουσαμά με λάδι, 

με κερί και αυγοτέμπερα. Οι 

μαθητές μας έμαθαν πώς δη-

μιουργούνται οι ποικίλες 

τεχνοτροπίες.  Το πέρασμα 

της ζωγραφικής από τον 19ο 

στον 20ο  αιώνα δεν εμποδί-

ζει την σχέση του Έλληνα 

Στις 2 Δεκεμβρίου 2014 τα 

τμήματα Α1 και Α2 του Σχο-

λείου μας πραγματοποίησαν  

εκπαιδευτική επίσκεψη στην 

πινακοθήκη Κουβουτσάκη 

στην Κηφισιά. Οι μαθητές 

μας ξεναγήθηκαν στους χώ-

ρους της πινακοθήκης και 

είδαν έργα παλαιότερων και 

σύγχρονων ζωγράφων ( De-

lactoix, Piloty, Defregger, 

Lebanch, Max, Courbet, 

Leibl, Γύζη, Βολανάκη, Ιακω-

βίδη, Τσαρούχη, Δασκαλάκη, 

καλλιτέχνη με το μοναδικό 

ελληνικό φώς. Μετά από την 

φόρμα και το χρώμα κυρίως 

βλέπουμε αισθητή την πα-

ρουσία του φωτός.  Οι μαθη-

τές αναγνωρίζουν ότι το ίδιο 

ελληνικό τοπίο και το ελληνι-

κό πνεύμα δημιουργούν το 

κατάλληλο κλίμα για μία 

αναπαραστατική σε βάθος 

απεικόνιση. 

Οι καθηγήτριες   Ιωαννίδου 

Μάρθα , Αβτζή  Ελένη, Ασλάνη 

Ε ΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  

Εκ παιδευτική επίσκεψη στην πινακοθήκη Κουβoυτσάκη 

Το Επιγραφικό Μουσείο είναι 

μοναδικό στην Ελλάδα και το 

μεγαλύτερο στο είδος του στον 

κόσμο. Σε αυτό φυλάσσονται 13.536 

επιγραφές, γραμμένες κατά κύριο 

λόγο στην ελληνική γλώσσα. 

Χρονολογικά καλύπτουν την 

περίοδο από τους πρώιμους 

ιστορικούς χρόνους έως τους 

παλαιοχριστιανικούς και 

προέρχονται κυρίως από την 

Ελλάδα.  

Link 

http://odysseus.culture.gr/h/1/

gh151.jsp?obj_id=3348 
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Εικόνα 1 : Βάση επιτυμβίου 
μνημείου. 

Φέρει επιγραφή τεσσάρων 
στίχων. | Χρονολόγηση: 530-20 

Δείτε το Video εδώ 

 

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3348
http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3348
https://www.youtube.com/watch?v=E4I8pwZdpSI
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Στις 3 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή, τα τμήματα Β1 κ΄Β2 του Σχολείου μας επισκέφτη-

καν το Ελληνικό Ίδρυμα  Πολιτισμού όπου υπήρχε έκθεση βιβλίου και παρακολούθησαν την 

παρουσίαση του πεζογραφήματος  ‘’Το κάστρο της Ωριάς’’ των συγγραφέων Παντελή Σταματε-

λόπουλου  κ΄ Μαρίας Ηλιοπούλου από τις εκδόσεις Κέδρος. Οι συνοδοί 

καθηγητές κ. Πουταχίδης, κ. Ιωαννίδου και κ. Ασλάνη  

ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Η επίσκεψη μας στην έκθεση εφηβικού βιβλίου ήταν πολύ εντυπωσιακή  και 

το περιεχόμενο του βιβλίου μας άγγιξε βαθιά. Νότα Κονδύλη 

Εξαιρετική παρουσίαση βιβλίου. Πολύ ωραίο  κι ενδιαφέρον  το περιεχόμενο.                     
Φρειδερίκη Καραμπατάκη 

Ήταν πολύ όμορφη  κι ευχάριστη εκπαι-

δευτική εμπειρία. Ναταλία Γκέντσιτς  

Η επίσκεψή  μας στο Ίδρυμα Πολιτισμού 
ήταν πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα!  

Η πλοκή του βιβλίου με ενθουσίασε 

καθώς μας δίδαξε πολλά…!!! Έλενα 
Καρρά 

 

τις φονικότερες επιδημί-
ες στην παγκόσμια ιστο-
ρία. Από το 1981 που 
παρατηρήθηκε κλινικά 
στις ΗΠΑ, γύρω στα 
39.000.000 άνθρωποι 
έχουν χάσει τη ζωή 
τους, ενώ 78.000.000 
είναι φορείς του ιού HIV. 
Η σεξουαλική επαφή 
αποτελεί τον κύριο τρό-

πο μετάδοσης του HIV. 

Παίρνοντας αφορμή λοι-
πόν από την παγκόσμια 
ημέρα κατά του ιού HIV, 
έγινε στους μαθητές της 

                       Η 1η Δε-
κεμβρίου έχει καθιερω-
θεί ώς Παγκόσμια Ημέ-
ρα κατά του AIDS ΤΟ 
1988, με απόφαση της 
Παγκόσμιας Οργάνω-
σης Υγείας και στη συ-
νέχεια της Γενικής Συνέ-

λευσης του ΟΗΕ. 

Το AIDS είναι μία από 

τρίτης τάξης ενημέρωση 
και παρουσίαση του 
ιού, στα πλαίσια του 
μαθήματος της Βιολογί-
ας και με την πρωτοβου-
λία της κας Μουτεβελή 
Σταυρούλας. Πιο συγκε-
κριμένα, δημιουργήθη-
καν ομάδες σε κάθε τμή-
μα οι οποίες σύλλεξαν 
πληροφορίες για τον ιό, 
δημιούργησαν κολάζ και 
ύστερα μίλησαν στους 
υπόλοιπους συμμαθητές 

τους για το θέμα. 

Νεφέλη Κουταλά 

Π 
αγκόσμια ημέρα κατά του ΑΙDS  

Περισσότερες πληροφορί-

ες εδώ: 

Ε 
λληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού 
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Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος, μαθητές του σχολείου μας συμμετείχαν στο πρό-

γραμμα «Οι μαθητές συναντούν την φυσική και η φυσική τους μαγεύει» που πραγ-
ματοποιήθηκε το τριήμερο 19-20-21 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Τιτάνια και στο 

ΤΕΙ Αθηνών. 

Οι συμμετέχοντες μαθητές σε αυτή την πρωτότυπη και δημιουργική συνάντηση 
είχαν την ευκαιρία μέσα από άμεση επαφή του με διακεκριμένους Πανεπιστημια-

κούς Δασκάλους να κατανοήσουν σε βάθος θέματα Σύγχρονης Φυσικής, να εισα-
χθούν στην σύγχρονη επιστημονική γνώση και μέθοδο, καθώς και στις έννοιες 

που την συγκροτούν αποκτώντας κριτική και συνδυαστική σκέψη. 

Οι μαθητές του σχολείου μας με τη λήξη του προγράμματος αναθεώρησαν τα 

πιστεύω τους για το ποια πραγματικά είναι η μαγεία που κρύβει η φυσική και 

ήρθαν ακόμη πιο κοντά στην επιστήμη αυτή.   

Για περισσότερες εφαρμογές  κλικ στην ψηφιακή τάξη  http://dschool.edu.gr/ 

Νεφέλη Κουταλά Γ3 

 

bazaar και επέβλεψαν την οργά-
νωσή του. Τα χρήματα από τα 
έσοδα θα διατεθούν σε διάφορα 
φιλανθρωπικά ιδρύματα. 

Ευάγγελος Άγγελος Ρεπούσης  

Βασίλειος-Γεράσιμος Τόλης Α’4.  

Το Χριστουγεννιάτικο bazaar 
του 6ου Γυμνασίου Γαλατσίου 
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία την Παρασκευή, 19 Δε-
κεμβρίου και τη Δευτέρα, 21 Δε-
κεμβρίου 2014. Τα είδη που προ-
σφέρθηκαν προς πώληση ήταν 
καλλιτεχνικές και κατασκευαστι-
κές δημιουργίες των παιδιών, 
καθώς και σπιτικές λιχουδιές 

(γλυκά του κουταλιού και μαρμελά-
δες).  

Θα πρέπει να ευχαριστήσου-
με την κυρία Ελένη Αβτζή και την 
κυρία Μαρία Βασταρδή, οι οποίες 
είχαν την τόσο καλή και δημιουργι-
κή ιδέα για την πραγματοποίηση του 

Χ ΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ BAZAAR 

Οι  μαθητές συναντούν τη φυσική και η φυσική μαγεύει 

e - 

http://dschool.edu.gr/


Το κύμα είναι μια 
δραματική Γερμα-
νική ταινία σε σκη-
νοθεσία Ντένις 
Γκάνσελ. 

Ένας καθηγητής 
πολιτικής ιστορίας 
με αναρχικό πα-

ρελθόν και πρωτοποριακές 
ιδέες στήνει ένα παιχνίδι 
ρόλων για τους μαθητές του. 
Μέσα από ένα διδακτικό 
πείραμα προσπαθεί να τους 
δείξει την κρυφη γοητεία του 
ολοκληρωτισμού. Κοιτάζο-
ντας κατάματα την νεολαία, 
διακρίνει στάση απάθειας 
και αδιαφορίας, προερχόμε-
νη απο την πολιτισμική εξέ-
λιξη και την ερμηνεία των 
λαθών του παρελθόντος. 
Βλέπει νέους καθηλωμένους 
στην ασφάλεια που τους 
προσφέρουν οι ισχυροί κοι-
νωνικοί θεσμοί, να μην αντι-
λαμβάνονται ότι το πρόβλη-
μα μπορεί να ξεκινήσει από 
μέσα, οποιαδήποτε στιγμή. 

Η διεθνής ημέρα κατά του Φασισμού και Αντισημιτισμού 
( International Day Against Fascism and Antisemitism ) εορ-
τάζεται κάθε χρόνο στις 9 Νοεμβρίου, σε ανάμνηση του πο-
γκρόμ των Εβραίων που οργανώθηκε με κρατική καθοδήγη-
ση στη ναζιστική Γερμανία του 1938. Η Νύχτα των Κρυστάλ-
λων, όπως έμεινε στην ιστορία, ήταν το πρώτο βήμα για τα 
στρατόπεδα συγκέντωσης και το εβραϊκό Όλοκαύτωμα. Πα-
ράλληλα, η ημέρα είναι αφιερωμένη στην καταδίκη του νεο-
ναζισμού και του ρατσισμού.  

Συνδέοντας την ταινία με την διεθνή ημέρα κατά του φασι-
σμού και του αντισημιτισμού, και με πρωτοβουλία των ίδιων 
των μαθητών και των καθηγητών κας Σταματάκη Φιλίας και 
κου Χαντζηαπεριάδη Ηλία, τα τμήματα της τρίτης τάξης 
παρακολούθησαν την ταινία. Ύστερα κάθε τμήμα σχολίασε 
την ταινία σε διδακτικές ώρες των προαναφερθέντων καθη-
γητών. Ήταν φανερό πως τα περισσότερα παιδιά αντιλήφθη-
καν όλα όσα με στόμφο καταγγέλλει η ταινία και συνειδητο-
ποίησαν σε βάθος τα αρνητικά της μονολιθικότητας που 
επιβάλλει ο νεοναζισμός. Έγινε επίσης αντιληπτό το πόσο 
εύκολα και απλά μπορεί να γεννηθεί μία φασιστική ομάδα η 
οποία έχει την ικανότητα να πολλαπλασιάζει τα μέλη της σε 
οποιαδήποτε πολιτισμικά και μορφωτικά ανεπτυγμένη χώ-
ρα. Τα παιδιά μπήκαν σε σκέψη και το θετικό είναι πως κα-
τέκριναν ομόφωνα τις ιδέες του 
νεοναζισμού και του ρατσισμού. 

Νεφέλη Κουταλά 

Το κύμα (και η διεθνής ημέρα κατά του φασισμού)  

 

Ε 
ΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ  

Ήταν μια ωραία 

παράσταση για όλες τις ηλι-

κίες. Αξιοσημείωτη μουσική 

σύνθεση από την Κρήτη και 

φοβερή ερμηνεία από την 

Αρετή Κετιμέ στο σαντούρι. 

Καταπληκτικές φωνές και 

παράξενοι ηθοποιοί. Ωραία 

σκηνικά και περίεργα θεα-

τρικά κοστούμια. Ερωτικό, 

μουσικό και ιστορικό περιε-

χόμενο που  περνά  όμορφα 

και ευχάριστα μηνύματα  για 

την ζωή και την αγάπη  στους θεατές του. Χαρούμενο τέλος με 

μαλεβιζιώτη, έναν από τους παραδοσιακούς, κρητικούς χο-

ρούς σε συνδυασμό με γνωστά, παραδοσιακά, κρητικά ακού-

σματα.  

Καραμπατάκη Φρειδερίκη Β1  

  

e - 

ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ 


