
ΓΤΛΜΑΘΟ ΠΑΚΑΘΟΥΩΡΑ 

Όηαμ ηξ ζςξλείξ μαπ ηανιδεύει ….με ζηόςξ ηη γμώζη…. 

Παναζθεοή 12 Απνίιε 2013 θαη λεθηκάμε από ηεκ απμμαθνοζμέκε Παιαηόπςνα ….γηα μηα 

εθπαηδεοηηθή μα θαη ηαοηόπνμκα πενηβαιιμκηηθή εθδνμμή …είκαη έκα ζημίπεμα γηα μαξ κα 

πεηύπμομε ημ ζοκδοαζμό ….θάζε μένα είπαμε θαη μηα δοζθμιία αιιά με επημμκή θαη οπμμμκή ηα 

θαηαθέναμε κα γίκεη …και όλα αρηά για ηα παιδιά, ηξρπ μαθηηέπ μαπ …πμο αλίδμοκ ημ θαιύηενμ 

…πμο δεκ πνέπεη κα δμοκ ζηε μηδένηα …πμο πνέπεη κα ακμίλμοκ ημοξ μνίδμκηεξ ημοξ… κα δήζμοκ  

πναγμαηηθά έκα εκαιιαθηηθό ηνόπμ εθπαίδεοζεξ  πμο δε έπεη ημ άγπμξ ημο δηαγςκίζμαημξ θαη ηεξ 

πνςηηάξ …αιιά μόμξ εικόμεπ και αλληλεγγύη… μηα εηθόκα είκαη πίιηεξ ιέλεηξ ιέκε μενηθμί… 

αιιειεγγύε πμο όπςξ ιέεη θαη μ Καδακηδάθεξ ζηεκ Αζθεηηθή.....αιιειεγγύε....πμο δεκ είκαη πηα 

ηνοθενόθανδε πμιοηέιεηα ...πανά βαζηά αοημζοκηήνεζε θαη ακάγθε.... 

Έηζη ε Γ Γρμμαζίξρ ημο ζπμιείμο μαξ επηζθέθηεθε ημ ΓΚΦΓ Χακίςκ (ΕΡΓΑΣΗΡΘΑΙΟ 

 ΙΕΜΣΡΟ  ΦΤΘΙΩΜ  ΕΠΘΣΗΛΩΜ ) …..γηα πεηνάμαηα Φοζηθήξ ,Χεμείαξ, Βημιμγίαξ 

….πεηνάμαηα με πημύμμν, με μενάθη …με πνώμα, με ήπμ θαη θαπκμύξ, με «μαγηθά» πμο είκαη ηειηθά 

επηζηήμε …ήηακ έκα πνςηκό δηαθμνεηηθό …μη ζοκάδειθμη ημο ΓΚΦΓ έδςζακ ημ θαιύηενμ ημοξ 

εαοηό …ερςαοιζηξύμε θεομά ημ θ. Μανθμγηακκάθε Δεμμζζέκε-πεμηθό, ημ θ Ακαζηαζάθε Νίθμ -

θοζηθό    ,ημ θ. Βμιαθάθε Ιςάκκε-βημιόγμ… θαη ημ θ.Σηοιηακαθάθε Γηάκκε-δαζθαιμ…..για ηη 

θιλξνεμία ηξρπ και για ηη ποξζθξοά ηξρπ όλξ ηξ ςοόμξ ζηα ζςξλεία ηξρ μξμξύ Υαμίτμ . 

 

Μεηά ζεηνά είπε ε ακάβαζε ζημ Κάζηνμ ,ζημ Βανύπεηνμ…. 

«Η αζθεηηθή πενημπή ηςκ ζπειαίςκ ηεξ Αγίαξ Κονηαθήξ ,ε μπμία οπήνλε μεηόπη ηεξ Μμκήξ 

Χνοζμπεγήξ από ηηξ ανπέξ ημο 17μο αηώκα είκαη έκαξ ηόπμξ μεγάιεξ θοζηθήξ μμμνθηάξ. 

Πενηιαμβάκεη ημ μμκύδνημ ηεξ Αγίαξ Κονηαθήξ θαη πανεθθιήζηα μέζα ζε ζπήιαηα, ζηα μπμία 

μδεγμύκ ιηζόζηνςηα μμκμπάηηα. Η πενημπή ημο μεημπημύ είκαη πνμζηαηεοόμεκμξ βηόημπμξ με 

ποθκή βιάζηεζε, Βαζηά νεμαηηά πμο ημ πεημώκα δηαζπίδεηαη από πείμαννμ. Πάκς ζημ βνάπμ 

ορώκμκηαη ηα κέα μμκαζηηθά θηίζμαηα ηεξ Μεηαμόνθςζεξ, εκώ ζηε  θμνοθή ημο ιόθμο οπάνπμοκ 

ενείπηα παιημύ βοδακηηκμύ Κάζηνμο..» 

Θέμα μαξ η βιξκλιμαηική αοςιηεκηξμική πμο  μη ανπέξ ηεξ εθανμόζηεθακ ζηα κέα μμκαζηηθά 

θηίζμαηα ηεξ Μεηαμόνθςζεξ… γηαηί είμαζηε θαη πενηβαιιμκηηθή μμάδα ηαοηόπνμκα… «Σξροιζμόπ 

και Πεοιβάλλξμ- Εμαλλακηικόπ Σοόπξπ κέσηπ και Ζτήπ»   ημ πνόγναμμα μαξ θέημξ . 



Οη μμκαπέξ  ηεξ Ιενάξ μμκήξ Χνοζμπεγήξ μαξ θηιμλέκεζακ με ημ δηθό ημοξ μμκαδηθό ηνόπμ ….ε 

επίζθερε είπε λεκάγεζε  ζημ Πενηβαιιμκηηθό θέκηνμ ηεξ μμκήξ …εκεμένςζε  γηα ηε 

βημπμηθηιόηεηα ηεξ πενημπήξ ….θενάζμαηα …πεδμπμνία πνμξ ημ Κάζηνμ θαη μμηιία γηα ηε 

βημθιημαηηθή ανπηηεθημκηθή ….δεκηνμθύηεοζε …..θαη  μεγάιε πνμζθμνά αγάπεξ …..μηα μμκαδηθή θαη 

δηαθμνεηηθή εμπεηνία γηα ηα παηδηά ….έμα μεγάλξ ερςαοιζηώ  από μαπ….  

 

Μεηά από ιίγε λεθμύναζε θαη θαγεηό ζημ Νίππμξ  Απμθoνώκμο θαηεθμνίζαμε ζημ Οηκμπμηείμ 

Νημονάθε ζημκ Αιίθαμπμ….. «Οιμξηξροιζμόπ και παοαγτγή και εμθιάλτζη κοαζιξύ ηξ θέμα 

μαπ» …ε λεκάγεζε θαη ε μμηιία ημο θ Ακηώκε Νημονάθε ήηακ μμκαδηθή ….έκαξ κέμξ άκζνςπμξ 

πμο εθηίμεζε ημ θόπμ μηα δςήξ ημο παηένα ημο ….πμο ζπμύδαζε  Οηκμιόγμξ    θαη ζοκεπίδεη  με 

ημ θαιύηενμ ηνόπμ ηεκ πανάδμζε ηεξ μηθμγέκεηαξ ….ημκ ερςαοιζηξύμε θεομά για ηη θιλξνεμία 

και για ηξ όμξοθξ ποόηρπξ πξρ έδτζε ζηξρπ μαθηηέπ μαπ…. 

 

ρμξδξί καθηγηηέπ: Μεκηαοία Αοςξμηάκη- Υημικόπ Τπ. Πεοιβαλλξμηικήπ ξμάδαπ 

Ιτηζόπξρλξπ Θτάμμηπ- Φρζικόπ, Κιαμξύ Ελέμη-Ιαθ. Φρζικήπ Αγτγήπ. 
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