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Μια κοινή πρωτοβουλία και μια εποικοδομητική συνεργασία με αντοχή στο χρόνο, ο 

Μαθητικός Διαγωνισμός Έκθεσης του Συλλόγου Πλατανιτών «Η Αγία Ελένη», ο οποίος διεξάγεται 

με την παιδαγωγική φροντίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, 

συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια ύπαρξης. 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη για πρώτη φορά κατά τη σχολική χρονιά 2007-2008 και ως το 
2010 απευθυνόταν σε μαθητές Γυμνασίων του νομού Μεσσηνίας. Από το 2011 δημιουργήθηκε 
νέα διαγωνιστική κατηγορία για τα Λύκεια και από το σχολικό έτος 2011-2012 συμμετέχουν σε 
αυτόν και οι σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας. 

Η συνεργασία μας με τον Σύλλογο Πλατανιτών «Η Αγία Ελένη» υπήρξε όλα αυτά τα 
χρόνια ασίγαστη και δυναμώνει χρόνο με το χρόνο.  

Η προσφορά των χρηματικών επάθλων στους διακριθέντες μαθητές και η συνολική 
υποστήριξη της προσπάθειας από τον ευπατρίδη επιχειρηματία κ. Κωνσταντίνο Αλ. Αρνόκουρο 
υπήρξε καθοριστική για την γέννηση και καθιέρωση του θεσμού. Η τελετή βράβευσης των 
διακριθέντων μαθητών φιλοξενείται κάθε χρόνο στο ανοικτό θέατρο «Νότα Αρνόκουρου», 
ιδιοκτησίας της Τοπικής Κοινότητας και του Δήμου, που δημιουργήθηκε με προσωπικές δαπάνες 
του κ. Αρνόκουρου στη μνήμη της κόρης του Νότας, στα Πλατάνια Τριφυλίας.  

Ο παρών επετειακός τόμος, που συγκεντρώνει όλα τα βραβευμένα δοκίμια των 10 ετών 
διεξαγωγής του Διαγωνισμού, δημιουργήθηκε με στόχο να διανεμηθεί σε όλους τους 
βραβευμένους μαθητές και τους παρευρισκόμενους εκπαιδευτικούς στην επετειακή φετινή 
εκδήλωση στο ανοικτό θέατρο, η οποία λαμβάνει χώρα στις 17 Αυγούστου 2018.  

Με την επετειακή αυτή εκδήλωση και έκδοση εορτάζουμε καταρχήν 10 χρόνια μαθητικής 
έκφρασης και δημιουργίας, αλλά και 10 χρόνια ακατάπαυστης συνεργασίας με έναν δυναμικό 
τοπικό φορέα της Μεσσηνίας κι έναν πολύ σημαντικό ευεργέτη για την περιοχή της Μεσσηνίας, 
που φέρνουν μαζί κάθε χρόνο στα Πλατάνια σχολικές μονάδες, αλλά και πλήθος κόσμου απ’ όλη 
τη Μεσσηνία και την Ηλεία, να γιορτάσουν τη σχολική δημιουργία, τη νεανική έκφραση και τον 
πολιτισμό.  

Εύχομαι ο καθιερωμένος πλέον αυτός θεσμός να έχει συνέχεια για πολλά χρόνια ακόμη 
και να συνεχίσει να εμπνέει και να βρίσκει ανταπόκριση από τη μαθητική και εκπαιδευτική 
κοινότητα. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά, όλους όσους υποστήριξαν, συμμετείχαν ή 
εργάστηκαν για την ομαλή και επιτυχή διεξαγωγή του διαγωνισμού όλα αυτά τα χρόνια. 

 

Γεώργιος Σταματόπουλος 

Δ/ντής Δ/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας 
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Τα ΠΛΑΤΑΝΙΑ τα πρωτογνώρισα στα εφηβικά μου χρόνια, όταν καβάλα πισωκάπουλα σε 
μία κόκκινη φοράδα, απ’ του Κάκκαβα, πήγα με το συμπεθεριό για να πάρουμε τη νύφη (που 
ήταν γυναίκα του αδερφού της μάνας μου – όλοι μακαρίτες πια, να’ ναι αναπαυμένοι). 

Και μ’ εντυπωσίασαν, αγναντεύοντάς τα απ’ τη δώθε μεριά (περιοχή της Αυλώνας), η 
αμφιθεατρικότητά τους και το πράσινο που τα γυρόζωνε. Αργότερα, όταν γνώρισα την πατρίδα 
μας, κάθε φορά που τα έβλεπα θυμόμουνα τα χωριά του Πηλίου κι έλεγα πόσο τους μοιάζουν.  

Στην ωριμότητά μου, ανήσυχο πνεύμα και με αγάπη στα Γράμματα, στην προσπάθειά 
μου να γνωριστώ με τους Τριφύλιους λογοτέχνες ευτύχησα να γνωρίσω τον Πλατανίτη ιστορικό 
και λογοτέχνη Κώστα Καλαντζή και υστερότερα το Γιώργο Μυλωνά και τον αδερφό του Θαλή, 
παιδιά του δάσκαλου Δημοσθένη Μυλωνά, που το πέρασμά του απ’ το χωριό υπήρξε ηχηρό. Για 
τους δύο πρώτους, μάλιστα, έγραψα βιβλίο (για τον καθένα χωριστά) με τη βιογραφία τους και 
την εργογραφική τους προσφορά. 

Έτσι συνδέθηκα συναισθηματικά με τα Πλατάνια, το ακριτοχώρι της Τριφυλίας, που 
αφουγκράζεται ολοχρονίς το ρόχθο των νερών της ελικόρροης Νέδας και χαίρεται τα βράδια το 
ηλιοβασίλεμα που βάφει ρόδινα τα δυσμικά ακροούρανα του Ιονίου. 

Τα τελευταία χρόνια είχα την τύχη να γνωριστώ και με τον Κώστα Αρνόκουρο, που 
ξεκίνησε και αυτός απ’ τα Πλατάνια και αυτοδημιουργήθηκε για να ‘ναι σήμερα ο ευεργέτης τους 
αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Τριφυλίας και της Μεσσηνίας ευεργέτης. 

Φαίνεται πως ο Κώστας Αρνόκουρος, φεύγοντας απ’ το βουνοχώρι του και μοχθώντας 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για να σπουδάσει και να σταδιοδρομήσει, είχε πάντα κατά νου τη 
ρήση του Καζαντζάκη που μας λέει: «Η ψυχή ξέρει πολύ καλά, κι ας κάνει πολλές φορές πως το 
ξεχνάει, πως έχει να δώσει λόγο στα πατρικά χώματα». 

Έτσι, θέλοντας να προσφέρει ένα μέρος των τροφείων που οφείλει – όπως ο καθένας μας 
στο γενέθλιο τόπου του – έβαλε ανεξίτηλη βούλα της προσφοράς του με τον «Πύργο του 
μπαρμπα-Αλέκου», που πύργωσε στη μνήμη του πατέρα του και αργότερα με το «ανοιχτό θέατρο 
της Νότας Κ. Αρνόκουρου», τιμώντας τη μνήμη της πρόωρα αδικοχαμένης κόρης του. Δύο έργα 
που κοσμούν τα Πλατάνια, που, σε συνδιασμό με την καλίρροη Νέδα και τους καταρράκτες, τ’ 
απογείωσαν τουριστικά, ώστε όλοι πια να μιλούν και να λένε πως είναι η «Αράχωβα της 
Τριφυλίας». 

Πολλοί επισκέπτες φτάνουν στον «Πύργο του μπαρμπα-Αλέκου» και απ’ τον εξώστη του 
αφήνουν την ορασιά τους ν’ αγκαλιάσει τη βόρεια Τριφυλία και τη μεσημβρινή πλευρά της 
δίδυμης και ομογάλακτης επαρχίας Ολυμπίας για ν’ αναπαυθεί στη γαλάζια θάλασσα του 
Κυπαρισσιακού που την παίρνει και την ταξιδεύει στη νερένια ράχη του Ιονίου. 
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Και δεν είναι λίγοι αυτοί, που τα καλοκαίρια φτάνουν στο υπαίθριο θέατρο, για να 
παρακολουθήσουν επιλεγμένες θεατρικές παραστάσεις – όλες προσφορά του Κώστα 
Αρνόκουρου – να τις χαρούν και ταυτόχρονα να διδαχτούν απ’ αυτές, αφού το θέατρο απ’ τα 
χρόνια των μεγάλων τραγικών μας υπήρξε και είναι σχολείο. 

Παράλληλα με τις θεατρικές παραστάσεις, τα τελευταία δέκα χρόνια, ο δημιουργός του 
θεάτρου, σε αγαστή συνεργασία με το Σύλλογο του γενέθλιου χωριού του «Η Αγία Ελένη» και με 
τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (Διευθυντής της ο Γιώργος 
Σταματόπουλος), καθιέρωσαν Μαθητικό Διαγωνισμό Έκθεσης, στον οποίον παίρνουν μέρος οι 
μαθητές της Γ΄ τάξης Γυμνασίου και των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Λυκείων Μεσσηνίας και Ηλείας, που 
έτυχε και της έγκρισης του ΥΠΕΠΘ (Τμήμα Γ΄ της Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής). 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού έγινε ευμενώς δεκτή και πολλοί μαθητές των 
προαναφερθέντων Σχολείων, με την προτροπή των καθηγητών τους, έλαβαν μέρος στο 
διαγωνισμό όλα αυτά τα χρόνια. 

Ήταν, αναμφίβολα, μία εξαιρετική πρωτοβουλία – κοντά στις τόσες άλλες – του Κώστα 
Αρνόκουρου που απέβλεπε στην καλλιέργεια της γλώσσας που μας έρχεται απ’ τις «αμμουδιές 
του Ομήρου» κι’ ακόμα πιο πίσω, αλλά και στην καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας, για την οποία 
ο Αριστοτέλης είχε πει: «Όπου άμιλλα και η νίκη εστί», της ευγενούς άμιλλας, που οδηγεί στο να 
γνωρίσουν οι μαθητές τον εαυτό τους. Ας μην ξεχνάμε ότι της «ευκλείας ο έρως» ήταν η αιτία 
που παρακινούσε τον αγωνιστή προς τα υψηλά και τα ωραία.  

«Ούκ εά με καθεύδειν το του Μιλτιάδου τρόπαιον», είχε αναφωνήσει ο νικητής της 
ναυμαχίας της Σαλαμίνας. Ο στίβος ετυμολογικά, αλλά και μεταφορικά, έχοντας πάντα ως βάση 
την ευγενή άμιλλα των αγωνιζομένων τους εξευγένιζε και τους ηθικοποιούσε. Ο σπουδαίος 
ερευνητής του ελληνικού πολιτισμού Ιάκωβος Μπούρχαρτ αποφάνθηκε ότι: «Όλα σε μία εποχή 
στην αρχαία Ελλάδα κυριαρχούνταν απ’ την άμιλλα. Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη του πολίτη ήταν 
εξαρτημένη από τη διαρκή αναμέτρηση». 

Ύστερα απ’ την επιτυχία που σημείωσε, ως τώρα, αυτός ο διαγωνισμός της δεκαετίας που 
μένει πίσω, τείνει να καταστεί θεσμός και θα πρέπει, σε μία εποχή γκρίζων καιρών, που το 
«τσουνάμι» της παγκοσμιοποίησης τείνει να παρασύρει τα πάντα και να πλήξει και τη γλώσσα 
μας, να καταστεί μικρό ανάχωμα, που με κίνητρο την άμιλλα θα γεωργήσει τις ψυχές των 
μαθητών και θα καλλιεργήσει το γλωσσικό τους κόσμο, οδηγώντας τους σε πλατύσκαλα και σε 
ξέφωτα για να γνωρίσουν θαυμαστά έργα, αφού κατά τον Μπαλζάκ: «Η άμιλλα ενθαρρύνει προς 
μίμηση θαυμαστών έργων». 

Με αυτές τις σκέψεις και μ’ αυτά τα συναισθήματα, χαιρετίζω την έκδοση αυτού του 
βιβλίου, που είναι αναντίλογα, μία κιβωτός κι ένα θησαύρισμα νεανικών σκέψεων και ιδέων με 
την πεποιήθηση ότι θα έχει τη θέση του σε κάθε σχολική βιβλιοθήκη, ευχόμενος ο διαγωνισμός 
αυτός της Έκθεσης να έχει συνέχεια και μακροημέρευση. 

Τέλος, ευχαριστίες οφείλω στον Κώστα Αρνόκουρο, που μ΄εμπιστεύθηκε να προλογίσω το 
βιβλίο. 

 
Αγία Παρασκευή 15 Μαρτίου 2018 

  
Στάθης Ηλ. Παρασκευόπουλος 
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Η μυθική Νέδα, που από την αρχαιότητα συνδέεται με τους νομούς Ηλείας και Μεσσηνίας, 
εξακολουθεί και σήμερα να εμπνέει τους κατοίκους που ζουν στις όχθες της, καθιστώντας τους 
δημιουργούς δράσεων που προάγουν το πνεύμα.  

     Μέρος αυτών, αποτελεί και ο Διαγωνισμός Έκθεσης του Συλλόγου Πλατανιτών Μεσσηνίας «Η 
Αγία Ελένη», που θεσπίστηκε το 2008, είναι αφιερωμένος στην μνήμη της Νότας Αρνοκούρου, 
κόρης του ευπατρίδη επιχειρηματία Πλατανίτη, κ. Κωνσταντίνου Αρνόκουρου και φέτος 
συμπληρώνει δέκα χρόνια ευδόκιμης ζωής. 

     Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, συμμετέχοντας από το 2011 στον 
Διαγωνισμό, έχει καταθέσει, μέσω των δεκάδων μαθητών της που λαμβάνουν μέρος, τις ιδέες, τα 
όνειρα, αλλά και τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς τους, σε θέματα κομβικού 
ενδιαφέροντος, όπως ο εθελοντισμός, η πολιτιστική κληρονομιά, οι ανθρώπινες αξίες.    

     Επιστέγασμα της δράσης, αποτελεί η ξεχωριστή γιορτή βράβευσης που διοργανώνεται κάθε 
καλοκαίρι στο υπαίθριο θέατρο που έχει κατασκευάσει ιδίαις δαπάνες ο κ. Αρνόκουρος, η 
ευαισθησία του οποίου εγείρει την γενναιόδωρη αθλοθέτηση, προς ευχαρίστηση των νικητών. Η 
χαρά της νίκης, πλαισιώνεται από ένα καλλιτεχνικό θέαμα, αντάξιο των συναισθημάτων της 
βραδιάς. 

     Στη νότια όχθη της Νέδας, θα συγκεντρωθούμε και αυτό το καλοκαίρι, για να ακούσουμε ξανά 
το κάλεσμα της νύμφης για νέες δράσεις πολιτισμού, προσφέροντας νέες εμπειρίες στα παιδιά 
μας για να αγκαλιάσουν την δημιουργία, να αγκαλιάσουν την ποιότητα ζωής.   

 
Τίτα Τερζή 
Μουσικός 

Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Ε. Ηλείας 
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Είναι πολύ σημαντικό, σε κάθε εποχή, να δίνουμε το λόγο στους νέους, να ακούμε τις ιδέες 

τους και να αφουγκραζόμαστε τις ανησυχίες τους. Η έκδοση αυτή, στην οποία έχω τη χαρά και 

την τιμή να αναλάβω την επιμέλεια, κάνει ακριβώς αυτό: συγκεντρώνει, μέσα από την 

καταγραφή και ψηφιοποίηση των βραβευμένων εκθέσεων του Διαγωνισμού Πλατανιτών, τις 

ιδέες και τις σκέψεις μαθητών μιας ολόκληρης δεκαετίας και τους δίνει ένα επιπλέον βήμα 

έκφρασης μέσα από μια ενιαία έκδοση -η οποία, ακόμη και αν δεν ήταν αυτός ο πρωταρχικός 

άμεσος στόχος της (μια και η συγκέντρωση των δοκιμίων έχει καταρχήν εορταστικό και επετειακό 

χαρακτήρα), καταλήγει να  σκιαγραφεί τους προβληματισμούς, τη χροιά και την ταυτότητα μιας 

ολόκληρης εποχής.  

Διαβάζοντας αυτές τις εκθέσεις, διακρίνει κανείς ένα κοινό νήμα να διατρέχει τη σκέψη της 

νέας γενιάς των σύγχρονων πολιτών: την ανάγκη για έκφραση, αυτοπροσδιορισμό, διαμόρφωση 

μιας δυναμικής ατομικής, κοινωνικής, εθνικής και διεθνούς ταυτότητας, μέσα σε ένα διαρκώς 

μεταλλασσόμενο και εξελισσόμενο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Την ανάγκη για επικοινωνία 

με τους άλλους. Την ανάγκη αλληλοκατανόησης και συνεργασίας μεταξύ ατόμων και λαών. Την 

ανάγκη καταπολέμησης σημαντικών σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων που μαστίζουν τη 

χώρα μας αλλά και τον πλανήτη. Την ανάγκη αλληλεγγύης για την εξεύρεση κοινών λύσεων. Την 

ανάγκη να συνενώσουμε σοφά και δημιουργικά το παρελθόν με το παρόν. Την ανάγκη για «μια 

κοινωνία στην οποία δεν θα υπάρχει καταπάτηση ανθρώπινων δικαιωμάτων αλλά θα ανθίζει ο 

πολιτισμός», για να παραθέσω τα ακριβή λόγια ενός από τους μαθητές. Την ανάγκη να 

αγαπήσουμε τον εαυτό μας και ταυτόχρονα όλους τους άλλους γύρω μας. 

Το κοινό νήμα που διατρέχει τη σκέψη όλων αυτών των νέων ανθρώπων είναι το ανοικτό 

πνεύμα, η θετική κατεύθυνση της σκέψης τους και η αισιοδοξία ότι, παρά τις δυσκολίες της 

εποχής που με κριτικό πνεύμα και οξυδερκή παρατήρηση διακρίνουν και περιγράφουν, υπάρχει 

διέξοδος μέσω μιας κοινής πορείας ενότητας και διαλόγου και μιας αξιακής παιδείας, που μπορεί 

να μας οδηγήσει στο φως.  

Εύχομαι σε όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους να δουλεύουν επίμονα και με συνέπεια 

προς αυτή την κατεύθυνση και να πετύχουν για τους ίδιους και για όλους μας ένα καλύτερο 

αύριο κι ένα λαμπρό μέλλον. 

 

Γεωργία [Γιούλα] Παπαδοπούλου 

Εικαστικός 

Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΕ Μεσσηνίας  
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1ο Βραβείο 2007-2008: Γεωργόπουλος Φώτης, 4ο Γυμνάσιο 

Καλαμάτας 

Το θέατρο είναι μια σύνθετη μορφή τέχνης στην οποία συναντούνται και συνεργάζονται 
πολλές άλλες τέχνες. Κάθε θεατρική παράσταση είναι μια συλλογική δουλειά, μια ομαδική 
δημιουργία πολλών ανθρώπων που παρουσιάζεται πάνω σε μια σκηνή. Η λέξη «θέατρο» 
προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα θεώμαι (=βλέπω, παρακολουθώ), οι θεατές, δηλαδή, 
είχν τη θέα μιας παράστασης. 

Οι ρίζες του θεάτρου βρίσκονται στην κλασική αρχαιότητα. Στην Αθήνα αναπτύχθηκε ένα 
απαράμιλλο είδος ποίησης, η δραματική (δρω= πράττω), που εξελίχθηκε σε θεατρική πράξη. Με 
την τραγωδία οι Έλληνες χάρισαν σε όλο τον κόσμο το πιο σημαντικό θέατρο του πολιτισμού. Οι 
δημιουργοί της περιέγραφαν τη ζωή και  την πραγματικότητα όχι μόνο σα μια αναπαράσταση, 
αλλά έδιναν διαστάσεις φιλοσοφικών ή θρησκευτικών συγκρούσεων, μελετούσαν τα ανθρώπινα 
πάθη και πρόβαλαν μια συνολική εκτίμηση της ζωής. Χαρακτηριστικό της τραγωδίας είναι η 
δράση. Οι ήρωες κινούνται πάνω στη σκηνή, ο χορός έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο κάθε φορά, τα 
πρόσωπα συγκρούονται με μια ιδιαίτερη γλώσσα, ανάλογα με την ιδιότητά τους και όλα αυτά 
προσφέρουν ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Τέλος η τραγωδία οδηγείται με το «έλεος», την 
ευσπλαχνία, στην κάθαρση των παθών. Ο θεατής ταυτίζεται με τον ήρωα, μοιραία μάλιστα 
συμπάσχει με αυτόν, «καθαίρεται» και η ψυχή του οδηγείται στη λύτρωση. Για όλους αυτούς 
τους λόγους το θέατρο στην αρχαία Αθήνα θεωρήθηκε σημαντική μορφή παιδείας και με μέτρα 
της πολιτείας έγινε προσιτό σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. 

Αλλά οι Έλληνες της κλασικής αρχαιότητας έκαναν και μια άλλη μοναδική δημιουργία 
δώρο στην ανθρωπότητα, την κωμωδία που έχει σατιρική διάθεση και ευτράπελο χαρακτήρα. Η 
αρχαία ελληνική κωμωδία προκαλεί το γέλιο, αλλά δεν έχει σα σκοπό την απλή ψυχαγωγία του 
θεατή. Διακωμωδεί πρόσωπα, στηλιτεύει την παρακμή ή τις παραβιάσεις του ηθικού κώδικα, 
επισημαίνει κοινωνικές αδικίες ή ασχολείται με φιλοσοφικούς προβληματισμούς. Σκοπός της 
είναι η επιστροφή στην απλότητα, ένας ηθικός σκοπός για την εποχή εκείνη, που βλέπει τη 
διαφθορά των πολιτικών ηθών ή την κάθε είδους παρακμή και τη σατιρίζει με πολλούς 
υπαινιγμούς και αντιδικίες. Για όλους αυτούς τους λόγους, θεωρήθηκε από τους αρχαίους 
Έλληνες ισάξια μορφή παιδείας με την τραγωδία, έγινε ιδιαίτερα αγαπητή απ’ αυτούς αλλά και 
από τους ανθρώπους όλων των εποχών. Σίγουρα ένα τέτοιο είδος τέχνης δεν μπορεί παρά να 
είναι παιδί της δημοκρατίας, γέννημα του διαλόγου και της ελευθερίας. 

Πολλούς αιώνες αργότερα, η επαφή του δυτικού και βυζαντινού πολιτισμού στη 
βενετοκρατούμενη Κρήτη γέννησε αξιόλογα θεατρικά δημιουργήματα, τραγωδίες και κωμωδίες. 
Έργα που κάτω από το δυτικό ένδυμα κρύβουν πολλές φορές εθνικούς παλμούς και ελληνικότατο 
χαρακτήρα. Έτσι για πρώτη φορά, ύστερα από την αρχαιότητα, έχουμε στην Κρήτη του 16ου και 
17ου αι. την εμφάνιση θεάτρου και θεατρικών παραστάσεων, γεγονός που οφείλεται στην Ιταλική 
Αναγέννηση, αλλά ταυτόχρονα αποδεικνύει το ανώτερο επίπεδο πνευματικής ζωής που είχε 
επιτευχθεί στην Κρήτη, κατά τη διάρκεια της Ενετοκρατίας. Αυτά τα έργα αποτελούν τα πρώτα 
αξιόλογα δημιουργήματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας που θα ασκήσουν τεράστια επιρροή 
στους μεταγενέστερους Νεοέλληνες Λογοτέχνες. 

Κορυφώνεται η ανάπτυξη του θεάτρου, στις αρχές του 20ου αιώνα, με τον πρώτο Έλληνα 
θεατρικό συγγραφέα, το Γρηγόριο Ξενόπουλο. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια ρεαλιστικής 
περιγραφής της ζωής, της βιοπάλης και του ηθικού κατήφορου που σ’ αυτόν εξωθούν οι 
κοινωνικές συνθήκες. Βλέπουμε ότι ο κοινωνικός ρεαλισμός έχει αρχίσει το δρόμο του στις 
αθηναϊκές θεατρικές σκηνές. Οι Νεοέλληνες απολαμβάνουν από τις αρχές του αιώνα όλο το 
φάσμα των θεατρικών ειδών: κοινωνικό δράμα, επιθεώρηση, οπερέτα, κωμωδία και λαϊκή 
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φάρσα που σε γενικές γραμμές ακολουθούν τα ευρωπαϊκά ρεύματα. Κατά τη διάρκεια των 
πολέμων αυτού του αιώνα, τα θέματα των θεατρικών έργων είναι εμπνευσμένα από τα εθνικά 
γεγονότα σα μια προσπάθεια άντλησης θάρρους. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα ιδρύεται το Εθνικό Θέατρο, το οποίο αναβίωσε το θεσμό των 
παραστάσεων της δραματικής ποίησης και γενικά είχε ως στόχο του την ποιότητα κι όχι την 
εμπορικότητα, στοιχείο που διατηρεί μέχρι τις μέρες μας. Αργότερα δημιουργούνται και τα 
«Άρματα Θέσπιδος» που ταξιδεύουν στην επαρχία με αξιόλογες παραστάσεις. Κατά τη διάρκεια 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ιδρύεται το Θέατρο του Καρόλου Κουν που πιστεύει στην αξία των 
νεώτερων Ελλήνων συγγραφέων, στηρίζει τη δημοτική γλώσσα και την ελληνική παράδοση αλλά 
ταυτόχρονα φέρνει σε επαφή το ελληνικό κοινό με τους ξένους θεατρικούς συγγραφείς. 

Ιδιαίτερα αγαπητό στο ελληνικό θεατρόφιλο κοινό είναι το θεατρικό είδος της 
επιθεώρησης που αποτελείται από νούμερα με πρόζα και μουσική. Από την πρώτη εμφάνισή του 
έδειξε ότι έχει ευρωπαϊκές επιδράσεις, στην πραγματικότητα όμως βοήθησε σημαντικά στην 
εξέλιξη του θεάτρου. Σατιρίζει επίκαιρα επεισόδια της καθημερινής ζωής αλλά κύρια πηγή της 
σάτιρας που παρουσιάζει είναι η πολιτική ζωή. 

Στη σύγχρονη πια Ελλάδα, το θέατρο δεν αποτελεί μόνο μια μορφή διασκέδασης, αλλά 
συμβάλλει στην πολιτιστική αναβάθμιση της πολιτιστικής ζωής του τόπου μας. Αναμφισβήτητα 
έχει και παιδευτικό ρόλο, ανοίγει την ψυχή και το μυαλό και συμβάλει στην πνευτική 
καλλιέργεια. Ο θεατής βλέποντας μπροστά του μια τραγική ή κωμική αληθοφανή ιστορία, 
συμμετέχει σε γεγονότα που ο ίδιος πιθανόν δεν έχει ζήσει, πλουτίζει τις εμπειρίες του, μαθαίνει 
κάποιες αλήθειες της ζωής και παραδειγματίζεται από τα λάθη τους ή τις αξιόλογες πράξεις τους. 
Επιπλέον, οι ήρωες παρουσιάζουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά που είναι αποτέλεσμα των 
αντιλήψεων και των αξιών που ενστερνίζονται. Είναι φυσικό οι πράξεις τους να επηρεάζονται 
από τις αντιλήψεις τους και τους προβληματισμούς τους. Αλλά μαζί με αυτούς προβληματίζονται 
και οι θεατές για αυτές τις αξίες, τις ιδέες και τις απόψεις των ηρώων, τις αξιολογούν και 
διδάσκονται για τη ζωή τους. Συμβάλλει μ’ αυτόν τον τρόπο το θέατρο στην ηθική διάπλαση του 
ανθρώπου, επηρεάζει θετικά το χαρακτήρα του, δίνοντας πρότυπα προς μίμηση ή αποφυγή. 
Μέσα από τις περιπέτειες και τις συγκρούσεις των ηρώων που εκτυλίσσονται στη σκηνή, ο 
θεατής προβληματίζεται για το καλό και το κακό, το δίκαιο ή το άδικο και παίρνει τις αποφάσεις 
του για τη δική του πια ζωή. 

Δεν πρέπει να παραβλέπουμε όμως ότι το θέατρο προσφέρει και απόλαυση. Μας 
ψυχαγωγεί και μας διασκεδάζει, προσφέροντας μας τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε 
δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο μας. Εκεί παρακολουθώντας μια παράσταση λυτρωνόμαστε 
από τις έγνοιες της καθημερινής ζωής, την ανία και την πλήξη της καθημερινότητας που 
φθείρουν τη ψυχική μας υγεία. Ζώντας μοναδικές συγκινήσεις, γεμίζουμε τον εσωτερικό μας 
κόσμο με ποικίλα συναισθήματα που είναι δύσκολο να τα βιώσουμε στην πραγματική ζωή μας. 
Γελάμε, κλαίμε, τρομάζουμε, ενθουσιαζόμαστε, διαμαρτυρόμαστε και χειροκροτούμε. 
Αποκτούμε ένα πλήθος από εμπειρίες που μας ανανεώνουν τις δυνάμεις για τις περιπέτειες που 
η ζωή θα μας παρουσιάσει εμπρός μας και νιώθουμε στιγμές χαλάρωσης και χαράς, απαραίτητες 
για τη ψυχική μας ισορροπία. Άλλοτε φεύγουμε χαρούμενοι και άλλοτε προβληματισμένοι, αλλά 
πάντοτε γοητευμένοι. 

Ταυτόχρονα μέσα από ένα θεατρικό έργο προσφέρονται συχνά ποκίλες γνώσεις για την 
ιστορία, τον πολιτισμό και τους θεσμούς της εποχής και της κοινωνίας που γράφτηκε. Κι αυτό 
γιατί μια παράσταση είναι πάντα αντανάκλαση της ζωής. Έτσι καλλιεργείται η σκέψη και η 
φαντασία, διευρύνονται οι πνευματικοί ορίζοντες, ο άνθρωπος γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του 
και το συνάνθρωπό του, έρχεται σε επαφή με καινούριες ιδέες αλλά και με την παράδοση του 
λαού του και με τις υπόλοιπες μορφές τέχνης που συνυπάρχουν σε μια θετική παράσταση. 
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Και στις μέρες μας, σημαντικές θεατρικές παραστάσεις της Αθήνας δίνουν κάποιες μέρες 
της εβδομάδας λαϊκές παραστάσεις για τις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις, ακολουθώντας το 
θεσμό των «θεωρικών» της αρχαίας Αθήνας και στηρίζοντας την άποψη ότι το θέατρο συντελεί 
στην πνευματική εξύψωση του λαού. Για τους ίδιους στόχους αγωνίζονται, συχνά με πολλές 
οικονομικές δυσκολίες τα φεστιβάλ αρχαίων παραστάσεων σε διάφορα αρχαία θέατρα της 
Ελλάδας, πολλοί θίασοι που περιοδεύουν στην ελληνική επαρχία αλλά και θεατρικές 
παραστάσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα για μαθητές αποκλειστικά. Θα ήταν σημαντική 
παράλειψη να μην τονιστεί ο σπουδαίος θεσμός των ΔΗΠΕΘΕΚ που υπάρχει σε ένα μεγάλο 
αριθμό πόλεων, και με πραγματικά πολλές οικονομικές δυσκολίες, φέρνει σε επαφή το 
θεατρόφιλο κοινό της ελληνικής επαρχίας με το θέατρο και όλες τις συγκινήσεις που απορρέουν 
από τις μοναδικές παραστάσεις που παρουσιάζονται. 

Από την κλασική αρχαιότητα, λοιπόν, μέχρι την εποχή μας το θέατρο αποτέλεσε ένα 
ξεχωριστό τρόπο παιδείας του ελληνικού λαού. Κάθε παράσταση είναι «διδασκαλία» (όπως 
έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες), γιατί προβάλλει τη ζωή με τα προβλήματά της και συμβάλλει στη 
ψυχαγωγία των θεατών όσο και στην αισθηματική και πνευματική τους καλλιέργεια. Για να 
επιτευχθούν όμως όλοι αυτοί οι καταπληκτικοί στόχοι, θα πρέπει από τη σκέψη των συντελεστών 
μιας παράστασης να απουσιάζει η εμπορικότητα που υποβαθμίζει κάθε καλλιτεχνική 
προσπάθεια. 
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2ο Βραβείο 2007-2008: Γαλανοπούλου Ελευθερία, Γυμνάσιο 

Παραλίας Καλαμάτας 

Πάντα θα θυμάμαι την πρώτη θεατρική παράσταση που παρακολούθησα. Ήταν «οι 
Τραχίνιαι» του Σοφοκλή στο Ηρώδειο. Εκατοντάδες μάτια, κάτω από τον αττικό ουρανό και το 
ολόγιομο φεγγάρι, ήταν καρφωμένα στη σκηνή. Ο μύθος του Ηρακλή που είχα διαβάσει στα 
παιδικά μου βιβλία, ξεδιπλωνόταν μπροστά μου. Με αγωνία παρακολουθούσα την εξέλιξη της 
υπόθεσης. Τη Δηιάνειρα με τα μαγικά φίλτρα του Κένταυρου Νέσσου, τον Ηρακλή να ουρλιάζει 
από τους πόνους, τον Ύλλο να ετοιμάζει τη φωτιά... 

Θεατρική παράσταση στην Αθήνα, στη γενέτειρα του θεάτρου! Το θέατρο συνδέεται με τις 
γιορτές του Διονύσου και γνώρισε μεγάλη ακμή στη δημοκρατική Αθήνα της κλασικής αποχής. 
Από τότε ως τις μέρες μας, το θέατρο διάνυσε μεγάλη απόσταση. Άλλοτε με σοβαρό κι άλλοτε με 
αστείο περιεχόμενο, τραγικό ή κωμικό, μουσικό, σατυρικό, θέατρο σκιών, παντομίμα, 
κουκλοθέατρο εξακολουθεί να αποτελεί ένα μεγάλο σχολείο, ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός, 
έναν συναρπαστικό τρόπο ψυχαγωγίας. Ξεπέρασε τον αρχικό θρησκευτικό του χαρακτήρα και 
εξελίχτηκε σε ελεύθερο τρόπο έκφρασης του σώματος, του πνεύματος και της ψυχής, σε 
πολύπλευρη δημιουργία. Η τέχνη της Θάλειας πηγάζει από τη ζωή και ίσως είναι η μόνη τέχνη 
που έρχεται αμέσως σε επαφή με το κοινό και του αποκαλύπτει μέσα σ’ ένα βράδυ το αιώνιο 
γίγνεσθαι της ανθρωπότητας. 

Σε ειρηνικές αλλά και σε πολεμικές περιόδους το θέατρο δίδαξε το δίκαιο, το ηθικό, την 
τιμωρία της αλαζονείας, την αγάπη για την πατρίδα, διεκδίκησε την ελευθερία έκφρασης, την 
ισότητα των δύο φύλων, την κοινωνική ευημερία, την κοινωνική ισότητα, προασπίστηκε την 
ειρήνη, διέδωσε νέες φιλοσοφικές ιδέες, καυτηρίασε πρόσωπα και καταστάσεις, καταδίκασε τον 
πόλεμο, άσκησε έλεγχο στους άρχοντες, πρόβαλλε ιστορικά γεγονότα, κατήγγειλε ακρότητες και 
βιαιότητες, ανέδειξε προβλήματα μειονοτήτων, αμφισβήτησε, προβλημάτισε... 

Το θέατρο χωρίς παραινέσεις και συμβουλές επαναλαμβανόμενες και κουραστικές, χωρίς 
«πρέπει», χωρίς υστερίες και απειλές περνά τα μηνύματά του στους θεατές. Μέσα από τα πάθη 
των ηρώων του αναδεικνύει καθημερινά προβλήματα, προσφέρει διεξόδους, λύσεις. 

Ο Ευριπίδης στη δημοκρατική Αθήνα του 412 π.Χ. που βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση, 
καταδικάζει τον πόλεμο, αμφισβητεί τη μαντική και το «θείο» και διακηρύσσει πως μοναδικό 
στήριγμα του ανθρώπου είναι η λογική. 

Στην «Αντιγόνη» του Σοφοκλή προτάσσεται η υπεροχή του ηθικού άγραφου νόμου έναντι 
του γραπτού, εξαίρεται η σωφροσύνη, η ανθρωπιά. 

Στα νεότερα χρόνια, ο Μπρέχτ, μέσα από τα θεατρικά του έργα, καταδικάζει το φασισμό 
και τις μεθόδους του. Πιστεύει πως το θέατρο πρέπει να γίνει ένα εργαστήρι κοινωνικής αλλαγής. 

Στη διάρκεια της Κατοχής στην Ελλάδα, 1940-1944, στις πόλεις αλλά και στα βουνά, οι 
θεατρικές παραστάσεις ενθαρρύνουν τους υπόδουλους, διατηρούν την ελπίδα της 
απελευθέρωσης. 

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αναπτύσσεται στη Δύση το θέατρο του παραλόγου για να 
εκφράσει το άγχος και τη βαθιά απόγνωση των ανθρώπων. 

Σήμερα στη χώρα μας ανεβαίνουν αρκετές παραστάσεις είτε από ιδιώτες, είτε από κρατικά 
– δημοτικά θέατρα. Μεγάλη άνθηση γνωρίζει το παιδικό θέατρο. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι πολύς 
κόσμος παρακολουθεί παραστάσεις στους μαγικούς χώρους των αρχαίων θεάτρων. Η Επίδαυρος, 
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η Δωδώνη, η Νικόπολις, οι Φίλιπποι, η Ήλιδα... ξαναζούν μεγαλεία. Έλληνες και ξένοι, 
συντελεστές και θεατές, βιώνουν μοναδικές εμπειρίες. 

Τα θεατρικά έργα που ανεβαίνουν μπορεί να είναι κλασικών συγγραφέων αλλά και 
σύγχρονων. Οι σύγχρονοι συγγραφείς επηρεάζονται από την εποχή μας και τα προβλήματα της 
και επιχειρούν να δώσουν λύσεις, να προτείνουν συμπεριφορές. Το παιδικό θέατρο ασχολείται 
ιδιαίτερα με προβλήματα του περιβάλλοντος, το σεβασμό στο διαφορετικό, τους 
προβληματισμούς των εφήβων, τις κοινωνικές σχέσεις, την αγωνία για το μέλλον. 

Το θέατρο είναι μια πολυσύνθετη τέχνη, πολλαπλά «απαιτητική» και άκρως κοινωνική. 
Επιστρατεύει τη σκηνοθεσία, τη σκηνογραφία, τη ζωγραφική, το χορό, τη μουσική, την 
υποκριτική, τη λογοτεχνία, τη φωτογραφία, την ενδυματολογία... αλλά αποτελεί και το μεγάλο 
«πρόγονο» του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Χρειάζεται οργάνωση, συνεργασία, 
ταλέντο, κέφι, αγάπη, πάθος, αφοσίωση... Το σύγχρονο θέατρο με την αμεσότητα που το 
χαρακτηρίζει, την κατάλληλη μουσική, τους μαγευτικούς φωτισμούς, τα κοστούμια, τις 
χορογραφίες, τα σκηνικά αλλά και τα βίντεο και φυσικά τους υπέροχους χώρους μας συμβάλλει 
ουσιαστικά στην πολιτιστική παιδεία του λαού μας, αποκαλύπτει την ομορφιά της δημιουργίας, 
καλλιεργεί την αισθητική, εμπλουτίζει το λεξιλόγιο, διευρύνει τη σκέψη. Διασώζει τις 
παραδόσεις, τους μύθους και τα έθιμά μας, μας ταξιδεύει στο χρόνο και στο περιβάλλον, στην 
πραγματικότητα και το όνειρο, μας λυτρώνει από το άγχος των καθημερινών φροντίδων, μας 
ανακουφίζει, μας γαληνεύει, μας ισορροπεί, μας συγκινεί, μας θεραπεύει, μας διδάσκει, μας 
εκφράζει, μας γοητεύει, μας ΜΑΓΕΥΕΙ... 

Το χειροκρότημα στο τέλος κάθε παράστασης είναι ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ προς όλους 
τους συντελεστές αλλά και μια απόδειξη προσωπικής ευφορίας και ικανοποίησης. 
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3ο Βραβείο 2007-2008: Τζώνη Γεωργία, Γυμνάσιο Κυπαρισσίας 

Το θέατρο αποτελεί ένα πολυδιάστατο πολιτισμικό φαινόμενο, το οποίο, λόγω της φύσης 
του, αφορά την κοινωνία στο σύνολό της. Μέσα από τα θεατρικά είδη, ένα κοινωνικό σύνολο 
αποκτά αυτογνωσία, θέτει στόχους και υιοθετεί αξίες, δικαιώνει νοοτροπίες και δημιουργεί 
πρότυπα. Η ζωντανή, σκηνική απόδοση της λογοτεχνικά μεταπλασμένης πραγματικότητας και η 
άμεση σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των ηθοποιών και θεατών προσδίδει μια αμφίδρομη 
επικοινωνία, στην οποία ουσιαστικά στηρίζεται ο παιδαγωγικός και παιδευτικός ρόλος του 
θεάτρου. Το κοινό αποκτά γνώσεις και πληροφόρηση, βιώνει φαντασιακά καταστάσεις που δεν 
θα του συμβούν στην καθημερινή πραγματικότητα, συνειδητοποιεί αξίες και έρχεται σε επαφή 
με πρότυπα, νοοτροπίες και συμπεριφορές, διαφορετικές ενδεχομένως από τη δική του, 
καλλιεργείται αισθητικά, ψυχικά, πνευματικά και γενικότερα αποκτά παιδεία που δύσκολα θα 
αποκτούσε σε τόση και τέτοια έκταση με τόσο απλό και σύντομο τρόπο. 

Θέατρο! Πόσο βαθιά στο χρόνο, άραγε, μπορούμε να αναζητήσουμε την έννοια της λέξης και 
τη σημασία του όρου Αρχή του θεάτρου που θεωρείται η τραγωδία. Ο φιλόσοφος Αριστοτέλης 
δίνει τον εξής ορισμό  για τη σχέση θεάτρου-πραγματικότητας: «Έστιν οὖν Τραγωδία μίμησις 
πράξεως σπουδαίας καὶ τελείας μέγεθος ἐχούσης, ἡδυσμένῳ λόγῳ, χωρὶς ἑκάστου τῶν εἰδῶν ἐν 
τοῖς μορίοις, δρώντων καὶ οὐ δι’ ἀπαγγελίας, δι’ ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων 
παθημάτων κάθαρσιν». 

«Είναι λοιπόν η τραγωδία μίμηση (αναπαράσταση επί σκηνής) πράξης σημαντικής και 
ολοκληρωμένης, η οποία έχει κάποια διάρκεια με λόγο ποιητικό («γλυκό» ή «διανθισμένο»), τα 
μέρη της οποίας διαφέρουν στη φόρμα τους, που παριστάνεται ενεργά και δεν απαγγέλλεται, η 
οποία προκαλώντας τη συμπάθεια και το φόβο του θεατή τον αποκαθάρει (λυτρώνει) από 
παρόμοια ψυχικά συναισθήματα». 

Η οικοδόμηση του θεάτρου, όπως και η θεατρική τέχνη, χωρίζονται σε δύο βασικές 
περιόδους. Η πρώτη άρχισε με τη θεατρική δραστηριότητα  των πρωτόγονων λαών την 1η 
χιλιετία  π. Χ. και έληξε με την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια της 
Χριστιανικής εποχής. Ακολούθησε ένα μεγάλο κενό και η δεύτερη περίοδος της οικοδόμησης του 
θεάτρου άρχισε στην Αναγέννηση όταν ξύπνησε ένα ενδιαφέρον για την ελληνική κλασική 
κληρονομιά. Είναι ενδεικτικό ότι οι εποχές κατά τις οποίες αναπτύχθηκε έντονα η οικοδόμηση 
των θεάτρων ακολουθούσαν πάντα εποχές κατά τις οποίες η δραστηριότητα του θεάτρου έφτανε 
σε καινούργια ύψη. Αυτό δείχνει καθαρά ότι τα θέατρα χτίζονται για να ικανοποιήσουν μια 
υπάρχουσα ανάγκη. Η αρτιότητα της θεατρικής τέχνης δημιουργεί το θέατρο, και όχι το αντίθετο.  

Το θέατρο γεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα. Προήλθε από τις τελετές που τις αφιέρωναν στον 
Διόνυσο, θεό της φύσης και της γονιμότητας και γνώρισε την πρώτη του άνθηση, στην κλασική 
περίοδο τον 5ο π. Χ. αιώνα. Όσοι δεν έπαιρναν ενεργό μέρος στην παράσταση σχημάτιζαν μια 
ομάδα γύρω από τους ερμηνευτές, συμμετέχοντας με τις αισθήσεις τους να βρίσκονται σε επαφή 
μαζί τους, βλέποντας και ακούγοντας. Οι Έλληνες, ζώντας σε μια χώρα ευλογημένη με κλίμα ήπιο 
και έδαφος λοφώδες, μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την πλαγιά ενός λόφου ως χώρο 
κατάλληλο για τα θέατρά τους, βάζοντας τους θεατές αμφιθεατρικά γύρω από τους ηθοποιούς. 

Το κλασικό ελληνικό θέατρο με την τραγωδία, κωμωδία και σατιρικό δράμα έχει να 
παρουσιάσει θεατρικά αριστουργήματα του Αισχύλου, Σοφοκλή, Ευριπίδη και Αριστοφάνη. Το 
αρχαία ελληνικό θέατρο ήταν συμβολικό. Οι άντρες έπαιζαν και τους γυναικείους ρόλους, ενώ 
κάποια συμβολικά σημάδια καθόριζαν τον τόπο της δράσης. Οι θεατές μπορούσαν να βλέπουν 
από ψηλά τους γεωμετρικούς σχηματισμούς του χορού, ενώ το τοπίο που απλωνόταν πίσω από 
τη σκηνή αποζημίωνε το μάτι για τη γυμνότητα της ορχήστρας. Η δημιουργία του θεάτρου 
οφείλεται εξ' ολοκλήρου στους Έλληνες. Τα αρχαία ελληνικά δραματικά έργα, περισσότερο ίσως 
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από κάθε άλλη πολιτιστική εκδήλωση, κάνουν φανερή την καταπληκτική υπεροχή του ελληνικού 
λαού στον αρχαίο κόσμο και θέτουν όρια για το ανθρώπινο πνεύμα που δύσκολα θα γίνει 
δυνατόν να ξεπεραστούν. 

Μετά την περίοδο της ακμής της θεατρικής τέχνης στην κλασική αρχαιότητα, στην 
Ελληνιστική Εποχή οι συνθήκες αλλάζουν εντελώς. Ένα νέο κοινό εμφανίζεται αρκετά ετερόκλητο 
και πολύ χαμηλότερου πολιτιστικού επιπέδου απ' ότι αυτό της κλασικής αρχαιότητας. Ως άμεση 
συνέπεια προκύπτει η δημιουργία μιας νέας θεατρικής πραγματικότητας. Σ' ένα μεγάλο βαθμό το 
θέατρο παραχωρεί τη θέση του στο θέαμα. Αυτή η κατάσταση χειροτερεύει ακόμα περισσότερο 
με την επιβολή του Χριστιανισμού και της πλήρους αντιπαράθεσής του με την θεατρική τέχνη, 
την οποία θεωρεί ως την κατεξοχήν έκφραση του αρχαιοελληνικού παγανισμού και των εννοιών 
εκείνων που έρχονται σε πλήρη αντίθεση προς το θεοκρατικό κοσμοείδωλο. Θέατρο και ηθοποιοί 
μπαίνουν στο περιθώριο και σταδιακά χάνουν το κύρος τους. Αργότερα όμως η ίδια η Εκκλησία 
προσέφερε το θέμα για τη γέννηση του νέου θρησκευτικού θεάτρου με τις αναπαραστάσεις σε 
υπαίθριους χώρους του κύκλου των Παθών, στα οποία καλούσε το λαό να συμμετάσχει. 

Αργότερα, ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός, που αποβλέπει στην ανεξαρτησία των Ελλήνων έχει 
ως κύριο μέλημά του τη παιδεία που αναπτύσσεται και με το θέατρο. Το νεοελληνικό θέατρο 
εξελίσσεται γρηγορότερα στις ελληνικές περιοχές που είχαν μακροχρόνια επαφή με το δυτικό 
πολιτισμό όπως οι βενετοκρατούμενες και οι κοινότητες του εξωτερικού. Τα ξένα θεατρικά έργα 
αρχίζουν να μεταφράζονται και οι πρωτότυπες δημιουργίες διαδέχονται η μία την άλλη. 
Ταυτόχρονα παρατηρείται μια στροφή προς την κλασική αρχαιότητα, ένας ανθρωπισμός που 
εκφράζεται με θεατρικά έργα. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι από την ίδια τη στιγμή της 
εμφάνισής του το θέατρο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού αποκτά έντονο ιδεολογικό χαρακτήρα, 
προτείνοντας στο ελληνικό κοινό αξίες και ιδανικά όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, η 
αυτοθυσία του ατόμου, που μας επιτρέπει να κάνουμε λόγο ακόμα και για «στρατευμένο» 
θέατρο. 

Την περίοδο του επαναστατικού αγώνα 1821-1830, οι συνθήκες βέβαια δεν επιτρέπουν την 
ανάπτυξη της θεατρικής δραστηριότητας. Το ελληνικό κοινό, κατά την περίοδο του 19ου αι. και 
συγκεκριμένα μετά το 1830, σταδιακά αρχίζει να συχνάζει στα ευρωπαϊκά θεάματα, όχι μόνο 
γιατί η πρωτότυπη ελληνική δραματουργία ήταν πενιχρή και η σκηνική τέχνη των ελληνικών 
θιάσων υποτυπώδης, αλλά και διότι οι ξένοι θίασοι παρουσίαζαν αισθητικά πολύ  πιο άρτιο 
θέαμα. Σταδιακά όμως αρχίζουν να δημιουργούνται περισσότεροι θεατρικοί χώροι και θεατρικά 
σχήματα που προσφέρουν πλούσιο θέαμα. Αισθητικά ανήκουν στον κλασικισμό και τον 
ρομαντισμό, γλωσσικά εκφράζουν την καθαρεύουσα και τον αρχαϊσμό, ιδεολογικά τον 
μεγαλοϊδεασμό και τον φαναριωτισμό, θεματικά την αρχαιότητα, το Βυζάντιο και την πρόσφατη 
ιστορία. Στο τέλος του 19ου αι. το θέατρο έχοντας ωριμάσει από  τους διαφόρους 
πειραματισμούς βρέθηκε στην ακμή του. Με τη μαγική γλώσσα των ποιητών του, η καθημερινή 
πραγματικότητα απέκτησε νέα όψη και η αφύπνιση της θεατρικής συνείδησης ολοκληρώθηκε. 

Στο κατώφλι του 20ου αι. γίνεται μια προσπάθεια για να ανέβουν στη σκηνή έργα μεγάλων 
τραγικών, όπως η  «Άλκηστη» του Ευριπίδη ,η «Ορέστεια» του Αισχύλου, ο «Οιδίποδας 
Τύραννος», η «Εκάβη». Ο πόλεμος και η Μικρασιατική Καταστροφή εμπόδισαν την 
πραγματοποίηση των επιδιώξεων του ελληνικού θεάτρου, αλλά δεν το κατήργησαν. Η αρχαία 
τραγωδία, η επιθεώρηση, η οπερέτα, ερμηνεύονται από κορυφαίους καλλιτέχνες. Το βασιλικό 
θέατρο μετονομάζεται σε Εθνικό. Το 1954 τα Επιδαύρια καθιερώνονται ως επίσημος ετήσιος 
θεσμός και το 1961 ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη το «Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος». Τα 
φεστιβάλ που διεξάγονται σ' όλη την Ελλάδα και οι περιοδείες θιάσων στην επαρχία, 
αποδεικνύουν ότι το ελληνικό θέατρο ακολούθησε μια ταχεία διαδικασία εξέλιξης. 

Ο 20ος αι., λοιπόν, ήταν έτοιμος να δεχτεί το καινούργιο θεματολόγιο των θεατρικών 
συγγραφέων, τις συχνά τολμηρές καινοτομίες ορισμένων ρευμάτων, ώσπου έφτασε στο θέατρο 
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του παραλόγου. Το θέατρο του παραλόγου συνεχίστηκε πολύ μετά από τα χρόνια της πρώτης 
δυναμικής εμφάνισής του, φτάνοντας μοιραία σε υπερβολές και σχηματοποιήσεις που το 
οδήγησαν σε ένα εγκλωβισμό και μία αυτοπαγίδευση δεσμευτική της δημιουργικής έμπνευσης 
των συγγραφέων, αλλά και της ερμηνείας των συντελεστών της παράστασής του. Ο τύπος του 
περιθωριακού που για χρόνια καταδυνάστευε την ελληνική σκηνή, όπως επίσης και του 
μικροαστού ήρωα, αρχίζουν να υποχωρούν στα μέσα της δεκαετίας του 80,παραχωρώντας τη 
θέση τους σε νέα πρότυπα, ανάλογα προς τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως λοιπόν ο 
θεατρικός μοντερνισμός και οι σύγχρονες έννοιες της πολυπολιτισμικότητας έρχονται να 
προτείνουν νέες αξίες, με την εμφάνιση της διακειμενικότητας και την αξιοποίηση των 
αρχαιοελληνικών μύθων, έτσι και το νεοελληνικό θέατρο αλλάζει ύφος και θεματική. 

Το θέατρο συντελεί στην πολύπλευρη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητας του 
θεατή. Με τη δημιουργία της θεατρικής ψευδαίσθησης και την ταύτιση, στη συνείδηση του 
θεατή του θεατρικού με το πραγματικό, αποκτώνται γνώσεις, συνειδησιακός προβληματισμός, 
ηθική διδαχή, ψυχο-πνευματική καλλιέργεια και ωριμότητα, με επίγνωση του παρόντος και του 
παρελθόντος και κατά συνέπεια σωστή, μελλοντική, αξιολόγηση του ιστορικού και πολιτισμικού 
του περιβάλλοντος. 

Η συμβολή του θεάτρου στην πολιτιστική παιδεία του λαού μας είναι μεγάλη. Ο λαός θα 
συνειδητοποιήσει τις βαθύτατες παγκόσμιες και διαχρονικές αξίες που εκφράζονται μέσα από τα 
κλασικά κείμενα της παγκόσμιας λογοτεχνίας και του θεάτρου. Παράλληλα, μέσα από τη 
διακειμενική προσέγγιση στα θέματα, τα πρόσωπα και τους μύθους, θα αντιληφθεί στην ιστορική 
συνέχεια και συνοχή της πολιτιστικής δημιουργίας στο σύνολό της, αποκτώντας μια 
διαπολιτισμικού χαρακτήρα συνείδηση. Ενώ η επαφή με τα δημιουργήματα της Εθνικής του 
παράδοσης και κληρονομιάς, γιατί το θέατρο συνενώνει και συνδέει αρμονικά περισσότερες 
μορφές Τέχνης, λογοτεχνία, ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική, μουσική, χορό ,ενδυμασία, θα 
του επιτρέψει να αποκτήσει ιστορική συνείδηση σε αρμονία με την παγκοσμιότητα του 
πολιτισμού. Θα καταφέρει να επικοινωνήσει με άτομα που έζησαν σε διαφορετικές ιστορικές 
εποχές, σε διαφορετικά περιβάλλοντα αναπτύσσοντας την κριτική του συνείδηση και 
διευρύνοντας τον πνευματικό του ορίζοντα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το θέατρο είναι το 
«Σχολείο του λαού». Απ' όλα τα παραπάνω, θεωρώ ότι το θέατρο είναι ένα πολιτισμικό 
φαινόμενο και ένα αγαθό, η αξία του οποίου δικαιολογημένα έχει αναγνωριστεί και ο ρόλος  του 
διαχρονικά παραμένει αναλλοίωτος. Άλλωστε ο σύγχρονος μεγάλος Έλληνας ποιητής  Γεώργιος 
Σεφέρης, γράφει: 

 

«Στήνουμε θέατρα και τα χαλνούμε  

όπου σταθούμε κι όπου βρεθούμε  

στήνουμε θέατρα  και σκηνικά, 

όμως η μοίρα μας πάντα νικά» 
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1ος Έπαινος 2007-2008: Ζωγοπούλου Αναστασία, Γυμνάσιο 

Παραλίας Καλαμάτας 

Ένα σχολείο, ένα σχολείο που ποτέ δεν κλείνει, ποτέ δεν στερείται τους μαθητές και τους 
καθηγητές του. Μόνο έτσι θα μπορούσα να παρουσιάσω αυτό το θαύμα του νου, την ανύψωση 
της σκέψης και την απόλυτη ελευθερία του δούλου του ηθοποιού και δημιουργού: το θέατρο. 

 
Ξεκινά αιώνες πριν τη γέννηση του Χριστού, στην εποχή άνθους του ελληνικού 

πολιτισμού  και μας συντροφεύει, μας διδάσκει ακόμα. Ποιητές στην αρχαία Αθήνα έγραφαν τα 
έργα τους, οι ηθοποιοί τα ερμήνευαν, κοινό τα αποθέωνε. Πράγματα, σκηνές, που δεν έχουν 
αλλάξει όσο και να αλλάζουμε όλοι μας. 

 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το θέατρο έχει θεωρηθεί το σχολείο του λαού. Θεατρικοί 

συγγραφείς και ποιητές-γιατί το θέατρο είναι ποίηση-έλεγαν αυτά που ήθελαν να πουν μέσα τα 
κείμενά τους. Κείμενα που παίζονται σήμερα, πολλά χρόνια μετά την πρώτη τους παράσταση, και 
όσα χρόνια και να περάσουν είναι επίκαιρα σαν κάποιος να είχε προβλέψει τι θα γίνεται τόσους 
αιώνες μετά. 

 
Αυτό θα μόρφωνε, διαπαιδαγωγούσε και περνούσε μηνύματα ακόμα και στις πιο 

σκληρές περιόδους της ιστορίας μας. Στα δύσκολα χρόνια του πολέμου και της κατοχής ήταν μια 
από τις λίγες διεξόδους για τους Έλληνες. Τους παρείχε στήριξη, ενθάρρυνση και τους γέμιζε 
κουράγιο και δύναμη για να συνεχίσουν τον απελευθερωτικό τους αγώνα. Πολλοί ήταν οι 
θεατρικοί ποιητές που περνούσαν μέσα από αλληγορίες απαγορευμένα για την εποχή τους 
μηνύματα και αργότερα, στην δικτατορία, οι θεατρικοί συγγραφείς και ποιητές μπορούσαν να 
προσπεράσουν το εμπόδιο της λογοκρισίας τοποθετώντας με πολλή εξυπνάδα, ιδέες τόσο 
λεπτοφανείς που η οπισθοδρομική και περιορισμένη σκέψη των στρατοκρατών δεν μπορούσε να 
συλλάβει και να απαγορεύσει. 

 
Το πιο υπέροχο με το θέατρο, όμως, είναι η μαγεία, αυτή η αστερόσκονη που σε τυλίγει 

χωρίς να ζητήσει καμία απολύτως άδεια και που τρυπώνει σε κάθε πτυχή του νου και της καρδιάς 
του. Είναι αυτή που σε παρασύρει ακόμα κι όταν έχει τελειώσει η παράσταση, ακόμα κι όταν 
έχεις φύγει από το ναό της τέχνης, το θέατρο σε κάνει να σκεφτείς όσα έζησες εκεί και, 
ετεροχρονισμένα, ήθελε να δηλώσει, να φωνάζει, ο δημιουργός με αυτό του το έργο. 

 
Λένε ότι η τέχνη γαληνεύει τις ψυχές, ηρεμεί τα πνεύματα. Και τι είναι ανώτερο από την 

τέχνη του θεάτρου; Η εικόνα συνδυάζεται άψογα με τραγούδι, αρχαία θέατρα φιλοξενούν 
μοντέρνες παραστάσεις ή και το αντίστροφο και η αλήθεια παίζε με το ψέμα. Το «από εδώ και 
τώρα» των θεατών ερωτοτροπεί με το «εκεί και τότε» του μύθου. Πώς μπορεί λοιπόν να βγει 
κάποιος απαράλλαχτος, ανέπαφος μετά από κάτι τέτοιο; 

 
Ο Τσαρούχης έχει χαρακτηρίσει το θέατρο σαν ένα κράμα ονείρου και τρέλας. Αν όλοι 

πάρουμε μαζί μας το όνειρο και λίγη από την τρέλα του θεάτρου, θα καταλάβουμε χωρίς πολλές 
και ανούσιες κουβέντες γιατί το θέατρο είναι σχολείο, παιδεία για όλους... 
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2ος Έπαινος 2007-2008: Πασσαρά Αγγελική, Πειραματικό Γυμνάσιο 

Καλαμάτας 
 

Ένα από τα μέσα διασκέδασης σήμερα είναι και το θέατρο, μια τέχνη αγαπητή σε μεγάλους 
και παιδιά καθώς και σε πιο «ειδικούς», οι οποίοι μπορούν και βλέπουν το βαθύτερο μήνυμά 
του. 

Όλοι ξέρουν πως το θέατρο ξεκίνησε στην αρχαιότητα, όπου από πολλούς χαρακτηρίστηκε 
«σχολείο του Λαού». Δεν είχαν άδικο, μιας και οι παραστάσεις που ανεβάζονταν πέρναγαν 
μηνύματα και ήταν ικανές να μορφώσουν τους φτωχούς. Άλλωστε, γι’ αυτό οι πλούσιοι ήταν 
αναγκασμένοι να πληρώνουν τα «εισιτήρια» των οικονομικά αδύναμων. 

Βέβαια, το θέατρο τότε ήταν τελείως διαφορετικό ως προς τη μορφή και τα μέσα. Υπήρχε το 
κοίλον, η ορχήστρα, ο χορός. Οι υποκριτές ήταν μόνο άντρες με μάσκες, υπήρχαν μόνο τρία είδη 
έργων, όλα έπρεπε να είχαν κάποιο μήνυμα. 

Ταυτόχρονα, και τα μέσα ήταν περιορισμένα μεν, αλλά επίσης δημιουργικά και ευφάνταστα. 
Για να «πετάξει» κάποιος υπήρχε ο γερανός, για τους γυναικείους ρόλους υπήρχαν μάσκες, 
ειδικά παπούτσια και ρούχα, υπήρχαν μηχανισμοί για την απόκρυψη βίαιων σκηνών και 
κυριαρχούσε η μουσική. 

Επίσης, και οι συντελεστές ήταν διαφορετικοί: ο σκηνοθέτης, ο σκηνογράφος, ο 
σεναριογράφος κ.ά., καθώς και καμιά φορά ο πρωταγωνιστής συναντιούνταν στο πρόσωπο του 
ποιητή. Το κράτος-πόλη διάλεγε το χορηγό, ο οποίος πλήρωνε για τα πάντα. 

Φυσικά, το θέατρο σήμερα έχει άλλη μορφή. Αν και στο Μεσαίωνα ήταν υποτιμημένο και 
προνόμιο μόνο για τους λίγους και «εκλεπτυσμένους», σήμερα είναι αγαθό, το οποίο είναι 
προνόμιο και δικαίωμα όλων. Έχει αναγνωριστεί από όλους σαν ηθική αξία, η οποία χαίρει 
γενικής εκτίμησης και θεωρείται ένας απ’ τους τρόπους διάδοσης ιδεών και αξιών. 

Στο θέατρο έχουν γίνει αλλαγές. Υπάρχει η σκηνή βέβαια όμως πιο υπερυψωμένη απ’ τους 
θεατές, όχι και το αντίθετο, οι ηθοποιοί υπάρχουν ανεξαρτήτων φύλου και καθένα από τα 
επαγγέλματα είναι ξεχωριστά μεταξύ τους. Έχουν δημιουργηθεί και καινούργιες δουλειές χάρη σ’ 
αυτό (υπεύθυνοι για τον ήχο, το φωτισμό, τη διεύθυνση, την κάμερα κ.ά., καθώς και ιστορικοί 
θεάτρου, κριτικοί κ.ά.). Επίσης, απασχολείται ένας σημαντικός αριθμός επαγγελματιών για τους 
ηθοποιούς (υπεύθυνοι για μαλλιά, ρούχα, εμφάνιση, βήματα χορού). 

Τα μέσα, επιπλέον, έχουν αλλάξει. Υπάρχουν ειδικοί μηχανισμοί, καθώς και «τρία» για να 
«πετάξει» κάποιος, ή να μεταμορφωθεί ή να υποκριθεί ότι σκοτώθηκε. Την παράσταση 
μπορούμε να τη δούμε και τη νύχτα, αφού υπάρχουν φώτα και ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, 
αφού είναι σκεπασμένο. Επίσης, δε χρειάζεται να είμαστε καν εκεί, αφού άνετα την 
παρακολουθούμε απ’ την τηλεόραση στο σπίτι. 

Το θέατρο έχει συμβάλλει όχι μόνο στη διασκέδαση, αλλά και στην εκπαίδευση. Όπως ήδη 
ανέφερα, το θέατρο στην αρχαιότητα ήταν το σχολείο του λαού, ενώ και σήμερα, οι καθηγητές 
οργανώνουν «εκδρομές» για την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων. Είναι άριστα 
συνδεδεμένο με τον όρο «μάθημα» κι «εκπαίδευση». Μάλιστα, το αρχαίο θέατρο διδάσκεται, 
μιας και είναι φορέας διαχρονικών αξιών που αναγνωρίζονται όχι μόνο απ’ τους Έλληνες, αλλά 
και από όλον τον κόσμο και έχει συμβάλλει αποφασιστικά όχι μόνο στη διαμόρφωση χαρακτήρα, 
αλλά και στη διαμόρφωση κανόνων. 

Δυστυχώς, όμως, η ιδέα του να είσαι ηθοποιός έχει αλλάξει. Στην αρχαιότητα, ο σκοπός του 
υποκριτή ήταν η τέρψη και η διασκέδαση-όχι μόνο η αναγνωρισιμότητα, γι’ αυτό και φορούσαν 
μάσκες, ή δεν έχουμε σήμερα ονόματα υποκριτών. Στην εποχή μας, η μόνη χρησιμότητα του 
θεάτρου για πολλούς είναι η αρχή της δημοσιότητας. 

Παρ’ όλα αυτά, το θέατρο ήταν, είναι και θα είναι μέσο όχι μόνο ψυχαγωγίας αλλά και 
εκπαίδευσης, ένα μέσο το οποίο έχει αναγνωριστεί και αγαπηθεί απ’ όλον τον κόσμο. 
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1ο Βραβείο 2008-2009: Σταματοπούλου Αναστασία, Γυμνάσιο 

Παραλίας Καλαμάτας 
 

Η ευεργεσία σφιχταγκαλιάζει μέσα της δυο λέξεις που μας έρχονται από την αρχαία 
Ελλάδα: «ευ» και «έργον», δυο λέξεις που περικλείουν την ομορφιά, την καλοσύνη, την 
ανιδιοτέλεια, τη δημιουργία, το ανθρώπινο μεγαλείο! 

Ευεργεσία, λοιπόν, είναι πράξη ή ενέργεια με φιλανθρωπιστικό χαρακτήρα και χωρίς την 
προσδοκία χρημάτων ή άλλων ανταλλαγμάτων. Έχει πολλαπλή διάσταση: οικονομική, κοινωνική, 
εθνική, πολιτική, ανθρωπιστική, πολιτιστική κ.ά. 

Η πολιτιστική διάσταση της ευεργεσίας σχετίζεται με την ανθρώπινη δημιουργία, τη 
ψυχαγωγία, την ελευθερία του πνεύματος, τη γνώση, τη μόρφωση, το ωραίο, το αγαθό, το 
αληθινό, το ευγενικό, το μεγαλειώδες και το απλό, την καλλιέργεια του πνεύματος, το γαλήνεμα 
της ψυχής. Σχετίζεται με την υλική και πνευματική πρόοδο που απλώνεται σε όλα τα πεδία της 
ζωής και προχωρεί στην ηθική εξέλιξη του ατόμου και της κοινωνίας. 

Η πράξη της ευεργεσίας δηλώνει την ευαισθησία και το ήθος του ευεργέτη. Φανερώνει 
άνθρωπο που διαθέτει παιδεία και πνευματική καλλιέργεια, αλτρουισμό, υπευθυνότητα, 
εντιμότητα και σοβαρότητα, γενικά άνθρωπο πολιτισμένο. 

Η ευεργεσία ως πράξη προσφοράς ξεκινάει από τα χρόνια της πρώιμης κοινωνικής 
οργάνωσης των ανθρώπων, με την πολιτιστική της όμως διάσταση τη συναντάμε στην Αρχαία 
Ελλάδα, τα κλασικά κυρίως χρόνια. Στην Αρχαία Αθήνα οι εύποροι πολίτες θεωρούσαν τιμή τους 
να προσφέρουν χρήματα στην πόλη τους για διάφορους σκοπούς. Ανάμεσα στα άλλα, 
αναλάμβαναν τα έξοδα θεατρικών παραστάσεων, μιας και το θέατρο θεωρείτο ένα μεγάλο 
σχολείο για όλους. Στις αρχαίες πηγές οι ευεργέτες παρουσιάζονται ως αγωνιστές σε αγώνες 
αρετής και του αποδίδονταν τιμές όμοιες με εκείνες των νικητών σε αθλητικούς αγώνες. Ο 
Αριστοτέλης δίδασκε στο νεαρό Αλέξανδρο ότι ο βασιλιάς έπρεπε να καταλαμβάνει την εξουσία 
«ίνα και πάντας ανθρώπους ευεργέτηση». Ο ίδιος ο Μακεδόνας στρατηλάτης, αφού κατέλαβε 
την αρχή, διαδήλωνε ότι την ημέρα που δεν έκαμε καλό σε κάποιον από τους υπηκόους του, 
έπαυε να είναι βασιλιάς. 

Λίγα χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από του Τούρκους, παρουσιάζεται 
ένα ρεύμα ευεργετών που ξόδεψαν αν όχι ολόκληρη την περιουσία τους, ένα μεγάλο μέρος της 
για την πνευματική ανάπτυξη του Γένους. Χρηματοδοτούσαν την ίδρυση σχολείων, την έκδοση 
βιβλίων και εφημερίδων – και στον παροικιακό και τον τουρκοκρατούμενο ελληνισμό- έτσι ώστε 
οι Έλληνες να μυηθούν στα πολιτιστικά αγαθά της φωτισμένης Ευρώπης, να μάθουν το ένδοξο 
ιστορικό παρελθόν τους και να αποτινάξουν τελικά το ζυγό της δουλείας, έτοιμοι να ζήσουν 
δίπλα στους πολιτισμένους λαούς.  

Το ρεύμα των εθνικών ευεργετών και μετά την επανάσταση και στα χρόνια μας, βοηθά 
στη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, στην προβολή των πολιτιστικών αγαθών μας, 
στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που κάνουν τη ζωή μας πιο όμορφη και ευχάριστη. 

Πολλά σχολεία, πανεπιστημιακά κτίρια, μουσεία, πινακοθήκες, βιβλιοθήκες, θέατρα, 
αίθουσες συναυλιών, πνευματικά κέντρα πόλεων έγιναν και γίνονται με χρήματα μεγάλων 
ευεργετών αφού τα δημόσια έσοδα δεν επαρκούν. Έτσι με χρήματα των Δόμπολη, Τοσίτσα, 
Βερναρδάκη κ.ά. ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Με δωρεά των Τοσίτσα, Στουρνάρα, 
Αβέρωφ ιδρύθηκε το Πολυτεχνείο. Η Ακαδημία Αθηνών με χορηγία του Σίνα, η Πάντειος Σχολή 
Πολιτικών Επιστημών με δωρεά του Πάντου, το Εκπαιδευτήριο Θηλέων στην Αθήνα με δωρεά 
του Αρσάκη. Ο Ανδρέας Συγγρός πρόσφερε χρήματα για την κατασκευή του Δημοτικού Θεάτρου 
Αθήνας και των Μουσείων Ολυμπίας και Δελφών. Ο Χαροκόπος ίδρυσε την Οικοκυρική 
Επαγγελματική Σχολή Καλλιθέας. Ο Ευγενίδης με τη διαθήκη του άφησε τεράστια περιουσία για 
την ίδρυση του «Ευγενιδείου Ιδρύματος» που αποβλέπει στην ενίσχυση της επαγγελματικής και 
τεχνικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Περίφημο μέσα στο «Ευγενίδειο Ίδρυμα» είναι το 
Πλανητάριο. Η Εθνική Πινακοθήκη, το Μέγαρο Μουσικής, η Λυρική Σκηνή, το Εθνικό Θέατρο 
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δέχτηκαν δωρεές Ελλήνων πολιτών. Κάποιοι επέλεξαν να διαθέσουν τα χρήματά τους για να 
σπουδάσουν νέα παιδιά προσφέροντας υποτροφίες. 

Ο κατάλογος είναι μακρύς με επώνυμους και ανώνυμους ευεργέτες. Πλάι στους 
μεγάλους εθνικούς ευεργέτες, πολλοί απλοί άνθρωποι μεμονωμένα ή μέσα από πολιτιστικούς 
συλλόγους, προσφέρουν χρήματα και εθελοντική εργασία για την παιδεία και τον πολιτισμό. 
Άλλοι με πολλά κι άλλοι με λίγα, στήριξαν και στηρίζουν το όνειρο για μια Ελλάδα σύγχρονη, 
μορφωμένη, πολιτισμένη, μια χώρα που πρέπει να διατηρήσει την πολιτιστική της ιδιαιτερότητα 
και να παρακολουθήσει και τις διεθνείς εξελίξεις. 

Σε τοπικό επίπεδο, μια βόλτα στους δρόμους της Καλαμάτας μας θα μας αποκαλύψει 
ευεργέτες της πόλης. Μπενάκειο Δημοτικό Σχολείο, Μπενάκειο Μουσείο, Πανταζοπούλειος 
Λαϊκή Σχολή, Αλεξανδράκεια Κληροδοτήματα κ.ά. Ο Αρνόκουρος και ο καπετάν Βασίλης 
Κωνσταντακόπουλος χρηματοδότησαν τη διαμόρφωση των κτιρίων του Πανεπιστημίου 
Καλαμάτας. Ο Καρέλιας υποστηρίζει με χορηγίες τις περισσότερες εκδηλώσεις που γίνονται στην 
πόλη. Ο Αρνόκουρος στο χωριό του, τα Πλατάνια, κατασκεύασε θέατρο για τη ψυχαγωγία των 
κατοίκων της περιοχής και χρηματοδοτεί παραστάσεις κάθε χρόνο. 

Σε κάθε πόλη και σε κάθε χωριό πολλοί άνθρωποι προσφέρουν για το κοινό καλό, για την 
πρόοδο, τον πολιτισμό. Τους αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ, από όλους εμάς που απολαμβάνουμε 
την προσφορά τους και μια υπόσχεση για αγάπη και προστασίας του πολιτισμού μας, αυτού του 
ανεκτίμητου εθνικού μας πλούτου. 
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2ο Βραβείο 2008-2009: Αλεβίζου Αντώνια, 1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας  
 

Ευεργεσία (ευ + έργον) είναι μια πράξη ωφέλιμη, με φιλανθρωπικό χαρακτήρα και χωρίς 
αντάλλαγμα. Μέσω της ευεργεσίας ο άνθρωπος αποκτά συνείδηση και ξεπερνά τα όρια του 
«εγώ» του, αναγεννάται. Με την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο καταξιώνεται και προάγει 
τον πολιτισμό. Η προσφορά των ευεργετών στο πέρασμα των αιώνων ωφέλησε και συνεχίζει να 
ωφελεί με ποικίλους τρόπους όλους τους τομείς της ανάπτυξης. 

Στη χώρα μας είναι έντονη η παρουσία των ευεργετών. Είναι γνωστό ότι κατά καιρούς 
ορισμένοι πλούσιοι Έλληνες δώρισαν και δωρίζουν στην ιδιαιτερη πατρίδα τους ή στο ελληνικό 
έθνος τμήμα ή και ολόκληρη την περιουσία τους για την ίδρυση, κυρίως κοινωφελών ιδρυμάτων. 
Αυτούς τους ανιδιοτελείς ανθρώπους αποκαλούμε εθνικούς ευεργέτες. Οι εθνικοί ευεργέτες 
συνέβαλαν κατά πολύ στην επιβίωση, την πνευματική αναγέννηση και πολιτική αποκατάσταση 
του Γένους. Χάρη σε αυτούς καλύφθηκαν οι στοιχειώδεις ανάγκες των συμπατριωτών τους σε 
περιόδους κρίσης. Ο κυριότερος στόχος των δωρεών των εθνικών ευεργετών ήταν η παιδεία, η 
οποία, κυρίως μετά τη σύσταση του ελληνικού κράτους, απέκτησε βάσεις που αναδείχθηκαν 
απαραίτητες για την πρόοδο του ελληνικού λαού. Σχολεία, πτωχοκομεία, νοσοκομεία, 
πνευματικά κέντρα και πολλά άλλα κτίρια κτίστηκαν χάρη στην ευεργετική διάθεση αυτών των 
Ελλήνων με αποτέλεσμα να κρατηθεί το Γένος όρθιο. Ιδρύοντας σχολές, εκκλησίες, βιβλιοθήκες, 
πνευματικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα, αναζωογόνησαν τις ελληνικές ψυχές. Τα κτίρια και ο 
εξοπλισμός των σπουδαιότερων εκπαιδευτικών και πνευματικών ιδρυμάτων της χώρας 
οφείλονται, κατά μεγάλο μέρος, σε τέτοιου είδους χορηγίες (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Ζάππειο Μέγαρο Εκθέσεων, Μουσείο 
Μπενάκη κ.ά.). Όμως οι εθνικοί ευεργέτες συνέφεραν και στο χώρο του απόδημου ελληνισμού 
ενισχύοντας την εθνική συλλογικότητα. Μερικοί από τους σημαντικότερους είναι οι: 
Καστοριανός, Αβέρωφ, Σίνας, Γεννάδιος, Μπενάκης, Ζάππας και Δρομοκαΐτης. 

Πρέπει να τιμούμε την προσφορά αυτών των ανθρώπων και να προσπαθήσουμε όσο 
μπορούμε να μιμηθούμε τις αξιομνημόνευτες πράξεις τους, που σπανίζουν στις μέρες μας, αλλά 
αποδεικνύουν ευγένεια ήθους και ψυχής. Εξάλλου η ευεργεσία δεν προσφέρει μόνο ηθική 
ικανοποίηση, αλλά ωφελεί την κοινωνία και τον πολιτισμό γενικότερα. 
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3ο Βραβείο 2008-2009: Πουλοπούλου Μαρία-Ευρυδίκη, 1ο 

Γυμνάσιο Καλαμάτας    
 

Η ευεργεσία ορίζεται ως η πράξη φιλανθρωπικού χαρακτήρα που γίνεται ανιδιοτελώς για 
την ωφέλεια των αναξιοπαθούντων συνανθρώπων. Από την αρχαιότητα έως σήμερα πολλοί 
ευεργέτες έχουν υπάρξει που έχουν προσπαθήσει να εκπολιτίσουν τους συνανθρώπους τους 
μέσα από τις ευεργεσίες τους, εκτός από το να τους προσφέρουν άνετες συνθήκες ζωής. 

Στην αρχαία Ελλάδα είχε δοθεί μεγάλη βαρύτητα στις αγαθοεργίες. Ο θεσμός της 
αγαθοεργίας υπαγορευόταν από το σύστημα διοίκησης των πόλεων, υποχρεώνοντας έτσι τον 
κάθε πολίτη με οικονομικές δυνατότητες να συνεισφέρει. Οι χορηγοί, όπως ονομάζονταν τότε οι 
ευεργέτες, προσέφεραν σεβαστά ποσά ώστε να ανέβουν παραστάσεις, να γίνουν αθλητικοί 
αγώνες ή να γίνουν δημόσια έργα, ωφελώντας έτσι στο σύνολο της κοινότητάς τους. Τότε για 
πρώτη φορά εμφανίζεται η έννοια της ευεργεσίας με πολιτιστικό περιεχόμενο, αφού άνθρωποι 
που δε διαθέτουν χρήματα, αρχίζουν να παρακολουθούν θεατρικές παραστάσεις, να γνωρίζουν 
τα γράμματα και τις τέχνες που υπό άλλες συνθήκες δε θα κατάφερναν. Οι χορηγοί γνωρίζουν, 
φυσικά, τις ανάλογες τιμές.  

Για πρώτη φορά, ωστόσο, εμφανίζεται η ευεργεσία με ανιδιοτελείς σκοπούς λίγο καιρό 
αργότερα. Ο Μ. Αλέξανδρος μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο πρώτος μεγάλος πολιτιστικός 
ευεργέτης. Διότι ο μαθητής του Αριστοτέλη, όχι μόνο κατέλαβε τις ασιατικές περιοχές, αλλά 
ευεργέτησε την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό, αποσκοπώντας στην πολισμική τους 
αναβάθμιση. Το χρέος του κάθε ευεργέτη που αποσκοπεί στον εκπολιτισμό ενός λαού είναι να 
δράσει κάπως έτσι. Δηλαδή να υπάρξει δράση δίχως προσωπικό όφελος και προσφέροντας τη 
γνώση εκεί ακριβώς  που χρειάζεται σε ανθρώπους που είναι πίσω και το έχουν ανάγκη. Και 
πράγματι με τέτοια επέμβαση είναι αναγκαία σε πολλές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στον 
ελλαδικό χώρο την περίοδο της τουρκοκρατίας. Είναι πολύ σημαντικό να παραδεχτούμε πως ίσως 
σήμερα οφείλουμε την ελευθερία μας στους ευεργέτες που διαφώτισαν τον ελληνισμό τη 
δύσκολη περίοδο. 

Φυσικά, το έργο των Νεοελλήνων ευεργετών ήταν καθοριστικό για την επανάσταση του 
γένους κατά την τούρκικη κυριαρχία. Οι Νεοέλληνες ευεργέτες, μορφωμένοι στο σύνολό τους, 
δωρίζοντας αμύθητα για την εποχή τους ποσά σε σχολεία, σχολές και εκδόσεις βιβλίων 
κατάφεραν να εμφυσήσουν στους Έλληνες την αξία της μάθησης και κατ’ επέκταση βοήθησαν 
στην ανάπτυξη εθνικής συνείδησης. 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η πιο ξακουστή και πλούσια σελίδα της ιστορίας της αγάπης 
προς το έθνος, είναι αυτή των ευεργετών. Ενδεικτικά αξίζει να αναφαρθούν τα εξής ονόματα: 
Απόστολος Αρσάκης, Νικόλαος Στουρνάρας, Αδελφοί Ριζάρη, Ευάγγελος και Κωνσταντίνος 
Ζάππας, Γεώργιος Αβέρωφ, Σπυρίδων Αλεξανδράκης. Ομολογουμένως, όλοι οι παραπάνω, εκτός 
από τα διάφορα κοινωφελή έργα που δημιούργησαν, φρόντισαν πρωτίστων να ανεγερθούν 
σχολεία, να δοθούν υποτροφίες, να διασωθούν βιβλία για χάρη του σκλάβου λαού. Ως γνωστόν, 
οι σχολές που ιδρύθηκαν τότε, λειτουργούν ακόμα και σήμερα προσφέροντας μόρφωση στις νέες 
γενιές και βελτιώνοντας τις προοπτικές των νέων ανθρώπων για τη μόρφωσή τους στον 
Απόστολο Αρσάκη, που κατάφερε να ιδρύσει την Πρώτη Παιδαγωγική Ακαδμία, στους αδερφούς 
Ριζάρη, οι οποίοι ίδρυσαν την πρώτη ιερατική σχολή, συνέβαλαν στη βελτίωση της κατάρτησης 
του κλήρου, την εξάπλωση της μόρφωσης και της ευαγγελικής αλήθειας και σε όσους άλλους που 
επώνυμοι ή ανώνυμοι έκαναν μεγάλες προσφορές αυτού του είδους. 

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει, λοιπόν, ότι ο πρωταρχικός σκοπός της ευεργεσίας θα 
πρέπει να είναι ο εξευγενισμός των ανθρώπων, εάν ο ευεργέτης θέλει να προσφέρει σημαντική 
βοήθεια. Μια τέτοιου είδους βοήθεια θα αποτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα κάθε προσπάθειας 
του λαού για τ βελτίωση της ζωής του. Διότι το πολιτιστικό υπόβαθρο και η μόρφωσή του 
ανοίγουν πραγματικά τα μάτια ενός ανθρώπου και όχι τα υλικά αγαθά ή τα χρήματα που 
αυθαίρετα δωρίζονται κατά καιρούς.  
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Έπαινος 2008-2009: Παναγιωτοπούλου Αθανασία, 1ο Γυμνάσιο 

Καλαμάτας                                                                               
 

«Φαίνεται ότι κανείς δεν προτιμάει να ευεργετήσει άλλους, όταν η ευεργεσία του θα 
παραμείνει μετά άγνωστη», είχε πει ο Αριστοτέλης, και όμως το πέρασμα των χρόνων απέδειξε 
ότι αυτή η άποψη δεν ισχύει απόλυτα. 

Ο ελληνικός ευεργετισμός, φαινόμενο με ιδιαίτερη θέση στη νεοελληνική περιπέτεια, 
προσεγγίζεται με ιστορικούς όρους από τους αναλυτές μόλις τα τελευταία χρόνια, χρονική 
καθυστέρηση δυσανάλογα μεγάλη για ένα φαινόμενο που συνδέεται άμεσα με τη νεοελληνική 
εθνογέννηση, καθώς δημιουργούσε παράδοση στον προεπαναστατικό Ελληνισμό και, στη 
συνέχεια, συνδέθηκε με τις τύχες του νεοελληνικού κράτους με γεναιοδωρία και με επεμβατισμό. 

Κάποιοι γνωστοί και πλούσιοι Έλληνες, οι οποίοι από την άλωση και μετά δαπάνησαν 
χρήματα για κοινωφελείς σκοπούς, είναι οι εξής: Γεώργιος Αβέρωφ, Απόστολος Αρσάκης, 
Ιωάννης Βαρβάκης, Πέτρος Δημάλης, Ευγένιος Ευγενίδης, Ευάγγελος Ζάππας, Ιωάννης- 
Αναστάσιος- Νικόλαος- Θεοδόσιος- Ζώης και Μιχάλης Ζωσιμάς, Πατριάρχης Αλεξάνδρειας, 
Καλινίκος, Αντώνης Μπενάκης, Μάνθος και Γεώργιος Ριζάρης, Σίμων Σίνας, Γεώργιος Σταύρου, 
Ανδρέας Συγγρός κ.ά. 

Η ευεργεσία αποτελεί έμπρακτη εκδήλωση συμπαράστασης προς τον πάσχοντα 
συνάνθρωπο. Πηγάζει από το αγνό αίσθημα φιλαλληλίας χωρίς υπολογισμό ή σκοπιμότητα. 
Εκδηλώνεται αρχικά προς τον συνάνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μας, κοντά μας, στο στενό 
οικογενειακό και άμεσα κοινωνικό περιβάλλον μας και στη συνέχεια επεκτείνεται και 
συμπεριλαμβάνει όλους τους ανθρώπους, γνωστούς και αγνώστους. Το κοινωνικό φαινόμενο της 
ευεργεσίας, ως θεσμός μάλιστα, απαντά ήδη στους πρώτους χρόνους της κοινωνικής συμβίωσης 
εξ αφορμής των χρόνων της αρχαιότητας, όπου αποτυπώνεται και το μεγαλείο της Αθηναϊκής 
Δημοκρατίας. Ο πολίτης που είχε την οικονομική άνεση προέβαινε με δικά του έξοδα, είτε στην 
κατάρτιση του χορού με σκοπό μια θεατρική παράσταση, είτε σε άλλες δραστηριότητες προς 
όφελος των αδύναμων συμπολιτών του. 

Οι εθνικοί ευεργέτες χρηματοδότησαν την έκδοση σημαντικού αριθμού βιβλίων της 
εποχής του Διαφωτισμού και τα διέθεσαν στην Ελλάδα με σκοπό την αναγέννηση του Ελληνισμού 
με τη μεταλαμπάδευση των ιδεών και των επιστημονικών δεδομένων του Διαφωτισμού. Τα 
ονόματα που αναφέρονται ως ιδρυτές ή δάσκαλοι: του Επιφανίου, του Γκιούμα, των 
Μαρουτσών, του Καπλάνη, των Ζωσιμάδων, χωρίς υπερβολή, πρέπει να θεωρούνται ως η 
πρωτοπορία του ελληνικού Διαφωτισμού. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί εξαιρετικά σημαντικά, η 
χρηματοδότηση από τους ευεργέτες του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα, στον οποίο 
συνέπραξαν ενεργά άλλοι ως πολεμιστές (Ευάγγελος Ζάππας), άλλοι ως χρηματοδότες και μέλη 
της Φιλικής Εταιρίας . Οι ευεργέτες απέστειλαν μεγάλα χρηματικά ποσά στην υπόδουλη πατρίδα, 
με τα οποία οι αποδέκτες και διαχειριστές των χρημάτων εξασφάλισαν τροφή και ενδυμασία για 
τους φτωχούς, φρόντισαν για την αποφυλάκιση κρατουμένων από τις τουρκικές φυλακές όπου 
είχαν κλειστεί για χρέη, φρόντισαν ακόμη για την ίδρυση και λειτουργία σχολείων, σχολών, 
εκκλησιών, ιατρείων, φαρμακείων και νοσοκομείων. Φρόντισαν τέλος και για έργα που 
συνέβαλαν στην οικονομία και την διακίνηση των ανθρώπων, όπως π.χ. η εκτέλεση αρδευτικών 
έργων, το κτίσιμο γεφυριών. 

Η ευεργεσία έφτασε να είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός που βοήθησε σε πολύ 
κρίσιμες στιγμές το ελληνικό κράτος και τους συμπολίτες μας. Είναι λοιπόν, χρέος όλων μας να 
μνημονεύσουμε και να τιμούμε τους ανθρώπους εκείνους που χάρη στην γενναιοδωρία και την 
γενναιοψυχία τους έχουμε φτάσει να μιλάμε για έναν αξιοζήλευτο πολιτισμό. 
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Βραβευμένες Εκθέσεις 
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 Θέμα έκθεσης: 

Ο χορός ως μέσο έκφρασης 

συναισθημάτων, ψυχοσωματικής υγείας 

και πολυπολιτισμικότητας. 
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1ο Βραβείο 2009-2010: Εγγλέζος Ιωάννης, 1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας   
 

Ο χορός θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η πρωταρχικότερη καλλιτεχνική έκφραση του 
ανθρώπου, αν δεχθούμε, πως οποιαδήποτε απόκλιση από το κανονικό βάδισμα ή θέση του 
σώματος είναι ήδη χορός. Συνιστά ένα πολιτισμικό είδος -το πιο παλιό- καθώς έχει την 
δυνατότητα να εξωτερικεύει συγκεκριμένα συναισθήματα και να παρέχει σημαντικά οφέλη στην 
ψυχοσωματική κατάσταση του ατόμου. Αποτελεί δε έναν εναλλακτικό τρόπο αντίληψης, είναι 
συνάμα ψυχική και σωματική δραστηριότητα, ενοποιεί το μυαλό, το σώμα και την ενέργεια του. 

Ο χορός είναι ένας ισχυρός φορέας ψυχολογικών αλλαγών, ένας μοναδικός καταλύτης 
συναισθηματικής και σωματικής έκφρασης, που αυξάνει τις μηχανικές και ποιοτικές πτυχές της 
σωματικής λειτουργίας. Επιπλέον, βελτιώνει τα μέγιστα την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση 
των ατόμων, προσφέρει ικανοποίηση και θετικά συναισθήματα. Αποτελεί δε ατομική και 
συλλογική μορφή έκφρασης των συναισθημάτων ενώ ταυτόχρονα, εξυπηρετεί την ανάγκη του 
ανθρώπου για ψυχαγωγία, άσκηση του σώματος μέσω της κίνησης, καλλιέργεια της ψυχής και 
γενικότερα αλλαγή του τρόπου ζωής και διασκέδασης. Μέσα από την κίνηση του σώματός τους 
τα άτομα εκφράζουν τους πόθους και τις επιθυμίες τους, παίρνουν ευχαρίστηση και 
εξωτερικεύουν το συναίσθημά τους. 

Αναμφίβολα, οι άνθρωποι χορεύουν παντού και με κάθε ευκαιρία. Ο χορός αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων τους, εμφανίζει πολυμορφία και εκφράζεται με 
διάφορους τρόπους. Άλλοτε ως παραδοσιακός/λαϊκός χορός στις ταβέρνες, στα κουτούκια, στα 
ελληνάδικα και στις οικογενειακές γιορτές άλλοτε ως φολκλορικός και «τουριστικός» στα 
χορευτικά συγκροτήματα, άλλοτε ως έντεχνος στα θέατρα και άλλοτε ως μοντέρνος (κυρίως από 
το νεαρόκοσμο) στις ντίσκο και τα club. 

Ο χορευτής ως συμμετέχοντας δημιουργός απολαμβάνει το χορό επειδή του δίνει την 
ευκαιρία να πειθαρχήσει το μυαλό και το σώμα, να εκφράσει τη συναισθηματική του κατάσταση, 
να νιώσει την αλληλεγγύη των συγχορευτών του και να έχει μια ξεχωριστή επικοινωνία με 
τον/την παρτενέρ του. Η συνεργασία δυο ή περισσότερων χορευτών είναι ο συνδετικός κρίκος 
που τους ενώνει, κάνοντας δυνατή την έκφραση των συναισθημάτων του κάθε χορευτή. Επίσης, 
μέσα από μια τέτοια δραστηριότητα ευδοκιμούν καινούργιες σχέσεις και γνωριμίες μεταξύ των 
χορευτών, δίνοντας μια επιπλέον διάσταση στην έννοια χορός. Από την άλλη μεριά και σαν 
θεατής κάποιος μπορεί να απολαύσει το χορό γιατί ως μια μορφή θεατρικής ψυχαγωγίας μπορεί 
να διασκεδάζει, να συγκινεί και να επιβεβαιώνει την ενότητα της κοινωνίας. 

Ο χορός αποτελεί βασικό εκφραστικό μέσο εκδήλωσης κοινωνικών και πολιτισμικών 
χαρακτηριστικών των ανθρώπινων κοινωνιών. Είναι μια σύνθετη ανθρώπινη συμπεριφορά που 
περιέχει στοιχεία κοινωνικά και πολιτισμικά τα οποία εκδηλώνονται δια μέσου της κινητικής και 
συμβολικής δραστηριότητας του σώματος. Το σώμα, μέσω του χορού, υφίσταται μια διαδικασία 
κοινωνικοποίησης και μετατρέπεται σε όργανο κοινωνικής έκφρασης μέσα στους κόλπους του 
εκάστοτε κοινωνικού συστήματος. Δεν είναι λίγες οι φορές που κάποιος από εμάς έχει αισθανθεί 
την ανάγκη να χορέψει μόνος του αυτοσχεδιαστικά. Μέσα από αυτό το χορό του ο άνθρωπος 
εξωτερικεύει τα συναισθήματά του που έρχονται κατευθείαν από την καρδιά και την ψυχή του, 
αποθεώνοντας την εκφραστική σημασία του χορού. Ίσως τα συναισθήματα που εκφράζει ένας 
ζεϊμπέκικος και ένα hip-hop σόλο σ’ ένα νεανικό πάρτι να μην είναι τα ίδια, προέρχονται όμως 
και στις δυο περιπτώσεις από την ανάγκη του ανθρώπου για ελευθερία και κοινωνική καταξίωση. 

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από τις επιδράσεις που δέχονται όλες οι κοινωνίες μέσα από 
την συντελούμενη παγκοσμιοποίηση των κέντρων αποφάσεων και πληροφοριών. Μέσα σ’ αυτό 
το πλαίσιο οι κοινωνικές, οικονομικές, ατομικές και ευρύτερες διαπροσωπικές σχέσεις 
αντανακλώνται μέσα από τη χορευτική πρακτική. Η κουλτούρα του κλάμπινγκ και η κοινωνική 
διάσταση των ρέιβ πάρτι εμφανίζονται και στην Ελλάδα στα πλαίσια ενός γενικότερου 
παγκόσμιου γίγνεσθαι στο επίπεδο της κατανάλωσης και ενστερνισμού του χορευτικού 
προϊόντος. 

Οι σύγχρονες και παραδοσιακόμορφες τάσεις συνυπάρχουν στη χορευτική συμπεριφορά 
των ανθρώπων. Αυτό βέβαια οφείλεται κατά μεγάλο βαθμό στις χορευτικές συνήθειες των 
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εσωτερικών και εξωτερικών μεταναστών που μετέφεραν και μεταφέρουν μαζί τους κατά των 
εγκατάστασή τους στα αστικά κέντρα. Μέσα στο σύγχρονο πολιτισμικό γίγνεσθαι και την εθνική 
παραγωγή της κάθε χώρας, εισάγονται διαφορετικά χορευτικά ιδιώματα άλλων πολιτισμών, 
δημιουργώντας ένα διεθνές κίνημα ανταλλαγών τέχνης. Έτσι ο χορός, κεντρικό στοιχείο κάθε 
κουλτούρας, αποτελεί το ιδανικό μέσο για να πλησιάσουν άτομα από διαφορετικές χώρες. Τόσο 
για τη ζωηρόχρωμη απεικόνιση της πολιτιστικής ποικιλίας, όσο και για την ενσώματη προσέγγιση 
των πολιτισμών, δεν υπάρχει καλύτερο μέσον από το χορό. Άλλωστε και οι χορογραφίες των 
σύγχρονων δημιουργών, εμπνέονται καλλιτεχνικά και από άλλες ηπείρους δημιουργώντας μια 
παγκόσμια πολυπολιτισμική γλώσσα χορού. 

Ο χορός είναι μια μορφή τέχνης κατά την οποία το σώμα είναι το όργανο έκφρασης. Είναι 
η προσωπική έκφραση του χορευτή, ταυτισμένος κάθε φορά με το σώμα το κάθε ατόμου, κάθε 
εποχής, κάθε στιγμής. Με τις τεχνολογικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές, 
γεννιέται η ανάγκη ο χορός να εκφράσει την εποχή του. Παρόλα αυτά, είναι μια σταθερή 
λειτουργία που παρά τις εξωτερικές μεταβολές της, παραμένει στη βάση της η ίδια. Έτσι και τώρα 
ο χορός είναι από τις κύριες προτιμήσεις του κοινού, κατεξοχήν του νεανικού πληθυσμού και 
μπορεί να γίνει ο πυρήνας ενός κινήματος για ποιότητα ζωής, γι’ αυτό αξίζει να μελετηθεί σαν 
κοινωνικό φαινόμενο. Πέρα από θέαμα, χόμπι ή διασκέδαση ο χορός είναι μια πράξη απόλυτου 
έρωτα που παρασύρει το χορευτή σε μια υπέρβαση του εγώ του όπου ξεχνάει τις στεναχώριες 
του, απομακρύνει τις απογοητεύσεις του την παρούσα στιγμή και γεμίζει αισιοδοξία για το 
μέλλον. Είναι και ένας άμεσος τρόπος για να βρει ο σημερινός άνθρωπος μια χαμένη διάσταση 
στη ζωή του.    
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2ο Βραβείο 2009-2010: Αντωνίου Γεώργιος, 1ο Γυμνάσιο 
Καλαμάτας   
 

Είναι γεγονός ότι ο χορός αποτελεί  σημαντικό μέσο έκφρασης των ανθρώπων. Η έννοια 
χορός είναι δύσκολο να οριστεί, ωστόσο θα λέγαμε ότι είναι η ρυθμική και λειτουργική κίνηση. 
Με τον όρο «λειτουργική κίνηση» εννοείται η κίνηση που βρίσκεται σε αρμονία με τις σωματικές 
και ψυχικές λειτουργίες. 

 
Σαν την ανθρώπινη γλώσσα, δεν υπάρχει μονάχα ένα είδος χορού. Σε κάθε περιοχή του 

κόσμου οι λαοί έχουν τους δικούς τους χορούς, που όμως μοιάζουν μεταξύ τους από την ίδια 
ανάγκη για μια λεκτική επικοινωνία και έκφραση ανθρωπίνων συναισθημάτων. Η αναγκαιότητα 
του χορού τονίζεται από την αρχαιότητα. Βλέπουμε μάλιστα ότι σε μερικούς πολιτισμούς όπως ο 
ελληνικός, συνδέεται με καταστάσεις έκστασης σε θρησκευτικές τελετές. Πιο συγκεκριμένα στις 
εκδηλώσεις της αρχαίας Ελλάδας βρίσκονται οι απευθείας ρίζες του ευρωπαϊκού χορού. Οι 
αρχαίοι Έλληνες επινόησαν διάφορα είδη χορού που ανάλογα με τον χαρακτήρα τους τούς 
διαιρούσαν σε θρησκευτικούς, ειρηνικούς και πολεμικούς (πυρίχιος). Εξάλλου, οι Έλληνες 
πίστευαν ότι η τέχνη του χορού είχε θεία καταγωγή. Επίσης, γνώριζαν ότι εκτός από την 
αισθητική απόλαυση ο χορός είναι και το καλύτερο γύμνασμα για όλο το σώμα. Θεωρούνταν 
απαραίτητο  στοιχείο για τη μόρφωση των νέων και σύμφωνα με τον Πλάτωνα όσοι δεν τα 
κατάφεραν στο χορό, χαρακτηρίζονταν ως απαίδευτοι. 

 
Είναι αξιοσημείωτο ότι ο βασικός λόγος που δημιούργησε την ανάγκη τους να χορέψουν, 

είναι η ανάγκη τους να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να εκτονώσουν το συγκινησιακό 
τους φορτίο. Κάθε φορά που υπάρχει ρυθμός και το σώμα κινείται, εκφράζονται διαφορετικά 
συναισθήματα. Ο χορός χαρίζει ψυχική ανάταση αφού έτσι μπορεί το άτομο να διατηρήσει 
καλύτερη ισορροπία. Με αυτόν τον τρόπο, αποκτά μεγαλύτερη αίσθηση του ρυθμού της ίδιας της 
ζωής και το άτομο αναζωογονείται. 

 
Επιπρόσθετα, ο χορός συμβάλει στην επικοινωνία, την ισορροπία των σχέσεων και στο να 

κάνει το άτομο καινούργιες φιλίες, αφού όταν χορεύει κάποιος, συμμετέχει σε μια ομάδα 
ανθρώπων. Ακόμα, βοηθάει στο να γελάσουν τα άτομα και να μοιραστούν τις ίδιες συγκινήσεις, 
κάτι που συσφίγγει τις σχέσεις. Τέλος, η χορευτική δραστηριότητα ως προς την ψυχική υγεία 
βοηθάει μέσω της διαπαιδαγώγησης ηθικού χαρακτήρα, της έμπνευσης, του θάρρους και της 
θεραπείας του υπερτροφικού εγωισμού που διαλύεται από τη συνεργασία. 

 
Ένας ακόμα τομέας στον οποίο συμβάλλει ο χορός είναι η σωματική υγεία αφού 

προσφέρει τόνωση του σώματος και της διάθεσης. Ο χορός είναι μία μοναδική και διασκεδαστική 
ευκαιρία άσκησης, αυτοέκφρασης, εκτόνωσης και δημιουργικότητας. Το άτομο γυμνάζεται 
αποτελεσματικά και μέσω του χορού σμιλεύονται και συσφίγγονται οι μύες και προσφέρει άμεσα 
και μακροχρόνια οφέλη για την καρδιά και τους πνεύμονες. Έτσι, ο χορός βελτιώνει την κινητική 
και λειτουργική ικανότητα των ατόμων διότι συντελεί στη βελτίωση της δύναμης και της αντοχής 
των άκρων, τη δυναμική ισορροπία και την αντοχή στην κόπωση και την αντίδραση. 

 
Ο χορός και η μουσική που τον συνοδεύει ασκούν θετικές επιδράσεις στο άγχος των 

ατόμων με τα ανάλογα ακούσματα. Επίσης, .προάγεται και η πνευματική υγεία αφού 
διευρύνονται οι πνευματικοί ορίζοντες, η ενεργητικότητα, η αποφασιστικότητα και η 
εργατικότητα. 

 
Απαραίτητο είναι να αναφερθεί ότι ο χορός, πέρα από το ότι προσφέρει την ευκαιρία να 

βιώσουν τα άτομα τη χαρά της δημιουργίας, την ενθάρρυνση της ελεύθερης καλλιτεχνικής 
έκφρασης, συντελεί και στη διατήρηση της παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά 
και στην καλλιέργεια της πολυπολιτισμικότητας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με το να χορεύει ο 
ένας τους χορούς του άλλου. 

 
Μέσω του χορού διατηρείται η οντότητα του έθνους, τα στοιχεία εκείνα που έχουν 

διασωθεί από την αρχαιότητα. Τα στοιχεία αυτά συμβάλλουν στην ενθάρρυνση για την 
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αναζήτηση της πολιτισμικής ταυτότητας μέσα στην πολυπολιτισμική πραγματικότητα. Το άτομο 
συνειδητοποιεί ότι ο χορός αποτελεί τρόπο έκφρασης με τον οποίο γνωρίζει τον εαυτό του και 
γίνεται φορέας ενός τρόπου ζωής. Μέσω του χορού δεν έχουμε απλά μία αναπαράσταση και 
αναβίωση της παράδοσης αλλά δημιουργείται μία βαθύτερη σχέση. 

 
Με τον χορό οι άνθρωποι γίνονται κοινωνοί και φορείς πολιτισμού, ενός πολιτισμού ο 

οποίος μέσα από τη διαφορετικότητα κάθε λαού ευαισθητοποιεί προς μία πολιτιστική 
αλληλεπίδραση και παραδοχή του ρόλου και της αξίας που ο καθένας έχει στην παγκόσμια  
κοινότητα. Άλλωστε η γνώση και η κατανόηση είναι δρόμος που οδηγεί το άτομο προς το 
σεβασμό, την αποδοχή, τη συναδέλφωση, τη συντροφικότητα και την ειρηνική συνύπαρξη με 
τους άλλους λαούς αφού τα άτομα έρχονται σε επαφή με διαφορετική κουλτούρα και αξίες. 
Επίσης, επιτυγχάνεται αρμονική συνύπαρξη, μη περιθωριοποίηση και σεβασμός του 
διαφορετικού. 

 
Ο χορός οδηγεί στην ευαισθητοποίηση για την πολιτιστική κληρονομιά προσφέροντας τη 

δυνατότητα στο άτομο να την γνωρίσει, να την εκτιμήσει και να αγαπήσει τις ιστορικές καταβολές 
του και την εξοικείωση του με τις καλλιτεχνικές μορφές έκφρασης. Το γεγονός αυτό προσφέρει τη 
δυνατότητα στα πρόσωπα και στους λαούς να διερευνούν, να επικοινωνούν, να εκφράζονται, να 
δημιουργούν και να συνυπάρχουν. Μέσα από αυτή τη διαδικασία μαθαίνει το άτομο να 
αναγνωρίζει και να εκτιμά παρόμοια στοιχεία των άλλων πολιτισμών και λαών. Η προσέγγιση 
αυτή θα ωθήσει το άτομο ώστε να συγκινηθεί από τα στοιχεία άλλων πολιτισμών και αυτού του 
είδους η συναισθηματική φόρτιση μπορεί να είναι το κλειδί της επικοινωνίας με άλλους 
διαφορετικούς εθνικούς πολιτισμούς, δηλαδή το κλειδί για την πολυπολιτισμική ευρωπαϊκή και 
παγκόσμια κοινότητα. 

 
Εν κατακλείδι, ο χορός συμβάλλει σημαντικά στην προσωπικότητα και στη διαμόρφωση 

του χαρακτήρα ενός ανθρώπου. Υπήρξε, υπάρχει και θα υπάρχει σε κάθε κοινωνία και πολιτισμό. 
Η χορευτική παιδεία είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου. Για τους λόγους αυτούς πρέπει να 
συμπεριληφθεί στα προγράμματα της βασικής εκπαίδευσης. Ως βασική μορφή φυσικής, 
γνωστικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανθρώπινης έκφρασης αποτελεί βασικό παράγοντα 
για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του ατόμου. Τέλος, επειδή ο χορός έχει ποιοτικά και 
αισθητικά χαρακτηριστικά: έκφραση, επικοινωνία, επαφή κ.α. δημιουργείται η ανάγκη μίας νέας 
παιδαγωγικής παρέμβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
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3ο Βραβείο 2009-2010: Αδαμοπούλου Αικατερίνη, Μουσικό 
Σχολείο Καλαμάτας (ισοβαθμία)  

 
Η τέχνη έχει απαιτήσει με το πέρασμα του χρόνου μια αξιόλογη θέση στη ζωή του 

ανθρώπου καθώς βοηθά στην έκφραση του εσωτερικού του κόσμου, στην εκδήλωση των 
συναισθημάτων του και υπηρετεί την αίσθηση του ωραίου και του εντυπωσιακού. 

 
Μια από τις βασικότερες μορφές τέχνης είναι ο χορός. Ο χορός προσφέρει την δυνατότητα 

εφαρμογής της τέχνης μέσω της κίνησης του σώματος και εκφράζει ταυτόχρονα την 
συναισθηματική, τη νοητική και τη σωματική σφαίρα του ατόμου. 

 
Η γέννησή του προήλθε από την ανάγκη του ανθρώπου να πει με την κίνηση, αυτό που δεν 

λέγεται με λόγια και του δίνει μια αίσθηση ελευθερίας και χαλάρωσης που τον ταξιδεύει σ' ένα 
δικό του κόσμο, ενώ απλά ακολουθεί μια σειρά βημάτων. Έτσι, λοιπόν, το σώμα γίνεται το 
εργαλείο της ψυχής και εκφράζει την δημιουργικότητα, με αποτέλεσμα ο χορός να μην είναι μόνο 
η τέχνη του χρόνου, του χώρου και της δεξιοτεχνίας αλλά η τέχνη που βιώνεται απόλυτα 
συνειδητά και ολοκληρωμένα την κάθε στιγμή. 

 
Η προσφορά του όμως δεν ολοκληρώνεται εδώ. Ο χορός βοηθά και στην αντιμετώπιση 

ψυχοσωματικών προβλημάτων υγείας. Δίνει την ώθηση στα άτομα να «λυθούν» και να 
εκφράσουν ό, τι είναι καταγεγραμμένο στην ψυχή και στο σώμα τους. Με λίγα λόγια, τα κάνει να 
αντιληφθούν ότι κίνηση και σκέψη συνδέονται. Οι άνθρωποι βρίσκουν, κατά κάποιο τρόπο, το 
καταφύγιο που αναζητούν απεγνωσμένα για να ξεφύγουν από τα προβλήματά τους και την 
«ασφυξία» της καθημερινότητας. Χαλαρώνουν, νιώθουν πιο άνετα και αφήνουν τη φαντασία και 
την προσωπική τους έκφραση απόλυτα ελεύθερες. Έτσι, με την δραστηριότητα του χορού, 
νιώθουν ευεξία, κρατιούνται σε φόρμα και είναι απόλυτα υγιείς. Ας μην ξεχνάμε, βέβαια, ότι η 
χοροθεραπεία ανήκει στους πλέον περιζήτητους κλάδους της σύγχρονης ιατρικής και συνιστάται 
σε περιπτώσεις ατόμων με συναισθηματικές διαταραχές (φοβίες, άγχος, κρίσεις πανικού, κλπ), 
νοητικές ή σωματικές δυσλειτουργίες (ντροπαλοί, «κλειστοί»), νοητική στέρηση, και τέλος, 
βαριές ψυχώσεις (μανιοκατάθλιψη, σχιζοφρένια, κλπ). 

 
Ο χορός, κεντρικό στοιχείο κάθε πολιτισμού, αποτελεί το ιδανικό μέσο  για να 

αναπτυχθούν ανθρώπινες και κάθε είδους σχέσεις, μεταξύ διαφορετικών χωρών. Έτσι, λοιπόν, 
διατρανώνει την παγκοσμιοποίηση με σεβασμό στην διαφορετικότητα, δίνει την ευκαιρία 
ανταλλαγής των ιδιαίτερων πολιτισμικών στοιχείων κάθε λαού και ύστερα με τη σειρά τους, οι 
άπειρες αντιθέσεις συγχωνεύονται σε μια ανώτερη σύνθεση. Ο χορός έχει τη δύναμη να 
καταρρίψει στερεότυπα και προκαταλήψεις που οδηγούν σε κρούσματα ρατσισμού και 
εθνοκεντρισμού, γιατί, πολύ απλά ,έχει τη δύναμη να τα ξεπερνά και να τα ισοπεδώνει όλα με το 
πέρασμα του. 

 
Τέλος, πρέπει να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε τον χορό, όπως ακριβώς είναι και να 

«πάρουμε» από αυτόν, ό, τι ακριβώς προσφέρει, δηλαδή, τη μαγεία της έκφρασης του σώματος, 
τη χαλάρωση και την αρμονία του μυαλού, του σώματος και της ψυχής... Και βέβαια τη 
σημαντικότερη αξία που μας διδάσκει: Να μην απογοητευόμαστε και τα παρατάμε με κάθε 
δυσκολία που αντιμετωπίζουμε γιατί πάντα αυτός, ύστερα, θα μας βοηθήσει να βρούμε το 
καταφύγιο που αναζητούμε... Και όταν πραγματικά το βρούμε, τότε αφηνόμαστε ελεύθεροι στα 
«χέρια» του...  
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3ο Βραβείο 2009-2010: Μπακούρου Φανίτα, Γυμνάσιο 
Κυπαρισσίας (ισοβαθμία)   
 

Προκειμένου να γράψει κάποιος μια ολοκληρωμένη έκθεση πρέπει να αναπτύξει σωστά το 
θέμα, να συμπεριλάβει στο γραπτό του τις ιδέες και τους προβληματισμούς και να βρει τις 
απαραίτητες πληροφορίες και το κατάλληλο σκεπτικό πάνω στα οποία θα βασιστεί για να 
τοποθετηθεί πάνω σε συγκεκριμένο θέμα. Όλα αυτά βασίζονται όμως όχι μόνο στις επιρροές που 
έχει κάποιος από το πολιτικό κοινωνικό και πολιτιστικό του περιβάλλον, αλλά και στα προσωπικά 
του βιώματα. Έτσι, οι απόψεις μου σχετικά με τη σημασία του χορού δεν προέρχονται μόνο από 
τις επιρροές που έχω δεχτεί αλλά και κυρίως από τη βιωματική μου σχέση με το χορό, μιας κι έχω 
ασχοληθεί αρκετά χρόνια με τους παραδοσιακούς χορούς, αλλά και με το μπαλέτο στην πόλη 
που ζω, την Κυπαρισσία. 

 
Ο χορός θεωρείται η πιο παλιά από τις τέχνες του ανθρώπου και διαφοροποιείται από λαό 

σε λαό. Κάνοντας μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν βλέπουμε ότι ο Έλληνας της κλασσικής 
εποχής «χόρευε την ποίηση», δηλαδή συνόδευε τους στίχους που απάγγελνε ή τραγουδούσε 
κάποιος με ρυθμικές κινήσεις του σώματός του. Από τότε μέχρι σήμερα, πολλές καινοτομίες 
έχουν εισαχθεί στο χορό, φτάνοντας μέχρι τον 20ο αιώνα, όπου ορισμένοι χορογράφοι, όπως ο 
Τζερόμ Ρόμπινς στο έργο του «Κινήσεις», καθώς και οι Μερς Κάνινγκραμ παρουσιάζουν 
χορογραφίες ανεξάρτητες από μουσική. Όλα αυτά τα χρόνια θεωρείται όχι τυχαία μία από τις 
κορυφαίες τέχνες κι αυτό λόγω της τεράστιας συμβολής του στη διαμόρφωση της 
προσωπικότητας των ανθρώπων, στην εθνική φυσιογνωμία των λαών, αλλά και στην 
αλληλεπίδραση κι επαφή αυτών μεταξύ τους. 

 
Αρχικά ο χορός αποτελεί σημαντικό μέσο, μέσα από το οποίο μπορούμε να βγάλουμε προς 

τα έξω ποικίλες πτυχές του εαυτού μας, να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας ή και ακόμα να 
μας δημιουργήσει πρωτόγνωρα συναισθήματα. Χορεύοντας μπορούμε να εκφράσουμε  τη λύπη 
ή τη χαρά μας, τον πόνο της απώλειας και την απογοήτευση, την αισιοδοξία, την ελπίδα, την 
υπερηφάνεια, την αγάπη αλλά και το αδούλωτο φρόνημα ή το αίσθημα ελευθερίας, όπως 
απέδειξε για παράδειγμα ο χορός του Ζαλόγγου. Ακόμα και οι άνθρωποι που δεν χορεύουν αλλά 
προτιμούν  να παρακολουθούν χορευτικές παραστάσεις, τους αφυπνίζει τους ενεργοποιεί, αλλά 
και τους χαλαρώνει ταυτόχρονα και ενδεχομένως να τους δημιουργήσει και προβληματισμούς 
πάνω σε ένα θέμα. 

 
Αναμφισβήτητα, ο χορός βοηθά τον άνθρωπο να αποκτήσει καλή υγεία και να τη 

διατηρήσει. Μέσα από το χορό ασκούμαστε, πράγμα που μας προσφέρει ευεξία, αντοχή αλλά κι 
ένα στητό και ευθυτενές σώμα. Κάνοντας χορό αποκτάμε καλή ισορροπία, λεπτότητα στις 
κινήσεις μας, χάρη στις στάσεις του σώματος, ευκινησία, καθώς και ευλυγισία. Εκτός από αυτά, 
όμως, ιδιαίτερα όταν χορεύουμε σε μια ομάδα ή έχουμε κάποιο παρτενέρ, μαθαίνουμε να 
συντονίζουμε τις κινήσεις μας με τον/τους υπόλοιπους, αλλά και σύμφωνα με το ρυθμό. 
Αποτελεί έτσι μία από τις καλύτερες μορφές άσκησης, γιατί γυμνάζουμε σχεδόν όλα τα μέρη του 
σώματος. 

 
Ο άνθρωπος όμως σύμφωνα με τον Αριστοτέλη εκτός από το σώμα, έχει και άλλες δύο 

υποστάσεις, το πνεύμα και την ψυχή και η συμβολή του χορού, ιδιαίτερα  στην  καλλιέργεια της 
ψυχής, είναι μεγάλη. Χορεύοντας οι άνθρωποι ξεφεύγουν από την μονοτονία της 
καθημερινότητας και από τα προβλήματα  και τις δυσκολίες της ζωής. Επιπλέον, η επαφή με το 
χορό, που αποτελεί  τέχνη, δίνει ιδιαίτερο νόημα στη ζωή μακριά απ' το κυνήγι υλικών αγαθών 
και από τις ανούσιες διασκεδάσεις. Επίσης, μέσα από το χορό, ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να 
εκλεπτύνει το συναίσθημά του, να καλλιεργήσει την αισθητική του, να κοινωνικοποιηθεί, 
γνωρίζοντας νέους ανθρώπους, αλλά και να αποκτήσει σεβασμό προς τους άλλους, πνεύμα 
ομαδικότητας και συνεργασίας, αλλά και γνωρίσματα όπως η επιμονή και η υπομονή για την 
επίτευξη ενός στόχου. Ειδικά για εμάς τα παιδιά, αποτελεί έναν δημιουργικό τρόπο απασχόλησης 
του ελεύθερου χρόνου μακριά από τη συνεχή επαφή με την τεχνολογία όπως για παράδειγμα 
τους υπολογιστές. Ακόμα, ο χορός, λόγω του ότι συνδέεται και με άλλες τέχνες (π. χ.  μουσική, 
θέατρο), μυεί γενικότερα στο χώρο της τέχνης, γεγονός που συμβάλλει στη διεύρυνση των 
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πνευματικών μας οριζόντων. Επιπροσθέτως, ο χορός μπορεί να δημιουργήσει στον άνθρωπο το 
αίσθημα της ικανοποίησης, της αυτοπεποίθησης και της χαράς της δημιουργίας μέσα από τη 
συμμετοχή σε ένα χορευτικό σχήμα. Τέλος, ο καλλιτέχνης μπορεί να εκφράσει την διαμαρτυρία, 
την αντίσταση, την ασχήμια, την βαναυσότητα ακόμη και τη χυδαιότητα που υπάρχει στον κόσμο 
στην εποχή μας, αφού ο ίδιος έχει πάνω απ' όλα ήθος. 

 
Σε πολιτιστικό επίπεδο τώρα, σίγουρα ο χορός διευκολύνει την ανταλλαγή πολιτιστικών 

στοιχείων ανάμεσα στις διάφορες περιοχές, με αποτέλεσμα την διεύρυνση του πολιτισμού κάθε 
τόπου. Επίσης, μέσα από το χορό μπορούμε να γνωρίσουμε κουλτούρες άλλων λαών, οπότε 
τυχόν προκαταλήψεις εις βάρος τους αίρονται και καθίσταται ευκολότερη η επαφή μεταξύ 
ανθρώπων διαφορετικών εθνοτήτων. Εκτός απ' αυτά, όμως, ο χορός είναι τέχνη που καταργεί 
τους φραγμούς της γλώσσας, αφού τα μέσα έκφρασης που χρησιμοποιεί είναι αναγνωρίσιμα από 
όλους αρκεί να έχουν την κατάλληλη ευαισθησία. Στην εποχή μας, που τα αναπτυγμένα κράτη 
είναι εύκολο να επιβάλλουν τα δικά τους πολιτιστικά χαρακτηριστικά σε κάθε μικρό λαό κι έτσι 
να τον αλλοτριώσουν ολοκληρωτικά, ο χορός είναι ένας τρόπος προκειμένου να καταφέρουν 
αυτοί οι μικρότεροι τόποι  να διατηρήσουν την εθνική τους φυσιογνωμία, δίνοντας το ιδιαίτερο 
στίγμα τους. Τελειώνοντας τα διεθνή φεστιβάλ χορού δίνουν την ευκαιρία στους χορευτές να 
συναντήσουν άλλους ανθρώπους και να ανταλλάξουν στοιχεία και ιδέες πάνω στη δουλειά τους. 

 
Στόχος μου μέσα από όλες αυτές τις αναφορές που τονίζουν τη σπουδαιότητα του χορού 

ως είδος τέχνης είναι να μπορέσουν να τον αγαπήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι 
είτε ως θεατές είτε ως χορευτές. Κυρίως όμως, να παρακινηθούν νέα παιδιά να ασχοληθούν με 
το χορό, ώστε να έρθουν σε επαφή με την αληθινή τέχνη και όχι με τα προϊόντα υποκουλτούρας 
της εποχής μας. Επίσης να ευαισθητοποιηθεί η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και η πολιτεία ώστε 
να βοηθήσουν οικονομικά ακόμα συλλόγους, που έχουν εντάξει στο χορό στις δραστηριότητες 
τους ή που στηρίζουν χορευτικές εκδηλώσεις και ειδικότερα η πολιτεία να κινηθεί προς την 
κατεύθυνση ένταξης του χορού στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Πάνω απ' όλα όμως, το να μιλήσω 
για το χορό, με έκανε κι εμένα να συνειδητοποιήσω αυτά που αρκετά χρόνια αισθανόμουν 
δίνοντας μου έτσι την ευκαιρία να τα μεταδώσω και σε άλλους ανθρώπους. 
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1ος Έπαινος 2009-2010: Ρούσσου Βασιλική, Πειραματικό Γυμνάσιο 
Καλαμάτας    
 

Από αρχαιοτάτων χρόνων, ο χορός αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων 
του ανθρώπου, που μαζί με το τραγούδι και τους μύθους μαθαίνουμε ότι οι κυνηγοί και 
τροφοσυλλέκτες πρόγονοι μας, πήγαιναν στον ιερέα-μάγο και με πρακτικές «χοροθεραπείας», 
βοηθούσαν την πορεία προς την ανάρρωση είτε του εαυτού τους είτε ενός από τα μέλη της 
φυλής.  

Η Διονυσιακή έξαρση , έφερνε σε όσους συμμετείχαν στον ρυθμό του χορού της φλογέρας, 
ένα είδος «ισορροπίας». Ο Αριστοτέλης, αναφέρει ότι με Βακχικούς χορούς και τραγούδια 
ξεπερνιόνταν οι κρίσεις κατάθλιψης. 

 Στο Μαρόκο, μονότονοι χοροί, όπου τα πόδια σφυροκοπούν μονότονα τη γη, πιστεύεται 
ότι απελευθερώνουν από την αρρώστια. Η μυθική μορφή της αράχνης που θεωρείτο υπεύθυνη 
για ορισμένες ασθένειες, ξορκιζόταν πάντα με τον μαγικοθρησκευτικό χορό της Ταραντέλας ή τον 
χορό της Άργια στην Σαρδηνία. Στην Κεντρική Αφρική, Νότια Αμερική, Αυστραλία και Ασία, οι 
παραδοσιακοί θεραπευτές καταφεύγουν συχνά αποτελεσματικά, σε χορούς που μεταφέρουν την 
αρχαϊκή γλώσσα του ανθρώπου, τις σωματικά εγγεγραμμένες συμπεριφορές μας, όπως την 
επίθεση, την φυγή, την γοητεία, την έλξη, την προστασία, την κυριαρχία, την υποταγή, την 
αναζήτηση τροφής, τον καλλωπισμό.  

Στην Ελλάδα, οι παραδοσιακοί χοροί που χορεύονται στις διάφορες περιοχές και έχουν 
από συρτά βήματα έως γρήγορα, πηδηχτά και θεαματικά, συνοδεία ενός Δημοτικού τραγουδιού, 
μας έρχονται είτε από τον αρχαίο Όρμο όπως πιστεύεται για τον Καλαματιανό, την «μαύρη 
γούνα» των γεωργών και κτηνοτρόφων κατοίκων της Θεσσαλίας (Καραγκούνα), είτε από το 
λεβέντικο χορό Αρματολών και Κλεφτών (Τσάμικος), είτε την «ζαλάδα» που σου χαρίζει 
(Πεντοζάλης) και τόσα αλλά ονόματα και είδη, που αν μελετήσεις την λαογραφία τους γίνεσαι 
πλουσιότερος. 

 Αυτή λοιπόν η νοηματική γλώσσα, αυτή η σωματική δραστηριότητα, αλληλοσυνδέει 
μεγάλο φάσμα επιστημών, φυσικών και ανθρωπιστικών. Ο χορός γίνεται όχημα για να περάσει ο 
άνθρωπος σε πολλά εσώτερα επίπεδα του (βιολογικό, κοινωνικό, ψυχολογικό, καλλιτεχνικό, 
θρησκευτικό), ενώ βοηθά στην κυκλοφορία του αίματος, στην οξυγόνωση και στην καλή 
κατάσταση αρθρώσεων και καρδιάς. Είναι πράγματι ένα προνομιούχο εργαλείο διέγερσης τόσο 
του σώματος όσο και του μυαλού! 

 Χορεύουμε πριν γεννηθούμε, αν αναλογιστεί κανείς το «λίκνισμά» μας στο αμνιακό υγρό 
της μητέρας μας, ακούγοντας την μουσική της καρδιάς μας και της καρδιάς της! Χορεύουμε και 
με τα πόδια, χορεύουμε και με τον εγκέφαλο. Ο χορός δείχνει ότι δεν είμαστε μόνο μυαλό 
(σκέφτομαι, άρα υπάρχω), αλλά και σώμα. Μαρτυράει ότι το ανθρώπινο ον είναι ένα 
σφιχτοδεμένο σύνολο που με την βοήθεια του χορού, μπορεί μ’ ευχάριστο τρόπο να ανοιχτεί σε 
νέες εμπειρίες και συγκινήσεις! 

 Χορεύω μπορεί κάλλιστα να σημαίνει «θυμάμαι» με το σώμα μου, ταξιδεύω τον χρόνο, 
κατανοώ τον ψυχισμό των προγόνων μου χορεύοντας τους χορούς τους, υμνώ την ζωή. Είναι μια 
δραστηριότητα που πυροδοτεί και οργανώνει τον ενθουσιασμό, είναι μια δύναμη που κυριεύει 
το σώμα και το κάνει να υπερπηδάει τα συνηθισμένα όρια. Το συσσωρευμένο άγχος μειώνεται 
με την κινητικότητα, γι’ αυτό και ο χορός, ως εκδήλωση προτρεπτική αλλά και επιβεβαιωτική, 
δίνει ικανοποιητικές διεξόδους στο θέμα αυτό. Η εικόνα του σώματος τίθεται στο επίκεντρο της 
προσοχής. Φαίνονται οι μηχανισμοί άμυνας, οι αναστολές, οι συγκρατημένες, οι περιορισμένες, 
οι ελεγχόμενες, οι πληθωρικές, οι γενναιόδωρες ή οι υστερικές κινήσεις του. Όλες δηλαδή οι 
απρόσμενες ή οι άγνωστες όψεις του προσωπικού χορευτικού μας τρόπου. 

Η επανάληψη και η κυκλικότητα πολλών χορευτικών κινήσεων θυμίζουν το βασανιστήριο 
του Σίσυφου και δείχνουν τον διαρκώς ανανεώσιμο ανθρώπινο πόθο, την 
επαναδραστηριοποίηση που μας ωθεί πολλές φορές πέρα από τα όρια, την ανανέωση της 
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ενέργειας και την ελπίδα για πρόοδο. Χορεύοντας συνεχόμενα, απολαμβάνουμε τη μέθη της  
κίνησης που σταθερά, άλλοτε γρήγορα και άλλοτε αργά μας παρασύρει στον ίλιγγο. Είναι σαν ένα 
μεγάλο ταξίδι αγαλλίασης, ένα ταξίδι στον εαυτό μας.  

Στον ζευγαρωτό, αλληλεπιδραστικό χορό (καλέσματος και αποκρίσεως) βλέπουμε την 
θεώρηση του ζεύγους σαν μέγιστη αρχή, σαν τις δύο δίδυμες κολόνες που στηρίζουν τον κόσμο. 
Εκεί υπάρχει η χαρά του συντονισμού και η αποκόμιση της ευχαρίστησης της διαθεσιμότητας 
στην ομάδα. Όποιος όμως και να είναι ο τύπος του χορού, ο χορευτής, νιώθει να ανεβαίνει ψηλά, 
πολύ ψηλά, μέχρι που τ' άστρα να βρεθούν χαμηλότερά του παρόλο που συνδέεται με τους 
άλλους με το έδαφος και το ρυθμό! 

Ένα ακόμη μαγικό που σε κάνει ο χορός να νιώθεις είναι ότι όταν παρασυρθείς στις 
κινήσεις του, όσο καινούριος και να είσαι, ανακαλύπτεις ότι γνωρίζεις να χορεύεις απλά δεν το 
είχες μέχρι τώρα συνειδητοποιήσει. Άλλωστε ο άνθρωπος μέσα στον ενθουσιασμό του χορού, 
δημιουργεί και μαθαίνει κατανοώντας κανόνες κυριαρχίας και ελέγχου, εκφράζοντας συγκινήσεις 
και πόθους.  

Έχουμε λοιπόν το πυρρίχιο, έναν πολεμικό χορό με όπλα κατά τη διάρκεια του οποίου ο 
έφηβος κρινόταν για την ικανότητά του στον χειρισμό των όπλων που του πρόσφερε η πολιτεία, 
έχουμε τον νεκρικό χορό μια σχεδιασμένη και τελετουργικά εκφραζόμενη συμπεριφορά σε κάθε 
στάδιο του θρήνου για τους συγγενείς και τους επαγγελματίες, καθώς και τον χορό των Μουσών, 
που μυεί τους ανθρώπους στον μυστηριακό κόσμο των Θεών, τον δρόμο που οδηγεί στην 
αθανασία και στην ολοκλήρωση .  

Στη σημερινή εποχή το μπαλέτο σε κάνει ευγενικό και φιλόδοξο. Ιδανικό για να βελτιώσει 
το στιλ στο περπάτημα, δίδασκε ανέκαθεν την κομψότητα και την ήρεμη έκφραση της 
εσωτερικής ενέργειας. Ο χορός jazz από την άλλη βελτιώνει την εκφραστικότητα και την 
θεατρικότητα στην κίνηση.  

Στο σύγχρονο χορό, οι αφηγηματικότητες των χορογραφιών επιτρέπουν στον θεατή να 
εμπλακεί και συναισθηματικά και βγάζουν από μέσα του βαθιά ποιοτικά συναισθήματα. 
Προβληματίζουν, θίγουν προβλήματα και καταστάσεις που απασχολούν τον άνθρωπο στην 
καθημερινότητά του ή αγγίζουν την ψυχοσύνθεσή του. Συνεπαίρνουν τον θεατή με τις κινήσεις 
των χορευτών και τον δυναμισμό ή την ευαισθησία της κίνησης του σώματος αλλά και με την 
θεατρικότητα που αποπνέει ο σύγχρονος χορός . 

Πάνω από όλα ο χορός είναι έκφραση. Κάθε είδος χορού έχει συγκεκριμένους τρόπους που 
το πετυχαίνει αυτό. Και η έκφραση είναι μια εσωτερική διαδικασία που εξωτερικεύεται, 
διαχέεται στη σκηνή και αγγίζει το θεατή. Έτσι η αρμονία και η δύναμη των κινήσεων, η 
εσωτερική ένταση και η εξωτερίκευση του συναισθήματος συνδυάζονται και δίνουν ένα τέλειο 
αισθητικά και καλλιτεχνικά αποτέλεσμα: μια υπέροχη παράσταση σύγχρονου χορού. 

Παραστάσεις σύγχρονου χορού παρακολουθούν άνθρωποι κάθε εθνικότητας, που μιλούν 
διαφορετικές γλώσσες, με διαφορετικές κουλτούρες, μορφωτικό επίπεδο και πολιτισμό. Όμως 
όλοι είναι αποδέκτες της μαγείας που αποπνέει η παράσταση και όλοι οι διαφορετικοί αυτοί 
άνθρωποι ενθουσιάζονται, εκφράζονται και επικοινωνούν μέσα από τα εκφραστικά στοιχεία που 
διαθέτει ο χορός. Έτσι, στις σημερινές πολυπολιτισμικές κοινωνίες όλοι μπορούν να απολαύσουν 
την τέχνη χωρίς εμπόδια. Και όλοι ενώνονται μέσα από την τέχνη.  

Στην κοινωνική του διάσταση τώρα, ο χορός με την κινητική του αποφόρτιση βρίσκεται 
άρρηκτα δεμένος με την βάπτιση, το γάμο, τις θρησκευτικές και κοσμικές εορτές, τις απόκριες και 
όλες γενικά τις ευκαιρίες που έχουν οι άνθρωποι να εκδηλωθούν χωρίς επιθετική διάθεση. 
Άλλωστε ποιος μπορεί να διαφωνήσει ότι οι παρελάσεις, όπως και οι θρησκευτικές τελετουργίες 
και προσευχές, δεν είναι μια μορφή χορού! 

Όλες λοιπόν οι εκφάνσεις της συγκεκριμένης μορφής τέχνης, του χορού, μας δείχνουν την 
σημασία και την αναγκαιότητά του στη ζωή των ανθρώπων διαχρονικά. 
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2ος Έπαινος 2009-2010: Μποζίκα Αθανασία, 1ο Γυμνάσιο 
Καλαμάτας 
 

O χορός είναι μία από τις σημαντικότερες τέχνες και τις πιο πρωτόγνωρες εκφράσεις του 
λαού. Είναι ένα είδος κίνησης που έχει μια αισθητική και δεν εκπέμπει απλά μια πληροφορία . Ο 
χορός θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η πρωταρχική έκφραση του ανθρώπου αν δεχτούμε 
πως οποιαδήποτε απόκλιση από την κανονική βάδιση ή θέση του σώματος είναι χορός. Η 
απόκλιση αυτή εκφράζεται συνήθως με την επιτάχυνση της κίνησης, τη ρυθμική διάθεση του 
σώματος . Με το χορό αργότερα παραστήθηκε ο κύκλος των εποχών: ο θάνατος, η ανάσταση της 
βλάστησης.  

Στην Ελλάδα, από την Ομηρική εποχή η «Όρχησις» βρίσκεται σε πλήρη άνθιση. Τα ομηρικά 
έπη είναι γεμάτα από σχετικές περιγραφές που εκθειάζουν την ευκινησία και τη χάρη. Η τέχνη 
πίστευαν πως είναι η ολοκλήρωση της ένωσης του ρυθμού και της αρμονίας που δίνει στον 
άνθρωπο το αίσθημα της χαράς και της έκστασης .  

Κατά τον Λουκιανό , δεν υπάρχουν Αρχαία Μυστήρια και θρησκευτικές τελετές στις οποίες 
να μην συνοδεύονται από όρχηση όλοι οι θεμελιωτές των μυστηρίων της ελληνικής θρησκείας.  
Έτσι, όπως λέει ο Λουκιανός, πρώτη η Ρέα δίδαξε την τέχνη του χορού στους Κορυβάντες και 
στους Κουρήτες.  

Με τον κατάλληλο συνδυασμό των φορών (κινήσεων) και των σχημάτων (χειρονομιών) 
παράγονται διάφορα είδη όρχησης , ειδικοί για τον σκοπό που προορίζονταν. Ο Πλάτωνας τους 
χωρίζει στους εξής:  

Οι πολεμικοί χοροί που σκοπός τους ήταν η προετοιμασία των Ελλήνων για πολεμικούς 
αγώνες . Θεωρούνταν το  αρχαιότερο είδος όρχησης (πχ χορός των Κουρήτων , Πυρρίχιος , 
Γυμνικός χορός). Η Αθηνά, πίστευαν πως ήταν εκείνη που βρήκε το πυρρίχιο. 

Οι θρησκευτικοί χοροί ήταν ήρεμοι, σοβαροί και χορεύονταν από πιστούς άντρες και 
γυναίκες γύρω από τον βωμό του Θεού που λάτρευαν με συνοδεία τραγουδιών και ύμνων 
(Παιάν, Υπόρχημα, Γέρανος) . 

Οι Ειρηνικοί χοροί χωρίζονται σε τρία είδη: χοροί του θεάτρου (χοροί τραγωδίας, 
κωμωδίας, Σατυρικού Δράματος), χοροί του ιδιωτικού Βίου (χοροί συμποσίων, Γάμων, Πένθους), 
χοροί λαϊκοί (Άνθεμα, Όρμος, χορός του Τριγήτου ή Επιλήνιος,  Όρχησις, χορός των 
Πεπλοφόρων). 

Η κίνηση δεν είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό του χορού αλλά είναι ένα μέσο έκφρασης, 
επικοινωνίας , ένας λόγος που βγαίνει από το σώμα. 

Τα αποτελέσματα μίας έρευνας σε ηλικιωμένους άνω των 75 χρόνων που μελέτησε την 
πιθανότητα άνοιας ήταν θεαματικά. Κατά 76% βοηθά στη μείωση πιθανοτήτων για άνοια. 

Όπως υποστηρίζει ο Λουκιανός, ο χορός ήταν στοιχείο απαραίτητο για μύηση. Στην 
αρχαιότητα ο χορός κράταγε τους στρατιώτες σε εγρήγορση. Ο χορός προσφέρει την ικανότητα 
του οργανισμού να μπορεί να αντέχει επιβαρύνσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μέσα από το 
χορό οι άνθρωποι μάθαιναν να αναπτύσσουν την νοημοσύνη τους, την ανάπτυξη 
δημιουργικότητας, την εξερεύνηση αξιών και την ανάπτυξη κινητικών και αισθητικών 
ικανοτήτων. 

Οι συμμετέχοντες στον χορό αποκτούν μεγάλη αυτοπεποίθηση αποκτώντας την αίσθηση 
της ενότητας. Μέσα από τον χορό αποκτάμε γνώση και γνωρίζουμε πολιτισμούς και κουλτούρες 
που δεν μπορούμε να δούμε. Σε ένα ζευγαρωτό χορό αποκτάμε μια πολιτισμική σχέση αφού 
είναι ο καθένας από διαφορετικές φυλές. 

Κλείνοντας, μέσα από την προσωπική μου εμπειρία στον χορό, το κύριο συναίσθημά μου 
είναι ότι μπήκα σε μία κοινωνική ομάδα.  
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3ος Έπαινος 2009-2010: Γκόγκα Νικολέτα, Γυμνάσιο Κυπαρισσίας 
 

Ο χορός είναι μια πανανθρώπινη μορφή έκφρασης και ενδεχομένως μία από τις 
αρχαιότερες τέχνες του ανθρώπου καθώς απαντά σε όλους τους πολιτισμούς και τους λαούς της 
γης. Αποτελεί ένα διαφορετικό είδος επικοινωνίας ανάμεσα σε άτομα ή λαούς εφόσον κάθε λαός  
τροποποίησε τους χορούς του ανάλογα με τις συνθήκες ζωής, τις ανάγκες αλλά και τα ήθη του. 
Σύμφωνα με τον Πλάτων, η αιτία δημιουργίας του χορού αποδίδεται στην ανάγκη του ανθρώπου 
να εκφράσει έντονα συναισθήματα και ιδιαίτερα την χαρά και τον ενθουσιασμό του, αλλά και 
στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκε κυρίως για την «επαφή» του ανθρώπου με ανώτερες δυνάμεις. 
Η σωματική αυτή έκφραση των συναισθημάτων που συνήθως πηγάζει από τα βάθη της ψυχής 
του καθενός εξωτερικεύεται με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με την ψυχική κατάσταση στην 
οποία το άτομο βρίσκεται κάθε φορά. Υπάρχουν χοροί μοναχικοί και ιερατικοί με εσωτερική  
ένταση και νόημα που εκφράζουν την απελπισία και το παράπονο της ζωής ως παράπονο των 
ψυχών... Αντιθέτως, υπάρχουν είδη χορού που εκφράζουν την χαρά, την ικανοποίηση και 
γενικότερα ένα αίσθημα ευφορίας. 

Ο χορός όμως, εκτός της ψυχαγωγίας, χαρακτηρίζεται και από άλλες αρετές. Βοηθά τον 
άνθρωπο να αποφορτιστεί ψυχικά και σωματικά καθώς τον λυτρώνει  από τα πάθη του 
εκφράζοντας τις εσωτερικές του ανησυχίες όπως ο έρωτας, κάτι που εκφράζεται έντονα μέσα 
από τον χορό. Παρέχει παγκόσμιες πληροφορίες και γνώσεις, κάτι που τον καλλιεργεί 
πνευματικά, αποτελεί καταφύγιο από το άγχος και τα προβλήματα της καθημερινότητας, 
γεμίζοντάς τον έτσι αισιοδοξία και όρεξη για τη ζωή, στοιχεία που εκλείπουν από το σύγχρονο 
άνθρωπο. Ακόμη, ο χορός αποτελεί κοινωνικοποίηση των ατόμων καθώς τα φέρνει πιο κοντά και 
ξυπνά αισθήματα αγάπης, αλληλεγγύης αλλά και ενδιαφέροντος για τον άνθρωπο, κάτι που 
επηρεάζει πολύ θετικά και την κοινωνία κάνοντάς την λίγο πιο ανθρώπινη. Ο χορός όμως εκτός 
από το πνεύμα καλλιεργεί και το σώμα με πολύ ευχάριστο τρόπο. Επιπροσθέτως, ο άνθρωπος, 
ενώ εκφράζει τον εσωτερικό του κόσμο, ταυτοχρόνως γυμνάζεται, κάτι που κάνει τον χορό 
μοναδικό, καθώς η εκγύμναση του σώματος και η καλή του κατάσταση σε συνδυασμό με την 
έκφραση συναισθημάτων που βρίσκονται βαθιά μέσα μας έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία 
ενός συνειδητοποιημένου και ισορροπημένου ανθρώπου. 

Μολονότι ο χορός είναι πανανθρώπινο φαινόμενο, δεν είναι και πανανθρώπινη γλώσσα. 
Οι κινήσεις και η σημασία του διαφέρουν από πολιτισμό σε πολιτισμό και από εποχή σε εποχή, 
κάνοντας έτσι δύσκολη τη διατύπωση ενός διαπολιτισμικού ορισμού. Έτσι, από τους 
τελετουργικούς χορούς της αρχαιότητας, φτάσαμε στους παραδοσιακούς χορούς που 
χαρακτηρίζουν τον κάθε λαό οι οποίοι συνήθως κουβαλούν και σφραγίζονται από κάθε 
γεωγραφικό, εθιμολογικό και τυχογραφικό στοιχείο που χαρακτηρίζει την κάθε περιοχή  και τον 
χορό της. Το στοιχείο αυτό ενθαρρύνει τους νέους στην αναζήτηση της πολιτισμικής τους 
ταυτότητας μέσα στη σημερινή πολυπολιτισμική πραγματικότητα.  

Πολλοί λαοί είναι γνωστοί για κάποιο χαρακτηριστικό χορό τους, όπως οι Έλληνες. Το 
φημισμένο χασαποσέρβικο του Αλέξη Ζορμπά έκανε τον  γύρο του κόσμου, συνδέοντας έτσι την 
Ελλάδα με την λεβεντιά και την «έξω καρδιά» που χαρακτηρίζει τους Έλληνες. 

Έχει καταστεί πλέον σαφές ότι ο χορός είναι μια πολυσύνθετη πολιτιστική έκφραση του 
ανθρώπου. Είναι μια γλώσσα παγκοσμίως αναγνωρίσιμη και ο χορευτής ένας στοχαστής που 
χρησιμοποιεί μία άλλου είδους επιχειρηματολογία για τα καθημερινά και τα ανθρώπινα 
προβλήματα και στα μέσα από ένα οργανωμένο «παιχνίδι» ρυθμού- κίνησης αλλά και ψυχής.  
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4ος Έπαινος 2009-2010: Σακελλαροπούλου Κατιάννα, 1ο Γυμνάσιο 

Καλαμάτας         

Χορός είναι ρυθμική κίνηση ενός ή περισσότερων προσώπων που εκτελείται με συνοδεία 
μουσικής ή τραγουδιού. Ο χορός είναι ένα είδος κίνησης που δεν εκπέμπει απλά μία πληροφορία 
αλλά είναι ένας λόγος που βγαίνει από το σώμα. Με το χορό εκφράζονται ιδέες, επιθυμίες και 
συναισθήματα και αποτελεί μία από τις κυριότερες ψυχαγωγικές εκφράσεις της κοινωνικής ζωής 
των ανθρώπων και εμφανίζεται από την πρωτόγονη φάση των διαφόρων λαών.  

Στην Ελλάδα ο χορωδιακός χορός προς τιμή του Διονύσου έπαιξε σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη του δράματος και της θρησκευτικής λατρείας. Οι Έλληνες πίστευαν ότι ο χορός έχει 
θεϊκή καταγωγή. Ο χορός στην Μέση Ανατολή δεν αποτελεί μία κοινωνική δραστηριότητα, αλλά 
το να χορεύει κάποιος είναι μια γιορτή χαράς και ζωής που εκδηλώνεται με διαφορετικούς 
τρόπους. Γενικά, κάθε τόπος,  έχει τους δικούς του χορούς που αποτελούν σύνδεση με το 
παρελθόν και πρωταρχικά μέσο έκφρασης.  

Ο χορός είναι μέσο έκφρασης του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου και μέσο 
επικοινωνίας πιο δυνατό από την γλωσσική κοινωνία  γιατί πηγάζει από την ψυχή. Οι άνθρωποι 
χορεύουν τον πόλεμο, την ειρήνη, τον γάμο, τις γεωργικές εργασίες, την φύση γιατί η δύναμή του 
υπερβαίνει τις λέξεις. Επιτρέπει στα άτομα να εξωτερικεύσουν κάποιες από τις εσωτερικές τους 
σκέψεις και τα συναισθήματα και στη συνέχεια να τα εκφράσουν μέσα από την κίνηση. Ιδιαίτερα 
για τους νέους ο χορός είναι μέσο εκτόνωσης. Μέσα από το χορό, τους δίνεται δυνατότητα να 
επικοινωνήσουν με τους συνομηλίκους και να αναπτύξουν συναισθήματα άμιλλας, 
ικανοποίησης, να ασκηθούν, να εκτονώσουν την ενεργητικότητά τους, να καλλιεργήσουν το 
πνεύμα τους και να καταναλώσουν εποικοδομητικά το χρόνο τους.   

Ο χορός όμως εκτός από το ότι καλλιεργεί το πνεύμα, ηρεμεί την ψυχή και ανοίγει τρόπους 
έκφρασης του εσωτερικού μας κόσμου και μονοπάτια επικοινωνίας με δικούς μας ανθρώπους, 
ασκεί και το σώμα γι αυτό και θεωρείται σημαντικός παράγοντας υγείας. Από έρευνες έχει 
διαπιστωθεί ότι ο χορός είναι η γλώσσα του σώματος. Το σώμα μέσω του χορού γίνεται το όχημα 
για να περάσει κανείς από τη φύση στον πολιτισμό. Αυτό συμβαίνει γιατί ο χορός απευθύνεται σε 
ένα πολυδιάστατο σώμα όπου είναι παρόντα όλα τα επίπεδα: βιολογικό, κοινωνικό, ψυχολογικό, 
καλλιτεχνικό και θρησκευτικό. Αποτελεί δραστηριότητα σωματική και ψυχική, ατομική και 
συλλογική που αντιπροσωπεύει άθληση και τέχνη, ψυχαγωγία και πνευματική άσκηση. Σήμερα 
είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι ο χορός είναι το καλύτερο προληπτικό  μέσο για παθήσεις 
όπως αρτηριοσκλήρυνση, καρδιακές παθήσεις, υπέρταση, ενοχλήσεις στο πεπτικό σύστημα, 
παχυσαρκία κλπ. Ο χορός επίσης έχει πάντα θέση στην προληπτική ιατρική. Από τον 17ο αιώνα 
έχει αναφερθεί ότι μέσω του χορού δίνεται δυνατότητα αποβολής λίθων, η θεραπεία της 
ανορεξίας. 

Επιπλέον, έχει τονιστεί η συμβολή του χορού στη χαλάρωση της ψυχής. Επιτρέπει στα 
άτομα να εξωτερικεύσουν κάποιες από τις εσωτερικές τους σκέψεις και συναισθήματα και στη 
συνέχεια να τα εκφράζουν μέσα από την κίνηση. Η λειτουργία αυτή μειώνει το στρες και τη 
συναισθηματική ένταση. Επίσης, ισχυροποιεί την αυτοπεποίθηση, ευνοεί τις διαπροσωπικές 
σχέσεις και απομακρύνει το αίσθημα της απομόνωσης και της μοναξιάς. Όλα αυτά είναι πολύ 
σημαντικά και ιδιαίτερα σήμερα που ο καθιστικός τρόπος ζωής και το άγχος μαστίζουν την 
κοινωνία. 

O χορός επιτελεί και μια άλλη πολύ σημαντική λειτουργία. Μέσω της κίνησης αποκαθιστά 
μια αυθεντική επικοινωνία του ανθρώπου και με άλλα πολιτισμικά περιβάλλοντα εκτός από το 
δικό του. Ο χορός δίνει την ευκαιρία στους ανθρώπους να δουλεύουν ομαδικά χωρίς 
ανταγωνιστικές τάσεις και έτσι μαθαίνουν να ανταλλάσουν απόψεις, να κατανοούν, να σέβονται 
την άλλη άποψη, να την ανέχονται και να την αποδέχονται. Σήμερα οι βαθύτατες οικονομικές και 
πολιτικές ανακατατάξεις έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση υποχρεωτικής συμβίωσης με τους 
άλλους, τους διαφορετικούς. Η ήρεμη κοινωνική συνεύρεση απαιτεί σεβασμό της 
διαφορετικότητας του άλλου. Ο χορός, ως πεδίο συνάντησης του πολιτισμού δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις για ουσιαστική επικοινωνία. Η ομαδική ενασχόληση με το χορό αναδεικνύει τα 
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κοινά στοιχεία, καλλιεργεί την ομαδικότητα και αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας. Οι σχέσεις 
αυτές αναπτύσσονται πάνω στη βάση της ανάδειξης κοινών πολιτισμικών στοιχείων των λαών και 
της οικουμενικότητας των αξιών. Μέσα από τον χορό, έρχονται σε επαφή πολιτισμοί, θρησκείες 
και διαπλέκονται τα στοιχεία «εμείς» και «οι άλλοι». Η σύγκλιση και η συνεργασία αναπτύσσεται 
μέσα από τον χορό γιατί είναι ένα προϊόν απαλλαγμένο από εθνικιστικούς κανόνες, 
προκαταλήψεις και στερεότυπα, είναι μια παγκόσμια γλώσσα επικοινωνίας. Είναι μια παγκόσμια 
γλώσσα διότι αποτελεί βασικό συστατικό της ζωής όλων των εποχών και των κοινωνιών και γιατί 
τα μηνύματα που μεταφέρει δεν είναι γλωσσικά αλλά έκφραση συναισθημάτων. Αυτή η κοινή 
βάση κατανόησης είναι και το ενοποιητικό στοιχείο του χορού.  

Ο χορός αποτελεί απαράμιλλο πλούτο της ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι μέσο έκφρασης 
επικοινωνίας και ενότητας. Η αξία του είναι αποδεδειγμένη από τα βάθη των αιώνων αφού 
αποτελεί καθολικό και κοινωνικό φαινόμενο. Δηλαδή σε όλες τις κοινωνίες και σε όλες τις εποχές 
ο χορός είναι βασικό δομικό στοιχείο. 
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Βραβευμένες Εκθέσεις 

Γυμνασίου  

 

2010-2011 

 

 Θέμα έκθεσης Γυμνασίου: 

ΑΡΘΡΟ 26 της ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-10 ΔΕΚΜΒΡΙΟΥ 1948  Η 

εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην 

πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης 

προσωπικότητας και στην ενίσχυση του 

σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των θεμελιακών 

ελευθεριών. Πρέπει να προάγει την 

κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη 

φιλία ανάμεσα σε όλα τα έθνη και σε 

όλες τις φυλές και τις θρησκευτικές 

ομάδες... Γράφετε ένα άρθρο στην 

εφημερίδα του σχολείου σας όπου 

αναπτύσσετε το περιεχόμενο του 

παραπάνω άρθρου δίνοντας παράλληλα 

παραδείγματα από το σχολικό σας 

περιβάλλον.  
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1ο Βραβείο Γυμνασίου 2010-2011: Σαμπαζιώτη Μαρία, Γυμνάσιο 

Κυπαρισσίας  

 

Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Αφετηρία της προσπάθειας προβολής αυτού του θέματος μπορεί να χαρακτηρισθεί το άρθρο 26 
της οικουμενικής διακήρυξης του ΟΗΕ 10-12-1948.Το άρθρο αυτό είναι καρπός της τραυματικής 
εμπειρίας που είχε ολόκληρη η ανθρωπότητα από τους καταστρεπτικούς και απάνθρωπους 
παγκοσμίους πολέμους του πρώτου μισού του 20ου αιώνα με τις αναρίθμητες εκατόμβες των 
ανθρωπίνων θυμάτων και την απαξίωση της ανθρώπινης ζωής. 

Βασικό παράγοντα της καλλιέργειας του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις 
συνειδήσεις των ανθρώπων αποτελεί η εκπαίδευση. Από την εκπαιδευτική διαδικασία είναι 
ανάγκη να παρουσιαστεί ένα αξιακό σύστημα που θα έχει ως βασικό πυλώνα του το σεβασμό 
του ανθρώπου. Τα παιδιά από μικρά θα πρέπει να μάθουν να σέβονται τον εαυτό τους και τους 
άλλους. Ο κάθε άνθρωπος αποτελεί ένα πρόσωπο μοναδικό σε όλο τον κόσμο, με τις δικές του 
ιδιαιτερότητες, χαρίσματα και δυνατότητες. Η αξία της ιδιαιτερότητας του κάθε ανθρώπου 
πρέπει να αποτελεί τη βάση για τον απαιτούμενο σεβασμό του από όλους. Ο καθένας από εμάς 
επιθυμεί και επιδιώκει την εκτίμηση των άλλων ανθρώπων και αυτήν ακριβώς την εκτίμηση θα 
πρέπει να αποδίδει και στους άλλους με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας. 

Το περιβάλλον του σύγχρονου ελληνικού σχολείου αποτελεί το καλύτερο μέσο για την 
καλλιέργεια και την ανάπτυξη των παραπάνω αξιών μεταξύ των μαθητών. Τα τελευταία χρόνια τα 
σχολεία έχουν γίνει πολυπολιτισμικά με παιδιά από διαφορετικές πατρίδες που κουβαλούν τη 
δική τους γλώσσα, θρησκεία και πολιτισμό. Έτσι και στο δικό μας σχολείο, το Γυμνάσιο 
Κυπαρισσίας, φοιτούν αρκετοί αλλοδαποί μαθητές οι οποίοι με τη βοήθεια των γηγενών έχουν 
ενταχθεί φυσιολογικά στη σχολική οικογένεια. Η φιλία, η συνεργασία, το παιχνίδι, τα αστεία και 
τα μαλώματά μας αναπτύσσονται και εκφράζονται με τρόπο που αρμόζει στην ηλικία μας χωρίς 
να σκιάζονται από ρατσιστικό ή φυλετικό στοιχείο εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Όμως 
ταυτόχρονα η ειρηνική συνύπαρξη, όχι μόνο δεν καταστρέφει την ιδιαιτερότητα του κάθε 
προσώπου το οποίο μέσα στο κλίμα σεβασμού και ελευθερίας καλλιεργεί τα δικά του προσωπικά 
χαρακτηριστικά αλλά ενισχύει την ιδεοπροσωπία του κάθε μαθητή και την πολιτισμική ποικιλία 
της τάξης. 

Προς αυτή την κατεύθυνση είναι καθήκον και υποχρέωση οι δάσκαλοι όλων των βαθμίδων 
να καλλιεργήσουν ένα κλίμα αποδοχής και συνεργασίας όλων των μαθητών ανεξαρτήτου 
εθνικότητας. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να καταλάβουν 
ότι όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη μόρφωση, τη φιλία, την ψυχαγωγία, την επικοινωνία. Ο 
ευαισθητοποιημένος εκπαιδευτικός θα συμπεριφερθεί στους αλλοδαπούς μαθητές του όπως και 
στους γηγενείς. Θα τους βοηθήσει στις σχολικές τους εργασίες, θα διορθώσει με υπομονή τα 
λάθη τους, θα επιβραβεύσει τις προσπάθειές τους, θα σεβαστεί τις ιδιαιτερότητες τους και θα 
είναι συμπαραστάτης τους. Ακολουθώντας το παράδειγμα του, οι υπόλοιποι μαθητές γρήγορα 
θα τους αποδεχτούν και θα τους εντάξουν στην ομάδα τους. Έτσι ο ένας θα γνωρίσει τον 
πολιτισμό της χώρας του άλλου και θα πάρει τα στοιχεία εκείνα που θα βρει σωστά και 
ενδιαφέροντα. 

Είναι ανάγκη μαθητές, γονείς και δάσκαλοι να καλλιεργήσουν την ιδέα ότι κάθε άνθρωπος 
ανεξάρτητα από χρώμα, εθνικότητα, καταγωγή, θρήσκευμα ή φύλο είναι μια υπέρτατη αξία κι 
έχει ανάγκη από έμπρακτη αναγνώριση, εκτίμηση και σεβασμό. Αυτό είναι ηθικό αίτημα της 
εποχής μας. Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί το 
σημαντικότερο κριτήριο για το επίπεδο ανάπτυξης ενός πολιτισμού. 

Εν κατακλείδι αξίζει να τονιστεί πως πρέπει τα παιδιά από την προσχολική τους ηλικία να 
διαπαιδαγωγούνται ηθικά και πολιτικά σύμφωνα με τις αρχές του σεβασμού προς την ανθρώπινη 
ύπαρξη, τις αρχές της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ισοπολιτείας. 
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2ο Βραβείο Γυμνασίου 2010-2011: Κωνσταντακοπούλου Όλγα, 

Γυμνάσιο Παραλίας Καλαμάτας 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «Το άλφα και το ωμέγα μίας πολιτισμένης κοινωνίας» 

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι η εκπαίδευση μεταβιβάζει στη νέα γενιά τις κοινές 
παραδόσεις αλλά και τη συσσωρευμένη γνώση της κοινωνίας. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του 
Άλμπερτ Αϊνστάιν: «Καμιά φορά θεωρούν το σχολείο ως ένα απλό όργανο μεταβίβασης ενός 
μάξιμουμ ποσού γνώσεων στην αναπτυσσόμενη γενιά. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Η γνώση είναι 
νεκρή. Ωστόσο το σχολείο εξυπηρετεί τη ζωή. Θα πρέπει να αναπτύσσει στα νεαρά άτομα τις 
ιδιότητες και τις ικανότητες εκείνες που μπορούν να αξιοποιηθούν για το καλό της κοινωνίας». 

Η εκπαίδευση συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας γιατί καλλιεργεί τις κλίσεις 
και τις ικανότητες μας, αλλά και μας μαθαίνει το σωστό και το δίκαιο, ώστε να γίνουμε άνθρωποι 
υπεύθυνοι, σωστοί, συνετοί με αρχές και αξίες. Με την σωστή εκπαίδευση αποκτάμε γνώσεις με 
τις οποίες γνωρίζουμε και κατανοούμε τον κόσμο γύρω μας. Γνωρίζουμε τη γλώσσα μας, την 
ιστορία μας, τον πολιτισμό μας αλλά και την ιστορία και τον πολιτισμό άλλων χωρών. Επιπλέον, 
με την εκπαίδευση οι μαθητές μαθαίνουν να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες. Άλλωστε, στο Σύνταγμα αναφέρεται ότι: «Έκαστος, δικαιούται να 
αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική και πολιτική 
ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το 
Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη» (άρθρο 5,παρ.1,Σύνταγμα). 

Ασφαλώς, η εκπαίδευση που παρέχεται στους Έλληνες μαθητές «χτίζεται» πάνω στην αρχή 
των δικαιωμάτων. Κάθε μαθητής έχει το δικαίωμα να του παρέχεται βοήθεια, για να αξιοποιήσει 
τις δυνατότητες του, χωρίς διακρίσεις, είτε είναι μικρές, είτε είναι μεγάλες. Η εκπαίδευση 
συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη φιλικών σχέσεων ανάμεσα σε άτομα διαφορετικών 
εθνοτήτων, μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια του σχολείου. Η καλλιέργεια 
φιλικών σχέσεων προάγεται αποτελεσματικά μέσω της παρακολούθησης κοινών προγραμμάτων, 
του αθλητισμού, της τέχνης, των περιβαλλοντικών προγραμμάτων και της συμμετοχής των 
μαθητών σε εκπαιδευτικές εκδρομές. 

Η αγάπη για κοινές δραστηριότητες, που προσφέρουν στον άνθρωπο το αίσθημα της χαράς 
και της ολοκλήρωσης είναι ικανή να ενώσει τους ανθρώπους και να προάγει σταθερές σχέσεις 
ανάμεσα σε ανθρώπους διαφορετικών θρησκευτικών πεποιθήσεων και διαφορετικών φυλών. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, όπως η ελληνική, εμφανίζονται 
φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας τόσο στους εφήβους όσο και στους ενήλικους. Είναι 
αλήθεια πως και στα σχολεία εμφανίζονται λιγοστά, ευτυχώς, φαινόμενα ρατσισμού και 
ξενοφοβίας. Για παράδειγμα, σε αρκετά ελληνικά σχολεία όπως και στο δικό μου, τα παιδιά από 
άλλες χώρες αντιμετωπίζονται με τρόπο εχθρικό, γίνονται αντικείμενα χλευασμού και ειρωνικών 
σχολίων, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η κοινωνικοποίησή τους και η αφομοίωσή τους από 
μέρους τους, των στοιχείων της ελληνικής κουλτούρας και του πολιτισμού. Οφείλουμε μέσω της 
εκπαίδευσης να μάθουμε να σεβόμαστε τα ήθη και τα έθιμα άλλων λαών και πολιτισμών. 

Συμπερασματικά, η εκπαίδευση συντελεί στην πνευματική μας καλλιέργεια, διευρύνει τους 
ορίζοντές μας, μας προικίζει με γνώσεις ώστε να διεκδικούμε καλύτερα τα δικαιώματά μας και να 
συμμετέχουμε πιο ενεργά στην κοινωνική και πολιτική ζωή οικοδομώντας μαζί με όλους τους 
ανθρώπους ένα καλύτερο μέλλον. 
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Βραβευμένες Εκθέσεις 
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 Θέμα έκθεσης Λυκείου: 

ΑΡΘΡΟ 26 της ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-10 ΔΕΚΜΒΡΙΟΥ 1948… Η 

πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία 

πρέπει να είναι ανοικτή σε όλους, υπό 

ίσους όρους, ανάλογα με τις ικανότητές 

τους. Σε επιστολή σας προς το 

Υπουργείο Παιδείας, προτείνετε ένα 

σύστημα αξιολόγησης βασισμένο στο 

πλαίσιο του παραπάνω άρθρου. 
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1ο Βραβείο Λυκείου 2010-2011: Σταματοπούλου Αναστασία, 3ο 

ΓΕΛ Καλαμάτας 

ΘΕΜΑ: Η πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία πρέπει να είναι ανοικτή σε όλους, υπό ίσους όρους, 
ανάλογα με τις ικανότητές τους (επιστολή στο Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ). 

    Αξιότιμη κ. Υπουργέ, 

Η ανώτατη παιδεία είναι το επιστέγασμα της εκπαιδευτικής πορείας του νέου και 
ταυτόχρονα η αρχή μιας νέας, ενδιαφέρουσας και πλησιέστερης πορείας προς τη γνώση. Στη 
φάση αυτή καλούμαστε να κατασταλάξουμε επαγγελματικά αλλά και να διευρύνουμε την κρίση 
και τους γνωστικούς μας ορίζοντες καθώς με την πάροδο του χρόνου αυτονομούμαστε ως άτομα 
και ως πολίτες. 

Είναι γεγονός ότι στις μέρες μας ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα είναι η 
σωστή επιλογή επαγγέλματος. Με τις αλλαγές, οι οποίες έχουν επέλθει τα τελευταία τρία χρόνια, 
στους οικονομικούς κυρίως τομείς της χώρας, οι αυριανοί πολίτες, δηλαδή οι μαθητές της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναγκάζονται να επιλέγουν επαγγέλματα με κύριο γνώμονα τα 
οικονομικά οφέλη. 

Αναμφίβολα, οι μαθητές κατά τη διάρκεια της εφηβείας τους προσδιορίζουν τις κλίσεις 
τους, αναπτύσσουν το χαρακτήρα τους, αντιλαμβάνονται τα ταλέντα και τα χαρίσματα τα οποία 
έχουν. Επίσης, είναι λογικό οι μαθητές να επιλέγουν επαγγέλματα και χώρους απασχόλησης 
στους οποίους θα αμείβονται ικανοποιητικά και θα αποκτούν την κοινωνική αναγνώριση. Αυτό 
όμως πρέπει να αλλάξει, και οι νέοι να στρέφονται σε ευρύτερους επαγγελματικούς χώρους 
ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και όχι μόνο σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς χώρους, 
όπως αυτοί των υπολογιστών, της νομικής και των ιατρικών επιστημών. Συχνά σήμερα δεν 
επιλέγουν το επάγγελμά τους με βάση τις επιθυμίες και τα όνειρά τους, αλλά με κριτήριο την 
οικονομική κατάστασή τους υπό την επήρεια του φόβου της μελλοντικής ανεργίας. Η ορθή 
επιλογή επαγγέλματος αφενός προσφέρει σωματική και ψυχική υγεία στο άτομο, αφετέρου 
ωφελεί το κοινωνικό σύνολο μέσω της προσφοράς του. 

 Άρα είναι σημαντικό να υπάρχουν κριτήρια και προϋποθέσεις μέσω των οποίων θα γίνεται 
η επιλογή εργασίας. Εξάλλου, η ευρύτερη εμπειρία και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες της 
Ευρώπης, όπως Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία κ.λ.π ,μας δείχνει ότι στην έναρξη των σπουδών 
υπάρχει κινητικότητα, έως ότου βρει ο νέος αυτό που του ταιριάζει, του αρέσει και στου οποίου 
τις απαιτήσεις έχει την ικανότητα να ανταποκριθεί. 

 Λόγω της υγιούς διεθνοποίησης, όλο και περισσότερες εκφάνσεις της λειτουργίας της 
κοινωνίας και των δραστηριοτήτων του ανθρώπου τείνουν να εξομοιωθούν. Συνεπώς και το δικό 
μας εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να παραλληλιστεί με τα αντίστοιχα των ανεπτυγμένων χωρών. 
Η παραπάνω πρόταση ενθαρρύνει την τάση-επιθυμία των μαθητών για ανώτατες σπουδές. 
Έχοντας λοιπόν κοινή αφετηρία αγωνίζονται ισότιμα για να κατακτήσουν τη γνώση, αφού 
σύμφωνα με τον Φράνσις Μπέικον «Η γνώση είναι δύναμη». 

 Παράλληλα, όλοι γνωρίζουμε πως οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι μια ψυχοφθόρα 
διαδικασία για όλους τους μαθητές, γιατί επικρατεί όχι μόνο μεγάλος ανταγωνισμός λόγω των 
σχολών μεγάλης ζήτησης μεταξύ των υποψηφίων, αλλά και το αίσθημα της άγνοιας, καθώς οι 
μαθητές δεν γνωρίζουν αν οι κόποι τους θα ανταμειφθούν. Επίσης μέσω των πανελλαδικών 
εξετάσεων δεν υπάρχει δυνατότητα να κριθούν επιπλέον οι επικοινωνιακές, οργανωτικές ή 
χαρακτηρολογικές εκφάνσεις και δεξιότητες του ατόμου. Θα ήταν λοιπόν δικαιότερο για όλους 
τους μαθητές να υπήρχε δικαίωμα επιλογής επαγγέλματος και ύστερα μέσω πολύπλευρων και 
πολλαπλών εξετάσεων να κρίνονταν τόσο η σωματική όσο και η ψυχολογική υγεία του ατόμου, 
καθώς επίσης το πνευματικό και διανοητικό επίπεδό του. Έτσι, όλοι οι μαθητές θα επιλέγονταν 
για επαγγελματική απασχόληση με κριτήρια τις ικανότητες, τα χαρίσματα και τις κλίσεις τους, 
χωρίς ωστόσο να νιώθουν αδικία σε σύγκριση με τους υπολοίπους, κάτι που γιατί επηρεάζει 
αρνητικά την αποδοτικότητά τους, τη συμπεριφορά τους προς τους συναδέλφους και ακόμα και 
την ψυχική τους ισορροπία. Εξάλλου, αποτελεί γνωστή αλήθεια το γεγονός ότι στην εποχή μας η 
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επικράτηση της δικαιοσύνης επιβάλλει την εγρήγορση όλων, διότι ηγεμονεύουν ο ατομικισμός, 
το δίκαιο της πυγμής και τα υλιστικά πρότυπα. Άνθρωπος ο οποίος έχει αδικηθεί θα επικαλεστεί 
θεμιτά και αθέμιτα μέσα για να ωφεληθεί προσωπικά, θα χαρακτηρίζεται από εμπάθεια και 
καχυποψία και τέλος θα νιώθει την επιθυμία για εκδίκηση. Συνεπώς, η δίκαιη διαδικασία για την 
επιλογή επαγγέλματος θα βελτιώσει όχι μόνο τις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά και την ψυχική υγεία 
κάθε ανθρώπου ξεχωριστά. 

Επιπροσθέτως, πολλοί μαθητές λόγω της ηλικίας τους δεν έχουν διαμορφώσει την κριτική 
σκέψη τους, έτσι ώστε να επιλέξουν με ψυχραιμία χωρίς θετικές ή αρνητικές εξάρσεις το 
επάγγελμά τους. Γι’ αυτό λοιπόν σκόπιμο και ωφέλιμο είναι ο υποψήφιος να εισάγεται στη σχολή 
της προτίμησής του, με κριτήρια που θέτουν οι ίδιες οι σχολές σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις 
ανάγκες τους. Μετά την εισαγωγή του στη σχολή που του ταιριάζει, ο σπουδαστής θα 
παρακολουθεί το πρώτο έτος που θα είναι κοινό για όλους τους επιτυχόντες. Στη συνέχεια, το 
τμήμα της αρεσκείας του ανάλογο με τις ικανότητές του θα το επιλέγει για φοίτηση στο δεύτερο 
έτος. Αυτή είναι η δοκιμασμένη και επιτυχημένη πρακτική την οποία ακολουθεί η πλειοψηφία 
των προηγουμένων και οργανωμένων χωρών του κόσμου. Ο νέος σε αυτή την ηλικία έχει πια 
ωριμάσει πνευματικά, έχει αναπτύξει την κριτική ικανότητά του και έτσι είναι σε θέση να 
διαχειριστεί την καριέρα του. Ο πρώτος χρόνος σπουδών θα τον βοηθήσει να αξιολογήσει τις 
δεξιότητές του, γνωρίζοντας ότι οι κόποι του θα ανταμειφθούν. 

Συγκεφαλαιώνοντας, στο θέμα της ισότητας στην εκπαίδευση έχουν γίνει πολλά άλματα, 
ωστόσο υπάρχουν ακόμα προσκόμματα που χρειάζονται να υπερκεραστούν. Άλλωστε μια 
πολιτεία που επιθυμεί να καλείται δημοκρατική, επιβάλλεται να παρέχει σε όλους τους πολίτες 
ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες για συμμετοχή στα αγαθά της εκπαίδευσης, διότι η παιδεία είναι 
δικαίωμα όλων, όχι προνόμιο των λίγων.    

 

Με εκτίμηση, 

Μαθήτρια Λυκείου 
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2ο Βραβείο Λυκείου 2010-2011: Κορομηλά Αργυρώ, 5ο ΓΕΛ 

Καλαμάτας 

Καλαμάτα, 27 Μαΐου 2011 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Είμαι μαθήτρια της πρώτης τάξης του Ενιαίου Λυκείου. Διαβάζοντας το 26ο άρθρο της 
Οικουμενικής Διακήρυξης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο αναφέρεται συγκεκριμένα στο 
δικαίωμα στην εκπαίδευση, θέλησα να σας απευθύνω αυτή την επιστολή, με σκοπό να 
υποβάλλω την γνώμη μου, καθώς επίσης και προτάσεις που θα αποβλέπουν στη βελτίωση της 
παρούσας κατάστασης. 

Η Οικουμενική Διακήρυξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι η βασική διεθνής έκφραση 
των απαραβίαστων δικαιωμάτων όλων των μελών της ανθρώπινης οικογένειας. Επίσης, με τον 
όρο ανθρώπινα δικαιώματα εννοούμε τις θεμελιώδεις ελευθερίες που μας επιτρέπουν να 
αναπτύξουμε πλήρως και να χρησιμοποιήσουμε τις ανθρώπινες αρετές μας, τη νόησή μας, τα 
ταλέντα μας, τη συνείδησή μας και να ικανοποιήσουμε τις πνευματικές και τις άλλες ανάγκες 
μας. 

Ένα από τα σημαντικότερα δικαιώματα είναι το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η τεχνική και 
επαγγελματική θα πρέπει να είναι διαθέσιμες κατά γενικό κανόνα και η πρόσβαση στην 
«ανώτατη παιδεία» θα πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλους, υπό ίσους όρους, ανάλογα με τις 
ικανότητές τους. Επιπροσθέτως, η παιδεία πρέπει να είναι βασική αποστολή του κράτους και 
διαδικασία αγωγής μέσω της δια βίου παροχής γνώσεων που στοχεύει στην ηθική, πνευματική 
και κοινωνική ολοκλήρωση του ανθρώπου. 

Εκπαίδευση είναι η συστηματική διαδικασία μετάδοσης γνώσεων με συγκεκριμένες 
μεθόδους, μέσω παιδαγωγικών ιδρυμάτων όπου κάθε βαθμίδα αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη 
της ανθρώπινης προσωπικότητας. Η σύγχρονη εκπαίδευση πρέπει να είναι δημοκρατική, να 
προσφέρει ίσες ευκαιρίες και να αξιολογεί με αντικειμενικό και αδιάβλητο τρόπο. Για να 
φτάσουμε να κάνουμε λόγο για μία «ανώτατη παιδεία» ανοιχτή σε όλους πρέπει να υπάρχει 
κατάλληλη προεργασία και υποδομή. Εξάλλου, σύμφωνα με τους φιλοσόφους μας, μόνο η 
παιδεία μπορεί να πάει τον άνθρωπο μπροστά. Μόνο με την παιδεία μαθαίνει ο άνθρωπος να 
σέβεται την διαφορά και ο σεβασμός στη διαφορά είναι αυτός που προωθεί στην ισότητα! 

Όμως δεν απολαμβάνουν όλοι τις ίσες ευκαιρίες σπουδών και αυτό οφείλεται σε 
διάφορους παράγοντες όπως οικονομικούς, γεωγραφικούς και κοινωνικούς οι οποίοι πρέπει να 
εκλείψουν. Στη χώρα μας είναι έντονο το πρόβλημα στην ανισότητα της εκπαίδευσης λόγω της 
εκτεταμένης μετανάστευσης. 

Για να αποφευχθεί αυτή η κατάσταση το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να υπερασπίζεται 
σθεναρά την αξιοκρατία, δηλαδή την αρχή σύμφωνα με την οποία η ανάληψη αξιωμάτων και 
θέσεων και η επιβράβευση προσπαθειών να γίνεται με βάση την προσωπική αξία, χωρίς να 
παρεμποδίζονται απ’ την καταγωγή, τον πλούτο, την πολιτική ιδεολογία ή την κοινωνική θέση. 
Μια αξιολόγηση με αντικειμενικά κριτήρια που να οδηγεί στην εξουδετέρωση της αυθαιρεσίας. 
Το ίδιο πρέπει να ισχύει και στον τομέα της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στην πρόσβαση στην 
«ανώτατη παιδεία». Γιατί όπως είπε και ο Ισοκράτης αιώνες πριν «Σύμφωνα με την αξία του 
πρέπει να πράττει και να τιμάται κάθε άνθρωπος». 

Για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. 
Καταρχάς πρέπει να ενισχυθεί η εκπαίδευση σε γυμνάσιο και λύκειο στα οποία θα πρέπει να 
γίνει καλύτερη οργάνωση του επαγγελματικού προσανατολισμού. Η εκπαίδευση πρέπει να 
παρέχεται δωρεάν και να προσανατολίζεται έτσι ώστε να παρέχει ανθρωπιστικές αξίες. Ακόμα θα 
πρέπει να είναι σωστά οργανωμένη και σε δημοκρατικές βάσεις η παιδεία με σκοπό να παρέχει 
ισότητα ευκαιριών για την ανάδειξη των πραγματικά αξιών. Θα ήταν σημαντικό να υπάρξει ριζική 
αλλαγή του τρόπου αξιολόγησης, ώστε να ελέγχεται η κριτική και συνδυαστική ικανότητα των 
μαθητών. Η οικονομική μέριμνα από την μεριά του κράτους είναι εξίσου μια σημαντική 
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προϋπόθεση. Τέλος, το κοινωνικό ενδιαφέρον και η αναγνώριση των δικαιωμάτων για ισότιμη 
συμμετοχή στην «ανώτατη παιδεία» κρίνεται εξίσου σημαντικό. 

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει εύκολα το συμπέρασμα ότι ο σεβασμός στα ανθρώπινα 
δικαιώματα αποτελεί «ακρογωνιαίο λίθο» της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον 
κόσμο. Η αποστέρησή τους δεν είναι μόνο προσωπική τραγωδία αλλά δημιουργεί και συνθήκες 
κοινωνικής και πολιτικής αναταραχής, ευστερώντας τη βία και τη σύγκρουση μεταξύ κοινωνιών 
και εθνών. Έτσι η καλλιέργεια μιας ίσης και ανοιχτής σε όλους ανεξάρτητης εθνικής κοινωνικής, 
οικονομικής και άλλης προέλευσης παιδείας πρέπει να επαφίεται στον ανθρωπισμό μας και στο 
όραμά μας για έναν καλύτερο κόσμο. 

Θα ήθελα να κλείσω την επιστολή μου εκφράζοντας την πεποίθηση ότι τα αιτήματά μου θα 
εισακουστούν και η κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών θα είναι άμεση, προκειμένου η 
άμβλυνση του προβλήματος ένταξης στην «ανώτατη παιδεία» να επιτευχθεί. 

 

Με εκτίμηση, 

Αργυρώ Κορομηλά 
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1ο Βραβείο Γυμνασίου 2011-12: Μαντζιβής Νικόλαος, Γυμνάσιο 

Μακρισίων Ηλείας 

 

«Όλοι μας μπορούμε να γίνουμε εθελοντές, γιατί όλοι μπορούμε να αγαπήσουμε» 

Κανείς δεν μπορεί να αντικρούσει τον ισχυρισμό ότι ο εθελοντισμός είναι μια ωφέλιμη 
πράξη, ανθρώπινη και ευεργετική για το κοινωνικό σύνολο. Εφαλτήριο ανακούφισης και 
δημιουργίας. Κι αυτό γιατί ο άνθρωπος γίνεται συνάνθρωπος, όταν βλέπει τον άλλον όχι ως 
πεδίο ανταγωνισμού και εξόντωσης, αλλά ως προέκταση του εαυτού του. «Ο άλλος είσαι εσύ» 
έγραφε ο Νίκος Καζαντζάκης. Και τούτος ο λόγος βρίσκει την ωραιότερη απεικόνισή του στον 
εθελοντισμό. Ο εθελοντισμός είναι η πολυτιμότερη πτυχή του ανθρωπισμού και το λαμπρότερο 
ξεδίπλωμα της αγαθοεργίας μέσα στην τεχνοκρατική ξηρασία της εποχής μας. Με τον όρο 
«εθελοντισμός» νοείται η οργανωμένη παροχή υπηρεσιών χωρίς την απαίτηση χρηματικού ή 
άλλου ανταλλάγματος. Στόχος του εθελοντισμού είναι η ψυχή και κινητήρια δύναμη η ενέργεια 
της ψυχής, που διακτινίζει δέσμες ελπίδας και ρυακίζει παντοειδή συναισθήματα. 

Ο εθελοντισμός, που είναι μια μορφή πολιτικής δράσης, που καλύπτει τα κενά του κράτους 
πρόνοιας, είναι μια πολυδιάστατη και πολύμορφη έννοια. Έτσι γίνεται λόγος για αλτρουιστικό, 
περιβαλλοντικό και πολιτισμικό εθελοντισμό. Ο πρώτος αναφέρεται στην κοινωνική δράση των 
ανθρώπων, που καταπιάνονται με προβληματικά άτομα, ορφανά, περιθωριακά, ναρκομανείς, 
ασθενείς του AIDS, άτομα με ειδικές ανάγκες, με ανήμπορους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και 
άλλα παρόμοια. Ο δεύτερος απευθύνεται σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες, όπως 
αναδασώσεις, φυσικά φαινόμενα και καταστροφές (πλημμύρες, φωτιές, σεισμοί), καθαρισμούς 
χώρων, παραλιών, πάρκων και άλλων συναφών. Ο τρίτος ασχολείται με την παράδοση και τον 
πολιτισμό, αναζητώντας τρόπους διάσωσης των μνημείων, των εθίμων, της ιστορικής μνήμης και 
του πολιτισμού. 

Ο Εθελοντισμός-όχι τόσο ως ιδέα, αλλά ως κίνημα-είναι σχετικά καινούριο φαινόμενο και 
προνόμιο μόνο των καιρών μας. Ωστόσο διαδίδεται ταχύτατα σ’ όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα δε 
είναι και τόσο διαδεδομένο όσο είναι στην Ευρώπη και αλλού. Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία 
του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα και στις μεγάλες πυρκαγιές στην Ηλεία το 
2007. 

Όπως οι περισσότεροι άνθρωποι- ανάμεσα σ’ αυτούς κι εγώ-που διακρίνονται για την 
ευαισθησία και εμφορούνται από το πνεύμα κοινωνικής αλληλεγγύης, προτιμούν τον 
αλτρουιστικό εθελοντισμό. Αρχικά γιατί αυτό το είδος του εθελοντισμού καταξιώνει τον άνθρωπο 
και γεμίζει την ψυχή του με χαρά και ικανοποίηση. Παράλληλα εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο 
την έμφυτη κοινωνικότητα του. Είναι ένα πανανθρώπινο θέμα, που αγγίζει τις πιο λεπτές χορδές 
του ανθρώπου, αφού του δίνει την ευκαιρία να βάλει τον εαυτό του στη θέση του συνανθρώπου 
του. Εξάλλου η επιθυμία για προσφορά ξεκινά από την ανέφελη καρδιά του ανθρώπου, που 
νιώθει την ανάγκη να μεταγγίσει στο συνάνθρωπο του ανακούφιση, ελπίδα, παρηγοριά. 

Ύστερα ο εθελοντισμός δίνει την δυνατότητα στον άνθρωπο να αξιοποιήσει δημιουργικά 
τον ελεύθερο χρόνο του. Να εμφιλοχωρήσει στη γοητεία του καινούριου και να συνάψει μεστές 
φιλίες, ουσιαστικές γνωριμίες. Να δώσει νέο περιεχόμενο στη ζωή του. Να στοχοποιήσει το καλό 
και το αγαθό, δραπετεύοντας μια και για πάντα από την ανία και την πλήξη της καθημερινής 
ομοιομορφίας και ομοιοποίησης. Μέσα απ’ αυτή την διαδικασία ο εθελοντής χωρίς να είναι 
αιθεροβάμονος ή θαυματοποιός, που πιστεύει ότι θα σώσει τον κόσμο, προοδευτικά 
μετουσιώνεται σε πολεμιστή του φωτός και σε κραδαστή της κοινωνικής σήψης. Γιατί ενδόμυχα 
θεωρεί τον εθελοντισμό μια αντίρροπη τάση στην ατομοκεντρική αντίληψη της εποχής του. 

Το γεγονός ότι πολλές κοινωφελείς μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, όπως για παράδειγμα 
«Οι γιατροί χωρίς σύνορα», «Το χαμόγελο του Παιδιού», η «Green Peace» και άλλες, διανύουν με 
επιτυχία την πορεία τους και επιτελούν αποτελεσματικά τη διακονία τους προς το συνάνθρωπό 
τους είναι ένα δυνατό δείγμα της κορύφωσης και της αέναης ανθοφορίας του εθελοντισμού. 
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Γιατί η προσφορά τους είναι ανεκτίμητη και το «δόσιμό τους» είναι πρόσθεση γι’ αυτούς και όχι 
αφαίρεση. Γιατί οι παλιοί χριστιανοί, οι λεγόμενοι «ραχίμπ» (=αναχωρητές) συνήθιζαν να λένε: 
«Όταν έχεις οκτώ πράγματα και δίνεις τα πέντε, τότε δε σού μένουν τρία, αλλά δεκατρία!». 
Θεωρία που υλοποιείται και στον εθελοντισμό. 

Επομένως, η σπουδαιότητα του εθελοντισμού είναι τεράστια και διακτινίζεται σε όλες τις 
εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής. Επειδή όμως ο εθελοντισμός δεν είναι μια στατική, αλλά μια 
δυναμική και ζώσα έννοια, ο άνθρωπος οφείλει να αναζητήσει καινούριους τρόπους ενίσχυσης 
του εθελοντισμού τόσο σε τοπικό όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Πρώτα πρώτα κάθε 
άνθρωπος επιβάλλεται να ενστερνιστεί τη γοητευτική ιδέα του εθελοντισμού και να 
συνειδητοποιήσει ότι αυτός δεν είναι απλώς ένα κίνημα ή μια μη κερδοσκοπική κοινωφελής 
οργάνωση, αλλά ενεργοποίηση καρδιάς και ψυχής, που είναι έτοιμη να εμφυσήσει παντού 
βαλσαμικά κύματα αγάπης και αυτοθυσίας. Γι’ αυτό η ένταξη και η μύηση σ’ αυτόν, ταιριάζει να 
γίνεται με καθαρή και αμόλυντη καρδιά. Με αγαθή προαίρεση. 

Κατά δεύτερο λόγο είναι επιβεβλημένο να γνωστοποιούνται από τα Μ.Μ.Ε. οι εκδηλώσεις 
εθελοντισμού όχι τόσο για το θεαθήναι, για την κούφια προβολή και τη δημιουργία ανούσιων 
εντυπώσεων, αλλά καθαρά για ενημερωτικούς και πληροφοριακούς λόγους. Για να γίνουν αυτές 
ωφέλιμα ερεθίσματα στους νέους. Για να καταγράφονται και να στρατολογούνται νέοι άνθρωποι 
στην ελπίδα. Και σε τούτο μπορούν να έλθουν πολύτιμοι αρωγοί όλες οι θεσμοποιημένες 
συνιστώσες της κοινωνικοποίησης, όπως είναι η οικογένεια, το σχολείο, οι πνευματικοί 
άνθρωποι, η εκκλησία και ο κοινωνικός περίγυρος. 

Επιπλέον η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ομάδας- ένα είδος συντονιστικού οργάνου- που 
θα κατευθύνει τα κατά κράτος οργανωμένα παραρτήματα του εθελοντισμού, κρίνεται αναγκαία. 
Η συμβολή επίσης του Διαδικτύου με ειδική ιστοσελίδα είναι καθοριστική. Η ιστοσελίδα αυτή, 
που στο μεδούλι της θα είναι μια «Εθελοντική Τράπεζα Χρόνου», θα λειτουργεί ως μηχανισμός 
επικοινωνίας και εστίας ενημέρωσης, όπου θα ακούγονται καινοτόμες προτάσεις και 
ρηξικέλευθες θέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του εθελοντισμού. Ακόμη η διανομή στα 
σχολεία και στους νέους ειδικών ενημερωτικών φυλλαδίων-ουσιαστικών, εκλαϊκευμένων και με 
τίτλο «Το εγχειρίδιο του καλού εθελοντή», θα συνέδραμε αποφασιστικά προς αυτή την 
κατεύθυνση. 

Εύλογα, λοιπόν, απορρέει το συμπέρασμα ότι ο εθελοντισμός δεν είναι μια λέξη, ένα 
φραστικό σχήμα εντυπωσιασμού, μια κενή, ρηχή και τυπική διαδικασία, μια φλούδα γεμάτη 
ρομαντισμό, αλλά είναι ηθική επιταγή των καιρών, αδήριτη ανάγκη, που γεννιέται από το 
έλλειμμα ανθρωπιάς και το πλεόνασμα της κακίας σε χαλεπούς και ύποπτους καιρούς. Ο 
εθελοντισμός διαψεύδει το φόβο ότι ο άνθρωπος έχει κολλήσει στο υλικό με το οποίο φτιάχτηκε, 
τη λάσπη. Υπάρχει και το πνεύμα, η ενέργεια, η αύρα της ψυχής. Κι αυτό το τελευταίο οφείλουν 
να το κατανοήσουν όλοι οι άνθρωποι και προπάντων οι νέοι, τα άνθη της φυλής μας, η μαγιά για 
το προζύμη του αύριο, η ελπίδα για ένα καλύτερο, ποιοτικότερο και ανθρωπινότερο αύριο.  

 



 

 56 

2ο Βραβείο Γυμνασίου 2011-12: Καγιάφας Νικόλαος, Γυμνάσιο 

Κυπαρισσίας 

Ο εθελοντισμός αποτελεί αίτημα της εποχής και παρουσιάζεται σαν ένα ελπιδοφόρο 
κοινωνικό φαινόμενο που συνιστά αντιστάθμισμα στην απάθεια, τη στείρα εκμετάλλευση και τον 
ανηλεή ατομικισμό, στοιχεία τα οποία υποδαυλίζουν τις αρχές του ουμανισμού και 
κατακρεουργούν τις προσπάθειες για το κοινό καλό και συλλογικό συμφέρον στις μέρες μας. 
Πρόκειται για μια ανιδιοτελή, αυθόρμητη και ευσυνείδητη δραστηριότητα που αποσκοπεί στην 
ευημερία του συνανθρώπου, της κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα διαθέτοντας 
ανθρωπιστικό πνεύμα, χωρίς ίχνος ελεημοσύνης και οίκτου. Οι εθελοντές, χωρίς να 
πειθαναγκάζονται από δυνάμεις εξωτερικές της συνείδησης τους, επιχειρούν να καλύψουν τις 
ανάγκες διάφορων ομάδων, ενισχύοντας τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ ατόμων με 
σκοπό να διαμορφώσουν μια μελλοντική αυτοδιαχειριζόμενη κοινωνία, στην οποία θα 
δεσπόζουν οι ανώτερες αξίες της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης 
και της ευρύτερης συμμετοχής και αφύπνισης. 

Αναμφισβήτητα, υπάρχουν αρκετοί τομείς εθελοντικής δράσης, οι οποίοι εκτείνονται τόσο 
σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο όπως η ανακούφιση των αναξιοπαθούντων, η προώθηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του εκδημοκρατισμού, η υποστήριξη ανέργων και ατόμων με 
ειδικές ανάγκες, η πολιτισμική συνεισφορά καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος. 
Προσωπικά, θα ήθελα να αγωνιστώ για την αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
εξάλειψη κάθε είδους ρατσιστικής συμπεριφοράς, η οποία δυστυχώς αισθητοποιεί ιδιαίτερα την 
παρουσία της και νοθεύει κάθε προσπάθεια για τη συγκρότηση μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας 
στις μέρες μας. Παρατηρώ, πως παρά τον καθομολογούμενο υψηλό βαθμό ανάπτυξης και την 
ύπαρξη πολλών παγκόσμιων θεσμικών προστατών των ατομικών ελευθεριών, διαπιστώνεται 
χαμηλό επίπεδο βιωσιμότητας, αναζωπύρωση φαινομένων εθνικισμού, φυλετισμού και σεξισμού 
καθώς και αποθέωση της κοινωνικής παθογένειας, φαινόμενα που ξεσπούν στις μειονότητες και 
στις ευάλωτες, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Τα αίτια της εμφάνισής τους οφείλονται στην 
επικράτηση της ιδιοτέλειας και του στυγνού καιροσκοπισμού, στην κρίση των φορέων παιδείας 
και κοινωνικοποίησης, στην ύπαρξη ολοκληρωτικών καθεστώτων και προτεκτοράτων και 
πασιφανώς στην αδυναμία των ανεξάρτητων και μη κυβερνητικού χαρακτήρα οργανώσεων να 
καταπολεμήσουν την αρχομανία των πολιτικών ηγετών και συνάμα την μικροπολιτική τους. Για 
τους παραπάνω λόγους, πιστεύω ότι ο καθένας μας ξεχωριστά, που αποτελεί μια ανεξάρτητη 
οντότητα, έχει εθελούσια τη δυνατότητα αλλαγής προκειμένου να πραγματωθεί και η διεθνής 
αλλαγή νοοτροπίας και αντιμετώπισης της κοινωνικής πραγματικότητας στοχεύοντας στην αρχή 
συνεκτικότητας των κοινωνιών.  

Επιπροσθέτως, αξίζει να τονισθεί πως η ενίσχυση του εθελοντικού ιδεαλισμού αποτελεί 
ένα υποχρεωτικό αλλά ταυτόχρονα και ένα δύσκολο εφαρμόσιμο εγχείρημα. Κατ’ αρχάς κρίνεται 
απαραίτητη η αρωγή των παγκόσμιων μη κυβερνητικών οργανώσεων καθώς και η χάραξη 
ουσιαστικότερης ανθρωπιστικής πολιτικής από διεθνείς φορείς και κράτη προκειμένου να 
επέλθει επίσημη  αναγνώριση εθελοντικών οργανισμών από αυτά. 

Απαιτείται επίσης η στήριξή τους σε τέτοιου είδους κινήματα τόσο ηθικά όσο και υλικά με 
απώτερο σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρμογής του έργου τους. Εξίσου ωφέλιμη κρίνεται η 
ασφάλιση των εθελοντών, η φοροαπαλλαγή τους καθώς και η χορήγηση αδειών. Ακόμα 
επιβάλλονται ευρύτερες διεθνείς συνεργασίες υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που θα λειτουργήσουν σαν ομπρέλα προστασίας. Γενικότερα, 
απαιτείται από όλους αυτούς τους οργανισμούς φρόνηση, σύνεση, εποικοδομητικός διάλογος, 
διπλωματία, διάθεση για άμεση επίλυση των διαφορών, ειρηνική συνύπαρξη και διαφύλαξη της 
παγκόσμιας ισορροπίας, ώστε να τους αποδοθεί οικουμενικό κύρος και αξία. Εκτός των 
παραπάνω, η συμπεριφορά των ιδίων των εθελοντικών οργανώσεων οφείλει να χαρακτηρίζεται 
από διαφάνεια και απεμπόλιση συμφερόντων, στοιχεία τα οποία ναρκοθετούν την υγιή 
λειτουργία τους, μεταθέτοντας σε δεύτερη μοίρα τον ευρύτερο σκοπό τους. Αναντίρρητα, η 
συμβολή των φορέων αγωγής και κοινωνικοποίησης στην καλλιέργεια της εθελούσιας ιδέας είναι 
μεγάλη. Η οικογένεια, σαν πρωτογενής φορέας κοινωνικοποίησης των ατόμων υποχρεούται να 
αναδείξει τη συναισθηματική λειτουργία της που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη υγιών ανθρώπινων 



 

 57 

συναισθημάτων και την προβολή υγιών προτύπων ενισχύοντας τη συντροφικότητα, τη 
συνεργατικότητα, την αμοιβαιότητα και την ομόνοια. Επιπροσθέτως, το σχολείο πρέπει να μυεί 
τις μαθητικές κοινότητες στην ανάληψη πρωτοβουλιών, στην ενεργό κοινωνική δράση και 
προσφορά στο ευρύτερο σύνολο μεταδίδοντας τους παράλληλα ανθρωπιστικές, διαφωτιστικές 
και φιλελεύθερες ιδέες. 

Ακόμα, σημαντική κρίνεται η στάση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τα οποία οφείλουν 
να παρέχουν αδιάλειπτη πληροφόρηση για εθελοντικούς οργανισμούς απομακρύνοντας απ’ το 
ενεργητικό τους συστηματικούς μηχανισμούς προπαγάνδας. Επίσης, οι διανοούμενοι έχουν 
καθήκον να αφυπνίζουν την κοινή γνώμη με το κύρος, το λόγο και τις πράξεις τους. Μα και ο 
κάθε πολίτης ξεχωριστά θα πρέπει να διαθέτει θέληση για προσφορά, κριτική ματιά και 
αυτοκριτική. 

Συμπερασματικά, η εθελοντική συνεισφορά συνενώνει, ενισχύει την ενεργό σύμπραξη των 
πολιτών, αναπτύσσει τις δεξιότητες των ανθρώπων και αποτελεί την πεμπτουσία της 
δημοκρατίας. Έτσι, στη σημερινή κοινωνία που χαρακτηρίζεται από έντονη εσωστρέφεια και 
στυγνή επιδίωξη ατομικών επαγγελματικών συμφερόντων, αγγίζοντας τα όρια του αριβισμού και 
του ωφελιμισμού, ο εθελοντισμός προσπαθεί να κοινοποιήσει το μήνυμα της άμβλυνσης του 
ατομισμού και της τόνωσης της συλλογικότητας και κοινωνικότητας και να αποτελέσει τον 
ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνίας των πολιτών, ενεργά συμμετόχων στη σύγχρονη δημοκρατία με 
πλουραλισμό λόγου και δράσης.          
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3ο Βραβείο Γυμνασίου 2011-12: Λυριστής Ηλίας, 1ο Γυμνάσιο 

Καλαμάτας  

«Ψάχνοντας για… εθελοντισμό» 

Διανύοντας μία εποχή με κοινωνίες υλιστικά πλουραλιστικές και αρκετές φορές 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά ασυνείδητες, μία ριζική αλλαγή του συστήματος τείνει να αποτελεί 
αναγκαιότητα. Αντίθετα με τις «κραυγές απελπισίας» των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για 
συλλογική εθελοντική συνεισφορά, οι οποίες εξυπηρετούν πολιτικοοικονομικές επιδιώξεις και 
ταυτίζονται με αρχές αντιουμανιστικές, η ουσιαστική αλλαγή θα προκύψει από την επικράτηση 
των ξεχασμένων αρχών του ανθρωποκεντρισμού, της αλληλεγγύης και της ευσυνειδησίας. Το 
αποτέλεσμα είναι το γκρέμισμα των σαθρών θεμελίων του επίπλαστου κερδοσκοπικού 
συστήματος των ισχυρών μέσα από το δικό μας επαναπροσδιορισμό και ενεργό δράση. 

Όσον αφορά στον κοινωνικό εθελοντισμό στα σύγχρονα δημοκρατικά πολιτεύματα, το 
κοινωνικό κράτος αποτελεί πυλώνα της ομαλής πόρευσης της κοινωνίας μέσα στο χρόνο, αφού 
ξεκαθαρίζει την ισότητα και τη συνεισφορά ανάμεσα στα μέλη της. Η συνεισφορά αυτή έχει 
πολλές συνιστώσες, με βασικότερη τον εθελοντισμό, δηλαδή την προσφορά των ισχυρότερων 
κοινωνικών ομάδων στις πιο αδύναμες χωρίς στοχευόμενη οικονομική ανταπόδοση. Η έννοια του 
εθελοντισμού χαρακτηρίζεται για την υποκειμενική της φύση, για το λόγο ότι ο καθένας βοηθά 
τον συνάνθρωπο στο βαθμό και τη συχνότητα που έχει τη δυνατότητα, ανάλογα με τα χρονικά 
περιθώρια, τις καθημερινές υποχρεώσεις, αλλά συχνά και σύμφωνα με το ιδεολογικό του 
υπόβαθρο. Για να γίνουμε σαφέστεροι και πιο ευθείς, για ένα άτομο η συμβολή του σε μία 
εθελοντική δράση μπορεί να είναι ωφέλιμη και αρκετά ικανοποιητική σύμφωνα με τις 
δυνατότητες του. Σε αντίθεση, άλλοι τοποθετούνται διαφορετικά και δεν είναι λίγες οι φορές που 
απορρίπτουν τον εθελοντισμό, εκλαμβάνοντας τις δράσεις του ως απόλυτη υποχρέωση της 
Πολιτείας. Επομένως, γίνεται αντιληπτό πως καμία μέθοδος συνεισφοράς δεν υπολείπεται και 
δεν μπορεί να αναιρεθεί ως προς τα ευεργετικά αποτελέσματά της, καθώς όλες απ’ όπου και αν 
προέρχονται – σε τελική ανάλυση – στοχεύουν στην καλυτέρευση της κοινωνίας και κατ’ 
επέκταση στην ανάπτυξη του ανθρώπου. 

Παίρνοντας υπ’ όψη τις σημερινές συνθήκες, ιδιαίτερη σημασία πρέπει να αποδοθεί στον 
εθελοντισμό, που σχετίζεται με την παροχή αναγκαίων αγαθών και ιατρικής φροντίδας σε 
ανθρώπους που λόγω της οικονομικής συγκυρίας μαστίζονται από τις κακουχίες, εξαναγκασμένοι 
να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Αξίζει να σημειωθεί πως οι άνθρωποι αυτοί υποφέρουν, 
όχι μόνο από τη σωματική φθορά εξαιτίας της δυσκολίας επιβίωσης, αλλά και από ψυχολογική 
καταρράκωση και κατακόρυφη πτώση του ηθικού τους σε τέτοιο βαθμό που να μην μπορούν να 
αγωνιστούν για τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου. 

Ειδικότερα, η έλλειψη χρημάτων ταλαιπωρεί βάναυσα την υγεία τους, μέσω της υστέρησης 
βασικών αγαθών, με άμεση συνέπεια βραχύχρονες ή μακροχρόνιες ασθένειες, που μαρτυρούν 
αδιάψευστα τον απάνθρωπο και ευτελή τρόπο ζωής που διάγουν. Πέρα από αυτές, που μπορεί 
να οδηγήσουν και σε κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, το χάος και η αβεβαιότητα για το μέλλον 
δηλητηριάζουν το πνεύμα, την αγνότητα και την καθαρότητα της ψυχής τους. Αγκιστρωμένοι σε 
ένα ανελέητο κυνηγητό εύρεσης λύσεων και χαμένοι σε ένα βασανιστικό κυκεώνα συνεχών 
προκλήσεων, ζουν μετέωροι και ενδίδουν στη δύναμη της ανάγκης, προβαίνοντας ακόμα και σε 
εγκληματικές πράξεις και θέτοντας την κυριαρχία της έννομης τάξης σε κίνδυνο κατάρρευσης. 
Επομένως, για τους προαναφερθέντες λόγους είναι απαραίτητο να αναλάβουμε επιτέλους 
δράση, εμποδίζοντας την εξέλιξη του φαινομένου αυτού που προσβάλλει την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια και αποτελεί «αγκάθι» τόσο για τη δημόσια, όσο και για την ιδιωτική ζωή σε όλα τα 
επίπεδα: τοπικό, πανευρωπαϊκό και έχει πλέον πάρει παγκόσμιες διαστάσεις. 

Η κωλυσιεργία του αδύναμου και άβουλου πολιτικού συστήματος να ανταποκριθεί στα 
κελεύσματα των καιρών δεν πρέπει να μας αποθαρρύνει και να καταποντίζει τη βούληση για 
συνεισφορά. Αντίθετα, οφείλουμε να παραβλέπουμε τις δυσλειτουργίες και να αναλαμβάνουμε 
πρωτοβουλίες που να είναι αρμόζουσες στα δεδομένα της σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής 
πραγματικότητας. 
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Στα εγχώρια δεδομένα, τις τελευταίες δεκαετίες, η εισροή χιλιάδων μεταναστών από τις 
χώρες του ανατολικού συνασπισμού και από τη Βαλκανική Χερσόνησο, καθώς και η επανένταξη 
των παλιννοστούντων, φαινόμενο που επιταχύνθηκε στα τέλη του 20ου αιώνα, σφράγισε την 
ελληνική κοινωνία και επέφερε δραματικές αλλαγές στην αγορά εργασίας. Δυστυχώς, πολλοί 
ντόπιοι εργαζόμενοι εκτοπίστηκαν από τους ξένους, των οποίων τα φτηνά εργατικά χέρια 
αποτέλεσαν δελεαστική επιλογή για τους Έλληνες εργοδότες. Με το πέρασμα του χρόνου, όλο 
και μεγαλύτερη ελληνική μερίδα πολιτών αναγκαζόταν να επιβιώσει με τα εξευτελιστικά 
επιδόματα ανεργίας, που γι’ αυτούς προόριζε το υποτιθέμενο προνοιακό ελληνικό κράτος, με 
αποτέλεσμα την υποβάθμιση του επιπέδου ζωής. 

Συνεπώς, η κατάσταση αυτή χρειάζεται να αντιστραφεί, ειδικά σε μία περίοδο που η χώρα 
βυθίζεται στην ύφεση και στην παρακμή, με ορισμένα καινοτόμα και ταυτόχρονα εφαρμόσιμα 
μέτρα. Σε πρώτο πλάνο, καθένας έχει τη δυνατότητα να γίνει μέλος σε μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, όπως ο Ερυθρός Σταυρός ή η Διεθνής Αμνηστία «Ελλάς», οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται πάνω στην προώθηση του εθελοντικού πνεύματος. Από την πλευρά της η 
Πολιτεία με μία εντατικότερη διαφήμιση και μία μεθοδικότερη επενδυτική διάθεση μέσω των 
ευρωπαϊκών κονδυλίων θα μπορούσε να ενημερώσει το ευρύ κοινό και να το κατευθύνει σε μία 
ανάλογη επιλογή. 

Από τις προαναφερόμενες, εξάλλου, οργανώσεις, διοργανώνονται ενημερωτικά σεμινάρια 
και συναντήσεις, όπως επίσης κοινωνικές δράσεις, συσσιτίων, στέγασης και περίθαλψης 
αστέγων. Επιπρόσθετα, η Πολιτεία μπορεί να βρει δημιουργικά μέσα, ικανά να παροτρύνουν 
τους πολίτες για ανάληψη εθελοντικής δράσης σε φορείς που η ίδια ιδρύει – κυρίως μέσα στην 
Αυτοδιοίκηση – αλλά τους οποίους δεν έχει τη δύναμη να επανδρώσει. Αναφερόμαστε, κυρίως, 
σε προγράμματα των Δήμων, τα οποία έχουν την ανάγκη της εθελοντικής προσφοράς. Τέλος, μία 
άλλη δίοδος είναι και η οργάνωση συσσιτίων στις γειτονιές μιας πόλης, από εκκλησιαστικούς 
φορείς, με φαγητό ή στέγη που διατίθεται σε άτομα, τα οποία έρχονται αντιμέτωπα με τεράστια 
οικονομικά προβλήματα. 

Ευρύτερα, όντας μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένθερμοι υποστηρικτές της Ευρώπης 
των Εθνών, μας δίνεται απλόχερα η ευκαιρία να δημιουργήσουμε, σε συνέργεια με τον υπόλοιπο 
ευρωπαϊκό κοινωνικό ιστό μια ενωμένη γροθιά, που θα αποκαταστήσει την αποδομημένη 
φιγούρα της δημοκρατικής και προνοιακής Ευρώπης. Αρχικά, μπορεί να αντληθεί ενδιαφερόμενο 
ανθρώπινο δυναμικό από το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών, ώστε να στελεχώνονται σωστά οι 
ειδικές αποστολές σε ευαίσθητες περιοχές, δηλαδή Αφρική και Νοτιοανατολική Ασία, που 
βγαίνουν εξαντλημένες και κατακερματισμένες από τη δίνη του πολέμου. Απαιτούμενη είναι 
βέβαια και η οικονομική ενίσχυση και υποστήριξη των μη κυβερνητικών οργανώσεων, που έχουν 
ως βάση άλλες ευρωπαϊκές χώρες και η υλική στήριξη των αποστολών με τρόφιμα ή οποιοδήποτε 
άλλο μέσο, κάτι που εξαρτάται από το είδος της αποστολής. 

Στο επίπεδο των ηγεσιών, η ανάθεση μεγαλύτερου ρόλου στο αρμόδιο με το θέμα 
υπουργείο, με ένα αποφασιστικότερο και πιο προσαρμοσμένο στις σύγχρονες συνθήκες μοντέλο 
λειτουργίας σχετικά με τον εθελοντισμό και η ψήφιση από τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια 
διατάξεων, που να αποσκοπούν στον περιορισμό της καταπάτησης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και συνάμα να κινητοποιούν τους ευρωπαϊκούς λαούς να δραστηριοποιηθούν 
περισσότερο, δύνανται να φέρουν ευεργετικά αποτελέσματα. Όχι λιγότερο σημαντική και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μπορεί να εκχωρεί κονδύλια στα κράτη-μέλη της ώστε αυτά να 
δημιουργούν υποδομές κατάλληλες να αναπτυχθεί μέσα σ’ αυτές εθελοντική δράση που αφορά 
αστέγους, μετανάστες και άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Παρεμπιπτόντως, η κίνηση αυτή 
συμβάλλει στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους Δικαίου και Πρόνοιας, αν 
επιθυμεί η Ευρώπη να συνεχίσει να εξευγενίζει τα αισθήματα των λαών και να ευαισθητοποιεί τα 
άτομα, διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο τον ανθρωπιστικό της χαρακτήρα. 

Συγκεφαλαιώνοντας, οφείλουμε όλοι να σταθούμε απέναντι στο πρωτόγνωρα εμβληματικό 
δίλημμα: Επιθυμούμε πραγματικά ο κόσμος μας να πάρει μία εντελώς διαφορετική κατεύθυνση 
και να εφαρμόσει μία δίκαιη κοινωνική πολιτική, βασισμένη στην αλληλοβοήθεια και τον 
αλληλοσεβασμό ή προτιμάμε εσκεμμένα έναν κόσμο στον οποίο οι αξίες και τα ιδανικά 
διαλύονται από τη γελοιογραφική φιγούρα και τις υπερβολές μιας αδιάλειπτα άπληστης 
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κοινωνίας, που απώλεσε το πάθος και την εγρήγορσή της και επαναπαύθηκε στην άνεση που της 
προσφέρει το αμφίρροπο υλιστικό κλίμα του 21ου αιώνα; 

Αν σταθούμε στην πρώτη επιλογή, ας μην επιτρέψουμε να χαθεί αυτό το εθελοντικό πνεύμα που 
κατάφερε να αντέξει στον χρόνο και είναι συνυφασμένο με τις ανατροπές που διέπουν την 
ανθρώπινη ιστορία, υποκύπτοντας στη βουλιμική έξαρση του πλουτισμού. Το μέλλον είναι 
μπροστά και γι’ αυτό αξίζει να συστρατευθούμε, να προβληματιστούμε και να δράσουμε στο εδώ 
και στο τώρα, μεταπίπτοντας από τα εγκληματικά λάθη του παρελθόντος σε κοινωνίες 
κατασταλαγμένες, προσανατολισμένες σε αυθεντικές δράσεις, που κατευθύνονται σταθερά και 
αδιάκοπα στην καταξίωση του ιδεώδους της συλλογικότητας και της αλληλοκατανόησης.  
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Βραβευμένες Εκθέσεις 

Λυκείου  

 

2011-2012 

 

 Θέμα έκθεσης Λυκείου: 

Ποιά μορφή εθελοντισμού σας εκφράζει  

περισσότερο και γιατί;  Προτείνετε 

τρόπους ενίσχυσης του εθελοντισμού 

σε τοπικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο. 
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1ο Βραβείο Λυκείου 2011-2012: Καλογερόπουλος Χρήστος, ΓΕΛ 

Κυπαρισσίας (ισοβαθμία) 

Εθελοντισμός είναι η μη αμειβόμενη και δίχως επαγγελματική εξέλιξη δραστηριότητα των 
πολιτών, που αποβλέπει στην ευημερία του συνανθρώπου της κοινότητας και της κοινωνίας 
γενικότερα. Με άλλα λόγια είναι κάτι παραπάνω από κίνημα όπως προβάλλεται στις μέρες μας. 
Ο εθελοντισμός ξεκινά από την καρδιά του καθενός και διαχέεται στο περιβάλλον του χωρίς 
φραγμούς και περιορισμούς, ενώ δεν έχει ούτε χρονικά όρια ούτε φιλοσοφικούς και 
στοχαστικούς ορισμούς. 

Αν μπορούσαμε να διακρίνουμε τις μορφές της εθελοντικής δράσης σε κατηγορίες, αυτές 
θα ήταν τρεις, ανθρωπιστική, περιβαλλοντική και κοινωνική δράση. Στην περίπτωση της 
ανθρωπιστικής βοήθειας παρέχονται υλικά αγαθά ή χρήματα για την αντιμετώπιση έκτακτων 
αναγκών, όπως είναι οι οικογένειες που βρίσκονται στο δρόμο αβοήθητες δίχως τα απολύτως 
απαραίτητα. Σε άλλες περιπτώσεις προσφέρεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και υλικά, 
ζωντανό παράδειγμα αποτελούν οι γιατροί χωρίς σύνορα. Όμως η πιο σημαντική σε τοπικό 
τουλάχιστον επίπεδο ανθρωπιστική βοήθεια είναι η διάσωση ανθρώπων, η αιμοδοσία και η 
δωρεά οργάνων. Είναι κοινός τόπος, ότι ιδιαίτερα στην Ελλάδα υπάρχει ελάχιστη προσφορά 
αίματος και οργάνων. Ο εθελοντισμός οφείλω να τονίσω πως έχει βοηθήσει σε αυτόν τον τομέα, 
διότι προσφέρει όργανα και αίμα από την μία και ενημερώνει από την άλλη πλευρά τον κόσμο 
για την αξία της προσφοράς. Αρχικά ο εθελοντισμός σε κάποιες χώρες ήταν για πολλούς ασχολία 
χαμηλής υπόληψης, σταδιακά αρχίζει να αλλάζει καθώς η αντιμετώπιση των παγκοσμίων 
προβλημάτων απαιτεί συνεχή και συλλογική αντιμετώπιση. Εξίσου σημαντική είναι και η 
περιβαλλοντική δράση. Η οργάνωση δραστηριοτήτων για την προστασία του περιβάλλοντος 
λόγου χάριν ανακύκλωσης και δεντροφύτευσης τις περισσότερες φορές οργανώνονται από 
εθελοντές. Έτσι ο κόσμος ενημερώνεται για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συμβάλει στην 
προστασία του περιβάλλοντος. 

Όσον αναφορά την κοινωνική δράση του εθελοντισμού η οποία με εκφράζει περισσότερο, 
αναπτύσσει αρκετές δραστηριότητες. Μία από αυτές είναι η προσφορά εθελοντικής εργασίας σε 
συλλόγους, ιδρύματα ακόμα και νοσοκομεία για παιδιά. Δυστυχώς αρκετοί γονείς εξαιτίας 
οικονομικών, ψυχολογικών και κοινωνικών πιέσεων εγκαταλείπουν τα παιδιά τους. Σύνηθες είναι 
και το φαινόμενο κακοποίησης παιδιών, η εγκατάλειψη τους λόγω προβλημάτων υγείας των 
ίδιων των παιδιών, παραδείγματος χάριν προβλήματα διανοητικής φύσεως. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις ο εθελοντισμός δρα ενισχυτικά. Ιδρύματα όπως το χαμόγελο του παιδιού, παιδικά 
χωριά sos και τηλεφωνικές γραμμές στήριξης παιδιών και εφήβων λειτουργούν με την πολύτιμη 
βοήθεια εθελοντών. Σε όλες αυτές τις οργανώσεις τα παιδιά μπορούν να έχουν ιατρική και 
ψυχολογική στήριξη ενώ στις δύο πρώτες που δεν είναι και οι μόνες μπορούν να βρουν στέγη, 
φαγητό και πάνω απ’ όλα στοργή και αγάπη, σημαντικά αγαθά που θα τους συντροφεύουν στην 
ζωή τους. 

Μια ακόμα πολύτιμη δράση εθελοντών είναι η ομαλή επανένταξη τοξικομανών και 
αποφυλακισμένων. Τα άτομα αυτά όταν απαλλαγούν από την μάστιγα των ναρκωτικών ουσιών ή 
εκτίσουν την ποινή τους σε φυλακές είναι αναγκαίο να γίνουν κοινωνικά αποδεκτοί, ώστε να 
βιώνουν μια ομαλή ζωή χωρίς ταραχές και προβλήματα. Μέσω του εθελοντισμού η κοινωνία 
ενημερώνεται και ευαισθητοποιείται γι’ αυτά τα θέματα. Έτσι τα παραπάνω αυτά άτομα θα 
καταφέρουν στο μέλλον να επανενταχτούν ομαλά στο κοινωνικό σύνολο. Συγκεκριμένα αυτό 
επιτυγχάνεται μέσω οργανισμών όπως, «ο ονήσιμος», «ΚΕΘΑ έξοδος» και «Αρσίς» που στηρίζουν 
οικονομικά και ψυχολογικά αυτά τα άτομα. 

Επιπροσθέτως η κοινωνική δράση σχετίζεται με την βοήθεια σε άτομα με ειδικές ανάγκες. 
Κάποιοι εθελοντές προσφέρουν στα άτομα με ειδικές ανάγκες και στις οικογένειες τους τις 
απαιτούμενες υπηρεσίες όπως είναι η εκπαίδευση και η ιατρική περίθαλψη χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση. Επιπλέον δημιουργούνται μονάδες διαβίωσης για όσα ΑΜΕΑ δεν μπορούν να έχουν 
την στήριξη των οικογενειών τους. Οι εθελοντές προσπαθούν να καταπολεμήσουν τις τυχόν 
κοινωνικές αδικίες που υφίστανται αυτά τα άτομα. Εκτός αυτών πολεμούν να δημιουργήσουν 
οργανωμένη εκπαίδευση για τα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα στην κίνηση, την 
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ακοή, την όραση και τον εγκέφαλο. Τέλος σκοπός της εθελοντικής δράσης είναι να εκμηδενιστούν 
όποιες προκαταλήψεις υπάρχουν επάνω στα ΑΜΕΑ αλλά και οι πολίτες να μάθουν την αξία της 
προτεραιότητας αυτών των ατόμων σε χώρους εξυπηρέτησης του κοινού και στο δρόμο. 

Η κοινωνική μορφή του εθελοντισμού ασχολείται και με ένα άλλο φλέγον ζήτημα, την 
βοήθεια σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως είναι οι ηλικιωμένοι. Πολλές φορές οι 
ηλικιωμένοι είναι συγκρατημένα απαισιόδοξοι, άτολμοι και δυσκίνητοι. Μέσω του εθελοντισμού 
οργανώνονται ψυχαγωγικές εκδρομές αλλά και οργανώσεις για την απασχόληση της τρίτης 
ηλικίας. Αυτές οι δραστηριότητες είναι αναγκαίες, επειδή κάποτε οι ηλικιωμένοι κατείχαν τα 
σκήπτρα της οικογένειας και ήταν σημαντικοί για το θεσμό αυτό. Στον αντίποδα σήμερα είναι 
απομονωμένοι και οι δραστηριότητες που οργανώνουν οι εθελοντές, αποτελούν διέξοδο από την 
μίζερη ζωή τους. Τέλος σημαντική είναι και η συνοδεία, η ψυχική και οικιακή ενίσχυση των 
ηλικιωμένων αλλά και η συντροφιά που πολλές φορές αποτελούν ανιδιοτελείς πράξεις 
εθελοντών. 

Επίσης οι εθελοντές βοηθούν και σε άλλους τομείς όπως είναι η βελτίωση συγκοινωνιών, η 
καθαριότητα πόλεων και θαλάσσιων ακτών αλλά και σε έργα για την προστασία των πεζών. Ίσως 
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης αλλά και της κρίσης αξιών έχει παραγκωνιστεί η φροντίδα 
πολλών πόλεων. Σήμερα αρκετά άτομα θέτουν σε δεύτερη μοίρα την εικόνα της πόλης τους. Είναι 
λυπηρό καθημερινά να βγαίνεις από το σπίτι σου και να αντικρίζεις μία πόλη γεμάτη φωνές, 
κόρνες αυτοκινήτων και λόφους σκουπιδιών. 

Πιστεύω ότι η καλύτερη μορφή εθελοντισμού είναι αυτή που ασχολείται με την κοινωνική 
δράση. Η συγκεκριμένη μορφή δράσης με εκφράζει περισσότερο γιατί κατά την γνώμη μου 
συμβάλει σημαντικά στην θετική εξέλιξη του ατόμου. Το άτομο παύει να είναι εγωκεντρικό και 
δίνει προτεραιότητα στον συνάνθρωπο του. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γίνεται 
κύριος στόχος. Το άτομο έχει την δυνατότητα μέσα από την κοινωνική δράση να αξιοποιεί 
εποικοδομητικά τον ελεύθερο χρόνο του αντλώντας ηθική ικανοποίηση και συμβάλλοντας 
ενεργά στην πρόοδο του κοινωνικού συνόλου και των αξιών που πρέπει να τα διέπουν. Το άτομο 
και η ανάπτυξη του μπαίνει στο επίκεντρο της προσοχής όλων των υπολοίπων. Το πνεύμα 
καλλιεργείται και ο εθελοντής αποκτά ασχολίες υψίστης σημασίας. Τέλος μαθαίνει να 
συνεργάζεται και η κοινωνική απομόνωση εξαλείφεται. 

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όλα τα παραπάνω η ύπαρξη του εθελοντισμού και η ανάπτυξη 
του παίζει σημαντικό ρόλο για το άτομο και την κοινωνία. Η μέριμνα για την εξέλιξη του 
εθελοντισμού πρέπει να είναι κύριο μέλημα σε τοπικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τα ΜΜΕ τόσο 
τα ξένα όσο και ελληνικά και ιδιαίτερα το ραδιόφωνο και η τηλεόραση θα πρέπει να δώσουν 
ιδιαίτερη έμφαση στη διαφήμιση του εθελοντισμού και τυχόν σχετικών εκδηλώσεων και 
οργανώσεων. Έτσι θα ενημερωθεί ο κόσμος και θα παροτρυνθεί μέσα από την ανάπτυξη των 
πλεονεκτημάτων τέτοιων δράσεων να συμμετάσχει. Εκτός από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, 
σημαντικό ρόλο παίζει και το διαδίκτυο, αφού μπορούν να δημιουργηθούν ιστοσελίδες για να 
πληροφορείται ο κόσμος τις εθελοντικές εργασίες που λαμβάνουν χρόνο καθημερινά. Εξάλλου το 
διαδίκτυο συμβάλλει αρκετά στην ενημέρωση των ανθρώπων, καθώς χρησιμοποιείται 
παγκοσμίως και μάλιστα από όλες τις ηλικίες. 

Ενημερώσεις σχετικά με τον εθελοντισμό και τις δράσεις του γίνονται αλλά σε πολύ μικρό 
βαθμό και με μικρή συμμετοχή. Επομένως θα πρέπει οι πολίτες να ενημερώνονται εντονότερα, 
λόγου χάριν με αφισοκολλήσεις στις πλατείες ή με ενημερώσεις σε σχολεία, πανεπιστήμια και 
πολυσύχναστα κτίρια. Πολύ σημαντικό είναι ακόμα να δοθεί κίνητρο στους πολίτες, ώστε να 
συμμετέχουν σε εθελοντικές οργανώσεις και να λαμβάνουν ενεργό ρόλο σε διάφορες κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές και ανθρωπιστικές δράσεις. Προκειμένου να συμβεί αυτό μπορούν να 
χρηματοδοτούνται από το κράτος ή να ζητούν οικονομική ενίσχυση από μεγάλες επιχειρήσεις και 
σημαντικούς οικονομικούς φορείς του τόπου για να οργανώσουν ταξίδια στο εξωτερικό. Κατ’ 
αυτό τον τρόπο θα συσφιχτούν οι ανθρώπινες σχέσεις και ο κόσμος θα αναλάβει ενεργό δράση. 
Αυτό θα συμβεί, αφού βλέποντας πως λειτουργούν τα πράγματα σε μία άλλη χώρα και πως αυτή 
προοδεύει μέσα από τον εθελοντισμό, θα θελήσουν να ενισχύσουν και αυτοί την χώρα τους. 
Συνάμα τα πρόσωπα που θα χρηματοδοτήσουν αυτά τα ταξίδια θα λάβουν πολύ καλή 
διαφήμιση. Εκτός αυτών θα πρέπει να υπάρχει η σχετική παιδεία από μικρή ηλικία. Το σχολείο 
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οφείλει να καταστήσει σαφές στα παιδιά από τα πρώτα κιόλας χρόνια τους την σημασία που έχει 
ο εθελοντισμός, ο οποίος βοηθά στην προαγωγή των ίδιων ως άτομα καθώς θα μάθουν να 
συνεργάζονται και να ενδιαφέρονται για ότι συμβαίνει γύρω τους. Τέλος μπορούν να 
οργανωθούν σεμινάρια σχετικά με την προσφορά του εθελοντισμού και την αξία του. 

Εν κατακλείδι αντιλαμβανόμαστε ότι ο εθελοντισμός και η προσφορά του είναι μεγάλη σε 
κοινωνικό και ατομικό επίπεδο. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε σε εθελοντικές 
οργανώσεις και δραστηριότητες για να παύσουμε να είμαστε παρατημένες και παθητικές 
υπάρξεις.               
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1ο Βραβείο Λυκείου 2011-2012: Καργάκου Έλενα, 5ο ΓΕΛ 
Καλαμάτας (ισοβαθμία) 
 

Υπάρχουν δυνατοί άνθρωποι, δυνατά μπράτσα, «δυνατά» μυαλά, δυνατά λιοντάρια και 
άλογα… Υπάρχουν και δυνατές λέξεις; Και βέβαια!!! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόση δύναμη 
περιέχουν οι λέξεις: θέλω, εθελοντισμός; «Μπορώ δεν υπάρχει, υπάρχει δεν θέλω», «Ό, τι θέλει 
πολύ ο άνθρωπος, το πετυχαίνει». Με αυτές τις φράσεις ο λαός μας αποδίδει το μέγεθος της 
θέλησης, της επιθυμίας. Θέληση να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη αλλά και τη ζωή των άλλων. 
Εθελοντισμός στα λεξικά είναι: η οργανωμένη, εκούσια και ανιδιοτελής προσφορά υπηρεσιών 
στο κοινωνικό σύνολο. Εθελοντισμός στη ζωή είναι η προσφορά, η βοήθεια, η συμπαράσταση, η 
ευαισθητοποίηση, το ενδιαφέρον, η ανθρωπιά. Είναι η συμμετοχή, η ανάληψη δράσης, η 
συστράτευση στον κοινό αγώνα για την αντιμετώπιση προβλημάτων, για την επίτευξη 
κοινωφελών στόχων και τελικά για την ποιότητα ζωής και την ευτυχία των ανθρώπων.  

Η εθελοντική προσφορά έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Στην αρχαία Αθήνα 
εθελοντική ήταν η προσφορά των «χορηγών-λειτουργών» στην πόλη τους. Τιμή τους και καμάρι 
τους να βοηθούν οικονομικά την πόλη τους. Πολλά σχολεία στην αρχή του περασμένου αιώνα 
έγιναν με εθελοντική εργασία των κατοίκων, δρόμοι, υδραγωγεία, πλατείες, εκκλησιές… Οι 
άνθρωποι στο χωριό μου – όπως λέει ο παππούς μου – βοηθούσαν τον γείτονα, να σκεπάσει τις 
σταφίδες του όταν ξεσπούσαν ξαφνικές καλοκαιρινές μπόρες, το χωριό ολόκληρο βοηθούσε στο 
φύτεμα του αμπελιού. Στο λιομάζωμα, αν κάποια οικογένεια τελείωνε νωρίτερα, βοηθούσε τις 
άλλες. Στις αρρώστιες έτρεχαν να συνδράμουν και μάζευαν λάδι ή χρήματα για να πάνε τον 
άρρωστο ακόμα και στο εξωτερικό. Έτσι απλά, χωρίς προβολή, χωρίς οργάνωση, αυθόρμητα, 
ανθρώπινα… Στη συνέχεια η οικονομική ευμάρεια, η αστικοποίηση, ο καταναλωτισμός, η φτηνή 
μαύρη εργασία μας έκλεισαν στα κλουβιά μας και στον εγωισμό μας. 

Βέβαια ανθρωπιστικές οργανώσεις εθελοντών προσφέρουν πάντα, πιο οργανωμένα, τις 
υπηρεσίες τους για την καταπολέμηση της φτώχειας, της αρρώστιας, του αναλφαβητισμού και 
αγωνίζονται με αυταπάρνηση για να καταργηθούν οι διακρίσεις, η εκμετάλλευση και οι διώξεις, 
για να είναι σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλη την οικουμένη. Φιλανθρωπικές 
οργανώσεις και σύλλογοι ενισχύουν υλικά και ηθικά τους ανθρώπους που δεινοπαθούν και 
περιθάλπουν αρρώστους, ηλικιωμένους, ανάπηρους, ορφανά. Δραστήρια μέλη οικολογικών 
οργανώσεων αγωνίζονται για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Σύλλογοι για τη 
διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και για τη διάδοση της γνώσης, της τέχνης και του 
πολιτισμού αναπτύσσουν αξιόλογη δράση και αντιστέκονται στην πολιτιστική ισοπέδωση. Η 
οργάνωση και η διεξαγωγή μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη χωρίς 
τη συνδρομή των εθελοντών. Ζωτικής σημασίας είναι και η προσφορά των εθελοντών αιμοδοτών 
και των δωρητών οργάνων. Και ο διαγωνισμός των Πλατανιτών με τις ενδιαφέρουσες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις που τον συνοδεύουν, είναι έργο εθελοντών. Τα παραδείγματα 
εθελοντικής προσφοράς δεν εξαντλούνται, ασφαλώς, με όσα αναφέρθηκαν. Ο εθελοντισμός είναι 
στάση ζωής, είναι κίνημα. 

Ποια μορφή εθελοντισμού με εκφράζει περισσότερο; Αν με ρωτούσατε πριν λίγα χρόνια, θα 
σας μιλούσα για τους εθελοντές διασώστες. Τους παρακολουθούσα από την τηλεόραση να 
ψάχνουν ανάμεσα σε ερείπια για επιζώντες μετά από σεισμούς ή άλλες φυσικές καταστροφές και 
τους θαύμαζα απεριόριστα. Θα σας μιλούσα ίσως για τη δασοπροστασία, για τον καθαρισμό των 
ακτών, για την προστασία της χελώνας, για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, για τη 
βοήθεια στους ηλικιωμένους, για τη συμμετοχή μου στον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού μου, 
για τη σχολική βιβλιοθήκη που έμεινε χωρίς… αφεντικό, για το Λαογραφικό Μουσείο της 
Καλαμάτας και όχι μόνο, που κινδυνεύουν να κλείσουν ελλείψει χρημάτων… Πράγματι θα 
δυσκολευόμουν να επιλέξω. Σήμερα με την οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μου αλλά και 
μεγάλο μέρος της Ευρώπης, έχω πιο ταπεινά όνειρα: Μόλις αποδεσμευτώ από τις υποχρεώσεις 
μου στο σχολείο, θα ενταχτώ σε εθελοντικές ομάδες του δήμου ή της μητρόπολης που 
ετοιμάζουν και προσφέρουν φαγητό σε φτωχούς συμπολίτες μας. Με θλίβει η εικόνα που 
αντικρίζω τα βράδια: άνθρωποι σκυμμένοι μέσα σε κάδους σκουπιδιών, τρώνε αποφάγια. Όπως 
ακριβώς διάβαζα για την κατοχή… Και όχι μόνο αυτό, θα μοιράζομαι το φαγητό μου με τον 
συνάνθρωπο μου που λιμοκτονεί. Οι μέρες είναι δύσκολες και αν ο ένας δεν βοηθήσει τον άλλον, 
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δεν θα τα καταφέρουμε. Ό, τι μπορεί ο καθένας. Δεν μπορώ να μένω αδιάφορη στην πείνα και 
την εξαθλίωση του συνανθρώπου μου. Πρώτα θα πρέπει να λύσουμε αυτό το ζήτημα και στη 
συνέχεια όλα τα άλλα που είναι βέβαια εξίσου σημαντικά. Και παράλληλα να νοιαστούμε για τα 
παιδιά των δρόμων, τη ντροπή του σύγχρονου πολιτισμού. Να εντοπίσουμε τις οικογένειες τους, 
να τις στηρίξουμε, να προσφέρουμε στέγη, τροφή, εκπαίδευση, να επιδιώξουμε την τιμωρία 
όσων τα εκμεταλλεύονται. Θα ήθελα να δημιουργηθεί μια εθελοντική ομάδα ανθρώπων που θα 
προσφέρουν όσες φορές την εβδομάδα μπορούν ένα πιάτο φαγητό από την κατσαρόλα τους 
στους αστέγους ό, τι τους απομένει. Να συγκεντρώνεται καθαρό και περιποιημένο και να 
σερβίρεται σε χώρο που θα διαθέσει για αυτό το σκοπό ο δήμος ή η εκκλησία. Γιατί θα πρέπει να 
πετάμε στα σκουπίδια το φαγητό που μας περισσεύει όταν γύρω μας υπάρχουν τόσοι άνθρωποι 
νηστικοί; 

Πώς θα προωθήσουμε τον εθελοντισμό σε τοπικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο; Στην υπόλοιπη 
Ευρώπη είναι ήδη αρκετά ευαισθητοποιημένοι οι άνθρωποι και διαθέτουν αρκετές εθελοντικές 
ομάδες. Εμείς που ξυπνήσαμε άγαρμπα μετά την καταστροφική κραιπάλη του ατομικισμού και 
του καταναλωτισμού είμαστε «αναγκασμένοι» να ξαναθυμηθούμε αξίες και χαρές που είχαμε 
ξεχάσει στο συρτάρι μας. Να ξαναθυμηθούμε τη χαρά της ανιδιοτελούς προσφοράς, της 
συντροφικότητας. Το Διαδίκτυο θα μπορούσε να διευκολύνει την προσπάθεια. Η οικογένεια μας, 
το σχολείο, οι πνευματικοί άνθρωποι, τα Μ.Μ.Ε. μπορούν να στηρίξουν και να προωθήσουν τον 
εθελοντισμό. Δεν είναι μόδα ούτε αφορμή για προβολή από τα ΜΜΕ, είναι ανάγκη. Καιρός να 
δώσουμε στις λέξεις πραγματικό νόημα…       
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1ο Βραβείο Λυκείου 2011-2012: Μαρούδα Κρινιώ, ΓΕΛ Λεχαινών 
(ισοβαθμία) 
 

Ο εθελοντισμός αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κινήματα των τελευταίων δεκαετιών 
με κύριο στόχο την ανιδιοτελή προσφορά υπηρεσιών προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο μέσα 
από διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Συχνά, παίρνει μορφές που έχουν να κάνουν είτε με 
την περιβαλλοντική δράση είτε με την κοινωνική και την ανθρωπιστική δράση. Ουσιαστικά, 
πρόκειται για ένα κίνημα που φροντίζει να απαλύνει τον ανθρώπινο πόνο και να διαμορφώσει 
έναν κόσμο καλύτερο. Ένα κίνημα, που οφείλουμε να υποστηρίζουμε και να επικροτούμε. 

Ανάμεσα στις τόσες διαφορετικές μορφές έκφρασης του εθελοντισμού θα λέγαμε ότι 
ξεχωρίζει ιδιαίτερα η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους συνανθρώπους μας που το 
έχουν ανάγκη. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως οι υπόλοιπες μορφές εθελοντισμού δεν είναι εξίσου 
σημαντικές, ίσως υπάρχει μια νοητή σειρά προτεραιότητας για την ανθρωπιστική δράση όταν 
πρόκειται για ανθρώπινες ζωές. 

Μια μορφή ανθρωπιστικής δράσης έχει να κάνει με την αντιμετώπιση έκτακτων 
καταστάσεων σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Τέτοιες καταστάσεις μπορεί να είναι μια φυσική 
καταστροφή όπως σεισμοί, πλημμύρες και πυρκαγιές ή ένας πόλεμος και αυτό που μας συγκινεί 
είναι ότι συνάνθρωποι μας βρίσκονται σε κίνδυνο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, χρειάζεται άμεση 
δράση και εκεί έρχεται να δέσει το κίνημα του εθελοντισμού που μεριμνά εγκαίρως και σώζει 
καταστάσεις εγγυημένης πανωλεθρίας. Εμείς σε τέτοιες περιπτώσεις έχουμε τη δυνατότητα είτε 
να συμμετέχουμε σε ομάδες διάσωσης είτε να προσφέρουμε υλικά αγαθά και χρήματα 
εκφράζοντας έτσι τη συμπαράσταση μας στους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε κίνδυνο. 

Πέρα από τις επείγουσες καταστάσεις, υπάρχει και η εθελοντική προσφορά στον τομέα της 
ιατρικής που πραγματικά σώζει ζωές. Αυτή εκφράζεται σε ένα βαθμό μέσω της δωρεάν 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τους λεγόμενους «γιατρούς χωρίς σύνορα» σε 
τριτοκοσμικές χώρες. Εκφράζεται, επίσης, και από μέρους μας, με την αποστολή φαρμάκων και 
χρημάτων στους απόρους συμπολίτες μας. Βέβαια, το πιο σπουδαίο που μπορεί να κάνει κανείς 
για τον συνάνθρωπό του είναι η δωρεά οργάνων και η εθελοντική αιμοδοσία. Αξίζει να 
σημειωθεί εδώ ότι εφόσον τεχνητά όργανα και αίμα δεν υπάρχουν, οι οργανισμοί δωρεάς 
οργάνων είναι η μόνη διέξοδος εκείνων των ανθρώπων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Τι 
μπορεί να μας δώσει περισσότερη ικανοποίηση από το να γνωρίζουμε πως με το αίμα που κυλάει 
στις φλέβες μας γίνεται να σώσουμε έναν συνάνθρωπό μας; Δεν είναι ανάγκη να σκεφτούμε τι θα 
γινόταν αν ήμασταν εμείς στη θέση του, παρά μόνο αρκεί να μην ξεχνάμε πως η ζωή είναι ένα 
ανεκτίμητο αγαθό που κανείς δεν πρέπει να στερείται. 

Ιδιαίτερα στην εποχή όπου ζούμε, τη γεμάτη προκλήσεις και δυσχέρειες αυτή εποχή, 
εκείνο που χρειάζεται για τη διάσωση της κατάστασης δεν είναι παρά μόνο η αλληλεγγύη 
ανάμεσα στους ανθρώπους. Είναι, λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη για διάδοση της ιδέας του 
εθελοντισμού, όχι μόνο όσον αφορά την ανθρωπιστική αλλά και όσον αφορά την κοινωνική και 
περιβαλλοντική δράση, τόσο σε τοπικό όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Σε πρώτο στάδιο η διάδοση του εθελοντισμού σαν κίνημα είναι απαραίτητο να γίνεται 
μέσα στα πλαίσια του σχολείου. Και τούτο γιατί το σχολείο αποτελεί τον κατ’ εξοχήν φορέα 
κοινωνικοποίησης του ανθρώπου και είναι σε θέση να διαμορφώσει νέους με άρτιους 
χαρακτήρες και με κοινωνική συνείδηση. Αυτό μπορεί να το επιτύχει με προγράμματα όπως το 
CAS (Creativity Action Service) το οποίο παρέχει τη δυνατότητα σε μαθητές να εκφράσουν τις 
εθελοντικές τους ανησυχίες και να προσφέρουν στην κοινωνία, όμως δυστυχώς δεν ισχύει για τα 
δημόσια σχολεία. Επιπλέον, είναι σημαντικό το σχολείο να βρίσκεται σε στενή συνεννόηση με 
εθελοντικές οργανώσεις άμεσης δράσης έτσι ώστε να μπορούν οι μαθητές να συγκεντρώσουν 
χρηματικά ποσά ή αγαθά με σκοπό την αποστολή τους σε ανθρώπους που τα χρειάζονται. Μια 
πολύ καλή ιδέα είναι η διοργάνωση εξορμήσεων από μαθητές για τον καθαρισμό παραλιών ή για 
δεντροφύτευση και η προσπάθεια για κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Συνάμα, δεν θα ήταν 
άσχημη η ιδέα για διοργάνωση ημερίδων ανά διαστήματα στα πλαίσια του σχολείου όπου θα 
γίνεται ένας ανοιχτός διάλογος για τη διάδοση της ιδέας του εθελοντισμού. 
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Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τώρα μας δίνεται η δυνατότητα να συγκροτηθούμε όλοι μαζί σαν 
μια γροθιά και να συνεχίσουμε το εθελοντικό μας έργο δίνοντας του νέες διαστάσεις. Ένα 
αξιόλογο παράδειγμα ενθάρρυνσης των εθελοντικών εργασιών αποτελεί η διοργάνωση του 
Ευρωπαϊκού Έτους εθελοντισμού το 2011. Τέτοιου είδους ενέργειες ευνοούν τη δημιουργία 
περιβάλλοντος κατάλληλου για εθελοντισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ευαισθητοποιούν τον 
κόσμο για την αξία και τη σημασία του εθελοντισμού. Στην προκειμένη περίπτωση ισχύει το 
«ισχύς εν τη ενώσει» και είναι απαραίτητο για την ενίσχυση και τη βελτίωση της ποιότητας των 
εθελοντικών δραστηριοτήτων. 

Η διεθνής εθελοντική δράση μπορεί να ενισχυθεί με ποικίλους τρόπους. Πρώτα πρώτα με 
την κορύφωση των συζητήσεων στην Ευρωπαϊκή Βουλή των εφήβων σχετικά με την διάδοση της 
πράσινης ανάπτυξης και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Αν επεκταθούμε ακόμα περισσότερο τότε 
φτάνουμε σε συζητήσεις περί εθελοντισμού στα πλαίσια οργανώσεων όπως το M.U.N. (Model 
United Nations) που είναι μια προσομοίωση των ενωμένων εθνών και αποσκοπεί στην 
εκπαίδευση των συμμετεχόντων σχετικά με επίκαιρα γεγονότα. 

Γιατί να μην είναι η εθελοντική δράση ένα από αυτά! Τέλος, παρ’ ότι ακούγεται πρακτικά 
αδύνατον θα μπορούσαν να διενεργηθούν πανευρωπαϊκές συναντήσεις με θέμα τον 
εθελοντισμό. Για να γίνει εφικτό αυτό ίσως θα μπορούσε να πάρει τη μορφή ενός θερινού 
«camp» που να συνδυάζει εθελοντική εργασία με διακοπές και έτσι να προσελκύει άτομα από 
όλες τις ηλικίες. Είναι σαν μια μορφή προσκοπισμού αλλά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Τέλος, σημαντικός παράγοντας διάδοσης του εθελοντισμού παγκοσμίως είναι η έγκυρη 
ενημέρωση των πολιτών. Αυτή θα επιτευχθεί μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία 
εκτός από το να κατευθύνουν τη κοινή γνώμη είναι δυνατόν να δείχνουν το δρόμο προς την 
εναλλακτική άποψη για τον κόσμο, δηλαδή τον εθελοντισμό. ΟΙ φορείς ενημέρωσης οφείλουν να 
πληροφορούν τον κόσμο σχετικά με το έργο οργανώσεων όπως είναι η Unicef, η Greenpeace, η 
Action Aid και άλλες. Τούτο θα γίνει μέσα από διαφημίσεις που θα παρέχουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για όποιον επιθυμεί να συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες των 
οργανώσεων αυτών. 

Καταλήγοντας, ο εθελοντισμός υπέρ της ανθρώπινης ζωής είναι που συνήθως μας 
ευαισθητοποιεί περισσότερο. Το κέρδος μας από την όλη διαδικασία είναι η ψυχική ικανοποίηση 
και η σιγουριά ότι υπάρχει αλληλεγγύη στον κόσμο και ότι μπορούμε να προσφέρουμε έργο στην 
κοινωνία. Πολλοί είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να εξαπλώσουμε το μήνυμα του 
εθελοντισμού αλλά αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι να είμαστε ενωμένοι όχι μόνο σε 
πανευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε σε θέση όλοι 
μαζί με κοινή καρδιά να αντιμετωπίζουμε κάθε είδους δυσκολία. 
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1ος  Έπαινος Λυκείου 2011-2012: Σαμπαζιώτη Μαρία, ΓΕΛ 
Κυπαρισσίας 
 

Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

Στις μέρες μας όλο και πιο συχνά από τα ΜΜΕ, τον τύπο και το διαδίκτυο γίνεται λόγος για 
τον εθελοντισμό. Τι είναι άραγε ο εθελοντισμός και γιατί προβάλλεται τόσο; 

Είναι ένα κίνημα που παρουσιάστηκε τις τελευταίες δεκαετίες με κύριο χαρακτηριστικό την 
οργανωμένη εθελοντική προσφορά υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο με στόχο να 
απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο και να διαμορφώσουν έναν καλύτερο κόσμο. Ο εθελοντισμός 
σαν ιδέα ανέκαθεν ενέπνεε τις κοινωνίες των ανθρώπων. 

Οι μορφές εθελοντικής δράσης είναι διάφορες όπως ανθρωπιστική, κοινωνική, 
περιβαλλοντική, με διαφορετικό στόχο καθεμία. 

Περισσότερο απ’ όλες με εκφράζει η ανθρωπιστική γιατί κέντρο της έχει τον πάσχοντα 
άνθρωπο. Τον άνθρωπο που υποφέρει και βασανίζεται ποικιλοτρόπως. 

Η εποχή μας σήμερα μαστίζεται από πολλά δεινά. Πόλεμοι, φυσικές καταστροφές, σεισμοί, 
πλημμύρες, πυρκαγιές, μοναξιά, εγκατάλειψη, απογοήτευση, οικονομική εξαθλίωση, αλλοτρίωση 
ανθρωπίνων σχέσεων, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της σημερινής κοινωνίας. Σε όλα αυτά 
τα προβλήματα έρχεται αρωγός ο εθελοντισμός. Βλέπει τον άνθρωπο, την εικόνα του Θεού, που 
πονάει και υποφέρει και στέκεται δίπλα του. Άλλοτε του προσφέρει υλικά αγαθά, τρόφιμα, 
ρούχα, στέγη, ιατρική και φαρμακευτική βοήθεια κι άλλοτε τρέχει κοντά του για να σώσει τη ζωή 
του που κινδυνεύει άμεσα. 

Αυτή τη μορφή εθελοντισμού βιώσαμε το καλοκαίρι του 2007 όταν ξέσπασαν οι πυρκαγιές 
στην περιοχή Ολυμπίας. 

Τοπικοί και εκκλησιαστικοί παράγοντες άνδρες και γυναίκες, νέοι και γέροι 
δραστηριοποιηθήκαμε και προσφέραμε ο καθένας όπου μπορούσε. Διανομή φαγητού, νερού, 
ρούχων, οικιακού εξοπλισμού, στήσιμο σκηνών, συμπαράσταση, δεντροφύτευση είναι μερικοί 
από τους τομείς όπου εργαστήκαμε εθελοντικά. 

Ορφανοτροφεία, γηροκομεία, οίκοι ευηγηρίας και πολλά άλλα ιδρύματα πλαισιώνονται 
από εθελοντές. Τα ορφανά για την ψυχική τους ισορροπία έχουν ανάγκη μια εθελόντρια μάνα, 
μια γυναίκα που κάποιες ώρες την εβδομάδα θα τους χαρίζει στιγμές χαράς και γαλήνης. Οι 
απόμαχοι της ζωής μακριά από το οικογενειακό του περιβάλλον αναζητούν στο πρόσωπο του 
εθελοντή το φίλο, τον αδερφό. 

Σήμερα που η Ελλάδα βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση, το κίνημα του εθελοντισμού 
έρχεται να συμπαρασταθεί στον κάθε φτωχό και κατατρεγμένο Έλληνα ή ξένο μετανάστη. Τα 
συσσίτια που οργανώνουν δήμοι και εκκλησία και διάφοροι κοινωνικοί φορείς ανακουφίζουν 
χιλιάδες συνανθρώπους μας και κρατούν αναμμένη τη φλόγα της. 

Με τον εθελοντισμό γίνεται πράξη το βασικό κήρυγμα της διδασκαλίας του Χριστού 
«αγαπάτε αλλήλους» και «αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν». Οι παραπάνω φράσεις 
αποτέλεσαν έμπνευση ζωής για χιλιάδες εθελοντές ανά τους αιώνες που έφτασαν και στο 
ανώτερο επίπεδο της ολοκληρωτικής θυσιαστικής προσφοράς τους προς τον πάσχοντα αδερφό 
τους. 

Πώς να παραβλέψουμε το έργο των χριστιανών Ιεραποστόλων που όργωσαν τις πέντε 
ηπείρους για να μεταδώσουν το μήνυμα της αγάπης και της αδελφοσύνης στους απολίτιστους 
λαούς; 
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Ο εθελοντισμός βοηθάει τον άνθρωπο να ξεπεράσει τον τυφλό εγωισμό του, να βγει από 
το καβούκι του και να προχωρήσει πιο πέρα. Να αγκαλιάσει τον πονεμένο άνθρωπο, να 
εγκολπωθεί τα προβλήματά του και να προσπαθήσει να δώσει λύσεις. 

Αφού έχει τόση μεγάλη αξία είναι ανάγκη να καλλιεργηθεί πρώτα στην οικογένεια. Ο 
καταμερισμός εργασιών, η υποστήριξη των μεγαλύτερων προς τους μικρότερους, η 
συμπαράσταση στα υπερήλικα άτομα της οικογένειας είναι μερικοί τρόποι προπόνησης στην 
ιδέα του εθελοντισμού. 

Το σχολείο ύστερα μπορεί να προωθήσει και να αναδείξει τον εθελοντισμό με 
πρωταγωνιστές όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους ίδιους τους μαθητές. 

Μήπως δεν υπάρχουν δάσκαλοι οι οποίοι πέρα από το προβλεπόμενο ωράριο τους 
αφιερώνουν χρόνο στους μαθητές τους είτε βοηθώντας τους ν’ αντιμετωπίσουν τις μαθησιακές 
τους δυσκολίες είτε καλλιεργώντας τους ενδιαφέροντα και κλίσεις, ιδίως σε περιοχές 
απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα, οπότε παρόμοια στήριξη είναι αδύνατη; Τα παιδιά από 
την άλλη, με την παρότρυνση των δασκάλων τους και με δεδομένη την ευαισθησία τους θα 
μπορούσαν να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στηρίζοντας τους αδύναμους συμμαθητές τους. 

Κάθε μικρή κοινωνία, χωριό ή πόλη μπορεί να δραστηριοποιηθεί στον τομέα του 
εθελοντισμού. Υπάρχουν άνθρωποι που διέπονται από ανθρωπιστικά ιδεώδη και θα ήθελαν να 
προσφέρουν τον ελεύθερο χρόνο τους στην υπηρεσία του συνανθρώπου τους. Σε συνεργασία με 
τους κοινωνικούς φορείς μπορούν να δημιουργηθούν κατάλογοι με τις οικογένειες ή τα άτομα 
που χρήζουν βοήθεια και όλοι οι ενδιαφερόμενοι ανάλογα με τις γνώσεις και δεξιότητες που 
κατέχουν να προσφέρουν το ανάλογο, πχ οικιακή βοήθεια σε ανήμπορους, στήριξη σε 
αδύνατους, συντροφιά σε μοναχικά άτομα… 

Αξιοποιώντας έτσι ο άνθρωπος τον ελεύθερο χρόνο του γεμίζει εσωτερικά, αντλεί ηθική 
ικανοποίηση, προσθέτει ένα καινούριο νόημα στη ζωή του, θεραπεύει την ανία του, παίρνει στα 
χέρια του την ίδια τη ζωή και δεν περιμένει παθητικά μόνο από το κράτος να λυθούν τα διάφορα 
κοινωνικά προβλήματα. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να γίνουν πολλά. Σήμερα στην εποχή της 
παγκοσμιοποίησης όλο και βαθαίνουν οι ανισότητες και οι αδικίες στον πλανήτη ανάμεσα σ’ 
αυτούς που έχουν και κατέχουν και σ’ αυτούς που απλώς επιβιώνουν, αλλά και στους πολλούς 
φτωχούς και πεινασμένους. Μέσα από τις κυβερνήσεις μπορούν να προωθηθούν προγράμματα 
πανευρωπαϊκής κοινωνικής αλληλεγγύης. Τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες αξιόλογων 
προσφορών εθελοντικών ομάδων σε περιοχές που δοκιμάστηκαν από σεισμούς, πλημμύρες ή 
πυρκαγιές. 

Αξιοσημείωτη περίπτωση αποτελεί η γνωστή σε όλους μας οργάνωση «Γιατροί χωρίς 
σύνορα». Είναι μια οργάνωση που πλαισιώνεται από εθελοντές ειδικευμένους σε επιστήμες 
υγείας και προσφέρουν ιατρική βοήθεια σε αναξιοπαθούντες αδερφούς μας. Αποτελεί πρότυπο 
για μίμηση. 

Το έργο των εθελοντικών οργανώσεων πρέπει να προβάλλεται για να ελκύουν κοντά τους 
κι άλλους ευαισθητοποιημένους ανθρώπους που έχουν διάθεση να προσφέρουν ανιδιοτελώς 
στον πάσχοντα συνάνθρωπο τους. 

Έτσι τα μέλη των οργανώσεων θα αυξάνονται, θα γίνεται καλύτερος καταμερισμός 
εργασίας και η συμβολή του θα είναι θετικότερη. 

Είναι επιτακτική ανάγκη στην εποχή μας να ευαισθητοποιηθούμε όλοι ανεξαρτήτως 
φύλου, ηλικίας και εθνικότητας στην ιδέα του εθελοντισμού αν θέλουμε να λυθούν τα παγκόσμια 
προβλήματα και οι λαοί να συνυπάρξουν ειρηνικά.         
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2ος  Έπαινος Λυκείου 2011-2012: Αντωνοπούλου Μαρία, ΓΕΛ 
Κυπαρισσίας (ισοβαθμία) 
 

Στη σημερινή τεχνοκρατούμενη κοινωνία με τους αγχωτικούς ρυθμούς και τους σκληρούς 
νόμους της αγοράς και του οικονομικού ανταγωνισμού καθώς και τη χαλάρωση των ηθικών 
αξιών, η έννοια του ανθρωπισμού έχει παραμεριστεί και παρατηρείται μια έντονη κρίση σε όλα 
τα επίπεδα. Η κρίση μαστίζει περισσότερο τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και απειλεί την 
κοινωνική συνοχή, την προσωπική ευημερία και τη διατήρηση ενός κράτους πρόνοιας. Ως 
απάντηση στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα έρχεται η οργανωμένη εθελοντική δράση τόσο 
από οργανώσεις, όσο και από άτομα που ενεργοποιούνται για να στείλουν μηνύματα ανθρωπιάς 
και κοινωνικής αλληλεγγύης και να συνεισφέρουν με τη δράση τους στην επίλυση των 
προβλημάτων και στη βελτίωση των όρων ζωής του απλού ανθρώπου. 

Τα πεδία παρέμβασης των εθελοντικών οργανώσεων είναι πολλά και διαφορετικά μεταξύ 
τους και πολλές από αυτές τις οργανώσεις δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα σε περισσότερα 
πεδία. Σημαντική ανάπτυξη παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ο περιβαλλοντικός εθελοντισμός, ο 
οποίος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος όπως η 
προστασία της χλωρίδας, της πανίδας, αναδασώσεις, καθαριότητα των ακτών, ανακύκλωση των 
απορριμμάτων και εφαρμογές εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Ιδιαίτερη βαρύτητα βέβαια 
δίνεται στην πρόληψη και κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών καθώς και στην μείωση των 
απορριμμάτων στις ακτές και στις πόλεις. Ο περιβαλλοντικός εθελοντισμός αποτελεί 
αναγκαιότητα της εποχής μας δεδομένου ότι ο άνθρωπος πρέπει να συνειδητοποιήσει τον 
ακατάλυτο δεσμό του με τη φύση. 

Σήμερα με τη βιομηχανική ανάπτυξη έχουμε οδηγηθεί στην υποβάθμιση του φυσικού 
περιβάλλοντος, την ποιότητα ζωής, της σωματικής και ψυχικής υγείας των ανθρώπων. Τα 
βιομηχανικά απόβλητα καταστρέφουν τον φυσικό πλούτο και υποθηκεύουν το μέλλον των 
επερχόμενων γενεών. Είναι ανάγκη λοιπόν να τηρούνται αυστηρά οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί 
και μέσα από την εθελοντική δράση να προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον. Η 
συνειδητοποίηση του οικολογικού αδιεξόδου και της οικουμενικότητας του προβλήματος θα 
πρέπει να είναι ένα θέμα που αφορά όλους τους ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 
εθελοντική προσφορά συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα, στη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης και στη 
συνειδητοποίηση της άρρηκτης σχέσης του ανθρώπου με τη φύση. Οι εθελοντικές οργανώσεις με 
τη δράση τους έρχονται να καλύψουν την ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού, αλλά και να 
ασκήσουν πίεση στις κυβερνήσεις και στους διεθνείς οργανισμούς για την άσκηση οικολογικής 
πολιτικής καθώς η οικολογική υποβάθμιση είναι ένα πολιτικό πρόβλημα και απορρέει από τον 
έντονο ανταγωνισμό των ισχυρών του πλανήτη. Φαίνεται λοιπόν ότι σήμερα περισσότερο από 
ποτέ το ενδιαφέρον των υπευθύνων θα πρέπει να μετατοπιστεί από την ανάπτυξη χωρίς όρια, σε 
μία ανάπτυξη με ανθρωποκεντρικό ενδιαφέρον οικολογικού χαρακτήρα. 

Ο εθελοντισμός αναμφισβήτητα αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κινήματα της εποχής 
μας με τεράστια προσφορά, αγγίζει όλους ανεξάρτητα από την κοινωνική τάξη και την 
επαγγελματική ιδιότητα του καθενός. Όλοι οι πολίτες έχουν χρέος να δραστηριοποιηθούν και να 
δείξουν αποφασιστική βούληση προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλάζοντας την υπερκαταναλωτική 
τους νοοτροπία και δίνοντας έμφαση σε πιο ποιοτικά κριτήρια ζωής. Ο πολίτης οφείλει να 
ενεργοποιηθεί συμμετέχοντας σε προσπάθειες προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος όπως 
είναι η αναδάσωση και ο καθαρισμός των ακτών και των πόλεων από τα σκουπίδια. Επιπλέον, οι 
άνθρωποι θα πρέπει να ενημερωθούν για τη σημασία της ανακύκλωσης στην εξοικονόμηση 
πρώτων υλών και στον περιορισμό της αλόγιστης εκμετάλλευσης του φυσικού περιβάλλοντος. Η 
ενημέρωση αυτή μπορεί να ξεκινήσει μέσα από το σχολείο με στόχο να αποκτήσουν οι νέοι 
οικολογική συνείδηση συμμετέχοντας σε περιβαλλοντικά προγράμματα. Επιπλέον, τα ΜΜΕ 
μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση του εθελοντισμού αφενός προβάλλοντας τις εθελοντικές 
δραστηριότητες και αφετέρου ενημερώνοντας τους ανθρώπους για τα περιβαλλοντικά κέντρα 
που υπάρχουν στην Ελλάδα, στα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. 
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Οι πολιτικοί φορείς με τη σειρά τους οφείλουν να προβούν σε ενέργειες ευαισθητοποίησης 
και ενημέρωσης σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και κατ’ επέκταση στην ενίσχυση του 
εθελοντισμού. Τέλος και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, είναι αναγκαία η συνεργασία και η 
αλληλεγγύη που θα στόχευε στην ενθάρρυνση και την υποστήριξη του εθελοντισμού κυρίως 
μέσω ανταλλαγής εμπειριών, πρακτικών και προγραμμάτων προστασίας της φύσης. 

Ο εθελοντισμός αγγίζει όλους ανεξάρτητα από την κοινωνική τάξη, την επαγγελματική 
ιδιότητα του καθενός γιατί προβάλλει αξίες που αναβαθμίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη και 
προσφέρει ένα σημαντικό έργο στην ανθρωπότητα. Ιδιαίτερα ο περιβαλλοντικός εθελοντισμός 
που αποβλέπει στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και δίνει βιωματική υπόσταση στην 
οικολογική συνείδηση των εθελοντών. Ας ευαισθητοποιηθούμε λοιπόν όλοι.   
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2ος  Έπαινος Λυκείου 2011-2012: Σταματοπούλου Αναστασία, 3ο 

ΓΕΛ Καλαμάτας (ισοβαθμία) 

Είναι γεγονός ότι ένα από τα αξιολογότερα αγαθά μιας ευνομούμενης κοινωνίας είναι αυτό 
του εθελοντισμού. Η ανιδιοτελής αυτή δραστηριότητα και προσφορά αποσκοπεί στην ευημερία 
και στην κοινωνική συνοχή, μέσω των οποίων θα επικρατήσει ο αλληλοσεβασμός και η 
αλληλοκατανόηση. 

Ο εθελοντισμός λοιπόν διακρίνεται και διαφοροποιείται ανάλογα με τον τομέα της ζωής 
και το άτομο από το οποίο εφαρμόζεται. 

Αναμφίβολα οι τομείς της εθελοντικής δράσης εκτείνονται σε τοπικό και εθνικό επίπεδο 
και περιλαμβάνουν προγράμματα διμερή ή και διεθνή με διαφορετικές μορφές εκδήλωσης. Μια 
μορφή εθελοντισμού που με εκφράζει, είναι η δράση στο χώρο του πολιτισμού. Ο τομέας αυτός 
περιλαμβάνει προγράμματα τα οποία πραγματεύονται την ανάδειξη και φροντίδα των μνημείων 
της περιοχής μας, τη διάδοση των τοπικών εθίμων και ηθών και γενικότερα την ελληνική 
κουλτούρα. 

Το έτος το οποίο διανύουμε έχει χαρακτηρισθεί ως «Ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού». Με 
αφορμή το γεγονός αυτό έχουν πραγματοποιηθεί ήδη και μελλοντικά έχει προγραμματιστεί να 
υλοποιηθούν προγράμματα τα οποία αφορούν στον πολιτισμό. Η δράση στον τομέα αυτό 
ενισχύει την ατομική προσπάθεια, καθώς αποτελεί πηγή πνευματικής ολοκλήρωσης και ψυχικής 
ευφορίας. Η γνώση, η δημιουργικότητα και το οργανωτικό πνεύμα αποτελούν τις προϋποθέσεις 
για την επιτυχή ολοκλήρωση των προσπαθειών αυτών. Η χώρα μας διανύει μια μεταβατική και 
δύσκολη περίοδο από την οποία πλήττεται ο πολιτισμός και οι εκφάνσεις του. Συνεπώς 
οφείλουμε να διαφυλάξουμε την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά μας, καθώς και να 
διαμορφώσουμε νέους τομείς από τους οποίους θα ευνοηθούν τόσο οι έλληνες πολίτες όσο και η 
παγκόσμια ολότητα. 

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να κατανοήσουμε πως η ατομική ευθύνη αποτελεί το ισχυρότερο 
κίνητρο για την ουσιώδη εθελοντική μας δράση. Η συμβολή στην προσπάθεια αυτή μπορεί να 
ευοδωθεί με την προώθηση των τοπικών προϊόντων, καθώς γνωρίζουμε πως τόσο η ελιά και το 
λάδι όσο και τα σύκα και το παστέλι είναι αξιοζήλευτα από τις υπόλοιπες χώρες. Επιπλέον, η 
συμμετοχή εθελοντικών οργανώσεων, των οποίων μέλος θα είμαι κι εγώ, θα συμβάλει στην 
αναβίωση των παραδόσεων και των τοπικών εθίμων, θα ενισχύσει το εθνικό μας φρόνημα και 
ταυτόχρονα θα δοθεί η ευκαιρία στη νεολαία να έρθει σε επαφή με τον πολιτισμό και την ιστορία 
του τόπου της. Μέλος θα μπορούσα να είμαι σε προγράμματα όπως το «υιοθετώντας αρχαία 
θέατρα και ωδεία», το οποίο προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να 
αγαπήσουν την ιστορία του τόπου τους σε συνεργασία με τους συμμαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς τους. Μια καλή ιδέα που θα μπορούσα να μιμηθώ θα ήταν αν δημιουργούσα, 
όπως η κίνηση πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ», για κάθε θέατρο και ωδείο της περιοχής μου τον δικό του 
κουμπαρά, όπου κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει τον οβολό του και έτσι να 
συνδράμει στην ανάδειξη τους ή και στη συνέχιση της λειτουργίας τους. Να ανοίξουμε μια 
αγκαλιά για την προστασία τους. 

Πώς όμως θα ενισχυθεί ο εθελοντισμός σε τοπικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο; Η 
οικογένεια, η πρώτη κοινωνική ομάδα στην οποία εντάσσεται το άτομο, ο ακρογωνιαίος λίθος 
της κοινωνίας, θα πρέπει να μεταλαμπαδεύσει στα μέλη τις αξίες και ιδανικά έτσι ώστε 
μελλοντικά να αποτελούν ενεργά μέλη της κοινωνίας. Το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί από την 
πλευρά τους θα πρέπει να κατανοήσουν το ρόλο τους και να αποτελούν φωτεινά παραδείγματα 
για τους μαθητές. Με τη συμμετοχή σε πολιτιστικά προγράμματα θα βοηθήσουν την προσπάθεια 
των παιδιών και θα εξάρουν το ενδιαφέρον τους. 

Οι πνευματικοί άνθρωποι από την πλευρά τους έχουν καθήκον να διαφωτίσουν και να 
αφυπνίσουν τους πολίτες, οι οποίοι γίνονται έρμαια των εκάστοτε πολιτικών σκοπιμοτήτων. 
Επίσης θα πρέπει να αντισταθούν στα κελεύσματα της εξουσίας και να είναι αντικειμενικοί. Οι 
διανοούμενοι θα πρέπει να κρίνουν τα πάντα σύμφωνα με τη λατινική διαπίστωση «Homo 
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spiritualis Omnia judicat» καθώς επίσης να αποτελούν υγιή παραδείγματα ενίσχυσης του 
πολιτισμού για τους πολίτες. Άλλωστε για τους πνευματικούς ταγούς προβάλλει ως ηθικό αίτημα 
πως δεν πρέπει να τιμούνται, αλλά να τιμούν τη θέση που έχουν στην κοινωνική ζωή. 

Αξίζει να σημειωθεί πως οι διεθνείς φορείς και τα ευρωπαϊκά προγράμματα κατέχουν 
καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή. Στην πόλη μας κάθε καλοκαίρι πραγματοποιείται το 
«Φεστιβάλ χορού», όπου χορευτές από όλον τον κόσμο ταξιδεύουν έως τον τόπο μας και 
παρουσιάζουν μουσικοθεατρικές και χορευτικές παραστάσεις. Μια ομάδα λοιπόν από εθελοντές 
στην οποία ενδιαφέρομαι να είμαι κι εγώ, θα μπορούσε να αναλάβει την ξενάγηση των εκλεκτών 
αυτών επισκεπτών στα αξιοθέατα της περιοχής μας. 

Με τον τρόπο αυτό θα γνωρίσουν τα ήθη και τα έθιμά μας, θα έλθουν σε επαφή με τα 
ιστορικά μνημεία και γενικότερα τον ελληνικό πολιτισμό. Άρα, διαφημίζουν τον τόπο μας στο 
εξωτερικό, προκειμένου η πόλη μας και κατ’ επέκταση η Ελλάδα μας να αναδειχθεί ως 
τουριστικός προορισμός. Μεγάλο ενδιαφέρον είχε και η δράση η οποία πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του προγράμματος που υλοποίησε το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. με θέμα: «Αγαπώ και προβάλλω τον 
τόπο μου». Έδωσε στους μαθητές τη δυνατότητα να δημιουργήσουν αλλά και να δώσουν υλικό 
προκειμένου να αναρτηθούν στο διαδίκτυο βίντεο και κείμενα τα οποία προβάλλουν την κάθε 
περιοχή της Ελλάδας. Επίσης, το κράτος σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού θα πρέπει να 
αναγνωρίσουν επίσημα τις εθελοντικές οργανώσεις και να συνεργαστούν με αυτές, έτσι ώστε να 
επικρατήσει πνεύμα συνεργασίας και κυρίως δημιουργίας. 

Παρόμοιο τρόπο δράσης θα πρέπει να ακολουθούν και τα σχολεία όσον αφορά την 
ενίσχυση του εθελοντισμού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τα προγράμματα Comenius δίνουν τη 
δυνατότητα στους συμμετέχοντες να επισκέπτονται άλλες χώρες όπου φιλοξενούνται από άλλους 
μαθητές. 

Η ανταλλαγή αυτή των μαθητών τους δίνει τη δυνατότητα να διευρύνουν τους ορίζοντές 
τους και να γνωρίσουν διαφορετικούς πολιτισμούς. Ακόμη δεν θα αρνιόμουν τη βοήθειά μου σε 
προγράμματα που υλοποιούν τα μουσεία. Αυτά προάγουν τον εθελοντισμό και την πολιτισμική 
μας κληρονομιά έτσι ώστε αυτή να ενταχθεί ομαλά στην καθημερινότητα μας. Επί παραδείγματι 
το πρόγραμμα «Βράδυ στο Μουσείο» όπου μαθητές ξεναγούνται στους χώρους ενός μουσείου 
για ένα ολόκληρο βράδυ, ενισχύει το ενδιαφέρον και την προσπάθεια των παιδιών ώστε να 
αποκτήσουν βαθειά γνώση και πνευματική ολοκλήρωση. 

Είναι αναγκαίο λοιπόν να στηρίζονται κινήματα εθελοντισμού ηθικά (επιβράβευση) αλλά 
και υλικά (πόροι), προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο τους. Εξίσου ωφέλιμο κρίνεται να 
ασφαλίζουν τους εθελοντές, να τους απαλλάσσουν από φόρους και να τους χορηγούν άδειες. 

Συγκεφαλαιώνοντας, ως ενεργοί πολίτες οφείλουμε να δράσουμε άμεσα και συλλογικά 
έτσι ώστε ο εθελοντισμός να αποτελέσει μέρος της καθημερινότητάς μας, μέσω του οποίου θα 
επικρατήσει τόσο η ατομική εσωτερική ισορροπία όσο η συλλογική συνοχή και ευημερία. 
Άλλωστε σύμφωνα με τον κ. Πανούτσο: «Ο ολοκληρωμένος ζει όρθιος με την ψυχή του». Στόχος 
μας λοιπόν η ανάδειξη και η επικράτηση του ελληνικού πολιτισμού για τον οποίο άλλωστε 
είμαστε περήφανοι. 

Γι’ αυτούς λοιπόν τους λόγους με εκφράζει η συμμετοχή μου σε εθελοντικές οργανώσεις 
που έχουν σκοπό τους την ανάδειξη του πολιτισμού, ενός τομέα πολύπλευρου και με 
ενδιαφέρον.    
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Βραβευμένες Εκθέσεις 

Γυμνασίου  

 

2012-2013 

 

 Θέμα έκθεσης Γυμνασίου: 

Το περιοδικό που εκδίδει το σχολείο 

σας, πρόκειται να αφιερώσει το 

επόμενο τεύχος του στη φτώχια ως 

κοινωνικό φαινόμενο που αφορά την 

Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, 

ακόμη και τον ανεπτυγμένο. Εσείς 

καλείστε από τον υπεύθυνο ύλης να 

γράψετε ένα άρθρο σχετικό με το θέμα, 

στο οποίο να παρουσιάσετε τα αίτια 

που προκαλούν το πρόβλημα, τις 

συνέπειές του για τους ανθρώπους και 

την κοινωνία και να προτείνετε τρόπους 

με τους οποίους θα μπορούσε αυτό να 

μετριαστεί. 
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1ο Βραβείο Γυμνασίου 2012-2013: Μαρία Καζάκου, Γυμνάσιο 

Κυπαρισσίας  

 

Όλοι μαζί μπορούμε! 

Σήμερα στην Ελλάδα ένα από τα βασικότερα προβλήματα είναι η φτώχεια, το φαινόμενο 
κατά το οποίο οι άνθρωποι αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Ίσως είναι 
δύσκολο σε εμάς τους μαθητές να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τη φτώχεια καθώς και πολλές 
φορές να τη κατανοήσουμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξή της. 
Τις περισσότερες φορές παραπονιόμαστε στους γονείς μας γιατί δεν έχουμε ποικιλία ρούχων και 
παπουτσιών ή γκρινιάζουμε για το προσδοκώμενο φαγητό που απέχει από αυτό που μας 
μαγείρεψαν, αγνοώντας προφανώς ότι κάποιοι συνομήλικοί μας δεν έχουν ούτε να φάνε, ούτε να 
ντυθούν κατάλληλα για να μην αρρωστήσουν ενώ ταυτόχρονα δεν έχουν ίσες ευκαιρίες στην 
εκπαίδευση. Αλήθεια η φτώχεια είναι ένα φαινόμενο που δημιουργείται χωρίς αιτίες ή υπάρχουν 
παράγοντες που βοηθούν στη δημιουργία της; 

Αρχικά, αξίζει να σημειώσω πως ενώ ζούμε σε έναν πλανήτη αφθονίας δεν έχουμε 
κοινωνίες με κοινή συνείδηση. Οι ισχυροί, οι οποίοι φροντίζουν για τη συσσώρευση του 
χρήματος σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες αδιαφορούν για τη μη δίκαιη κατανομή του 
πλούτου. Επομένως, στις σύγχρονες κοινωνίες μας έμαθαν να ανεχόμαστε την ύπαρξη πολύ 
πλούσιων ανθρώπων και των οικονομικά εξαθλιωμένων. Έπειτα, ίσως πρέπει να σταθούμε στην 
έννοια της παγκοσμιοποίησης. Μία έννοια που μας την παρουσίασαν σαν μία όμορφη 
συνεργασία ανάμεσα στις χώρες του πλανήτη με στόχο την καλυτέρευση της ζωής μας. Δυστυχώς 
όμως η έννοια αυτή διαφοροποιήθηκε με τα ισχυρά κράτη να καταπατούν τα δικαιώματα των 
αδύναμων κρατών, να εκμεταλλεύονται τους φυσικούς τους πόρους και να τους αφήνουν να ζουν 
στα όρια της φτώχειας. Αυτή η έννοια πλέον λόγω της απληστίας και της αρπακτικότητας έχει 
ταυτιστεί με την αύξηση πλούτου με σκοπό την τεχνολογική και πολιτισμική εξέλιξη. 

Ακόμη, στις φτωχές και υπανάπτυκτες χώρες οι περισσότεροι άνθρωποι δεν εργάζονται ή 
αν έχουν δουλειά εισπράττουν ελάχιστα χρήματα που δεν τους φτάνουν να καλύψουν τις 
βασικές τους ανάγκες ενώ με την αστικοποίηση, η οποία οφείλεται κυρίως στην άγονη γη και στις 
αντίξοες συνθήκες, ελαττώνονται οι πιθανότητες εύρεσης εργασίας. Επίσης, τα φυσικά 
φαινόμενα όπως είναι οι πλημμύρες, οι σεισμοί προκαλούν καταστροφές οικισμών ή 
καταλυμάτων με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην έχουν τόπους διαμονής. Μήπως όμως φταίμε 
κι εμείς; Η έλλειψη γνώσεων εκπαίδευσης, ικανοτήτων και η «κληρονομική» φτώχεια είναι 
παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου φαινομένου. Ουσιαστικά η 
φτώχεια γεννιέται από την ανάγκη των ισχυρών να επιβληθούν στους λιγότερο ισχυρούς. 

Οι διαστάσεις του φαινομένου της φτώχειας έχουν καταστροφικές συνέπειες και ως προς 
το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Σημαντικότερες συνέπειες είναι οι ασθένειες και οι θάνατοι που 
προκαλούνται εξαιτίας της. Οι φτωχοί αδυνατούν να φροντίσουν την υγεία τους και συχνά 
αντιμετωπίζουν προβλήματα που οδηγούν πολλές φορές στο θάνατο. Επίσης, γίνονται θεατές της 
πολιτική ζωής, της πολιτιστικής και τεχνολογικής εξέλιξης αφού δεν μπορούν να συμμετέχουν 
ενεργά στο κοινωνικό σύνολο είτε γιατί δεν κατανοούν τα όσα συμβαίνουν, είτε γιατί είναι στο 
περιθώριο εξαιτίας του ρατσισμού που βιώνουν. Συνήθως θύματα του ρατσισμού είναι τα 
νεώτερα άτομα. Τέλος, απειλείται η αξιοπρέπειά τους αφού είναι τα εύκολα θύματα, τα οποία 
για να εξασφαλίσουν  τα απαραίτητα οδηγούνται στην παρανομία και εξευτελίζουν τον εαυτό 
τους. 

Σε κάθε πρόβλημα υπάρχουν όμως πάντα λύσεις. Η φτώχεια ίσως να μην γίνεται να 
εξαφανιστεί τελείως από τον πλανήτη μας αλλά σίγουρα μπορούμε να περιορίσουμε την έκτασή 
της. Όλοι εμείς οφείλουμε να στηρίξουμε τους παγκόσμιους οργανισμούς που προσπαθούν να 
υποστηρίξουν τις αδύναμες χώρες. Είναι σημαντικό οι αναπτυγμένες χώρες να στηρίζουν 
ουσιαστικά τις λιγότερο αναπτυγμένες και όχι να τις εκμεταλλεύονται. Είναι χρέος μας να 
παλέψουμε για την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας σε όλες τις χώρες, γιατί μόνο το δημοκρατικό 
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πολίτευμα εξισώνει τους ανθρώπους. Τέλος, το ίδιο το σχολείο οφείλει να ενημερώνει τους 
μαθητές για το φαινόμενο της φτώχειας και να τους προτρέπει να έχουν εθελοντικές δράσεις για 
να το  περιορίσουν σε τοπικό επίπεδο. Ακριβώς εδώ κρίνεται απαραίτητη και η συμβολή των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία πρέπει να αφυπνίζουν το πλήθος και να «αναγκάζουν» 
τους ισχυρούς να θυσιάζουν τα συμφέροντά τους και να δίνουν προτεραιότητα στον άνθρωπο. 

Συνοψίζοντας η φτώχεια πληγώνει τις σύγχρονες κοινωνίες και εξυπηρετεί τα συμφέροντα 
των δυνατών. Ας πάψουμε όμως να είμαστε καθησυχασμένοι, γιατί έχουμε να φάμε και σήμερα. 
Όσο και να το αγνοούμε, το φαινόμενο είναι υπαρκτό. Ας αντιδράσουμε για τους φτωχούς του 
πλανήτη πριν προστεθούμε σε αυτούς. Άλλωστε, είναι σίγουρο ότι όλοι μαζί μπορούμε! 
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2ο Βραβείο Γυμνασίου 2012-2013: Νικόλαος Μπάμπαλης, 1ο 
Γυμνάσιο Καλαμάτας  
 

Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΜΑΣ 

Αναμφίβολα η αλματώδης αύξηση του φαινομένου της φτώχειας έχει επηρεάσει αρνητικά  
τη ζωή όλων των κατοίκων του πλανήτη μας. Αυτό τεκμηριώνεται τόσο από  την ανισότητα του 
αναπτυγμένου και του αναπτυσσόμενου κόσμου όσο και από στοιχεία που μας προσφέρουν 
παγκόσμιες οργανώσεις. 

Δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν με έως  1 ευρώ τη μέρα! Οι τηλεφωνικές συσκευές 
στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης είναι περισσότερες από όλες  τις  τηλεφωνικές συσκευές της 
Αφρικής. Η παιδική εκμετάλλευση στην Ασιατική ήπειρο έχει αυξήσει κατακόρυφα την φτώχεια 
και  την παιδική θνησιμότητα. Ενώ το 1900 η σχέση πλούσιων φτωχών ήταν  1:6, το 2000 είχε 
φθάσει  1:60! Αυτά τα στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταδεικνύουν  την τεράστια 
κοινωνική ανισότητα , που ωθεί με μαθηματική ακρίβεια στην αύξηση του φαινομένου της 
φτώχειας. 

Τα αίτια της αύξησης της φτώχειας είναι πολλαπλά και  ποικίλα. Το τεράστιο χάσμα των 
πλούσιων χωρών του λεγόμενου δυτικού κόσμου με τις φτωχιές Αφρικανικές και Ασιατικές χώρες 
έχει δημιουργήσει  πολίτες δυο ταχυτήτων. Αλλά και η υπερσυγκέντρωση του πλούτου σε λίγους 
ανθρώπους, οικονομικά ισχυρούς έχει οδηγήσει στη μείωση του βιοτικού επιπέδου στους 
περισσότερους πολίτες του πλανήτη. 
Το ότι πανίσχυρες οικονομικές ολιγαρχίες ή  δικτατορικά καθεστώτα εκμεταλλεύονται το μόχθο 
και την εργασία των απλών πολιτών αυξάνει το χάσμα πλούσιων-φτωχών , την άνιση κατανομή 
του πλούτου και ευτελεί το φαινόμενο της φτώχειας σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη μας. 

Το παραπάνω φαινόμενα διογκώνονται επειδή ο νόμος σε κάθε χώρα αλλά και οι διεθνείς 
κανόνες του δίκαιου καταπατώνται κατά κόρον. Έτσι, η ανθρώπινη απληστία δεν τιθασεύεται 
εύκολα και ο άνθρωπος δυστυχώς εκμεταλλεύεται το συνάνθρωπο του για να εξυπηρετήσει το 
συμφέρον του. 

Οι συνέπειες της φτώχειας είναι πραγματικά εφιαλτικές. Ο φτωχός άνθρωπος αδυνατεί να 
θρέψει την οικογένεια του και γίνεται τραγικός όταν βλέπει τα παιδιά του να ωθούνται στην 
πείνα, τη μετανάστευση και τον χωρισμό από την οικογένεια, να καταβάλλονται από τις 
ασθένειες ή σε πολλές περιπτώσεις να πεθαίνουν. Δεν είναι μάλιστα τυχαίο το γεγονός της 
αύξησης  των αυτοκτονιών σε κοινωνίες  όπως η Ελληνική και η Ιταλική, που πλήττουν απ’ την 
οικονομική κρίση και την φτώχεια. 

Ο φτωχός πολίτης παράλληλα παύει να είναι και ανεξάρτητος πολίτης. Μπορούν εύκολα 
να τον κατευθύνουν και να τον ελέγχουν οι οικονομικά ισχυροί. Ταυτόχρονα καταλαμβάνεται και 
αυτό το αίσθημα της αλλοτρίωσης , δηλαδή αισθάνεται αποξενωμένος σε τέτοιο βαθμό που και ο 
ίδιος δεν ξέρει ποιός πραγματικά είναι! Πάντως η φτώχεια όταν δεν οδηγεί στην πείνα και στο 
θάνατο ανοίγει διάπλατα τις πύλες της δυστυχίας της θλίψης και της έλλειψης ενδιαφέροντος για 
τη ζωή. 

Θα μπορούσαμε άραγε να αντιμετωπίσουμε με τον κατάλληλο τρόπο την επέκταση της 
φτώχειας στο κόσμο μαζί; Η απάντηση μπορεί να είναι καταφατική, μόνο αν όλοι οι πολίτες του 
κόσμου αναλάβουν τις ευθύνες  τους και κινητοποιηθούν δυναμικά για να αλλάξει η κατάσταση. 
Οι πολίτες είναι αυτοί  που δημιουργούν την Πολιτεία, δηλαδή το κράτος. Άρα έχουν τη δύναμη 
να επιβάλλουν νόμους μέτρα και κυρώσεις όπου χρειάζονται με σκοπό να περιοριστεί το χάσμα 
πλούσιων φτωχών τόσο στον πλανήτη μας όσο και σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Μάλιστα αν οι 
παγκόσμιοι οργανισμοί  συντονίσουν κατάλληλα τα κράτη τότε μπορεί να επιβληθεί η ανάλογη  
φορολογία στις οικονομικά  πανίσχυρες  πολυεθνικές  που καθορίζουν ουσιαστικά το μέλλον μας. 

Οι πολίτες μπορούν να προβούν σε οργανωμένες  πρωτοβουλίες  αλληλεγγύης  προς  τους 
συμπολίτες  τους, που βιώνουν έντονα τη  φτώχεια. Συσσίτια, δωρεάν παροχές  τροφίμων, 
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δωρεάν ιατρική περίθαλψη, δυνατότητες σπουδών στις ασθενείς κοινωνικά ομάδες, άτοκα 
δάνεια είναι μερικά από τα άμεσα μέτρα που ανακουφίζουν από τη φτώχεια τους συμπολίτες 
μας. 

Τέλος, η ολόπλευρη ανάπτυξη  των  πνευματικών αγαθών συνιστά το πιο καθοριστικό 
εφόδιο για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Αν μάθουμε να κρίνουμε, να αξιολογούμε και  να 
αντιλαμβανόμαστε  τις  προθέσεις που κρύβονται πίσω από  τα λόγια των ανθρώπων τότε έχουμε 
κάνει ένα μεγάλο βήμα για να μάθουμε το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια σε 
κάθε περιοχή. 
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3ο Βραβείο Γυμνασίου 2012-2013: Ευστάθιος Κατσίρας, 1ο 
Γυμνάσιο Καλαμάτας 
 

Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ 

Η φτώχεια  στις μέρες  μας  αποτελεί  ένα από  τα βασικότερα κοινωνικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο σύγχρονος  κόσμος. Η φτώχεια, δε βρίσκεται σήμερα ούτε μακριά  μας ούτε 
κοντά μας. Βρίσκεται ανάμεσά μας. Δεν έχει γεωγραφικά όρια και κυριαρχεί στο Νότο και στον 
Βορρά, στη Ανατολή  αλλά και στη Δύση. Η φτώχεια, με άλλα λόγια, είναι εδώ περισσότερο από 
ποτέ. 

Με τον όρο φτώχεια αναφερόμαστε στην οικονομική κατάσταση που χαρακτηρίζεται  από 
έλλειψη επαρκών πόρων για την ικανοποίηση βασικών ανθρώπινων αναγκών. Το κατώφλι των 
βασικών αναγκών που ορίζει το όριο της φτώχειας διαφέρει από χώρα σε χώρα. Η φτώχεια 
ανάγεται να μετράται σε χρήματα και αντανακλά τους κατά κεφαλήν διαθέσιμους από τους 
πραγματικούς οικονομικούς πόρους μιας χώρας. 

Μία από  τις  βασικότερες  αιτίες  της  φτώχειας  είναι η κοινωνική διαστρωμάτωση, η 
οποία είναι χαρακτηριστικό της κοινωνίας και δεν υποδηλώνει μόνο διαφορές μεταξύ των 
ατόμων. Η άνιση κατανομή των πλουτοπαραγωγικών πηγών του εισοδήματος και των 
περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των ατόμων και των κρατών είναι πηγές της φτώχειας. Άλλες 
αιτίες είναι η προκατάληψη, οι διακρίσεις και ο ρατσισμός απέναντι σε ορισμένες κοινωνικές 
ομάδες. Ακόμα, αιτίες φτώχειας είναι ο πόλεμος, οι φυσικές καταστροφές και οι αλλαγές της 
τεχνολογίας που προκαλούν ευρύ φάσμα ανεργίας, καθώς οι μηχανές αντικαθιστούν όλο και 
περισσότερα εργατικά χέρια. Επιδείνωση της φτώχειας στο επίπεδο του κοινωνικού συνόλου 
προκαλούν και τα φαινόμενα φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας. 

Τα δύο αυτά φαινόμενα από τη μία αυξάνουν το ατομικό εισόδημα αυτών που 
εμπλέκονται, αλλά από την άλλη συμβάλλουν στην απώλεια σημαντικών εσόδων του κράτους, τα 
οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση της ανεργίας. Επειδή ένα 
χαρακτηριστικό της φτώχειας είναι η αναπαραγωγή της από γενιά σε γενιά μέσω των 
περιουσιακών στοιχείων, με τα οποία κληρονομούνται συνήθως τα κοινωνικά χαρακτηριστικά, η 
φτώχεια διαιωνίζει τις κοινωνικές ανισότητες. Η φτώχεια δεν εξαρτάται μόνο από το οικονομικό 
και κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και από τα ατομικά χαρακτηριστικά του καθενός ή ακόμα και 
από διάφορα απρόοπτα συμβάντα της ζωής. 

Με βάση τα όσα αναφέραμε παραπάνω γίνεται φανερό ότι η φτώχεια επιφέρει άμεσες 
συνέπειες τόσο στα άτομα όσο και στην κοινωνία ολόκληρη και γίνεται αιτία δημιουργίας μιας 
σειράς άλλων προβλημάτων. Ένα φτωχό άτομο έχει πολλές πιθανότητες να αποκλειστεί από 
πολλά κοινωνικά αγαθά και σημαντικούς τομείς και δραστηριότητες της κοινωνίας. 

Αν οι συνέπειες της φτώχειας που περιγράψαμε πριν, είναι τόσο σημαντικές για το άτομο, 
μπορούμε να φανταστούμε ποιες είναι για την κοινωνία. Η πείνα, οι ασθένειες, ο 
αναλφαβητισμός, οι επιδημίες, η ανεργία και τόσα άλλα προβλήματα γίνονται αίτια 
καθυστέρησης της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης στις φτωχές χώρες. Παράλληλα τα 
προβλήματα αυτά με τη σειρά τους δημιουργούν άλλα όπως η βία, η καταπάτηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακόμα και η διάλυση των δημοκρατικών θεσμών και η επιβολή 
ολοκληρωτικών καθεστώτων, είναι συνήθη φαινόμενα στις φτωχές χώρες. Όμως, δε θα πρέπει να 
λησμονούμε, αυτό που και σε άλλο σημείο αναφέραμε, ότι μεγάλα προβλήματα εξαιτίας της 
φτώχειας αντιμετωπίζουν και οι οικονομικά και κοινωνικά αναπτυγμένες χώρες, στις οποίες 
ολόκληρες κοινωνικές ομάδες είναι άνεργες, άστεγες και αναλφάβητες. 

Η φτώχεια μπορεί να αντιμετωπιστεί κυρίως με την καταπολέμηση των αιτιών που την 
προκαλούν και ειδικότερα με την αναδιανομή του πλούτου και του εισοδήματος, ώστε να 
μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες. Η πολιτεία από την πλευρά της αλλά και το ίδιο το άτομο 
από τη δική του θα πρέπει να φροντίζουν ώστε να υιοθετούνται θεσμοί και τρόποι συμπεριφοράς 
που θα διευκολύνουν την καταπολέμηση της φτώχειας. Από την πλευρά της πολιτείας λοιπόν 
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τίθεται ένα πολιτικό και οικονομικό πρόβλημα, να αποφασίσει κατά πόσον και σε ποια έκταση θα 
δημιουργήσει θεσμούς, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν τους πολίτες της από τη φτώχεια και την 
εξαθλίωση. 

Το άτομο τώρα από την πλευρά του θα πρέπει και εκείνο να έρχεται αρωγός της πολιτείας 
και παράλληλα με τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του να φροντίζει να ασκεί τα καθήκοντα του 
και τις υποχρεώσεις του. Η ενέργεια όμως που θα βοηθήσει ιδιαίτερα το άτομο για την αποφυγή 
της φτώχειας είναι η ολοκλήρωση των βασικών σπουδών, ώστε να μην είναι αναλφάβητο. Η 
επαρκής γενική μόρφωση καθώς και η εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση, συνδυασμένες 
με θετική στάση απέναντι στη ζωή και την εργασία δίνουν και τα εχέγγυα για επαγγελματική 
καριέρα. Σ ε αντίθετη περίπτωση το άτομο μπορεί να αποκλειστεί από μια σειρά κοινωνικών 
διαδικασιών. 

Με την προϋπόθεση ότι οι άνθρωποι ατομικά αλλά και οι ίδιες οι κυβερνήσεις θα 
ακολουθήσουν μερικά από τα παραπάνω, το φαινόμενο της φτώχειας σε λίγα χρόνια ίσως είναι 
αντιμετωπίσιμο και ίσως δεν μαστίζει σε τόσο μεγάλο βαθμό ανθρώπους αλά και ολόκληρες 
κοινωνίες. Ευχή όλων μας είναι ένας καλύτερος κόσμος κι ένα καλύτερο αύριο όχι μόνο για τη 
χώρα μας, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. 
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1ος Έπαινος Γυμνασίου 2012-2013: Μπάμπαλη Άννα, 1ο Γυμνάσιο 
Καλαμάτας 

 
ΦΤΩΧΕΙΑ , Η ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ 

Αναμφίβολα η ραγδαία αύξηση της φτώχειας, δημιουργεί το πιο μεγάλο πρόβλημα των 
καιρών μας. Αυτό φαίνεται τόσο από τις διαμαρτυρίες πολιτών που γίνονται πιο φτωχοί, όσο και 
από στοιχεία που δίνουν οι Διεθνείς Οργανισμοί.  

Ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν με λιγότερο από 1 δολάριο την ημέρα. Πεντακόσια 
εκατομμύρια παιδιά στον πλανήτη μένουν αναλφάβητα. Οι μητέρες στη Βόρεια Αφρική 
περπατούν το λιγότερο 2 ώρες την ημέρα, για να φέρουν νερό στην οικογένεια τους! Πεντακόσιοι 
πενήντα περίπου εκατομμύριο μετανάστες μεταναστεύουν στον αναπτυγμένο κόσμο για να 
επιβιώσουν! Ενώ το 1900 η σχέση πλούσιων-φτωχών ήταν 1/6, το 2000 είχε φτάσει 1/60 
σύμφωνα με το ΔΝΤ! Αυτά όλα τα στοιχεία, που προέρχονται από Διεθνείς Οργανισμούς, μας 
δείχνουν την τεράστια κοινωνική ανισότητα που οδηγεί στη φτώχεια. 

Ποιοί άραγε λόγοι οδηγούν στη διόγκωση αυτού του φαινομένου; Πρώτα πρώτα η 
συγκέντρωση του πλούτου στις πλούσιες χώρες έχει οδηγήσει τον λεγόμενο αναπτυσσόμενο 
κόσμο σε οικονομικό μαρασμό. Αλλά και το χάσμα πλουσίων και φτωχών σε κάθε χώρα έχει 
ωθήσει μεγάλη μερίδα πολιτών στη φτώχεια. 

Μπορούμε, λοιπόν, να πούμε ότι η φτώχεια σε όλο τον πλανήτη οφείλεται στην άνιση 
κατανομή του πλούτου που παράγεται. Αυτό εντείνεται από την υπερεκμετάλλευση των φτωχών 
του αναπτυσσόμενου κόσμου, οι οποίοι εργάζονται πάρα πολλές ώρες και πληρώνονται ελάχιστα 
για την εργασία τους. Ταυτόχρονα αυτό δημιουργεί χάσμα πλουσίων-φτωχών και αυξάνει την 
ανεργία και στις πλούσιες πόλεις και αυτό, γιατί τα φθηνά προϊόντα που προέρχονται από την 
Αφρική και την Ασία αναγκάζουν τα κράτη και τις επιχειρήσεις του αναπτυγμένου κόσμου να 
προβαίνουν σε μειώσεις μισθών, κλείσιμο βιομηχανιών, απολύσεις. Κι έτσι αυξάνεται η φτώχεια 
και στις πλούσιες πόλεις. Ασφαλώς υπάρχουν και ιδιαίτεροι παράγοντες σε κάθε περιοχή, οι 
οποίοι μεγεθύνουν το φαινόμενο της φτώχειας, τα αυταρχικά καθεστώτα και η έλλειψη 
δημοκρατίας, όπου η δύναμη και το κέρδος βρίσκεται στα χέρια των λίγων, οι εμφύλιοι πόλεμοι 
αλλά και πλεονεξία των ανθρώπων, που δε τιμωρούνται από το νόμο για τις αδικίες που 
διαπράττουν, μετατρέπουν τη φτώχεια σε πραγματικά λαίλαπα. 

Οι συνέπειες της φτώχειας είναι πραγματικά τόσο άσχημες, που μπορούν να εξευτελίσουν 
την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη. Η φτώχεια φέρνει την πείνα και ο πεινασμένος μπορεί να κάνει 
τα πάντα, για να καλύψει τις βασικές του ανάγκες. Ας θυμηθούμε μάλιστα στο σημείο αυτό τη 
φράση του Μενέλαου Λουντέμη « Όταν οι άνθρωποι ουρλιάζουν, οι λύκοι σωπαίνουν». Δηλαδή ο 
άνθρωπος γίνεται τόσο πολύ επιθετικός προς τον συνάνθρωπό του και τη φύση, που ξεπερνά 
ακόμα και την επιθετική αγριότητα του λύκου! Έτσι η φτώχεια γεννά στις κοινωνίες «το νόμο της 
ζούγκλας» όπου επικρατεί ο ισχυρότερος, που κατασπαράζει τον αδύνατο. Ο τελευταίος δεν 
μπορεί να προστατευτεί από κανέναν νόμο και το μόνο που του μένει είναι να δουλεύει ως 
πολυτελής και δούλος στους ισχυρούς. 

Ας μην ξεχνάμε και τις τεράστιες συνέπειες της φτώχειας για την ψυχική υγεία του 
συνόλου των πολιτών. Η ψυχή των φτωχών γεμίζει από πόνο, θλίψη, αίσθημα αδικίας, αντίδραση 
και φόβο για το μέλλον. Έτσι ο φτωχός άνθρωπος είναι και αναπόφευκτα δυστυχισμένος 
άνθρωπος. 

Για να αντιμετωπιστεί η φτώχεια, πρέπει πρώτα-πρώτα να μειωθεί το τεράστιο χάσμα 
πλούσιων - φτωχών στον πλανήτη μας. Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει τα κράτη αλλά και η 
παγκόσμιοι οργανισμοί να συνεργαστούν στενά, ώστε να φορολογούνται σε βαθμό ανάλογο του 
τεράστιου πλούτου τους και ακολούθως οφείλουν να αναδιανέμουν αυτόν τον πλούτο με δίκαιο 
και ισότιμο τρόπο σε όλους τους κατοίκους του πλανήτη, δίνοντας έμφαση στους άστεγους, 
στους ασθενείς και στους αδύναμους. Παράλληλα τα κράτη μπορούν να επενδύσουν στην 
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παραγωγή νέας γνώσης και έτσι να μεριμνήσουν για το μέλλον των νέων παιδιών, που θα 
αναλάβουν πρωτεύοντες ρόλους στις κοινωνίες μας. 

Βέβαια, το πιο σκληρό όπλο για την καταπολέμηση της φτώχειας είναι η επένδυση στην 
αληθινή παιδεία των ανθρώπων και ιδιαίτερα των νέων. Όταν η γνώση, η κριτική, η ικανότητα και 
η δυνατότητα να αξιολογούμε σωστά τις καταστάσεις γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής 
μας, τότε θα μπουν τα θεμέλια, για να αντιμετωπιστεί η φτώχεια ή τουλάχιστον να περιοριστεί σε 
σημαντικό βαθμό. 
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2ος Έπαινος Γυμνασίου 2012-2013: Παπαδιονυσίου Σοφία, 1ο 
Γυμνάσιο Καλαμάτας 

Θέμα : Φτώχεια 
 

Η φτώχεια στις  μέρες  μας είναι ένα οικουμενικό φαινόμενο κι έχει να κάνει  κυρίως  με 
την παγκόσμια διαστρωμάτωση, την παγκόσμια οικονομία και τις κοινωνικές ανισότητες, καθώς 
φτώχεια συναντάμε σε όλα τα κράτη, ακόμα και στα οικονομικά ισχυρά. 

 
Μία από  τις  βασικότερες  αιτίες  της  φτώχειας  είναι  η κοινωνική διαστρωμάτωση, η 

οποία είναι  χαρακτηριστικό  της  κοινωνίας  και  δεν υποδηλώνει  μόνο διαφορές μεταξύ των 
ατόμων. Η άνιση κατανομή των πλουτοπαραγωγικών πηγών του εισοδήματος και των 
περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των ατόμων και των κρατών είναι πηγές της φτώχειας. Άλλες 
αιτίες είναι η προκατάληψη , οι διακρίσεις και ο ρατσισμός απέναντι σε ορισμένες κοινωνικές 
ομάδες. Ακόμα αιτίες φτώχειας είναι ο πόλεμος, οι φυσικές καταστροφές και οι αλλαγές της 
τεχνολογίας  που προκαλούν ευρύ φάσμα ανεργίας, καθώς οι μηχανές αντικαθιστούν όλο και 
περισσότερο εργατικά χέρια. Επιδείνωση της φτώχειας στο επίπεδο του κοινωνικού συνόλου 
προκαλούν και τα φαινόμενα φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας. Τα δύο αυτά φαινόμενα 
από  τη μία αυξάνουν το ατομικό εισόδημα αυτών που εμπλέκονται, αλλά από την άλλη  
συμβάλλουν στην  απώλεια σημαντικών εδαφών του κράτους, τα οποία θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση της ανεργίας. 

 
Ένα χαρακτηριστικό της φτώχειας είναι η αναπαραγωγή της από  γενιά σε γενιά μέσω των 

περιουσιακών στοιχείων, με τα οποία κληρονομούνται συνήθως τα κοινωνικά χαρακτηριστικά, 
επειδή η φτώχεια διαιωνίζει τις κοινωνικές ανισότητες. Η φτώχεια δεν εξαρτάται μόνο από το 
κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, αλλά και από τα ατομικά χαρακτηριστικά του καθενός ή 
ακόμα από διάφορα απρόοπτα συμβάντα της  ζωής. Επίσης, η άνιση κατανομή του εισοδήματος, 
η έλλειψη τεχνολογικών μέσων, οι πολιτιστικές παραδόσεις και οι προκαταλήψεις μπορούν  να 
οδηγήσουν στη φτώχεια. Ακόμη η φτώχεια οφείλεται σε διεφθαρμένα πολιτικά καθεστώτα, στη 
μεγάλη ύπαρξη παραοικονομίας και στον υπερκαταναλωτισμό. 

 
Με βάση αυτά η φτώχεια επιφέρει άμεσες συνέπειες τόσο στα ατομικά, όσο και στην 

κοινωνία ολόκληρη και γίνεται αιτία δημιουργίας  μιας  σειράς άλλων προβλημάτων. Οι 
συνέπειες της φτώχειας  όμως είναι το ίδιο σημαντικές, τόσο για το άτομο όσο και για την ίδια 
την κοινωνία. Η πείνα, οι ασθένειες, ο αναλφαβητισμός, οι επιδημίες, η ανεργία  και τόσα άλλα 
προβλήματα γίνονται αίτια καθυστέρησης της κοινωνικής και οικονομικής  ανάπτυξης  στις 
φτωχές χώρες. Παράλληλα, τα προβλήματα αυτά με τη σειρά τους δημιουργούν άλλα όπως βία, 
καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακόμα και η διάλυση των δημοκρατικών θεσμών και 
η επιβολή ολοκληρωτικών καθεστώτων, που είναι αδύναμος να υπερασπιστεί  τον εαυτό του και 
την οικογένεια του. Αυτή  η αδυναμία είναι μία δεύτερη συνέπεια της φτώχειας. Οι φτωχοί 
άνθρωποι δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους πλουσιότερους με αποτέλεσμα να αισθάνονται 
αδικημένοι. Οι ανισότητες τώρα σε εθνικό επίπεδο είναι λιγότερο χαοτικές. Στα πλαίσια της 
παγκοσμιοποίησης και των ελεύθερων αγορών, ο ρόλος των κρατών μειώνεται, οι 
ιδιωτικοποιήσεις αυξάνονται και οι κανονισμοί  χαλαρώνουν. Οι συνέπειες για τις φτωχές χώρες 
σταδιακά γίνονται ισοπεδωτικές. 

 
Η φτώχεια μπορεί να αντιμετωπιστεί κυρίως με την καταπολέμηση των αιτιών που την 

προκαλούν και ειδικότερα με την αναδιανομή του πλούτου και εισοδήματος, ώστε να μειωθούν 
οι κοινωνικές ανισότητες. Η πολιτεία από  την πλευρά της, αλλά και το ίδιο το άτομο από  τη δική 
του θα πρέπει να φροντίζουν ώστε να υιοθετούνται θεσμοί και τρόποι συμπεριφοράς  που θα 
διευκολύνουν την καταπολέμηση της φτώχειας. Από την πλευρά της πολιτείας, λοιπόν, τίθεται 
ένα πολιτικό και οικονομικό πρόβλημα να αποφασίσει κατά πόσον και σε ποια έκταση θα 
δημιουργήσει θεσμούς, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν τους πολίτες της από την φτώχεια και την 
εξαθλίωση. Το άτομο τώρα από την πλευρά του θα πρέπει κι εκείνο να γίνει προστάτης της 
πολιτείας και παράλληλα με τη διεκδίκηση  των δικαιωμάτων του, να φροντίζει να ασκεί τα 
καθήκοντά του και τις  υποχρεώσεις  του. Η ενεργεία όμως  που θα βοηθήσει ιδιαίτερα το άτομο 
για την αποφυγή της φτώχειας είναι η ολοκλήρωση των βασικών σπουδών ώστε να μην είναι 
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αναλφάβητο. Η επαρκής  γενική  μόρφωση  καθώς και η εξειδικευμένη επαγγελματική  
κατάρτιση, συνδυασμένες με θετική στάση απέναντι  στη  ζωή και  την εργασία δίνουν  και  την 
εγγύηση για επαγγελματική καριέρα. Σε αντίθετη περίπτωση το άτομο μπορεί να αποκλειστεί 
από μία σειρά κοινωνικών διαδικασιών. 

 
Το πρόβλημα της φτώχειας, δεν αφορά ένα κακό που το έστειλε η μοίρα, αλλά συνδέεται 

με τους τρόπους που διάφορες κοινωνικές ομάδες ερμηνεύουν την πραγματικότητα  σύμφωνα 
με τα συμφέροντά τους. Επομένως,  η ύπαρξη της φτώχειας συνδέεται με το γεγονός ότι οι 
άνθρωποι και οι κυβερνήσεις δεν κάνουν αρκετά για να την εξαλείψουν. 
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Βραβευμένες Εκθέσεις 

Λυκείου  

 

2012-2013 

 

 Θέμα έκθεσης Λυκείου: 

Το περιοδικό που εκδίδει το σχολείο 

σας, πρόκειται να αφιερώσει το 

επόμενο τεύχος του στη φτώχια ως 

κοινωνικό φαινόμενο που αφορά την 

Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, 

ακόμη και τον ανεπτυγμένο. Εσείς 

καλείστε από τον υπεύθυνο ύλης να 

γράψετε ένα άρθρο σχετικό με το θέμα, 

στο οποίο να παρουσιάσετε τα αίτια 

που προκαλούν το πρόβλημα, τις 

συνέπειές του για τους ανθρώπους και 

την κοινωνία και να προτείνετε τρόπους 

με τους οποίους θα μπορούσε αυτό να 

μετριαστεί. 
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1ο Βραβείο Λυκείου 2012-2013: Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, ΓΕ.Λ. 
Κυπαρισσίας  
 

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ  

Στην αυγή του 21ου αιώνα αυξάνει εκρηκτικά η παγκόσμια διαφορά πλούσιων και φτωχών. 
Η αύξηση των ανισοτήτων συμβαδίζει με μια πολιτιστική «αντεπανάσταση» με μια 
οπισθοδρόμηση σε αντιλήψεις του 19ου αιώνα, που οδηγεί στη συμβολική και ηθική απαξίωση 
της φτώχειας και στη συνακόλουθη αποκατάσταση του πλούτου. Ένα δισεκατομμύριο και εκατόν 
εβδομήντα πέντε εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα. Ζουν;! Ο 
πλούσιος, αντίθετα , μπορεί όχι μόνο να απολαμβάνει ανενόχλητος τον πλούτο του, αλλά και να 
κερδίζει την ευρύτερη κοινωνική αναγνώριση.  

Λόγω των σοβαρών διαστάσεων που έχει λάβει το φαινόμενο επιβάλλεται ο έντονος 
προβληματισμός και η γρηγορότερη δυνατή λήψη των μέτρων από όλους τους αρμοδίους. Η 
αποτελεσματικότητα όμως αυτών των μέτρων περνά μέσα από τη διερεύνηση των λόγων, των 
παραγόντων που συντέλεσαν στη δημιουργία - έξαρση - του φαινομένου. Πρωταρχικής σημασίας 
στοιχείο για την αιτιολογική προσέγγιση του φαινομένου, αποτελεί η δημογραφική έκρηξη στις 
υποανάπτυκτες χώρες σε συνδυασμό με τις εμφύλιες διαμάχες και το οικονομικό αδιέξοδο στις 
περιοχές αυτές. Τα ζητήματα αυτά εντείνουν τις μεταναστευτικές τάσεις προς τις ανεπτυγμένες 
χώρες εφόσον οι φτωχές περιοχές του πλανήτη στερούνται ανθρωπίνου δυναμικού για να 
αναπτυχθούν, ενώ οι χώρες υποδοχής αδυνατούν να ενσωματώσουν τους επυλίδες (ξενοφοβία, 
περιθωριοποίηση, εκμετάλλευση μεταναστών). Εξίσου σημαντικός για τη δημιουργία του 
φαινομένου, παράγοντας είναι η εκβιομηχάνιση της παραγωγής, η οποία οδήγησε στη 
συγκέντρωση του πλούτου στα χέρια των λίγων και την αύξηση των ποσοστών ανεργίας, ενώ η 
ανταγωνιστική αγορά με τη συνδρομή της διαφήμισης ευνοεί τα ολιγοπώλια και τα μονοπώλια. 
Αναμφίβολα οι ρίζες του προβλήματος πρέπει να αναζητηθούν και στο υλιστικό  πνεύμα, τη 
θεοποίηση του χρήματος, τον υπερκαταναλωτισμό ως ύψιστες προτεραιότητες του δυτικού 
κόσμου.   

Τα αίτια, λοιπόν, του προβλήματος είναι πολλά και σοβαρά. Αυτό όμως αποτελεί σκληρή 
πραγματικότητα, αυτό που σε τελική ανάλυση βιώνει ο σύγχρονος άνθρωπος είναι οι τραγικές 
επιπτώσεις του φαινομένου σε όλους λοιπόν τους τομείς της δραστηριότητας του. Η τραγικότητα 
του φαινομένου γίνεται φανερή από την επίδραση του στο κοινωνικό επίπεδο. Ο φτωχός 
παρακολουθεί την κοινωνία να εξελίσσεται αλλά παραμένει στο περιθώριο ανήμπορος να 
συμμετάσχει στα πολιτιστικά, τεχνολογικά, πολιτικά δρώμενα μιας χώρας. Στο δυτικό κόσμο 
μένει αποκλεισμένος έξω από την κοινωνία της πληροφορίας που προϋποθέτει την πρόσβαση σε 
τεχνικά εργαλεία όπως ηλεκτρονικό υπολογιστή, πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το αποτέλεσμα αυτής 
της περιθωριοποίησης είναι κατάθλιψη, οργή και αγανάκτηση. Η ανάγκη για επιβίωση τον ωθεί 
σε ακρότητες κι όπως ισχυριζόταν ο Αριστοτέλης: «Η φτώχεια είναι ο γονέας της επανάστασης 
και του εγκλήματος». Ενδεικτικό της σοβαρότητας του προβλήματος είναι και ότι η φτώχεια 
συνδέεται και με ρατσιστικές εκδηλώσεις καθώς κάθε άνθρωπος θέλει να διατηρήσει την 
αξιοπρέπεια του σ’ ένα ελάχιστο βαθμό, έχει επομένως την ανάγκη να νιώσει «κάποιος ότι έχει 
αξία». Η ανάγκη των τελευταίων της κοινωνίας, ειδικά σε συνθήκες πνευματικής παρακμής, είναι 
να βρουν άλλους που να είναι σε χειρότερη μοίρα. Κι όταν αυτοί δεν υπάρχουν τους 
κατασκευάζουν. Πέραν των άλλων, πλήττεται σοβαρά και στο γεγονός ότι όσο πιο φτωχή είναι 
μια χώρα τόσο λιγότερο ζουν οι άνθρωποί της. Η σκληρότερη ανέχεια που συνδέεται με τη 
φτώχεια είναι η αδυναμία συντήρησης της ίδιας της ζωής. Η βασική ιατρική περίθαλψη και το 
καθαρό πόσιμο νερό είναι πράγματα που στερούνται οι φτωχοί παγκοσμίως!   

Η σοβαρότητα λοιπόν του φαινομένου είναι δεδομένη όπως δεδομένες είναι οι ευχολογίες  
για την αντιμετώπιση. Δυστυχώς όμως οι ευχές, οι ελπίδες και τα ωραία λόγια όχι μόνο δεν 
αρκούν αλλά εφησυχάζουν. Αυτό που απαιτείται είναι η έντονη δραστηριοποίηση και 
υπευθυνότητα όλων και βέβαια η λήψη μέτρων εφαρμόσιμων-εφικτών, αν θέλουμε να 
προσεγγίσουμε την λήψη του προβλήματος. Πρωταρχικής σημασίας για τη λύση του 
προβλήματος είναι η ενίσχυση του κράτους πρόνοιας με σχεδιασμό βραχυπρόθεσμο (οικονομική 
ενίσχυση, δίκαιη φορολογική πολιτική) και μακροπρόθεσμο (ενίσχυση επιχειρηματικότητας, 
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δίκαιη κατανομή του φυσικού πλούτου). Σοβαρό βήμα για την επίλυση του θα αποτελούσε και η 
ενεργοποίηση των διεθνών οργανισμών και η ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την ειρήνη 
(αντιμετώπιση της τρομοκρατίας όχι με πόλεμο αλλά με στρατηγικές ανάπτυξης στο πλαίσιο μιας 
ισότιμης παγκοσμιοποίησης), την άμβλυνση του χάσματος ανάμεσα στον αναπτυγμένο και στον 
υπανάπτυκτο κόσμο και την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (της εξαθλίωσης της 
γυναίκας και του σύγχρονου δουλεμπορίου). Επιτακτική ανάγκη αποτελεί η ενίσχυση του 
ανθρωπιστικού πνεύματος και του εθελοντισμού καθώς η παιδεία οφείλει να υπηρετεί και τον 
άνθρωπο μέσω της γνώσης και όχι αντιστρόφως. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έχουν την 
υποχρέωση να ευαισθητοποιήσουν το άτομο και να το αναγάγουν σε πολίτη κόσμου, η κοινωνία 
πρέπει να επανεξετάσει τις αξίες και τα πρότυπά της.   

Οι προτάσεις αυτές προφανώς δεν αποτελούν καινοτόμες ιδέες καθώς όλοι γνωρίζουν το 
«δέον» για τον 21ο αιώνα. Αυτό που δυστυχώς έλειπε πάντοτε ήταν η πολιτική βούληση, η 
απουσία της οποίας οδήγησε σταδιακά και τον πολίτη στην παθητική στάση της αδιαφορίας του 
ωχαδερφισμού. Αυτή όμως η εξέλιξη που καθόλου δεν τιμά την «πολιτισμένη» ανθρωπότητα δεν 
πρέπει να λειτουργήσει ως άλλοθι εφησυχασμού και απραξίας για τη νέα γενιά και με μια φωνή 
διαμαρτυρίας μπορεί και πρέπει να υψωθεί από τα έδρανα αυτά σήμερα κιόλας. 
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2ο Βραβείο Λυκείου 2012-2013: Νικόλαος Καγιάφας, ΓΕ.Λ. 
Κυπαρισσίας  
 

Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 
 

Η φτώχεια αποτελεί ένα διαχρονικό κοινωνικό φαινόμενο παγκοσμίου βεληνεκούς που 
αναφέρεται στην οικονομική εκείνη κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από έλλειψη επαρκών 
πόρων για την ικανοποίηση βασικών ανθρώπινων  αναγκών. Συνιστά έτσι μια αιμορραγούσα 
πληγή της κοινωνίας που ναρκοθετεί την προσπάθεια των ανθρώπων για την επιβίωση τους και 
εκμαυλίζει το φιλελεύθερο πνεύμα τους, καθώς περιορίζει αισθητά τις δυνατότητες τους. 

Εξετάζοντας ενδελεχώς την οικονομική κατάσταση στο πλανητικό χωρίο, διαπιστώνουμε 
ότι μεγάλο ποσοστό της υφηλίου, τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις υπανάπτυκτες χώρες, ζει 
κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ το άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα σε φτωχούς και πλούσιους 
συνεχώς διευρύνεται. Αναμφισβήτητα, η ανισοκατανομή του πλούτου είναι πλέον εμφανέστατη, 
με αποτέλεσμα να θεριεύει ο πλούτος που βρίσκεται στα χέρια των όλο και πιο λίγων. Είναι 
πασιφανές όμως, πως προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή αντιμετώπιση αυτού του 
προβλήματος, πρέπει κατ’ αρχάς να διερευνηθούν τα γενεσιουργά αίτιά του. 

Κατά τη γνώμη μου, η κυριαρχία της παγκοσμιοποίησης, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, τα 
ολιγοπώλια των επιχειρήσεων και οι συγχωνεύσεις των πολυεθνικών εταιρειών, έχουν 
διαμορφώσει ένα νέο σκηνικό και έναν κόσμο περισσότερο άδικο και ανταγωνιστικό, ο οποίος 
διευρύνει τις ανισότητες ανθρώπων και λαών προκαλώντας αποσάθρωση των κοινωνιών αλλά 
και συγκρούσεις, κοινωνικές και εθνικές. Οι άνθρωποι οδηγούνται μάταια στη φτώχεια, στην 
αθλιότητα, στην εκμετάλλευση και στην περιθωριοποίηση, στοιχεία τα οποία θέτουν σε κίνδυνο 
την ψυχική υγεία και ηρεμία των ανθρώπων, που είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της ευημερίας τους. 
Οι πρωταρχικές ρίζες της φτώχειας ενδέχεται να βρίσκονται στους κατακτητικούς πολέμους και 
στην αποικιοκρατία, με τη μορφή της δουλειάς, της αδίστακτης και άδικης φορολόγησης για την 
ικανοποίηση των ανθρώπων στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα. 

Επιπροσθέτως, πιστεύω ακράδαντα ότι μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, 
οι ανοιχτές αγορές, το ελεύθερο εμπόριο και η ανεξέλεγκτη δράση του χρηματιστικού κεφαλαίου 
έχουν διαμορφώσει έναν κόσμο από τη μία πλευρά πιο ενεργό και πιο παραγωγικό, από την άλλη 
έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από εφιαλτικές ανισότητες. 

Επιπλέον, παρατηρείται το γεγονός ότι παρόλο που η φτώχεια είναι μια κατάσταση όπου 
υπάρχουν μεγάλες παρεκκλίσεις ανάμεσα στις ανάγκες των ατόμων και στη δυνατότητα τους να 
τις ικανοποιούν, υπάρχουν κάποιοι ισχυροί που εξυπηρετούνται από τη συγκεκριμένη κατάσταση 
μέσω της συσσώρευσης κεφαλαίων σε αυτούς που τους διασφαλίζουν υπερπολυτελή τρόπο ζωής 
εις βάρος άλλων. 

Ακόμη, για τη σημερινή αναλγησία και το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται η κοινωνία 
ευθύνεται η ύπαρξη αυταρχικών και ολοκληρωτικών καθεστώτων, στα οποία πρυτανεύει η 
αυθαιρεσία, η αναξιοκρατία, η λογοκρισία και η ροπή προς την κοινωνική παθογένεια, που 
αυξάνουν το χαμηλό βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων. 

Έπειτα, πολλοί είναι εκείνοι που διατείνονται ότι για την πενία ευθύνονται η επικράτηση 
της υλικοευδαιμονιστικής αντίληψης, που συνδέεται άμεσα με την κρίση του ουμανισμού, καθώς 
και η απουσία του ελέγχου των γεννήσεων σε συγκεκριμένες χώρες, στις οποίες παρατηρείται 
υπερπληθυσμός. Συνάμα, η απουσία ουσιαστικής εκπαίδευσης των ανθρώπων και οι ελλιπείς 
γνώσεις τους συμβάλλουν στην αύξηση ποσοστών ανεργίας, καθώς οι άνθρωποι δεν μπορούν να 
συμβαδίσουν με την επιστημονικοτεχνολογική ολοένα αναπτυσσόμενη εποχή μας. 

Ύστερα, θα αποτελούσε παράλειψη η μη αναφορά μου στις άκρως σοβαρές συνέπειες της 
φτώχειας στη ζωή των ανθρώπων. Αυτή συμβάλλει στην εξαθλίωση τους, καθώς τους καθιστά 
ευεπίφορους σε οποιοδήποτε κίνδυνο λόγω του ότι δεν έχουν κατάλληλο υπόβαθρο, 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα. Οι πολίτες δεν έχουν τη δυνατότητα πλέον 
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να ασχοληθούν με κάποιες διαδικασίες απαραίτητες για την ποιότητα της ζωής τους. Νιώθουν 
έτσι ότι επέρχεται σταδιακά ο κοινωνικός τους αποκλεισμός και η παραγκώνισή τους και 
αισθάνονται κατάθλιψη οργή και αγανάκτηση. Η ανάγκη για επιβίωση τους ωθεί σε ακρότητες 
που σχετίζονται με βία, διακίνηση ναρκωτικών και χουλιγκανισμούς, στοιχεία τα οποία τα 
αναζητούν σε υποομάδες, οι οποίες όμως ελλοχεύουν ποικίλους κινδύνους. 

Από τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι η αξιοπρέπεια των φτωχών καταρρακώνεται 
καθώς καθίστανται ανήμποροι να ατενίσουν τα ελεύθερα πνευματικά ύψη, να αντικρίσουν και να 
ακολουθήσουν ατραπούς πνευματικής εξέλιξης. 

Επιπλέον, παρατηρείται το φαινόμενο αναζωπύρωσης του ρατσισμού, φυλετικού και 
κοινωνικού. Οι φτωχοί προσπαθούν να αναπτύξουν ένα σύμπλεγμα ανωτερότητας, που 
προσπαθεί συνεχώς να αυτοεπιβεβαιωθεί μεταξύ των άλλων ανθρώπων. 

Ακόμη, η φτώχεια δυστυχώς έχει συνέπειες και στις ανθρώπινες σχέσεις. Τις καθιστά 
απρόσωπες και συμβατικές, γεγονός που συμβάλλει στην απομάκρυνση μεταξύ των ανθρώπων, 
στην αποξένωσή τους και στην απουσία αγαστής συνεργασίας μεταξύ τους. Αναντίρρητα, στη 
φτώχεια προσάπτεται και η κατηγορία ότι υποθάλπει την πνευματική ραθυμία και μαλθακότητα 
των νέων και αποτελεί τροχοπέδη στον οραματισμό και στον ορθολογισμό τους, καθώς και στη 
διάπλαση της προσωπικότητας τους. Η νέα γενιά παρουσιάζεται απαισιόδοξη χάνοντας έτσι τη 
θέληση για δημιουργία. Συνάμα, έχει παρατηρηθεί το γεγονός ότι ο πληθυσμός των χωρών που 
πλήττεται από τη φτώχεια αφαιμάσσεται σταθερά με την οικονομική μετανάστευση. Οι 
μετανάστες εξαναγκάζονται να στηρίξουν τη ζωή τους σε ένα άγνωστο για αυτούς αύριο, στο 
οποίο επιζητούν εργασία, εκπαίδευση και στέγαση. 

Συμπερασματικά, αποδεχόμενοι ότι πουθενά στη γη δεν υφίσταται ο παράδεισος της 
ευημερίας των ανθρώπων, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το δίλημμα, αν πρέπει να αποδεχθούμε 
ως μοιραίο αυτήν την πραγματικότητα θεωρώντας ότι είναι ουτοπία η εξάλειψη της φτώχειας, 
για όλους τους ανθρώπους ή να αγωνιστούμε σθεναρά για την αντιμετώπιση του προβλήματος 
και να διεκδικήσουμε καθολικά το σεβασμό στην εξασφάλιση υψηλού βιοτικού επιπέδου για 
όλους τους ανθρώπους. Για έναν αληθινό, γνήσιο άνθρωπο, όμως, τέτοιο δίλημμα δεν υφίσταται 
γιατί ο αγώνας και το πάθος για την πραγμάτωση αυτής της ουτοπίας νοηματοδοτεί τη ζωή μας 
και αέναα τη βελτιώνει. 

Κατ' αρχάς, πιστεύω ότι τα ισχυρά κράτη της Δύσης οφείλουν να κρατούν ειλικρινή και 
ανθρώπινη στάση απέναντι στις χώρες του Τρίτου Κόσμου, γεγονός που σημαίνει αντίσταση στην 
κερδοσκοπία, παραγραφή των χρεών τους και στήριξη της προσπάθειας για ανασυγκρότηση και 
ανάπτυξη τους. Επιπροσθέτως, αναγκαία καθίσταται η ανθρωπιστική βοήθεια από μη 
κυβερνητικές οργανώσεις και η προσπάθεια για ουσιαστικότερες και αποτελεσματικότερες 
ενέργειες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Σίγουρα, στην 
αντιμετώπιση της φτώχειας καταλυτική επίδραση θα είχε η ευαισθητοποίηση του κόσμου από τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, το σχολείο και τους διανοούμενους. Οι προηγούμενοι φορείς 
αγωγής και κοινωνικοποίησης θα πρέπει να βρίσκονται συνεχώς κοντά στον άνθρωπο και να 
είναι αρωγοί τους. Γι’ αυτό το λόγο επιτακτική είναι η ανάγκη ενίσχυσης της εκπαίδευσης, 
απαλλαγής της από τη θρησκοληψία και εμφύσησης της με ενέργειες που στοχεύουν στην 
ανθρωποκεντρική και σε καμία περίπτωση στην τεχνοκρατική διδασκαλία. 

Κατά αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των 
παιδιών, τα οποία απαλλάσσονται από την μοιρολατρία, τη μισαλλοδοξία και τη χειραγώγηση. 
Επιπλέον, πρέπει να γίνουν προσπάθειες εκδημοκρατισμού και εξαφάνισης των προτεκτοράτων 
που επικρέμονται ως δαμόκλειος σπάθη ικανή να νοθεύσει την υγιή λειτουργία της δημοκρατίας 
που έχει την ικανότητα να καταπολεμήσει τη φτώχεια. 

Εν κατακλείδι, η φτώχεια αποτελεί ένα φαινόμενο με παγκόσμια έκταση που μας θυμίζει 
πως η τεχνολογική και η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι συνώνυμες με την έννοια του 
πολιτισμού. Η αντιμετώπιση της κρίνεται αναγκαία για την εξασφάλιση ενός υψηλού βιοτικού 
επιπέδου των πολιτών και την εξασφάλιση της ευημερίας τους. 
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3ο Βραβείο Λυκείου 2012-2013: Ιφιγένεια-Αγγελική Γαρατζιώτη, 
ΓΕ.Λ. Κυπαρισσίας  
 

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ 

Η φτώχεια είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο με παγκόσμια έκταση αφού δυστυχώς από την 
αρχαιότητα και σε ολόκληρο τον κόσμο υπήρχαν οι φτωχοί και οι πλούσιοι. Σήμερα μπορεί να 
μετρηθεί με ποσοτικούς αλλά και ποιοτικούς δείκτες και να την διακρίνουμε σε απόλυτη και 
σχετική. Μπορεί επίσης να μετριέται από τη συμμετοχή του ατόμου στο κοινωνικό, πολιτικό και 
πολιτιστικό περιβάλλον. Με όποιον όμως επιστημονικό τρόπο και αν την χαρακτηρίσουμε η 
αλήθεια είναι ότι ταλανίζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού. 

Οι πρωταρχικές ρίζες της φτώχειας εντοπίζονται ήδη στο αρχαίο παρελθόν και στις 
αρπακτικές και ενστικτώδεις τάσεις του ανθρώπινου είδους. Δυστυχώς πολλοί πόλεμοι έχουν 
διεξαχθεί ανά τους αιώνες γιατί οι ισχυροί επιμένουν να συσσωρεύουν κεφάλαια και πλούτο στα 
χέρια τους, αδιαφορώντας για το κακό που προκαλούν στους αδύναμους. Έτσι οι πλούσιοι 
γίνονται όλο και πλουσιότεροι, ζουν μ’ έναν υπερπολυτελή τρόπο, υπερκαταναλώνουν ύλη και 
ενέργεια και τελικά ελέγχουν ή και κατακτούν την εξουσία. 

Επειδή όμως αυτή η εξουσία στηρίζεται στην αδικία, ο μόνος τρόπος για να διατηρηθεί 
είναι η βία και ο φόβος. Τεράστια χρηματικά ποσά σπαταλούνται για συστήματα ασφαλείας, 
ποσά που θα μπορούσαν να δοθούν σε ανθρώπους που πεθαίνουν από φτώχεια. Το φαινόμενο 
αυτό το βλέπουμε και στο εσωτερικό μιας χώρας αλλά και σε διεθνές επίπεδο. 

Στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία μας οι ισχυροί του κόσμου εκμεταλλεύονται τον πλούτο 
μιας φτωχής χώρας χωρίς να ενδιαφέρονται για το φυσικό περιβάλλον και τις επιπτώσεις που η 
καταστροφή του μπορεί να έχει πάνω στον πληθυσμό αυτού του τόπου. Κρατούν τους φτωχούς 
δέσμιους διατηρώντας προβλήματα όπως η ανεργία, ο αναλφαβητισμός, οι ασθένειες και η 
αστικοποίηση. Αυτό συμφέρει κυρίως τις εταιρίες που για να κάνουν τα προϊόντα τους φθηνά και 
άρα ανταγωνιστικά συμπιέζουν συνεχώς τα μεροκάματα των εργατών προς τα κάτω. Για το σκοπό 
αυτό «μεταφέρουν» την παραγωγή των προϊόντων τους σε χώρες του τρίτου κόσμου όπου 
μπορούν να εξασφαλίσουν πολύ φθηνά εργατικά χέρια και μάλιστα παιδικά, οδηγώντας έτσι 
τους ανθρώπους αυτούς στην εξαθλίωση. 

Βέβαια η βαθύτερη αιτία όλων αυτών είναι παρά το ότι υπάρχει τεράστια τεχνολογική 
εξέλιξη, η συνειδησιακή και κοινωνική εξέλιξη μας δεν έχει φτάσει σε ικανό επίπεδο ώστε να 
είναι δυνατόν να εξασφαλίζονται τα στοιχειώδη σε όλους ανεξαιρέτως. Παρόλο που ζούμε σε 
έναν πλανήτη αφθονίας με τη δυνατότητα να μας θρέψει όλους, παγκοσμίως υπάρχει πείνα. Ο 
άνθρωπος επομένως δεν έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ ηθικά που να μπορεί να ζει με ουσιαστική 
αλληλεγγύη και να ενδιαφέρεται για το κοινωνικό καλό. 

Η φτώχεια μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες με βασικότερη το θάνατο. Όσο πιο 
φτωχή είναι μια χώρα τόσο λιγότερο ζουν οι άνθρωποί της. Η σκληρότερη συνέχεια που 
συνδέεται μαζί της είναι η αδυναμία συντήρησης της ίδιας της ζωής. Ο πολίτης δεν μπορεί να 
εξασφαλίσει τα απαραίτητα αγαθά, ζει στα όρια της στέρησης και αδυνατεί να καλύψει τις 
ανάγκες του. Μπροστά στην ανάγκη για επιβίωση και αυτοσυντήρηση η αξιοπρέπεια των φτωχών 
καταρρακώνεται. Είναι αναγκασμένοι να καταφύγουν σε πλάγιες μεθόδους για να επιβιώσουν με 
αποτέλεσμα να νιώθουν και να είναι παράνομοι. Η εγκληματικότητα και η βία δυστυχώς 
χαρακτηρίζουν τις φτωχιές κοινωνίες αφού η ανάγκη για επιβίωση ωθεί τον άνθρωπο σε 
ακρότητες κι όπως ισχυριζόταν ο Αριστοτέλης: «Η φτώχεια είναι γονέας της επανάστασης και του 
εγκλήματος». Έτσι σχετίζεται με την παραβατικότητα και οδηγεί συχνά στην εγκληματικότητα. 
Δεν είναι τυχαίο ότι το οργανωμένο έγκλημα στρατολογεί κυρίως ανθρώπους φτωχούς, 
πρόθυμους να κάνουν τα πάντα προκειμένου να επιβιώσουν και στη συνέχεια να ανέλθουν στα 
υψηλότερα κλιμάκια της παραοικονομίας, του λαθρεμπορίου, της διακίνησης όπλων και 
ναρκωτικών. 
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Και εννοείται πως ένας άνθρωπος που ζει στην παραβατικότητα δεν έχει τη δυνατότητα να 
αναπτύξει το πνεύμα του και να συμμετάσχει στα πολιτιστικά, τεχνολογικά και πολιτικά δρώμενα 
μιας χώρας. Στο δυτικό κόσμο μένει αποκλεισμένος, έξω από την κοινωνία της πληροφορίας που 
προϋποθέτει την πρόσβαση σε τεχνικά εργαλεία: ηλεκτρονικό υπολογιστή, πρόσβαση στο 
διαδίκτυο. Το αποτέλεσμα αυτής της περιθωριοποίησης είναι κατάθλιψη, οργή και αγανάκτηση. 

Οι πιο αγανακτισμένοι όμως είναι σίγουρα τα παιδιά και οι νέοι που η φτώχεια εμποδίζει 
το μέλλον τους. Ο νέος όταν είναι φτωχός δεν έχει υψηλά οράματα, δεν έχει όνειρα για τον ίδιο 
αλλά και για την κοινωνία του. Η μόνη ελπίδα του είναι απλά η επιβίωση. Μία όμως κοινωνία 
που καταδικάζει τους νέους είναι επίσης καταδικασμένη. 

Μία φτωχή κοινωνία καταδικάζεται σε στασιμότητα γιατί σίγουρα αντιμετωπίζει την 
απειλή της οικονομικής μετανάστευσης. Οι πιο νέοι, οι παραγωγικές δηλαδή δυνάμεις του κάθε 
τόπου, εγκαταλείπουν την χώρα τους αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον γι’ αυτούς. Όλο και 
περισσότεροι νέοι, μάλιστα οι ικανοί και εκπαιδευμένοι μεταναστεύουν για οικονομικούς λόγους 
και για εύρεση εργασίας, προσφέροντας εκεί όλο αυτό το κεφάλαιο που ξόδεψε η χώρα για να 
τους εκπαιδεύσει αλλά και την πολύτιμη παραγωγική τους δύναμη. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ή και να εξαλειφθεί ένα μέρος του φαινομένου αυτού σε 
παγκόσμιο επίπεδο έχουν γίνει και γίνονται πολλές προσπάθειες όπως η ίδρυση παγκόσμιων 
οργανισμών. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια 
Τράπεζα και η Unicef. Δύο επίσης σημαντικοί οργανισμοί είναι η τράπεζα Γκραμίν (η τράπεζα των 
φτωχών) και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Ο ρόλος τους αφορά την οικονομική στήριξη και ενίσχυση 
των τριτοκοσμικών χωρών οι οποίες βιώνουν έντονα το φαινόμενο της φτώχειας. Ακόμη 
αποσκοπούν στην ένταξη τους στον δυτικό κόσμο από τον οποίο εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό. 

Και σε διεθνές επίπεδο όμως και συγκεκριμένα στη χώρα μας, πολλοί οργανισμοί βοηθούν 
στην εξάλειψη της. Η εκκλησία της Ελλάδος ασκεί ένα τεράστιο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο 
προς ανακούφιση των πασχόντων, το οποίο επιτελείται με επτακόσια περίπου ιδρύματα στην 
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις. 

Δεν πρέπει όμως να στηριζόμαστε μόνο σε οργανισμούς, αλλά πρώτα και κύρια στις δικές 
μας δυνάμεις. Και το σχολείο πρέπει να βοηθήσει στην κατανόηση του φαινομένου αυτού μέσα 
από προγράμματα, συζητήσεις, εκδηλώσεις. Παράλληλα τα Μ.Μ.Ε. οφείλουν να κάνουν 
τηλεοπτικές συζητήσεις-τηλεμαραθώνιους για συγκέντρωση χρημάτων. 

Όσο και να προσπαθούμε σε εθνικό επίπεδο, όσο σημαντική και να είναι η βοήθειά μας, η 
οριστική λύση θα δοθεί από τους προνομιούχους του πλανήτη. Τα παραδείγματα ευκατάστατων 
ανθρώπων που έχουν αφιερώσει όλη τους την περιουσία και πολλές φορές έχουν κάνει έργο 
ζωής την υπηρεσία προς το κοινό καλό είναι αρκετά. Για την ευόδωση των προσπαθειών όλων 
των προαναφερθέντων παραγόντων απαιτείται κατά βάση η πολιτική βούληση των κυβερνήσεων 
των ισχυρών κρατών για υποβοήθηση του έργου των οργανισμών που ασχολούνται με την 
καταπολέμηση της φτώχειας και των ασθενειών, για επενδύσεις και δημιουργία θέσεων 
εργασίας, για περιορισμό μη κοινωφελών δαπανών, για ερμηνευτικές διαμεσολαβήσεις στις 
σπαρασσόμενες από πολέμους χώρες, για συστηματική οργάνωση αποστολών βοήθειας σε 
χώρες που υποφέρουν, για προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας κ.α. 

Καταλήγουμε λοιπόν ότι το πρόβλημα της φτώχειας γνωρίζει τεράστια έκταση και έχει 
τραγικές επιπτώσεις. Είναι όμως στο χέρι όλων μας, δείχνοντας καλή διάθεση και αλτρουισμό να 
καταφέρουμε να ξεπεράσουμε το σημαντικότερο ίσως από τα προβλήματα που μαστίζει 
διαχρονικά την ανθρώπινη κοινωνία.           
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1ος Έπαινος Λυκείου 2012-2013: Δημογκότση Αγγελική, ΓΕΛ 
Κυπαρισσίας 
 

«Η Λαίλαπα της σύγχρονης παγκόσμιας σκηνής» 

Η φτώχεια αποτελεί ένα βασικό κοινωνικό πρόβλημα, που βρίσκεται σε παγκόσμια έκταση 
και θυμίζει, πως η τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη δεν είναι συνώνυμες με την έννοια του 
πολιτισμού. Η αιμορραγούσα αυτή πληγή της σύγχρονης κοινωνίας οφείλεται σε ποικίλους 
παράγοντες, που προκαλεί ανίατες συνέπειες τόσο στο άτομο όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό 
σύνολο. Η καταπολέμηση της θεωρείται προτεραιότητα όχι μόνο των κυβερνήσεων των χωρών, 
αλλά και των Διεθνών Οργανισμών. 

Οι κοινωνικοί επιστήμονες αναφέρονται σε δυο περιπτώσεις φτώχειας, την απόλυτη και τη 
σχετική. Χρησιμοποιώντας τον όρο απόλυτη φτώχεια, γίνεται αντιληπτό, πως πρόκειται για μια 
κατάσταση στην οποία τα άτομα δεν κατέχουν ούτε τα στοιχειώδη αγαθά για την επιβίωσή τους, 
λόγου χάρη νερό, στέγη και τροφή. Η απόλυτη φτώχεια αφορά μεγάλους πληθυσμούς των 
αναπτυσσόμενων χωρών στην Αφρική και την Ασία. Εκτός αυτού βέβαια παρουσιάζεται και στις 
αναπτυγμένες κοινωνίες, εφόσον οι άστεγοι αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο όλων των 
Δυτικών μεγαλουπόλεων. Αντίθετα με τη σχετική φτώχεια, στην οποία τα άτομα διαθέτουν ένα 
βασικό εισόδημα, που εξασφαλίζει την επιβίωσή τους. Όμως στην πραγματικότητα δεν καλύπτει 
το καταναλωτικό πρότυπο της κάθε κοινωνίας. Οι μορφές αυτές της φτώχειας ξεκινούν από 
ποικίλες αφετηρίες και επιθέτουν σωρεία προβλημάτων σε κάθε κοινωνικό σύνολο. Οι 
πρωταρχικές ρίζες της φτώχειας ενδέχεται να βρίσκονται στις αρπακτικές και ενστικτώδεις τάσεις 
του αρχαίου παρελθόντος της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους. Αυτό το βαθύτερο αίτιο έχει 
ενσαρκωθεί σε πολλές μορφές ανά τους αιώνες. Έχει παρατηρηθεί με τη μορφή των 
κατακτητικών πολέμων, αποικιοκρατίας, δουλείας, αδίστακτης και άδικης φορολόγησης, 
προκειμένου να εξυπηρετηθεί όχι το κοινωνικό σύνολο, αλλά οι «ανάγκες» των αυλικών, 
αυτοκρατόρων και βασιλέων παλαιότερα. Βέβαια παρατηρείται και στα πιο σύγχρονα κράτη με 
τα σκληρά γραφειοκρατικά συστήματα στις «κομμουνιστικές» χώρες, καθώς και στις σύγχρονες 
καπιταλιστικές κοινωνίες. Επομένως, η φτώχεια είναι προϊόν κατάφωρης αδικίας, εκμετάλλευσης 
του ανθρώπου απ’ τον άνθρωπο σε συνδυασμό με την αναλγησία για τον πόνο του άλλου. 

Συν τοις άλλοις, σημαντικός παράγοντας που οδηγεί στη φτώχεια είναι ο καταναλωτισμός 
των δυτικών κοινωνιών. Ο άκριτος καταναλωτισμός, δηλαδή η υπερβολική κατανάλωση αγαθών, 
είναι χαρακτηριστικό των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών και οφείλεται στη διαφήμιση και στην 
όλο και μεγαλύτερη παραγωγή καταναλωτικών αγαθών. Με βάση τη Unicef, το 25% του 
πληθυσμού υπερκαταναλώνει και ένα μέρος του αντιμετωπίζει προβλήματα παχυσαρκίας, τη 
στιγμή που το 75% βρίσκεται σε συνθήκες φτώχειας και ένας μέρος του υποσιτίζεται. Αξίζει να 
σημειωθεί πως τα εβδομαδιαία απορρίμματα ενός δυτικού νοικοκυριού θα αρκούσαν για την 
επιβίωση των παιδιών ενός χωριού στην Αφρική που πλήττεται απ’ τον υποσιτισμό. Εξάλλου ο 
καταναλωτισμός οδηγεί σε υπερεκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος για παραγωγή 
περισσότερων καταναλωτικών αγαθών. Αυτή η υπερεκμετάλλευση έχει συχνά ως αποτέλεσμα 
την εξάντληση των φυσικών πόρων, που οδηγεί σε φτώχεια και υποσιτισμό, ακόμα και στις 
περισσότερες αναπτυσσόμενες κοινωνίες. 

Κατόπιν η γενικευμένη χρήση της τεχνολογίας σε όλες τις φάσεις της παραγωγής και της 
διακίνησης των προϊόντων, καθώς και στις παρεχόμενες υπηρεσίες, θεωρείται εξίσου σημαντική 
αιτία. Η μηχανή συνδυάζοντας εκπληκτική αποτελεσματικότητα και χαμηλό κόστος συγκριτικά με 
τις αμοιβές των εργαζομένων εισάγεται όλο και πιο τελειοποιημένη σε όλους τους τομείς της 
οικονομίας. Οι επιχειρήσεις για να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, να μειώσουν το κόστος 
λειτουργίας τους και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, εκσυγχρονίζουν τα τεχνικά μέσα και την 
οργάνωση των οικονομικών τους δραστηριοτήτων. Αυτός όμως ο εκσυγχρονισμός τους οδηγεί 
συχνά σε απόλυση εργαζομένων ή σε μη πρόληψη νέων, πράγμα που συντείνει στην όξυνση της 
ανεργίας και συνεπώς της φτώχειας. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως η τεχνολογία εκτός απ’ την αρνητική της πλευρά, 
προσφέρει και νέες θέσεις εργασίας. Η συνειδησιακή και κοινωνική μας εξέλιξη δεν έχει φτάσει 
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σε ικανό επίπεδο, ώστε να είναι δυνατόν να εξασφαλίζονται τα στοιχειώδη σε όλους τους 
ανθρώπους ανεξαιρέτως. Παρόλο που ζούμε σε έναν πλανήτη αφθονίας με τη δυνατότητα να μας 
θρέψει όλους, παγκοσμίως υπάρχει πείνα. Η φτώχεια είναι ένα τεχνητό φαινόμενο που 
εξυπηρετεί μόνο εκείνους που έχουν την ισχύ του χρήματος στα χέρια τους με στόχο να 
συσσωρεύουν όλο και μεγαλύτερα κεφάλαια. 

Αυτή η συσσώρευση κεφαλαίων έχει το μεγαλύτερο «μερίδιο» ευθύνης. Οι ισχυροί με τους 
μηχανισμούς που έχουν στήσει όπως οι επεκτατικοί πόλεμοι, η διαφθορά, η διχόνοια, οι 
χρηματιστηριακές χειραγωγήσεις, η ιδιοποίηση του παγκόσμιου δημοσίου χρέους, σφετερίζονται 
απ’ τους αδύνατους τη δυνατότητα παραγωγής προϊόντων και κατ’ επέκταση το χρήμα, χωρίς να 
προσφέρουν απολύτως τίποτε σε αντάλλαγμα. Επιπλέον, σημαντικός θεωρείται και ο ρόλος της 
παραοικονομίας, όπου πρόκειται για κύκλωμα παράνομης οικονομίας, όπου οι οικονομικές 
δραστηριότητες δεν καταγράφονται απ’ τις επίσημες κρατικές υπηρεσίες και  συνάμα δεν 
υφίσταται ούτε έλεγχο ούτε φορολόγηση. Κατά συνέπεια στερεί απ’ το κράτος εισοδήματα για 
προγράμματα κοινωνικής ανάπτυξης. 

Ποιες είναι όμως οι ανίατες πληγές του συγκεκριμένου κοινωνικού προβλήματος; 
Καταρχάς η φτώχεια τροφοδοτεί το φαινόμενου του ρατσισμού, εφόσον η οικονομική άνεση και 
οι διαφορές τους μεταξύ των οικογενειών, αποτελεί κριτήριο της κοινωνικής τους απαξίωσης. 
Ακολούθως ευνοείται και η ξενοφοβία, που για να δικαιολογηθεί από κάποιους μεγαλοσχήμονες 
εμφανίζεται να εξαρτάται άμεσα από την αθρόα εισβολή μεταναστών. Άλλωστε στο κοινωνικό 
κατεστημένο υπάρχει πάντα δυστοκία στην αποδοχή του νέου ή του διαφορετικού. 

Παράλληλα, όσο πιο ψηλά βρίσκεται ο δείκτης της φτώχειας σε μια χώρα τόσο λιγότερο 
ζουν οι άνθρωποί της. Η σκληρότερη ανέχεια που συνδέεται με τη φτώχεια είναι η αδυναμία 
συντήρησης της ίδιας της ζωής. Η βασική ιατρική περίθαλψη και το καθαρό πόσιμο νερό είναι 
πράγματα που στερούνται οι φτωχοί σε παγκόσμιο επίπεδο. Μια ακόμη περίπτωση της φτώχειας 
είναι το γεγονός, ότι ο φτωχός πολίτης σε κάθε γωνία του πλανήτη δυσκολεύεται να επηρεάσει 
τις πολιτικές διαδικασίες και άλλους παράγοντες που έχουν σημασία για την ίδια την ποιότητα 
της ζωής του. Η ανέχεια τον καθιστά εύκολα εξαγοράσιμο και η αδυναμία να λάβει βασική, 
ελεύθερη παιδεία τον στερεί απ’ την ικανότητα της κριτικής επεξεργασίας των δεδομένων της 
ζωής του και της κοινωνίας μέσα στην οποία ζει. Αυτή η αδυναμία αντίστασης σε κοινωνικές 
πιέσεις εντείνει την φτώχεια που συνεπάγεται ένα νέο φαύλο κύκλο, ο οποίος οδηγεί σε 
ασθένειες, πείνα, αμορφωσιά και ακόμη βαθύτερη υπανάπτυξη. Εξαιτίας της φτώχειας 
παραγωγικές και δημιουργικές δυνάμεις μένουν στο περιθώριο, χωρίς ποτέ να τους δοθεί η 
ευκαιρία να καταθέσουν στην κοινωνία το προϊόν του δυναμικού τους. 

Επιπροσθέτως, ο φτωχός παρακολουθεί την κοινωνία να εξελίσσεται αλλά παραμένει στο 
περιθώριο ανήμπορος να συμμετάσχει στα πολιτιστικά, πολιτικά, τεχνολογικά δρώμενα μιας 
χώρας. Στο δυτικό κόσμο μένει αποκλεισμένος έξω απ’ την κοινωνία της πληροφορίας που 
προϋποθέτει την πρόσβαση σε τεχνικά εργαλεία, όπως ηλεκτρονικό υπολογιστή, πρόσβαση στο 
διαδίκτυο. Το αποτέλεσμα αυτής της περιθωριοποίησης είναι κατάθλιψη, οργή και αγανάκτηση. 
Η ανάγκη να επιβιώσει τον ωθεί σε ακρότητες. 

Αξιοπρόσεχτο είναι πως η αξιοπρέπεια των φτωχών καταρρακώνεται. Είναι αναγκασμένοι 
να καταφεύγουν σε πλάγιες μεθόδους για να επιβιώσουν με αποτέλεσμα να νιώθουν και να είναι 
παράνομοι. Έτσι ο φτωχός άνθρωπος είναι αναγκασμένος να στρέψει όλη του την προσοχή στην 
εξασφάλιση των στοιχειωδών υλικών αγαθών. Αποστερείται από την «πολυτέλεια» να 
«ανέργεται» και να αναζητά πνευματική ανύψωση. Η ανέχεια του στρέφει το πρόσωπο προς τα 
κάτω, τον πιέζει σε μια στάση έντονα υλιστική και τον αφήνει ανήμπορο να ατενίσει τα ελεύθερα 
πνευματικά ύψη και να ακολουθήσει ατραπούς πνευματικής εξέλιξης. 

Δε χωρά αμφιβολία πως η επέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον όπου κυριαρχούν η 
φτώχεια είναι καταστροφική ακόμη και σε κρατικό επίπεδο. Κατά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου 
του Κιότου για τις εκπομπές καταστροφικών αερίων για το περιβάλλον, τα κράτη που είναι 
φτωχά και βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης πιέζουν να έχουν το δικαίωμα εκπομπής επιβλαβών 
αερίων. Ζητούν να εκπέμπουν τα αέρια αυτά ώστε να έχουν φθηνή βιομηχανική παραγωγή που 
είναι απαραίτητη για να αυξηθεί το ΑΕΠ τους. 
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Εκτός αυτού, ο πληθυσμός των χωρών που πλήττονται απ’ τη φτώχεια αφαιμάσσεται 
σταθερά με την οικονομική μετανάστευση. Οι μετανάστες μετακινούνται αναζητώντας τις 
περισσότερες φορές όχι απλά ένα καλύτερο μέλλον, αλλά ρισκάρουν την ίδια τους τη ζωή στις 
επισφαλείς οδούς της λαθρομετανάστευσης, αφού δεν έχουν πια τίποτα άλλο να χάσουν. Όλο 
και περισσότεροι νέοι, μάλιστα οι ικανοί κι οι εκπαιδευμένοι, μεταναστεύουν για οικονομικούς 
λόγους και για εύρεση εργασίας σε άλλους τόπους, προσφέροντας εκεί όλο αυτό το κεφάλαιο 
που ξόδεψε η χώρα για να τους εκπαιδεύσει αλλά και την πολύτιμη παραγωγή τους δύναμη. 

Πώς όμως γίνεται να μετριαστεί αυτή η κατάσταση; Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η 
αντιμετώπιση και εξάλειψη ενός μέρους της φτώχειας έχουν ιδρυθεί και εξακολουθούν να 
ιδρύονται παγκόσμιοι οργανισμοί. Επίσης, απαιτούνται μέτρα για την ενίσχυση της ισότητας 
ευκαιριών για όλους τους πολίτες. Τέτοια μέτρα είναι κυρίως η εκπαίδευση και η κατάρτιση, 
μέτρα καταπολέμησης της ανεργίας και τέλος δικαιότερη κατανομή εισοδήματος και του 
εθνικού-παγκόσμιου πλούτου. 

Οι κυριότεροι παγκόσμιοι οργανισμοί είναι η Παγκόσμια Τράπεζα και η  Unicef. Ο ρόλος 
τους αφορά την οικονομική στήριξη και ενίσχυση των τριτοκοσμικών χωρών, οι οποίες βιώνουν 
έντονα το φαινόμενο της φτώχειας. Ακόμη αποσκοπούν στην ένταξή τους στον δυτικό κόσμο απ’ 
τον οποίο εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό. Η Παγκόσμια Τράπεζα π.χ. είναι ένας 
χρηματοπιστωτικός οργανισμός που στοχεύει στη μείωση του βαθμού της φτώχειας σε 
τριτοκοσμικές χώρες μέσα απ’ τη δημιουργία αναπτυξιακών έργων όπως σχολεία, έργα υποδομής 
κλπ. Η Unicef αποτελεί μια οργάνωση του ΟΗΕ και έχει ως γενικό στόχο την παροχή 
μακροπρόθεσμης ενίσχυσης και ανθρωπιστικής βοήθειας σε παιδιά και μητέρες που ζουν στις 
υποανάπτυκτες χώρες του Τρίτου Κόσμου καθώς και στήριξης σχετικών αναπτυξιακών 
προγραμμάτων. Ένας αρκετός μεγάλος αριθμός οργανώσεων από απλούς πολίτες που βασίζονται 
στον εθελοντισμό δίνουν το μήνυμα, πως η φτώχεια είναι ένα φαινόμενο που θα αντιμετωπιστεί 
συλλογικά, με τη συνεργασία όλων μας. Ένας οργανισμός που εμπεριέχεται εδώ είναι οι Γιατροί 
Χωρίς Σύνορα. 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως η Εκκλησία της Ελλάδος ασκεί ένα τεράστιο κοινωνικό και 
φιλανθρωπικό έργο προς ανακούφιση των πασχόντων, το οποίο επιτελείται με επτακόσια 
περίπου Ιδρύματα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις. Επίσης σημαντική 
θεωρείται η παροχή οικουμενικής βοήθειας των ανεπτυγμένων χωρών προς τις υποανάπτυκτες, 
αλλά και η εγκαθίδρυση και στήριξη της δημοκρατίας και του Διεθνούς Δικαίου σε όλες τις χώρες 
ανεξαιρέτως. Πέρα από αυτό, όχι μόνο η σχολική κοινότητα με την κατανόηση του φαινομένου 
της φτώχειας μέσα από προγράμματα, συζητήσεις, εκδηλώσεις, αλλά και τα Μ.Μ.Ε. με 
τηλεοπτικές συζητήσεις-τηλεμαραθώνιους για συγκέντρωση χρημάτων, μπορούν να συνδράμουν 
στην άμβλυνση του κοινωνικού προβλήματος. 

Τέλος για να υλοποιηθεί το ιδανικό όραμα για έναν κόσμο δίκαιο όπου κανένας δε θα ζει 
στην ανέχεια, χρειάζεται θυσίες κυρίως απ’ τους προνομιούχους του πλανήτη. Τα παραδείγματα 
ευκατάστατων ανθρώπων που έχουν αφιερώσει όλη τους την περιουσία και αρκετές φορές έχουν 
κάνει έργο ζωής την υπηρεσία προς το κοινό καλό είναι αρκετά. Για την ευόδωση των 
προσπαθειών μέσω των προαναφερθέντων παραγόντων απαιτείται κατά βάση η πολιτική 
βούληση των κυβερνήσεων των ισχυρών κρατών για υποβοήθηση του έργου των οργανισμών, 
που ασχολούνται με την καταπολέμηση της φτώχειας και των ασθενειών, για επενδύσεις και 
δημιουργία θέσεων εργασίας, για περιορισμό μη κοινωφελών δαπανών, για ειρηνευτικές 
διαμεσολαβήσεις στις σπαρασσόμενες από πολέμους χώρες, αλλά και για προγράμματα 
κοινωνικής πρόνοιας.     

 

 



 

 97 

2ος Έπαινος Λυκείου 2012-2013: Νικόλαος Δράκος, ΓΕΛ 
Κυπαρισσίας 

«Φτώχεια, η τροχοπέδη της προόδου» 

Η φτώχεια υπήρξε πάντοτε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετώπισε ο 
άνθρωπος. Ωστόσο, ακόμη και στο κατώφλι του 21ου αιώνα, παρά την συντελεσμένη, τεχνολογική 
κυρίως πρόοδο, η φτώχεια εξακολουθεί να είναι μια αιμορραγούσα πληγή, μια μάστιγα που αντί 
να συρρικνώνεται εξαπλώνεται όλο και περισσότερο, και μάλιστα σε όλο τον πλανήτη. Επειδή οι 
παράγοντες που προκαλούν και συντηρούν τη φτώχεια είναι πολλοί και ποικίλοι, η λύση του 
προβλήματος είναι πολύπλοκη και απαιτεί συντονισμένες ενέργειες τόσο των μεμονωμένων 
ανθρώπων όσο και των κρατών. Εντούτοις τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο, κι αν ακόμα δεν γίνεται 
να εξαλειφθεί εντελώς το πρόβλημα μπορεί να μετριαστεί αρκετά αν υπάρχει πραγματική 
θέληση από όλους. 

Αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια αποτελεσματικά πρέπει αφενός 
να συνειδητοποιήσουμε ότι αποτελεί μια τρομερή πληγή για τον ανθρώπινο πολιτισμό και 
αφετέρου να κατανοήσουμε τις παραμέτρους της. Η φτώχεια δεν είναι μια έννοια που μπορεί 
κανείς να ορίσει εύκολα. Στον καθορισμό της συμβάλλουν και ποσοτικοί και ποιητικοί δείκτες. 
Φτωχός είναι ο άνθρωπος που δεν μπορεί να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για τη ζωή του όπως 
στέγη, τροφή, ενδυμασία και γενικά αδυνατεί να βιώσει έναν αξιοπρεπή τρόπο ζωής. Σήμερα 
υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, και καθώς το 
τελευταίο  ορίζεται ως το 60% του μέσου εισοδήματος μιας χώρας, επομένως καταλαβαίνουμε 
ότι το όριο της φτώχειας διαφέρει από χώρα σε χώρα. Η φτώχεια συνδέεται και με την αδυναμία 
του ανθρώπου να συμμετάσχει στο περιβάλλον του, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό. Για να 
αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τη φτώχεια πρέπει να ανιχνευθούν και να εντοπιστούν οι 
αιτίες που την προκαλούν. 

Καταρχήν, η συσσώρευση κεφαλαίου, ο λεγόμενος καπιταλισμός είναι η βασική αιτία της 
φτώχειας. Οι ισχυροί κυρίως οικονομικά με τους μηχανισμούς που έχουν στήσει σφετερίζονται 
από  τους αδύνατους την δυνατότητα παραγωγής προϊόντων και κατ' επέκταση το χρήμα δηλαδή 
τους λαούς οδηγώντας τους στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Επιπλέον, η καταστροφή των 
γεωργικών καλλιεργειών από τα φυσικά κυρίως φαινόμενα λόγου χάρη ξηρασίες, πυρκαγιές 
οδηγεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, τους αγρότες στην φτώχεια αφού καθίσταται αδύνατη 
η εκμετάλλευση τους με σκοπό το κέρδος και κατ' επέκταση την επιβίωση τους. Ακόμη, παρά την 
μεγάλη τεχνολογική εξέλιξη, η συνειδησιακή και κοινωνική μας εξέλιξη δεν έχει φτάσει σε τέτοιο 
επίπεδο ώστε να καταστεί δυνατή η εξασφάλιση των αναγκαίων αγαθών που προέρχεται κυρίως 
από την ανεργία και συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό ο αναλφαβητισμός και η έλλειψη παιδείας. 
Λόγω της συνεχούς εξέλιξης της κοινωνίας οι ημιμαθείς, οι οποίοι μάλλον δεν έχουν την 
οικονομική δυνατότητα για περαιτέρω μόρφωση δεν πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις όσο 
αφορά το ζητούμενο επίπεδο εξειδίκευσης. Επομένως, αφενός δεν μπορούν να εργαστούν 
πουθενά και αφετέρου δεν έχουν κάποιο εισόδημα για να τους συντηρήσει. Ακόμα, η έλλειψη 
κοινωνικών και οικονομικών παροχών όπως ασφάλιση και υγειονομική περίθαλψη, σε 
συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς που δίνονται στους εργάτες ιδιαίτερα στις χώρες του 
«τρίτου» κόσμου  αποτελούν μερικές από τις σημαντικότερες αιτίες της φτώχειας. Πρόσθετα ο 
υπερπληθυσμός της γης συνέβαλε καταλυτικά στο φαινόμενο της φτώχειας. Συγκεκριμένα 
έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί έδειξαν ότι την περίοδο του 1975 ο πληθυσμός της ήταν 
περίπου 3,5 δις ενώ το 2001 ο πληθυσμός είχε ξεπεράσει τα 6 δις. Επομένως, η αριθμητική αυτή 
διαφοροποίηση οδήγησε στην φτωχοποίηση ενός μεγάλου μέρους των «κατοίκων» της γης. 
Τέλος, η οικονομική κρίση αποτελεί μια από τις σοβαρότερες αιτίες της φτώχειας, διότι 
συνδέεται άμεσα με την αύξηση της ανεργίας και τη μείωση  των μισθών. Βέβαια όλα τα 
προαναφερθέντα σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος ζωής δημιουργούν μια οικονομική 
κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος  αδυνατεί να ανταπεξέλθει και οδηγείται στη φτώχεια. 

Όλοι οι παράγοντες που προαναφέρθηκαν ως αιτία της φτώχειας έχουν τρομακτικές 
συνέπειες για τον άνθρωπο. 
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Καταρχήν, η φτώχεια οδηγεί στη ραγδαία αύξηση των ασθενειών και των θανάτων. Πιο 
συγκεκριμένα, συμβάλλει στον υποσιτισμό και στην πείνα λόγω της έλλειψης τροφίμων. 
Παράλληλα, λόγω της ανεπαρκούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης το προσδόκιμο ζωής των 
ανθρώπων είναι πολύ χαμηλό. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι οι άνθρωποι δεν έχουν την 
δυνατότητα να «συντηρήσουν» την ίδια τους τη ζωή. Πρόσθετα η φτώχεια προκαλεί σημαντικές 
φθορές στην ψυχολογία των ανθρώπων όπως κατάθλιψη και ψυχολογικές διαταραχές. Ο φτωχός 
αναπτύσσει και αισθήματα μειονεξίας αλλά και φθόνου για τους οικονομικά ευκατάστατους. 
Επιπρόσθετα, η φτώχεια συντείνει τα μέγιστα στην αύξηση των ποσοστών της βίας και της 
εγκληματικότητας διότι οι άνθρωποι είναι συχνά αναγκασμένοι να καταφεύγουν σε μικροκλοπές 
προκειμένου να επιβιώσουν. Έτσι νιώθουν και είναι παράνομοι επειδή απλά επιδιώκουν να 
εξασφαλίσουν τα προς το ζην. Θα ήταν σημαντικό να αναφερθεί ότι η φτώχεια οδηγεί στην 
απομόνωση και στην περιθωριοποίηση του ατόμου από την υπόλοιπη κοινωνία. Ο φτωχός 
παρακολουθεί την κοινωνία να εξελίσσεται μη μπορώντας να συμμετάσχει στα δρώμενα μιας 
πολιτικά, πολιτιστικά, τεχνολογικά. Έτσι μένει αποκλεισμένος από την «κοινωνία» της 
πληροφορίας που προϋποθέτει και πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, ίντερνετ. Τέλος, ο 
πληθυσμός των ανθρώπων που πλήττονται από τη φτώχεια πλήττεται και από την οικονομική 
μετανάστευση η οποία έχει ως στόχο την αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Έτσι, η κοινωνία μένει 
στάσιμη και δεν αναπτύσσεται εξαιτίας της έλλειψης του ενεργού δυναμικού της. 

Παρ' όλα αυτά υπάρχουν διάφοροι τρόποι μέσω των οποίων μπορούμε να 
αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια. 

Καταλυτική μπορεί να θεωρηθεί η λειτουργία παγκόσμιων οργανισμών όπως η Unicef που 
αποτελεί μια οργάνωση του ΟΗΕ και έχει ως γενικό στόχο την παροχή μακροπρόθεσμης 
ενίσχυσης κυρίως οικονομικής και ανθρωπιστικής βοήθειας σε οικογένειες που ζουν στις 
υποανάπτυκτες χώρες του «Τρίτου» κόσμου. Για να καταστεί αυτή η προσπάθεια δυνατή όμως 
δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπονομεύεται η λειτουργία τους από τις εκάστοτε 
κυβερνήσεις. Σημαντικό θα ήταν οι άνθρωποι να γνωρίζουν αλλά και να χρησιμοποιούν τα 
συνταγματικά κατοχυρωμένα κοινωνικά δικαιώματά τους. Καταλυτική μπορεί να θεωρηθεί η 
δημιουργία ενός κοινωνικού κράτους ή και πρόνοιας που να προβεί στην αναδιανομή και στην 
παροχή κοινωνικών υπηρεσιών όπως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Επιπρόσθετα, η 
οικονομική ανάπτυξη με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την παροχή επιδομάτων στους 
οικονομικά ασθενέστερους θα ήταν μια καλή λύση για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Τέλος, η 
εκκλησία μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην επίλυση του προβλήματος μέσω του τεράστιου 
κοινωνικού και φιλανθρωπικού έργου που ασκεί, το οποίο έχει ως στόχο την ανακούφιση των 
πασχόντων, η οποία επιτυγχάνεται μέσω των πολλών συσσιτίων που διοργανώνει κάθε μέρα. 

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι η αντιμετώπιση της φτώχειας δεν είναι κάτι ακατόρθωτο. 
Είναι κρίμα η γη να διαθέτει τόσο φυσικό πλούτο και να μην μπορούν να τον «γευθούν» όλοι οι 
άνθρωποι. Για να γίνει αυτό, όμως θα πρέπει πρωτίστως οι ισχυροί του πλανήτη να παραιτηθούν 
από την απληστία τους και τα κυριαρχικά τους ένστικτα, να συνειδητοποιήσουν ότι μια 
λογικότερη διανομή του πλούτου θα βελτίωνε τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων πράγμα που εν 
τέλει θα είχε θετικό αντίκτυπο και στους ίδιους. 
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 Θέμα έκθεσης Γυμνασίου: 

Σε λίγο καιρό πρόκειται να 

διενεργηθούν δημοτικές εκλογές. Να 

γράψετε μία επιστολή προς τον 

Δήμαρχο της περιοχής σας, στην οποία 

να του επισημαίνετε τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζει ένας μαθητής/μία 

μαθήτρια στην πόλη ή το χωριό που 

ζείτε και να του προτείνετε 

συγκεκριμένες λύσεις που θα μπορούσε 

να ακολουθήσει για την επίλυσή τους.  
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1ο Βραβείο Γυμνασίου 2013-2014: Μπένος Νικόλαος, 1ο Γυμνάσιο 
Καλαμάτας 
 

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, 

Ζώντας σε μια πόλη με ανάπτυξη, όπως η Καλαμάτα, θα ήθελα να σας εκφράσω τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς οι μαθητές και πως εσείς ως δήμαρχος θα μπορούσατε 
αν όχι να τα απαλείψετε, τουλάχιστον να τα ελαττώσετε για την καλύτερη και πιο εύρυθμη 
λειτουργία της πόλης μας.  

Αρχικά, ένα πρόβλημα που καλούνται οι μαθητές να αντιμετωπίσουν στο χώρο του 
σχολείου είναι η έλλειψη βιβλιοθηκών, άρτιων και λειτουργικών αθλητικών εγκαταστάσεων και 
εργαστηρίων που κάνουν την μάθηση ευκολότερη και πιο διασκεδαστική. Η απουσία αυτών των 
χώρων έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να μην μαθαίνουν κατάλληλα σε βάθος και έμπρακτα 
αλλά παθητικά και να αποκτούν κενά, παρ' όλη τη σκληρή προσπάθεια που καταβάλλουν οι 
εκπαιδευτικοί.  Επίσης, η απουσία τους ευνοεί την στείρα αποστήθιση και δεν παρέχουν αρωγή 
ώστε οι μαθητές να καταλάβουν με αληθινά πειράματα παρά μόνο με τη θεωρία. Αντίθετα, η 
παρουσία αυτών των εγκαταστάσεων θα πρόσφερε έναν καλύτερο τρόπο διδασκαλίας, πιο 
άμεσο και οικείο στους νέους και θα διευκόλυνε την κατανόηση δύσκολων νοημάτων και 
φαινομένων μέσω της πρακτικής εμπειρίας, της παρατήρησης, της εκτέλεσης εργασιών, μέσω της 
αυτενέργειας, της πρωτοβουλίας και της δημιουργικότητας.  

Επίσης, μιας και ζούμε στην εποχή της ατελούς τελειότητας εκεί όπου ο άνθρωπος έχει τα 
πάντα και ψάχνει να βρει την εξήγηση για όλα, τέλειο και ιδανικό θα ήταν για την εποχή μας η 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Αφού, πλέον, σχεδόν για τα πάντα χρησιμοποιούνται  νέα 
τεχνολογικά επιτεύγματα, ο μαθητής πρέπει να μάθει να τα χειρίζεται για να ικανοποιεί ανάγκες 
μαθησιακές, κοινωνικές και ψυχολογικές ώστε να μην γίνει θύμα αργότερα στην πιο ύπουλη 
χρήση τους. Αυτό θα μπορεί να γίνει με την βελτίωση της λειτουργίας και την επάνδρωση των 
εργαστηρίων πληροφορικής, καθώς και με σύγχρονα προγράμματα που θα βοηθήσουν τους 
μαθητές στην ευκολότερη και ορθή χρήση του, καθώς ο χειρισμός και η γνώση των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών είναι ένα ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο της γνώσης, της τεχνολογίας και της 
ψυχαγωγίας. 

Ένα ακόμη πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς οι νέοι στην Καλαμάτα και είναι εξίσου 
απειλητικό είναι ο περιορισμός των χώρων πρασίνου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προβάλλεται 
η ασχήμια της πόλης μας και να επιδεινώνεται το οικολογικό πρόβλημα. Έτσι, η πόλη μας 
δυσφημίζεται και η στέρηση πρασίνου δεν ωφελεί στην μακροζωία και στην καλύτερη ποιότητα 
ζωής. Επιπλέον, ως μαθητές δεν παύει να είμαστε και παιδιά που χρειάζονται χώρους, όπως τα 
πάρκα για να χαλαρώσουμε και να αποφορτιστούμε από το αποπνικτικό καθημερινό μας 
πρόγραμμα. 

Τέλος, άλλο ένα πρόβλημα είναι η ένδεια διαγωνισμών που έχουν ως κύριο άξονα την 
τέχνη και την ποίηση και η ενασχόληση των μαθητών με την τέχνη. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι οι 
νέοι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν την τέχνη ως μέσο για να εκφραστούν και να εξωτερικεύσουν 
τα αισθήματά τους. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να ενισχυθεί η δημιουργική ενασχόληση των 
μαθητών με την πολιτισμική μας κληρονομιά. Καλό και πρέπον θα ήταν να πολλαπλασιαστούν οι 
διαγωνισμοί που επιτελούνται κάθε χρόνο, να θεσπιστούν περισσότερα βραβεία και να 
απονεμηθούν έπαινοι που θα λειτουργήσουν ως ψυχολογικό κίνητρο για την καλύτερη απόδοση 
και την βέλτιστη επίδοση των μαθητών. 

Επιπλέον, τα σχολεία της πόλης μας με ευθύνη του δήμου σας, θα πρέπει να εφοδιαστούν 
με συσκευασίες τελευταίας τεχνολογίας που θα εφαρμοστούν στην διδακτική πράξη και 
μεθοδολογία ώστε να αποκτήσουμε εμείς οι μαθητές όλα εκείνα τα εφόδια που θα μας 
επιτρέψουν να προσαρμοστούμε ομαλά στα νέα τεχνολογικά δεδομένα της εποχής. 

Επιπρόσθετα, κρίνεται απαραίτητο να επαναλειτουργήσουν τα δρομολόγια από 
απομακρυσμένες περιοχές του δήμου προς όλα τα σχολεία. Είναι γνωστό ότι η μεταφορά 
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μαθητών τα τελευταία χρόνια έπαψε να υπάρχει ως θεσμός. Ευθύνη της δημαρχοντίας σας είναι 
να αναζητήσετε χρηματοδοτικές πηγές ώστε όλοι οι μαθητές του δήμου να έχουν πρόσβαση στα 
σχολικά συγκροτήματα, στη διαδικτυακή επικοινωνία και γνώση, σε πολιτιστικά γεγονότα, σε 
θεατρικά δρώμενα, σε οικολογικές εξορμήσεις, σε πνευματώδεις συζητήσεις, σε εικαστικές 
πρωτοβουλίες και τέλος σε ομαδικές-αθλητικές διοργανώσεις. 

Τέλος, κύριε Δήμαρχε, εμείς οι νέοι μπορεί να μην έχουμε δικαίωμα ψήφου, έχουμε όμως 
δικαίωμα λόγου  το οποίο δεν πρέπει ούτε να αγνοείτε, ούτε να κωφεύετε.  Εγώ προσωπικά, με 
συναίσθηση της ατομικής ευθύνης που μου αναλογεί ως μαθητής και ως σκεπτόμενος έφηβος, 
θα χαρώ να πληροφορηθώ ότι αγωνιστήκατε κατά τη διάρκεια της θητείας σας, να βελτιώσετε 
την ποιότητα και το επίπεδο της ζωής μας. Αποδείξτε μας πως είστε δήμαρχος όχι της 
πλειοψηφίας αλλά όλης της πόλης. 

                                                                                                          Σας ευχαριστώ.  

                                                                                                            Με εκτίμηση, 

                                                                                           ένας μαθητής του δήμου σας.  
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2ο Βραβείο Γυμνασίου 2013-2014: Παναγιωτοπούλου Θεοδώρα, 
Γυμνάσιο Κυπαρισσίας 

 
Κύριε Δήμαρχε, 

Όλοι γνωρίζουμε ότι σε λίγο καιρό θα διενεργηθούν δημοτικές εκλογές για την ανάδειξή 
ενός νέου δημοτικού συμβουλίου του Δήμου μας. Πιστεύω ότι τώρα, καθώς βρίσκεστε σε 
περίοδο σύνταξης του προεκλογικού σας αγώνα, ύψιστη θέση στα σχέδιά σας θα πρέπει να 
καταλαμβάνει το σχολείο. 

Είμαι μαθήτρια του Γυμνασίου και θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα σοβαρότερα 
προβλήματα που αντιμετωπίζω στην  καθημερινή μου ζωή, ελπίζοντας ότι και με τις λύσεις που 
θα σας προτείνω θα μπορέσετε να με βοηθήσετε. 

Το πρώτο βασικό πρόβλημα είναι η συνεχής πίεση που δέχομαι από το σχολείο. Οι σχολικές 
υποχρεώσεις είναι υπερβολικές το ίδιο και οι απαιτήσεις των καθηγητών που και αυτοί είναι 
αναγκασμένοι να ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Ακόμα, ο 
όγκος της ύλης που πρέπει καθημερινά να μελετώ, το ανταγωνιστικό πνεύμα που κυριαρχεί στο 
σχολείο, η βαθμοθηρία, τα συνεχή διαγωνίσματα και οι εξετάσεις την περίοδο λήξης του 
σχολικού έτους μου δημιουργούν άγχος και συνεχή ένταση. Πέραν αυτού, αυτές οι καταστάσεις, 
δεν μου αφήνουν το χρονικό περιθώριο να ασχοληθώ και με άλλα ενδιαφέροντα, να διασκεδάσω 
και να επικοινωνήσω με τους φίλους μου. Η κατάσταση επιβαρύνεται από το γεγονός ότι τα 
σχολικά εγχειρίδια είναι κακογραμμένα, χωρίς χιούμορ και φαντασία και δεν με ελκύουν. Όλη 
αυτή η κατάσταση με επιβαρύνει ψυχολογικά, καθώς νιώθω ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα 
αδιαφορεί για τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών.  

Ένα άλλο πρόβλημα, που αποτελεί για μένα μόνιμη πηγή άγχους είναι η δυσκολία 
μετάβασης στο σχολείο, λόγω της άσχημης αστικής συγκοινωνίας. Για να φτάσω στο σχολείο μου 
από την αγροτική περιοχή που μένω πρέπει να σηκωθώ πολύ νωρίς και συχνά περιμένω αρκετή 
ώρα μέσα στο κρύο ή την ζέστη για να πάρω το λεωφορείο που χρειάζομαι. Περιττό να αναφέρω 
ότι πολλές φορές φτάνω καθυστερημένη και χάνω αρκετό χρόνο από την πρώτη διδακτική ώρα, 
όμως οι καθηγητές μας προς τιμήν τους, δείχνουν κατανόηση, καθώς γνωρίζουν τον τόπο 
προέλευσής μου. Παρόλα αυτά, η κούραση και το πρωινό ξύπνημα με καταβάλλει και με 
δυσκολία παρακολουθώ τα μαθήματα με αρνητικές συνέπειες στην επίδοσή μου. Φυσικά την 
ίδια ταλαιπωρία περνώ και μετά το τέλος του σχολείου κατά την επιστροφή μου στο σπίτι μου.  

Ακόμη θα ήθελα να σας θίξω με την επιστολή μου και ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και 
προσωπικό θέμα,   που θεωρώ ότι δεν αγγίζει μόνο εμένα αλλά και πολλούς από τους 
συμμαθητές μου. Η δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνει η οικογένεια μου, μου στερεί την 
δυνατότητα να παρακολουθήσω φροντιστήρια για κάποια σχολικά μαθήματα και για ξένες 
γλώσσες. 

Τέλος, σημαντικό πρόβλημα που αφορά όχι εμένα, αλλά και όλους όσοι ζούμε σε αυτήν την 
πόλη είναι η καταστροφή του περιβάλλοντος. Η έλλειψη πράσινου, όχι μόνο στο σχολείο αλλά 
και σε όλη την πόλη, ο όγκος σκουπιδιών στους δρόμους και στους κοινόχρηστους χώρους, 
δημιουργούν ένα αποκρουστικό περιβάλλον που βλάπτει την υγεία μας, μας δημιουργεί συνεχή 
νευρικότητα ένταση και στρες και υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής μας.  

Όλα αυτά τα προβλήματα που σας προανέφερα μπορούν να αντιμετωπιστούν με την 
συνδρομή της Δημοτικής αρχής. 

Όσο αφορά την ύλη και το εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα της εκπαίδευσής μας θα 
μπορούσατε αν και δεν είναι της αρμοδιότητάς σας, όμως από την θέση ευθύνης που κατέχετε να 
κάνετε την ανάλογη εισήγηση στο Υπουργείο για να μας βοηθήσετε στον στόχο μας, που είναι η 
ποιοτική μάθηση. 

Καλό θα ήταν να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους της μεταφοράς μας έτσι ώστε οι ώρες 
άφιξης στο σχολείο και αναχώρησης να ταιριάζουν απόλυτα με το πρόγραμμα των μαθητών για 
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να μειωθεί όσο γίνεται η κούραση μας. Επιπλέον, εύκολα θα μπορούσατε να δημιουργήσετε 
ώρες μετά το σχολικό πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας και ξένων γλωσσών για τους μαθητές 
που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. 

Τέλος, επειδή θεωρώ ότι είναι έλλειψη ευαισθησίας και παιδείας να ανεχόμαστε μια πόλη 
με σκουπίδια, σας ζητώ να επιβληθείτε του θέματος και να λάβετε άμεσα μέτρα για την 
καθαριότητα της πόλης μας.  

Κλείνοντας την επιστολή μου θα ήθελα να σας τονίσω ότι εσείς, ως πολιτικός άρχοντας 
αυτού του τόπου έχετε τη δύναμη να με βοηθήσετε. Ελπίζω λοιπόν ότι δεν θα αδιαφορήσετε για 
τα προβλήματα μου αλλά θα κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες. Έτσι εξάλλου θα αποδείξετε 
έμπρακτα  ότι ενδιαφέρεστε για τους συμπολίτες σας και ότι υπηρετείτε επάξια το αξίωμά σας.  

 

                                                                                                         Με εκτίμηση, 

                                                                         Η μαθήτρια του Γυμνασίου Καλαμάτας 
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3ο Βραβείο Γυμνασίου 2013-2014: Σταθοπούλου Μαρία, 1ο 
Γυμνάσιο Καλαμάτας 

Αγαπητέ κ. Δήμαρχε,  

Με αφορμή τις επικείμενες δημοτικές εκλογές και τη συμμετοχή σας σε αυτές, σας 
επισημαίνω μερικά προβλήματα που έχω διαπιστώσει να υπάρχουν στην πόλη μας και 
επηρεάζουν ιδιαίτερα εμάς τους μαθητές. Ελπίζω οι επισημάνσεις μου να βοηθήσουν στο 
σχεδιασμό του προγράμματός σας για την επόμενη τετραετία. Εγώ, βέβαια, δεν ψηφίζω ακόμα 
αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορώ να εντοπίσω κάποιες  «αδυναμίες» στην πόλη μας. 

Κ. Δήμαρχε ζούμε σε μια όμορφη, μια ονειρεμένη πόλη. Έχουμε τη θάλασσά μας, την παλιά 
πόλη, το κάστρο, τον ποταμό Νέδοντα, τον Ταΰγετο… Η αλήθεια είναι πως με το έργο σας την 
προηγούμενη τετραετία η πόλη μας νοικοκυρεύτηκε, απέκτησε ποδηλατόδρομο, πεζοδρόμους, 
μεγάλωσε η κεντρική πλατεία, φυτεύτηκαν λουλούδια, διοργανώθηκαν πολλές και αξιόλογες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ. Υπάρχουν όμως και κάποια άλυτα ζητήματα, άλλα μεγαλύτερης και 
άλλα μικρότερης σημασίας. Θα σας παρουσιάσω στη συνέχεια κάποια απ’ αυτά και ελπίζω να 
φροντίσετε για την επίλυσή τους. 

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα είναι αυτό των απορριμμάτων. Τα πεζοδρόμια είναι 
γεμάτα από περιττώματα ζώων. Οι κάδοι απορριμμάτων συχνά ξεχειλίζουν. Σχετικά με αυτό το 
θέμα θα ήθελα να τονίσω πως είναι αναγκαία η ευαισθητοποίηση των κατοίκων της πόλης όσον 
αφορά την ανακύκλωση, την οικιακή κομποστοποίηση, την καθαριότητα και την συμμετοχή στον 
καθαρισμό της πόλης. Αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων 
στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, με την τοποθέτηση περισσότερων κάδων και το συχνότερο 
άδειασμά τους, με την τελική οριοθέτηση του σκουπιδότοπου και γενικά με την ανάδειξη της 
σημαντικότητας του προβλήματος τόσο για την υγεία όσο και για την αισθητική των πολιτών 
αλλά και την οικονομία του τόπου. Καλό θα ήταν να μην υπήρχαν κάδοι έξω από τα σχολεία γιατί 
τους καλοκαιρινούς μήνες και τις μέρες απεργίας των εργατών καθαριότητας η δυσοσμία είναι 
ανυπόφορη. Επίσης, στην παλιά πόλη που τις νύχτες κατακλύζεται από κόσμο, συνεργεία του 
δήμου θα πρέπει από τις πρώτες πρωινές ώρες καθημερινά να καθαρίζουν τους δρόμους και τις 
εισόδους των δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων. 

Άλλο πρόβλημα είναι οι λακκούβες στον δρόμο και η συγκέντρωση των νερών της βροχής. 
Όταν βρέχει, οι δρόμοι πλημμυρίζουν και δεν μπορούμε να πάμε στο σχολείο. Οι απρόσεκτοι 
οδηγοί εκτοξεύουν τα λασπόνερα από τις λακκούβες πάνω μας!!! Θα σας παρακαλούσα, λοιπόν, 
να ενδιαφερθείτε για την επισκευή των δρόμων της πόλης μας και την τοποθέτηση νέας 
ασφάλτου. Επίσης τα νερά της βροχής με κάποιο τρόπο θα πρέπει να βρίσκουν το δρόμο για τη... 
θάλασσα πιο γρήγορα. Ακόμα, οι δρόμοι που οδηγούν στα χωριά του δήμου Καλαμάτας, δεν 
έχουν λευκή γραμμή δεξιά και αριστερά με αποτέλεσμα τη νύχτα καθώς δεν υπάρχει και 
φωτισμός, να γίνονται επικίνδυνοι. 

Κ. Δήμαρχε, στο σχολείο μας δεν υπάρχει ειδική ράμπα για την στάθμευση των ποδηλάτων 
μας. Έτσι αναγκαζόμαστε να δένουμε τα ποδήλατά μας στα κάγκελα του σχολείου και συχνά να 
τα χάνουμε. Σας παρακαλώ να μεριμνήσετε για την τοποθέτηση ειδικής τάμπας. Επίσης, το 
μεσημέρι που τελειώνουμε το σχολείο και πολλοί μαθητές κινούνται στην οδό Φαρών, υπάρχει 
κίνδυνος ατυχήματος. Για το λόγο αυτό, καλό θα ήταν να υπάρχει καθημερινά σχολικός 
τροχονόμος και να τοποθετηθούν πινακίδες που να ενημερώνουν τους οδηγούς για την ύπαρξη 
του σχολείου και να επιβάλλουν χαμηλό όριο ταχύτητας. 

Θέλω να σας παρακαλέσω ακόμα για κάποια άλλα ζητήματα. Νομίζω πως δεν είναι σωστό 
κεντρικά μαγαζιά στην πόλη μας να έχουν ξένα ονόματα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να παρέμβετε σε 
αυτό το θέμα αλλά σας θερμοπαρακαλώ να το προσπαθήσετε. Δεν ξέρουν όλοι οι Καλαματιανοί 
ξένες γλώσσες... Η γλώσσα μας με ιστορία τόσων αιώνων προσφέρει πολλές επιλογές για 
ονοματοθεσία, δεν μας χρειάζονται τόσες ξένες. Είναι προσβολή για τους προγόνους μας αλλά 
και για τους σύγχρονους Έλληνες. Τουλάχιστον ας υποχρεωθούν να έχουν δίγλωσσες επιγραφές. 
Ακόμα να φροντίσετε τα πεζοδρόμια να μην είναι κατειλημμένα από τραπέζια και καρέκλες έτσι 
ώστε να μπορούν να περπατούν σε αυτά με ασφάλεια οι πολίτες. 
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Κ. Δήμαρχε, η πόλη μας τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μεγάλη πρόοδο στα πολιτιστικά. 
Παρόλα αυτά είναι αναγκαίο να γίνουν περισσότερες ενέργειες ώστε να κατακτήσει μια ακόμα 
υψηλότερη θέση στις πολιτιστικά αναπτυγμένες πόλεις της χώρας αλλά και για την εξασφάλιση 
της ποιοτικότερης διαβίωσης των κατοίκων. Μια καλή αρχή θα ήταν αν ανανεωθούν 
εγκαταστάσεις και υπηρεσίες. Για παράδειγμα, η βιβλιοθήκη και το Κέντρο Νέων της πόλης, αν 
και επιτελούν έργο, δεν έχουν αναγνωριστεί όπως θα έπρεπε αφού οι περισσότεροι δεν 
γνωρίζουν την ύπαρξή τους. Αναγνωρίζω πως στην πόλη γίνονται πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις 
από το φεστιβάλ χορού, έως το καρναβάλι, από τις θεατρικές παραστάσεις έως τις εκθέσεις 
λουλουδιών και τοπικών προϊόντων στο πάρκο του Ο.Σ.Ε. Νομίζω όμως ότι θα μπορούσαν να 
πραγματοποιούνται περισσότερες εκδηλώσεις για τους νέους. 

Κ. Δήμαρχε, φυτέψτε λουλούδια σε κάθε πλατεία και πάρκο. Παρακινήστε τους γείτονες 
όπου δεν μπορούν να φτάσουν οι δημοτικοί υπάλληλοι να αναλάβουν αυτοί την φροντίδα τους. 
Η πόλη μας διαθέτει πολλά πάρκα και γενικά χώρους για πράσινο. Είναι ντροπή για όλους μας να 
χρησιμοποιούνται μόνο ως αφοδευτήρια των τετράποδων. Η πόλη ανήκει σε όλους... Αν την 
αγαπούσαμε, η Καλαμάτα θα ήταν καλύτερη. Η φύση την έχει προικίσει με περίσσιες ομορφιές, 
εμείς συχνά της χαρίζουμε την αδιαφορία μας. Τοποθετήστε στην είσοδο της πόλης και σε 
κεντρικά σημεία πινακίδες με όλα τα αξιοθέατα της πόλης. 

Κ. Δήμαρχε, προστατέψτε το ιστορικό κέντρο της πόλης μας. Η παλιά Καλαμάτα πρέπει να 
διατηρήσει το παραδοσιακό της χρώμα. Ωραία τα μπατάκια και τα καφέ, τα ταβερνεία και τα 
σουβλατζίδικα, τι θα είναι όμως η πλατεία 23ης Μαρτίου χωρίς τα καπελάδικα; Χωρίς τα 
μαγαζάκια με τους ξηρούς καρπούς και τα μπαχαρικά; Επίσης στον όμορφο πεζόδρομο της πόλης 
υπάρχουν πολλά ετοιμόρροπα κτίρια, γεμάτα σκουπίδια. Φροντίστε να καλύψετε την πρόσοψή 
τους με... ζωγραφιές παιδιών της δημοτικής σχολής ζωγραφικής ή των σχολείων της πόλης... Έτσι 
οι σκουπιδότοποι στην καρδιά της πόλης θα αλλάξουν... χρήση και αισθητική. 

Κ. Δήμαρχε, προσπάθησα να σας αναδείξω μερικά προβλήματα της πόλης μας και να σας 
προτείνω κάποιες λύσεις. Αγαπώ την πόλη μου, νοιάζομαι για την κάθε γωνία της, παρατηρώ, 
επισημαίνω, προτείνω... 

Εύχομαι να πετύχετε στις προσεχείς εκλογές και να συμπεριλάβετε τις προτάσεις μου στο 
μελλοντικό σας πρόγραμμα. Η μέχρι τώρα θητεία σας στο δήμο έδειξε πως έχετε άποψη, διάθεση 
και αγάπη για την πόλη μας. 

Ευχαριστώ για το χρόνο σας και είμαι στη διάθεσή σας να προσφέρω εθελοντικά τη 
βοήθειά μου όπου μου ζητήσετε. 

Με αληθινή εκτίμηση,  

Μαρία Σταθοπούλου 
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Βραβευμένες Εκθέσεις 

Λυκείου  

 

2013-2014 

 

 Θέμα έκθεσης Λυκείου: 

Στο πλαίσιο του πρόσφατου εορτασμού 

της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου 

σας ανατέθηκε από τον υπεύθυνο ύλης 

του περιοδικού του σχολείου σας να 

γράψετε ένα άρθρο, στο οποίο αφού 

συγκρίνεται τις δυσκολίες και τους 

κινδύνους που αντιμετώπισε τότε ο 

Ελληνισμός και που αντιμετωπίζει και 

σήμερα, να επισημάνετε την επιτακτική 

ανάγκη που προκύπτει, να αναδείξουμε 

ως αντίδοτο τον πατριωτισμό μας. Με 

ποιούς τρόπους θα μπορέσουμε να 

πραγματοποιηθεί αυτό; Ποιές 

προυποθέσεις απαιτούνται για την 

καλλιέργεια ενός γνήσιου πατριωτικού 

πνεύματος;  
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1ο Βραβείο Λυκείου 2013-2014: Παναγιωτακόπουλος Παναγιώτης, 
Εκαιδευτήρια Μπουγά 

 
Αποτελεί αδιαφιλονίκητη αλήθεια πως η ιστορία ενός λαού καθορίζει σε μεγάλο ποσοστό 

τη θέση του στη διεθνή κονίστρα. Γραμμένη άλλοτε με αίμα και άλλοτε με πιο ήπια χρώματα, 
αποτελεί φάρο για αποφυγή «κακοτοπιών» και κάποτε, με την επανάληψή της, σαφή απόδειξη 
της επιπολαιότητας των ανθρώπων. Κάθε λαός έχει τη δική του και από αυτόν τον κανόνα δε θα 
μπορούσαμε να εξαιρεθούμε και εμείς οι Έλληνες. 

Η γεωγραφική θέση της χώρας αλλά και οι πράξεις ή παραλήψεις μας, μαζί με το σαράλι 
της διχόνοιας που μας κατατρώει χρόνια τώρα, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνταν για να ζήσουμε ως λαός την τραγική εμπειρία των υποδούλων, και όχι μόνο μία 
φορά! Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τουρκική σκλαβιά της οποίας τόσο η διάρκεια όσο 
και η βιαιότητα μας κράτησε καθηλωμένους στον πάτο της πολιτισμικής, και όχι μόνο, εξέλιξης. 

Με αφορμή τον πρόσφατο γιορτασμό για την συμπλήρωση 193 χρόνων από την έναρξη της 
επανάστασης για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού, δε θα ήταν άσκοπη μια μικρή αναφορά 
στους κινδύνους που τότε μας απείλησαν. Άλλωστε, είπαμε πως ένας λαός που δεν θυμάται την 
ιστορία του είναι, συχνά, υποχρεωμένος να την ξαναζήσει... 

Πέρα από τις απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό, απειλήθηκε τότε η εθνική μας ύπαρξη. 
Κατατροπώθηκε η περηφάνια μας, υποτιμήθηκε η αγωνιστικότητά μας και υποσκελίστηκε ο 
ρόλος μας στα Βαλκάνια και όχι μόνο. Η απουσία παιδείας σε συνδυασμό με τα σχέδια 
αφελληνισμού των κατακτητών καλλιέργησαν το ραγιαδισμό, ενώ δεν έλειψαν και οι εμφύλιες 
διαμάχες. Η σκλαβιά μάς μετέτρεψε σε θηρία, στα αυτιά των οποίων δεν έφτανε εύκολα το 
πολεμικό σάλπισμα του Ρήγα Φεραίου και η απαίτηση του Ανώνυμου Έλληνος για Ελληνική 
Νομαρχία. Ο μουσουλμανικός πυρετός απείλησε τα χριστιανικά μας ήθη και το παιδομάζωμα 
αποτέλεσε πολύχρονο εφιάλτη. Η οικονομική αφαίμαξη, η παράλληλη καταστροφή των γόνιμων 
εδαφών μας και η «απενεργοποίηση» των πλοίων μας, καθυστέρησε ή έκανε αδύνατη την 
οικονομική μας ανόρθωση και μας υποχρέωσε σε εξωτερικό δανεισμό, που επέτρεψε στους 
δανειστές μας την ενεργό συμμετοχή τους στα εσωτερικά τεκταινόμενα με το «αζημίωτο» 
βέβαια. 

Αν όλα όσα ανέφερα σας θυμίζουν κάτι από τη σημερινή μας πραγματικότητα, μάλλον δεν 
έχετε κάνει λάθος. Τόσα χρόνια μετά οι σειρήνες της πραγκοσμιοποίησης έχουν αρχίσει το 
παραπλανητικό τους τραγούδι. Δεν είναι πλέον ανατολίτικης προέλευσης αλλά καθίστανται το 
ίδιο επικίνδυνες. Απειλούν την εθνική μας αξιοπρέπεια και μας θυμίζουν πως πρέπει να 
ξενασκύψουμε το κεφάλι. Μας υποχρεώνουν στην εκμάθηση μιας κοινής ευρωπαϊκής γλώσσας 
πριν καλά-καλά ριζώσει μέσα μας το ελληνικό αλφάβητο. Μας εξοικειώνουν με ρυθμούς 
ευρωπαϊκούς όταν ακόμα τα πόδια μας, αυτοδίδακτα θαρρείς, υποκλίνονται στους ήχους του 
ζεϊμπέκικου και κυρίως μας δανείζουν χρήματα για να σώσουμε μια αξιοπρέπεια που πρόθυμα 
τη θυσιάζουμε στο βωμό του ωχαδερφισμού και της ατομικής προβολής... 

Όμως, ο τόπος μας αγαπιέται πολύ... με υπομονή και περηφάνια. Σε κάθε προσπάθεια 
υποσκελισμού του υπάρχει αντίδοτο. Λέγεται πατριωτισμός και είναι ανέξοδος. Ταυτίζεται με την 
απόλυτη πίστη και αφοσίωση του καθενός μας στα ιδεώδη του έθνους στο οποίο ανήκει, χωρίς 
καμιά διάθεση περιφρόνησης ή υποτίμησης των ιδεωδών άλλων εθνών. Φυτρώνει στη ψυχή 
κάθε ανθρώπου και καλλιεργείται με το σεβασμό και τη γνώση. Διδάσκεται στα σχολεία μέσα 
από βιβλία ιστορίας που ούτε παραποιούν ούτε αποκρύπτουν την αλήθεια. Προκόβει όταν 
ενισχύεται από μια ανθρωπιστική παιδεία που εφοδιάζει τα άτομα με ηθικές αξίες και 
διασφαλίζει την εθνική ταυτότητα και κληρονομιά με ενίσχυση των πολιτιστικών μας στοιχείων, 
προκειμένου να συμβάλλει στη δημιουργία ενός οικουμενικού πολιτισμού, μιας παγκόσμιας 
κοινωνίας. 

Ενισχύεται, επίσης, από την οικογένεια με την προβολή ανθρωπιστικών αξιών, όπως ο 
σεβασμός, η φιλαλληλία και η ανεκτικότητα. Θωρακίζεται από το ευρύτερο κοινωνικό 
περιβάλλον, όταν αυτό προτάσσει το συλλογικό καλό, έναντι του ατομικού. Διαδίδεται από τα 
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Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, κάθε φορά που προωθούν τα εθνικά ιδανικά στα πλαίσια της 
ισότητας των ανθρώπων. Ανανεώνεται δημιουργικά από τους πνευματικούς ανθρώπους που δεν 
σταματούν να τονίζουν αυτό που πρώτος ο Σαρλ ντε Γκώλ υποστήριξε, λέγοντας πως 
πατριωτισμός είναι όταν κανείς βάζει πάνω απ’ όλα την αγάπη για τη χώρα του, ενώ όταν βάζει 
πάνω απ’ όλα το μίσος του για άλλες χώρες περνά στον εθνικισμό! 

Σε μία εποχή, λοιπόν, που οι αξίες του πνεύματος καταποντίζονται, η εγρήγορση των λαών, 
ιδιαίτερα των μικρών χωρών, στα πλαίσια μιας ενωμένης Ευρώπης χωρίς σύνορα, αποκτά 
βαρύνουσα σημασία. Η φιλοπατρία γίνεται ο αναχαιτιστικός μηχανισμός κάθε προσπάθειας 
αφανισμού απ’ όπου και αν αυτή προέρχεται. 
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2ο Βραβείο Λυκείου 2013-2014: Μπένου Χρυσούλα, 1ο ΓΕΛ 
Καλαμάτας 

 
Ελλάδα του πνεύματος ή του αίματος;  

Ο ετήσιος εορτασμός της συμβολικής επετείου της Εθνεγερσίας του 1821 μοιάζει να είναι 
θρήνος, ύμνος αλλά και περίσκεψη. 

Θρήνος για τις ανθρώπινες ζωές, που η θυσία τους υπήρξε το πιο βαρύ τίμημα της εθνικής 
λευτεριάς που ενωμένοι και στρατευμένοι πολέμησαν και υπερασπίστηκαν υψηλές αξίες και 
ιδανικά, όπως την ελευθερία και τη δικαιοσύνη, γεγονός που τους κατατάσσει στο πάνθεον των 
αθανάτων ηρώων και κατά συνέπεια καταγράφονται με χρυσά γράμματα στις σελίδες, τις 
δοξασμένες και λαμπρές, της Ιστορίας μας. Καθώς «όλοι σκοτώθηκαν και κανένας δεν πέθανε», 
γιατί όλοι ζουν στη μνήμη και στη συνείδηση των συμπατριωτών τους ως φωτεινά παραδείγματα, 
λαμπροί δρομοδείκτες, ηρωικά πρότυπα που διαφωτίζουν τις ψυχές των νέων, εμπνέουν τα 
οράματά τους και αποπνέουν σεβασμό, τιμή και ανδρεία για την εθελοθυσία τους. 

Ύμνος για το επικό γεγονός που συγκλόνισε τον Ελλαδικό χώρο και ακόμα τους 
ρομαντικούς της Ευρώπης και είχε νικηφόρα έκβαση για την Ελλάδα, καθώς μέσα σε ένα αντίξοο 
κλίμα έγραψε ο μικρός γεωγραφικά αλλά μεγάλος ηθικά ελληνικός λαός την επελευθερωτική του 
ιστορία, το ηρωικό του σάλπισμα και τον πολυμέτωπο αγώνα ενάντια στον ανατολίτη κατακτητή, 
που αποτελούν παρακαταθήκη των προγονικών του καταβολών, χρονολογούμενα από τις 
ιστορικές μάχες των Θερμοπυλών και της Σαλαμίνας. 

Περίσκεψη για τις γενεσιουργές δυνάμεις που ώθησαν το υπόδουλο Γένος προς την 
αποτίναξη του τετρακοσαετούς τουρκικού ζυγού, την προετοιμασία της και τη διεξαγωγή της με 
τέτοιο μένος, δύναμη και πίστη, που αποτελούν σύμβολα και ορόσημα της παγκόσμιας ιστορίας. 

Οι ήρωες μας αυτοί υπήρξαν μάρτυρες και αγωνιστές, σημαιοφόροι και οραματιστές της 
ελευθερίας που εμείς σήμερα απολαμβάνουμε πολυδύναμα τόσο άμεσα και εύκολα, ώστε να 
ξεχνούμε πως η ελευθερία δεν δωρίζεται, κερδίζεται, είναι πιο πολύ κατάκτηση παρά προσφορά. 
Στα χρόνια αυτά όπου όσο η συναίσθηση της ανελευθερίας ήταν εντονότερη αναλόγως και η 
συνείδηση της ελευθερίας ήταν βαθύτερη, τόσο πιο νοσταλγικό και ποθητό πρόβαλε το όραμα 
της λευτεριάς. Στο όνομά της αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν οι ήρωες του ‘21. Γι’ αυτό είναι 
ευαίσθητη και υπερήφανη και δεν δέχεται νοθεύσεις και παραχαράξεις. 

Τα χρόνια εκείνα, η διεθνής πολιτική συγκυρία ήταν δυσμενής για την προετοιμασία, την 
έναρξη και την έκβαση του απελευθερωτικού μας αγώνα. Το ξέσπασμα της ελληνικής 
επανάστασης κινητοποίησε πολύ γρήγορα το σύνολο της ευρωπαϊκής διπλωματίας, αν και δεν 
ήταν καθόλου εύκολο για τις Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής – Αγγλία, Γαλλία, Αυστρία, Ρωσία, 
κράτη που αποτελούσαν από κοινού τη λεγόμενη «Ιερή Συμμαχία» - να ενθαρρύνουν 
απροκάλυπτα ένα απελευθερωτικό κίνημα υπέρ της Ελλάδας. Η πρώτη τους αντίδραση ήταν να 
το καταδικάσουν με τη συνθήκη της Λιουμπλιάνας. Στη συνέχεια, όμως, αποφάσισαν να 
προσφέρουν τη βοήθειά τους για την επίλυση του ελληνικού ζητήματος, διότι αντιλήφθηκαν ότι 
από την ελληνική επανάσταση θα μπορούσαν να αποκομίσουν πολλά και μεγάλα γεωπολιτικά 
οφέλη. Υπήρχε όμως και η Αυστρία, με τον καγκελάριο Μέττερνιχ, μέλος και αυτής της Ιερής 
Συμμαχίας, η οποία σε αντίθεση με τα προηγούμενα κράτη παρέμενε σταθερά εχθρική απέναντι 
προς την ιδέα της Επανάστασης των Ελλήνων, αφού εναντιωνόταν στα συμφέροντα και τις 
πολιτικές βλέψεις της. Το αντίξοο, όμως, αρχικά ευρωπαϊκό κλίμα άρχισε σταδιακά να 
μεταβάλλεται σε φιλελληνικό κλίμα. Και ο αγώνας μας από κίνημα ελληνικό, έγινε σκίρτημα 
υπερεθνικό, πόθος παγκόσμιος, στόχος οικουμενικός. 

Στη σύγχρονη εποχή, όμως, οι κίνδυνοι που καλείται, «de facto» και «de iure» να 
αντιμετωπίσει ο ελληνισμός είναι πολλαπλοί, πολυσύνθετοι και απειλητικοί. Αρχικά η πολιτική 
αστάθεια, η παρατεταμένη οικονομική κρίση και δυσπραγία στερούν το δικαίωμα της 
αυτοδιάθεσης του λαού μας και αποτελούν αδιαμφισβήτητες αλήθειες και δραματικές 
διαπιστώσεις που μπορούν να βλάψουν τα εθνικά μας συμφέροντα. Παράλληλα, με την 
πολιτιστική εξάρτηση και υποδούλωση που προκάλεσαν η οικονομική εξάντληση της χώρας, η 
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άκριτη ξενομανία και ο στείρος μιμητισμός των Ελλήνων, ο Νεοέλληνας απεμπόλησε την εθνική 
του ταυτότητα, ιδιαιτερότητα και συνείδηση, καθώς η μαζική εισβολή ξένων πολιτιστικών 
στοιχείων διαφθείρει τη γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα της χώρας. 

Ακόμη, απειλείται η εδαφική μας ακεραιότητα, καθώς οι εδαφικές βλέψεις και προκλήσεις 
στη χώρα μας από όμορες χώρες είναι συχνές και συνεχείς. Η θέση της εξάλλου τις ευνοεί, αφού 
είναι σημείο νευραλγικό, σταυροδρόμι Ανατολής- Δύσης. Ας μην ξεχνάμε το θέμα της 
Μακεδονίας, των μειονοτικών πληθυσμών στη Θράκη και τη παραβίαση του εναέριου και 
θαλάσσιου χώρου απ’ τους Τούρκους. Σε συνδυασμό με το πρόβλημα της πληθυσμιακής 
συρρίκνωσης και της ολιγογονίας, εφόσον στη χώρα μας υπάρχει έντονο πρόβλημα 
υπογεννητικότητας, μεγιστοποιείται η προηγούμενη απειλή. 

Τελευταίο φαινόμενο κοινωνικής παθογένειας είναι ο καταναλωτισμός που αναδεικνύεται 
ως νοοτροπία και έμπρακτος ριζοσπαστικός ατομοκεντρισμός που έχει εξαλείψει την ανάγκη του 
«ανήκειν». Έτσι, η αίσθηση της πατρίδας διασώζεται μόνο στην ψυχολογική επένδυση που 
επιτελείται στις εθνικές αθλητικές μας εκπροσωπήσεις. 

Μέσα στους σύγχρονους ομιχλώδεις καιρούς του υλικού κόρου και του ηθικού ζόφου, 
λοιπόν, καλείται πάλι ο πνευματικός ελληνισμός να ξαναδώσει στη κατατρομοκρατημένη 
ανθρωπότητα τις έννοιες τις ηθικές, τις αξίες και τις αρετές που θα οδηγήσουν τον άνθρωπο στις 
πνευματικές επάλξεις, στην ηθική του αναγέννηση, στην πολιτισμική του αναβάθμιση, στην 
αισιόδοξη ατένιση του μέλλοντος. 

Αυτό θα υλοποιηθεί στα όρια της πατρίδας και στο ζωτικό χώρο του απανταχού 
ελληνισμού, καθώς είναι το απαραίτητο πλαίσιο της ανθρώπινης ζωής, αφού ο άνθρωπος 
γεννήθηκε βέβαια εφήμερος, δε γεννήθηκε όμως μετέωρος. Ο καθένας έχει μια πατρίδα που 
σέβεται, αγαπά και υπερασπίζεται, απαλλαγμένος από νοσηρούς εθνικισμούς και σοβινιστικά 
ξεστρατίσματα. Άλλωστε, όλες οι πανανθρώπινες αξίες, τα οράματα και τα ιδανικά, οι θεσμοί και 
οι φιλοσοφικές βιοθεωρίες εκκολάφθηκαν, καλλιεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν στην 
αρχαιοελληνική διανόηση, στα προγονικά μας εδάφη και διαφωτίζουν τη σύγχρονη σκέψη και 
πρακτική. 

Μέσα στην αχανή, λοιπόν, πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη ευρωπαϊκή πατρίδα, μέσα στην 
Ευρώπη των πολλών εθνοτήτων και των συνακόλουθων ιδιαιτεροτήτων, η αρχιτεκτονική του 
νέου πατριωτισμού αποτελεί αναπόδραστη ανάγκη. 

Ωστόσο, δεν μπορεί να οικοδομηθεί σε σαθρές βάσεις. Ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, οι 
ανίερες συμμαχίες ακραίων πολιτικών παρατάξεων δεν έχουν καμία σχέση με την επιτακτική 
πολιτιστική ανάγκη, αλλά και ηθική αναγκαιότητα της διατήρησης μιας ιστορικής ταυτότητας και 
επαναχάραξης κοινής πορείας για το μέλλον. Μόνο η γνήσια πατριδολατρία του Νεοέλληνα, η 
συνείδηση της φυλετικής ιδιοσυγκρασίας και της πολιτιστικής του ιδιαιτερότητας θα τον 
βοηθήσει να μην χάσει την ελληνικότητά του, να μην μεταλλάξει τις προγονικές του αρετές, να 
μην απεμπολήσει την αυθεντική του φυλετική ταυτότητα.  

Η σωστή φιλοπατρία προϋποθέτει σωστούς πατριώτες, πολίτες δηλαδή με εθνική 
συνείδηση, εθνικές ανησυχίες, εθνικές ευαισθησίες και εθνικά οράματα. Έλληνες πολίτες και 
κοσμοπολίτες που πιστεύουν πως η συγγένεια του πνεύματος είναι ανώτερη από εκείνη του 
αίματος, που θεωρούν πως το να είναι κανείς Έλληνας είναι πιο πολύ θέμα αγωγής παρά 
καταγωγής. Που θεωρούν ελληνικό ό,τι είναι αληθινό, που εμπνέονται από το παρελθόν για να 
οικοδομήσουν με τα δυναμογόνα του στοιχεία ένα ευοίωνο μέλλον χωρίς κηρύγματα μίσους, 
εγωλατρικές νοοτροπίες, υλιστικές συμπεριφορές και αλαζονικές χρησιμοθηρικές πολιτικές. 

Τέλος, η Ελλάδα υπήρξε πνευματικός φωτοδότης, πολιτιστικός προικοδότης της Ευρώπης 
και μπορεί η Ελλάδα να ανήκει γεωγραφικά στην Ευρώπη, όμως η Ευρώπη ανήκει πολιτισμικά 
και αξιακά στην Ελλάδα. Έτσι, η Ελλάδα με τα ισχυρά αμυντικά αντισώματα που διαθέτει, καθώς 
πέρα από πατρίδα, πέρα από τόπος είναι πιο πολύ τρόπος ζωής, καλείται, μέσα στο γενικότερο 
κλίμα των ποικίλων ανακατατάξεων, να της δώσει και όραμα. Το όραμα αποτελεί διαπιστευτήριο 
για τη νέα φιλόδοξη και μεγαλειώδη πορεία προς την τρίτη χιλιετία, που θα αναδείξει το γνήσιο 
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πατριωτικό πνεύμα του Έλληνα, το ευρωπαϊκό του πρόσωπο και θα προσδώσει στην 
ανθρωπότητα την αίγλη της ανθρωπιάς που τόσο πολύ έχει ανάγκη. 

Ο Ελληνισμός, η ομογένεια, οι Έλληνες έχουν πετύχει πολλά. Μπορούμε να πετύχουμε 
ακόμα περισσότερα αν η ομόνοια, η αλληλεγγύη και η αγαστή σύμπνοια επιστρέψει στις καρδιές 
μας, στις διεκδικήσεις μας, στους στόχους μας, στις προσδοκίες μας. Είναι η κατάλληλη στιγμή να 
αναδειχθεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ελλάδας και των ανά την υφήλιο Ελλήνων για να μην 
λησμονηθεί το παρελθόν και η προσφορά μας. Ευχή και ευθύνη όλων μας είναι η επιστροφή σε 
όλες εκείνες τις αξίες που λανθάνουν στα φυλετικά μας χρωμοσώματα και αποτελούν το άλας 
του παγκόσμιου πολιτισμού. 
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3ο Βραβείο Λυκείου 2013-2014: Κοτσωνή Δανάη- Χαρίκλεια, 
Εκπαιδευτήρια Μπουγά 
 

Η Ελλάς σ’ εμάς  

Η φετινή παρέλαση της 25ης Μαρτίου ήταν πιο παράξενη από κάθε άλλη φορά. Όσοι 
βρεθήκατε εκεί, δεν νομίζω να διαφωνήσετε μαζί μου. Τα πανό των σωματείων με τα κόκκινα 
γράμματα, τα συνθήματα που ακούγονται στη διάρκεια της παρέλασης και τα μικροεπεισόδια 
που σημειώθηκαν μετά το τέλος της, μαρτυρούσαν την ένταση και τον αναβρασμό. Αλλά, 
περισσότερο απ’ όλα, τα πρόσωπα των ανθρώπων: ψυχρά, κουρασμένα, αδιάφορα για το νόημα 
της παρέλασης, με μάτια που κοιτούσαν χωρίς να βλέπουν. «Θολωμένα» από τα προβλήματα και 
το άγχος. Μπορούμε, λοιπόν, να ισχυριστούμε πως ο πατριωτισμός στην Ελλάδα πήγε... 
περίπατο; Κι αν ναι, είναι η κατάλληλη στιγμή να τον απεμπολήσουμε; Είναι άραγε τόσα πολλά 
αυτά που χωρίζουν τις δύσκολες και επικίνδυνες στιγμές που αντιμετώπιζε το 1821 και σήμερα ο 
ελληνισμός; 

Αδιαμφισβήτητα, διαφορές υπάρχουν. Μια από τις βασικότερες είναι πως στην σύγχρονη 
εποχή η εθνική μας ομοιογένεια είναι σαφώς μεγαλύτερη από εκείνη επί τουρκοκρατίας. Ύστερα 
από τετρακόσια χρόνια κάτω από τον οθωμανικό ζυγό, ήταν επόμενο πολλοί Έλληνες να 
διασκορπιστούν στο εξωτερικό – κυρίως στις χώρες της Εσπερίας – αλλά και στην ίδια τη χώρα να 
αναμειχθούν με τον ντόπιο πληθυσμό άλλες εθνικές ομάδες, κατά κύριο λόγο Τούρκοι και 
Αρβανίτες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα νησιά του Αργοσαρωνικού και η Θήβα 
όπου τα ποσοστά των Αρβανιτών ήταν ιδιαίτερα υψηλά. Αυτή η έλλειψη εθνικής ομοιογένειας 
λειτουργούσε διασπαστικά προς την ενότητα των Ελλήνων και καθιστούσε πιο δύσκολη την 
οργάνωση του επαναστατικού αγώνα. Αντίθετα, σήμερα, παρά το μεγάλο ποσοστό μεταναστών 
και λαθρομεταναστών, τα στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν πως η εθνολογική σύσταση της 
χώρας αποτελείται κυρίως από Έλληνες.  

Εξίσου σημαντική διαφορά αποτελεί το είδος του «εχθρού» που καλούμαστε να 
αντιμετωπίσουμε σε καθεμιά από τις δύο περιπτώσεις. Όταν οι Έλληνες επαναστάτησαν το 1821, 
σήκωναν το τουφέκι πρόσωπο με πρόσωπο, διεκδικώντας την ελευθερία που για τέσσερις αιώνες 
περίπου στερήθηκαν. Σήμερα η κατάσταση είναι εκ διαμέτρου αντίθεση. Οι πόλεμοι του 
σύγχρονου ελληνισμού «κρύβονται» πίσω από όμορφα λόγια, φορούν χαμογελαστά προσωπεία 
και ακριβά κουστούμια ή, το χειρότερο, μας είναι παντελώς άγνωστοι. Η πολυπλοκότητα της 
κοινωνίας του 21ου αιώνα, καθιστά πλέον δύσκολο έως αδύνατο να γνωρίζει κανείς από τι 
αποτελείται. Με δυο λόγια, οι σημερινοί μας εχθροί είναι κρυφοί, υποχθόνιοι και γι’ αυτό 
περισσότερο ύπουλοι. 

Μολαταύτα, μια πιο προσεκτική ματιά φανερώνει πως ορισμένες δυσκολίες και κάποιοι 
κίνδυνοι είναι διαχρονικοί για τους Έλληνες. Για παράδειγμα, μια από τις μεγαλύτερες αδυναμίες 
μας ως έθνος είναι ο μικρός, συγκριτικά με άλλους λαούς, αριθμός μας. Ας μη γελιόμαστε ζούμε 
σε μια χώρα μικρή, «ένα πέτρινο ακρωτήρι στη Μεσόγειο», όπως είπε ο Σεφέρης στην περίφημη 
ομιλία του στην Στοκχόλμη και υπάρχουν έθνη στην υφήλιο που υπερέχουν αριθμητικά, 
οικονομικά, τεχνολογικά, στρατιωτικά από εμάς. Όπως, λοιπόν, επί τουρκοκρατίας έμοιαζε άθλος 
να διατηρήσει η μικρή Ελλάδα ζωντανό τον πολιτισμό και ακέραιη την εθνική της υπόσταση, έτσι 
και σήμερα μοιάζει τιτάνιο έργο να αντισταθούμε στο παλιρροϊκό κύμα της παγκοσμιοποίησης 
και τον εξανδραποδισμό που συχνά αυτή συνεπάγεται. Αξιοσημείωτη παρατήρηση: τότε τα 
καταφέραμε... 

Επιπλέον, διαπιστώνουμε με πικρία πως ο μεγαλύτερος ίσως κίνδυνος που απειλεί τους 
Έλληνες ο διχασμός δεν έπαψε να υφίσταται. Το 1824, κι ενώ η Επανάσταση βρισκόταν ακόμη σε 
εξέλιξη, ο δανεισμός της Ελλάδας από Αγγλία αποτέλεσε την αφορμή για την πρώτη εμφύλια 
διαμάχη μεταξύ Ελλήνων, που λίγο έλειψε να «τινάξει στον αέρα» τον Αγώνα. Σε αυτό 
συνετέλεσε η έντονη επιθυμία πολλών αγωνιστών να καταλάβουν θέσεις εξουσίας στο ελληνικό 
κράτος, μολονότι αυτό δεν είχε καν συσταθεί ακόμα!  
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Η διχόνοια, το «σαράκι του λαού μας», όπως την αποκαλεί ο Μάριος Πλωρίτης, δεν έπαψε 
να μας κατατρώει μέχρι και σήμερα. Και πάλι ο δανεισμός από χώρες του εξωτερικού – τυχαίο; 
Δε νομίζω! – καθώς και η μανία που μας διακατέχει να επιδιώκουμε όλοι την εξουσία οδηγεί 
στην πόλωση και επιτρέπει στους επίδοξους κατακτητές μας να εμφιλοχωρήσουν στα ενδότερα 
του έθνους μας. Όσο εμείς διαπληκτιζόμαστε για το ποιός θα γίνει καπετάνιος σ’ ένα πλοίο που 
βουλιάζει, τόσο περισσότερες ευκαιρίες βρίσκουν οι πολέμιοί μας να του ανοίξουν νέες τρύπες... 

Όπως ήδη διαπιστώσαμε, ο Ελληνισμός είναι, όπως και στην Επανάσταση, αριθμητικά 
ανίσχυρος και κινδυνεύει πρωτίστως από την απουσία εθνικής ομοψυχίας, ενώ για πρώτη φορά 
απειλείται από έναν εχθρό εν μέρει άγνωστο. Το πλεονέκτημα, ωστόσο, που του χαρίζει η 
ομοιογένεια των Ελλήνων σήμερα, όπως επίσης το πείσμα και η αγωνιστικότητα που ανέκαθεν 
τους χαρακτήριζαν, φανερώνουν τον τρόπο με τον οποίο θα επιβιώσει τον πατριωτισμό. Τα 
πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα απ’ όσο νομίζουμε. Για να επιζήσει ο Ελληνισμός, οφείλουμε να 
νιώθουμε και να πράττουμε ως Έλληνες. 

Ο βασικότερος τρόπος για να το επιτύχουμε είναι η παιδεία. Βεβαίως, όχι όπως παρέχεται 
σήμερα. Είναι καινός τόπος πως απαιτείται άμεσα μια εκ θεμελίων αναδιάρθρωση του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος, προκειμένου αυτό να γίνει λιγότερο τεχνοκρατικό και να θέσει στο 
κέντρο του ενδιαφέροντος τον άνθρωπο, όπως μας δίδαξαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Ελληνική 
παιδεία δεν σημαίνει αν παπαγαλίζεις την μετάφραση των Ηθικών Νικομαχείων και τις 
αποδείξεις της Γεωμετρίας αλλά να βρίζεις στο πρώτο μποτιλιάρισμα και να πετάς την γόπα από 
το τσιγάρο στο δρόμο. Σημαίνει πρωτίστως ηθικοποίηση, που ξεκινά από τη νηπιακή ηλικία και 
συνεχίζεται δια βίου, μέτρο στις απολαύσεις, σεβασμός προς την πατρίδα, πίστη στα ιδανικά. 
Αυτήν την παιδεία να επιδιώξουμε, διότι συνεπάγεται ένα βήμα ολόκληρης της ελληνικής 
κοινωνίας προς τη βελτίωση. Εξάλλου, ένας λαός παιδευμένος χτίζει σε γερά θεμέλια την εθνική 
του υπόσταση, διότι γνωρίζει την ταυτότητά του και συναισθάνεται την ανεκτίμητη αξία του.  

Μεγάλη σημασία για την διατήρηση του πατριωτισμού μας έχει και η πολιτική βούληση σε 
πολλά επίπεδα. Καταρχάς, χωρίς αυτήν αναδιάρθρωση της ελληνικής παιδείας δεν μπορεί να 
επιτευχθεί, αφού οι άρχοντες του τόπου έχουν τη δύναμη, τη γνώση και την σύνεση να 
επιδιώξουν μια τόσο ουσιαστική αλλαγή – τουλάχιστον, έτσι ελπίζουμε! Επιπλέον, η πολιτική 
βούληση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο και στο πεδίο της διπλωματίας για την επίλυση των 
εθνικών ζητημάτων. Ας προσέξουμε πως είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη η τακτική των περισσοτέρων 
κομμάτων και μέσων μαζικής ενημέρωσης να μη θίγουν εθνικά θέματα τον τελευταίο καιρό ή να 
μην το αντιμετωπίζουν με τη δέουσα σημασία (π.χ. το ζήτημα των Σκοπίων, ο εξισλαμισμός των 
Πομάκων). Έχουν όμως πρωταρχική αξία, γιατί εάν οι κεφαλές του τόπου δεν συζητούν τέτοια 
θέματα, τότε ο λαός, που έμμεσα διδάσκεται από αυτές, αργά ή γρήγορα θα αδιαφορήσει για την 
εθνική του υπόσταση. Πολιτική ολιγωρία σε εθνικά ζητήματα, λοιπόν, οδηγεί τον λαό σε λήθαργο 
σχετικά με τη διατήρηση της ταυτότητάς του. 

Πριν ολοκληρώσουμε, όμως, οφείλουμε να θέσουμε κάποιους περιορισμούς. Αρχικά, αξίζει 
να υπογραμμίσουμε πως για την καλλιέργεια του γνήσιου πατριωτισμού απαιτείται η γνώση της 
αλήθειας, ιδιαίτερα της ιστορικής. Γι’ αυτό είναι αναγκαίο η Ιστορία ως σχολικό μάθημα να 
στηρίζεται σε ένα βιβλίο που θα κατατίθεται η αλήθεια και όχι η άποψη που συμφέρει τον 
εκάστοτε συγγραφέα. Επιπλέον, απαραίτητη είναι η μελέτη πηγών που δίνουν μια πιο σφαιρική 
εικόνα της ιστορικής πραγματικότητας καθώς και η επαφή των μαθητών με μουσεία και 
αρχαιολογικούς χώρους, που μετατρέπουν την ιστορική γνώση σε βίωμα. Αλλά και στην 
υπόλοιπη ζωή του, ο Έλληνας οφείλει να έχει αναπτύξει εκείνη την κριτική ικανότητα, που θα του 
επιτρέπει να διακρίνει την αλήθεια για όσα αφορούν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του 
έθνους του. Επειδή ακριβώς η ιστορία και ο πολιτισμός μας χαρακτηρίζονται από τέτοιο πλούτο, 
έχουμε χρέος να ελέγχουμε με προσοχή τις πληροφορίες που μας δίνονται για τους τομείς 
αυτούς και τις πηγές τους, με κύριο γνώμονα την αναζήτηση της αλήθειας. 

Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αρχαιοελληνική έννοια του μέτρου, όταν 
κάνουμε λόγο και για την έννοια του πατριωτισμού και εξηγούμαι αμέσως... Πατριώτης δεν είναι 
βεβαίως αυτός που προδίδει τα ιδανικά του έθνους του ή αρνείται την εθνική του ταυτότητα, 
αλλά ούτε και εκείνος που αρπάζει το καδρόνι και καταστρέφει οτιδήποτε δεν είναι ελληνικό, 
νομίζοντας πως είναι ο Κολοκοτρώνης στα Δερβενάκια! Το επισημαίνω επειδή όλο και συχνότερα 
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τον τελευταίο καιρό υπάρχει η απαράδεκτη τάση να ταυτίζουμε τις έννοιες «πατριωτισμός» και 
«σοβινισμός». Αλλά ο γνήσιος πατριωτισμός δεν είναι ούτε το μίσος ούτε η λατρεία προς την 
πατρίδα, είναι η βαθιά αγάπη, προερχόμενη από την ουσιαστική γνώση, ο σεβασμός προς το 
έθνος και η νηφαλιότητα στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που το αφορούν. Οι ακραίες 
συμπεριφορές δεν δοξάζουν το έθνος, το εξευτελίζουν και το απειλούν. 

Εν κατακλείδι, είναι φανερό ότι οι σκόπελοι τους οποίους είναι ανάγκη να αποφύγει ο 
Ελληνισμός, είτε διαφέρουν είτε ταυτίζονται με εκείνους που συνάντησε την περίοδο της 
Επανάστασης, μπορούν να ξεπεραστούν μόνο με γνήσιο πατριωτικό πνεύμα. Με οδηγούς τη 
γνώση, το ήθος, το δυναμισμό, την αλήθεια και το μέτρο μπορούμε να το κατακτήσουμε, ειδικά 
εμείς η νέα, η επόμενη γενιά. Διότι αν χάσουμε την ταυτότητά μας θα μείνουμε χωρίς πυξίδα στη 
θαλασσοταραχή της σύγχρονης εποχής. Να διαφυλάξουμε την «όμορφη και παράξενη πατρίδα», 
όπως την αποκάλεσε ο Ελύτης. Και να είστε σίγουροι ότι τον ελληνισμό μέσα μας κανείς δεν 
μπορεί να τον ξεριζώσει – όπως δεν μπόρεσαν τόσοι και τόσοι στο παρελθόν. Δεν τα λέω όλα 
αυτά, φίλοι μου, γιατί είμαι σοβινίστρια. Τα λέω γιατί είμαι Ελληνίδα.  
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Βραβευμένες Εκθέσεις 

Γυμνασίου  

 

2015-2016 

 

 Θέμα έκθεσης: 

Να επισημάνετε  ένα κοινωνικό ή 

περιβαλλοντικό πρόβλημα που 

θεωρείτε σημαντικό για να αναπτύξετε 

εθελοντική δράση. Να προσδιορίσετε 

τρόπους ευαισθητοποίησης της κοινής 

γνώμης και τρόπους ανάπτυξης 

δράσεων, με επίκεντρο τον χώρο της 

εκπαίδευσης.  
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1ο Βραβείο Γυμνασίου 2015-2016: Πουλοπούλου Μαρία, 5ο 
Γυμνάσιο Καλαμάτας 
 

Στις μέρες μας οι κοινωνία μαστίζεται από σωρεία κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
προβλημάτων τα οποία έχουν προκληθεί κυρίως από την ίδια την ανθρώπινη αλαζονεία, 
απληστία και αδιαφορία. Όλοι αποβλέπουν στο προσωπικό κέρδος μη δίνοντας βάρος σε κάτι 
άλλο εκτός από αυτό και δημιουργώντας  βάσεις για ένα ζοφερό για τα ίδια τους τα παιδιά 
μέλλον. Μέσα σε αυτή την γενικότερα άσχημη κατάσταση, λοιπόν, μία από τις λίγες ελπίδες για 
βελτίωση, είναι οι εθελοντές, οι οποίοι αφιλοκερδώς διαθέτουν την αγάπη, το χρόνο και τη ζωή 
τους πολλές φορές ώστε να βοηθήσουν με ποικίλους τρόπους. 

Ένα σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα σtη χώρα μας σήμερα, είναι το ζήτημα των προσφύγωn 
από τις χώρες- θύματα των φανατικών ισλαμιστών. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν έρθει στη χώρα μας 
απελπισμένοι ζητώντας βοήθεια, με πληγωμένη βαθιά την αξιοπρέπεια, τον εγωισμό και την 
προσωπικότητά τους. Γι’ αυτό, λοιπόν, πιστεύω πως αξίζουν μια σωστή και ανθρώπινη 
αντιμετώπιση και μεταχείριση. Αξίζουν την προσοχή και την περιποίηση των εθελοντών . 

Ένας βασικός πυλώνας της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και παρακίνησης για 
εθελοντισμό σε αυτό το θέμα, είναι ο χώρος της εκπαίδευσης, τα σχολεία και τα Πανεπιστήμια 
της χώρας. Για παράδειγμα, εγώ ως μαθήτρια, πιστεύω ότι στο σχολείο μου θα μπορούσαν να 
ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές, να καταλάβουν την αξία του να προσφέρεις και το 
σημαντικότερο, να κατανοήσουν την κατάσταση αυτών των ανθρώπων. Να τους δοθεί να 
καταλάβουν πως αυτοί οι άνθρωποι δεν ήρθαν εδώ γιατί το ήθελαν, ούτε για να μας πάρουν την 
ωραία πατρίδα μας, να εξαπλωθούν και να μας καταδυναστεύσουν, να μας εξαφανίσουν σαν 
έθνος. Ήρθαν γιατί χρειάζονται τη βοήθεια και τη στήριξή μας σε αυτή τη δύσκολη φάση που 
περνούν. Ως προς το θέμα της κοινής γνώμης, θα μπορούσε μια ομάδα μαθητών να εργαστεί για 
να φτιάξει ένα τηλεοπτικό ή ακόμα καλύτερα διαδικτυακό σποτ με επίκεντρο αυτό το θέμα, ώστε 
να προβληθεί στο ευρύ κοινό και να το ενημερώσει και να το ευαισθητοποιήσει επάνω στο θέμα. 

Εθελοντικές δράσεις, ωστόσο θα μπορούσαν να διενεργηθούν και από τα ίδια τα σχολεία, με 
τη συλλογική προσφορά μαθητών και καθηγητών. Θα μπορούσε ας πούμε, να συγκροτηθεί μια 
οργανωμένη ομάδα μαθητών με μερικούς υπεύθυνους καθηγητές η οποία θα αναλάβει να 
συγκεντρώσει ρούχα, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης τα οποία θα διανεμηθούν ισομερώς 
στους προσφυγικούς καταυλισμούς της περιοχής. Μια άλλη ομάδα θα μπορούσε επίσης υπό 
επίβλεψη, να βοηθάει στο μαγείρεμα και τη διανομή των συσσιτίων για τους πρόσφυγες. Ακόμα, 
θα μπορούσαν μαθητές μαζί με καθηγητές να συγκεντρώσουν τα παιδιά των καταυλισμών και να 
βοηθήσουν στην εκπαίδευσή τους που τόσο καιρό έχουν αφήσει πίσω στη χώρα τους. Οι πρώτες 
βοήθειες είναι επίσης μια πολύ καλή ιδέα για εθελοντισμό. 

Συνοψίζοντας και κάνοντας μια ανασκόπηση όλων των παραπάνω, θεωρώ πως ο 
εθελοντισμός είναι η απόλυτη πράξη καλοσύνης, καλής θέλησης, αγάπης για το συνάνθρωπο και 
ψυχής. Αυτής της ελληνικής  μεγάλης ψυχής, μιας καρδιάς ανοιχτής για όλους. Γι’ αυτό λοιπόν 
και τα σχολεία θα μπορούσαν κάλλιστα να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, να 
ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές τους και την κοινή γνώμη έτσι ώστε όλοι μαζί ενωμένοι να 
αναλάβουμε δράση. Γιατί η χώρα μας χρειάζεται καλύτερους ανθρώπους με αγάπη, ιδέες για ένα 
καλύτερο αύριο και ψυχή πάνω από όλα.  
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2ο Βραβείο Γυμνασίου 2015-2016: Θεοφιλοπούλου Αφροδίτη, 
Γυμνάσιο Λεχαινών  
 

Οικονομική κρίση, ανεργία, διεθνής απαξίωση είναι τα κυριότερα προβλήματα της χώρας 
μας που προκαλούν όμως και το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας. Και σαν να μην έφταναν 
όλα αυτά, τελευταία ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα - αγκάθι στο σώμα της μικρής μας Ελλάδας 
έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα. Η ανεξέλεγκτη εισροή μεγάλων μεταναστευτικών 
ομάδων από τις χώρες της Ανατολής, έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις ώστε καλεί  όλους μας και 
ιδιαίτερα εμάς τους μαθητές να μην τους γυρίσουμε την πλάτη και δείχνοντας το ανθρώπινο 
πρόσωπό μας να ευαισθητοποιηθούμε και να λάβουμε ενεργό δράση. 

Πρόκειται για ένα θέμα που μονοπωλεί το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας η οποία έχει 
στρέψει τα μάτια της στην Ελλάδα που συγκεντρώνει καραβάνια προσφύγων από τις χώρες της 
Ανατολής. Νέοι, ανήμποροι γέροι, παιδιά ,ολόκληρες οικογένειες, όλοι ξεσπιτωμένοι τραβούν το 
δρόμο για τη Δύση ελπίζοντας σε καλύτερες μέρες, σε ανθρωπινότερη ζωή. Χτυπημένοι από 
παράλογους πολέμους, από εθνικιστικά μίση, από οικονομική ανισότητα, από αυταρχικά 
καθεστώτα που αλύπητα παραβιάζουν τα δικαιώματά τους, φεύγουν από τις πατρίδες τους 
στηρίζοντας τις ελπίδες τους στην πολιτισμένη Δύση. Η χώρα μας αποτελεί γι’ αυτούς σταθμό 
ελπίδας, πύλη εισόδου προς την Ευρώπη. Μετά από Οδύσσεια πολλών ημερών, στοιβαγμένοι 
στα πληρωμένα καΐκια της ντροπής.  

Με τη δύναμη της ψυχής μας να δράσουμε, να αντιδράσουμε και όχι να αποδράσουμε με τη 
σιωπή μας. Οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται την αλληλεγγύη μας, την παρουσία μας, τον 
ενθαρρυντικό λόγο μας, την ανθρώπινη ματιά μας. Πρέπει να σκύψουμε με κατανόηση στα 
προβλήματά τους. Πρέπει να τους προσφέρουμε ηθική, ψυχική αλλά και υλική συμπαράσταση. Η 
συλλογή τροφίμων και φαρμάκων, παιχνιδιών με την βοήθεια των μαθητικών κοινοτήτων και 
μέσω σχετικών εκδηλώσεων θα τους βοηθήσει απεριόριστα. 

Επίσης, οφείλουμε να  επιδείξουμε σεβασμό στην κουλτούρα τους και στις παραδόσεις τους, 
στο νέο αυτό ξεκίνημά τους. Ο ρατσισμός, η απόρριψη, η περιθωριοποίηση, θα τους πληγώσει, 
θα τους ταπεινώσει, θα τους αποτελειώσει. Η ανεκτικότητα, η ανθρωπιά, το χαμόγελο θα τους 
εμψυχώσει, θα τους ανανεώσει θα τους στηρίξει. Μια τέτοια στάση θα πείσει και τους πιο 
δύσπιστους και επιφυλακτικούς να αγκαλιάσουν τους νέους «συγκάτοικούς» τους. Έτσι, θα 
απαλυνθούν οι δυσχέρειες που προκαλούνται από τη μετανάστευση και θα ενισχυθεί η 
κοινωνική συνοχή.  

Τέτοιες συμπεριφορές είναι βέβαια θέμα προσωπικής επιλογής. Σε αυτή όμως την οριακή 
κατάσταση, το σχολείο μπορεί να είναι αρωγός. Είναι ο χώρος που με την ανθρωπιστική του 
αποστολή μπορεί να καταπολεμήσει τα στερεότυπα, τον ρατσισμό και να μετατρέψει την άγνοια 
που γεννά φόβο και μίσος.  

Γονείς που είδαν τα παιδιά τους να πνίγονται στα νερά του Αιγαίου, αποδεκατισμένες 
οικογένειες, μικρά παιδιά με ζωγραφισμένη τόσο νωρίς τη θλίψη στα βλέμματά τους, 
ανθρώπινες φιγούρες αποκαμωμένες, απογοητευμένες, από μεμονωμένες ενέργειες του ντόπιου 
πληθυσμού αντίκρισαν σύνορα κλειστά και με ψαλιδισμένες ελπίδες συνεχίζουν να περιμένουν. 
Άτομα που πρόλαβαν να δουν να παρελαύνει μπροστά στα μάτια τους όλο το «μεγαλείο» της  
ανθρώπινης φύσης. Απανθρωπιά, κυνικότητα, εκμετάλλευση, ιδιοτέλεια αλλά και ενδιαφέρον. 
Άτομα στις πλάτες των οποίων, οι «ισχυροί» παίζουν τα πιο απάνθρωπα οικονομικά τους 
παιχνίδια. 

Τι άλλο περιμένουμε για να αναλάβουμε δράση; Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε 
είναι να ξεφύγουμε από την αδράνεια και να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη για το θέμα. 
Ο εθελοντισμός και η ανιδιοτελής μας προσφορά μπορεί να καλύψει την αμηχανία και τους 
σπασμωδικούς χειρισμούς του κράτους και να ανακουφίσει τα άτομα. Πρώτα από όλα, εμείς οι 
μαθητές πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι σε μια σταυροφορία που θα αφυπνίσει την κοινή γνώμη. 
Με τη μαζική μας συμμετοχή να αφυπνίσουμε τον διπλανό μας, το συμμαθητή μας, την 
οικογένειά μας, την τοπική μας κοινωνία. Με εκστρατείες ενημέρωσης, με την βοήθεια των 
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εκπαιδευτικών και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και την έκδοση σχολικής εφημερίδας να 
καταδείξουμε το πρόβλημα, τις διαστάσεις του, τα αίτιά του.  

Με τις αξίες της αλληλεγγύης, της ανεκτικότητας πρέπει να γαλουχηθούν οι νέες γενιές στο 
πλαίσιο μιας ανθρωπιστικής παιδείας. Με τη διαμόρφωση ήθους δημοκρατικού, με τη 
δημιουργία πολιτών και όχι ατόμων,  θωρακίζονται μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα οι αξίες 
της ισότητας, της ελευθερίας, του διαλόγου. Οι μαθητές ατομικά και συλλογικά μπορούν να 
αναδείξουν τις αξίες της συνεργασίας και της αρμονικής συμβίωσης των λαών στο πλαίσιο των 
σύγχρονων πολυπολιτισμικών κοινωνιών και της προώθησης του οράματος για ειρήνη.  

Αν θέλουμε, όχι μόνο να λεγόμαστε αλλά και να είμαστε άνθρωποι πολιτισμένοι, οφείλουμε 
να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα βοήθειας από τις ομάδες αυτές των μεταναστών και 
προσφύγων στις οποίες η μοίρα ήταν σκληρή. Το χρωστάμε στον πολιτισμό μας, στην ιστορία 
μας. Τότε θα δείξουμε έμπρακτα ότι είμαστε άξιοι συνεχιστές της κληρονομιάς των προγόνων μας 
που μας δίδαξαν την ανθρωπιά, την φιλοξενία, τον πολιτισμό. 
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3ο Βραβείο Γυμνασίου 2015-2016: Κασδαγλάκης Ευάγγελος, 1ο 
Γυμνάσιο Καλαμάτας  
 

Κάθε μέρα που περνά, κάποια οικογένεια θα γίνεται δυστυχισμένη, κάποια ζωή θα 
χάνεται, κάποιων ανθρώπων θα κλονίζεται η υγεία τους εξαιτίας της ανησυχητικά αυξητικής 
συχνότητας των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Δυστυχώς, ο φόρος αίματος στην 
άσφαλτο και ο κατάλογος νεκρών και τραυματιών μεγαλώνει, γι’ αυτό πρέπει να ληφθούν μέτρα 
και να παρθούν αποφάσεις για τη σφραγίδα πολιτείας και την εθελοντική δράση των σχολικών 
μονάδων για να μην θρηνήσουμε ως έθνος και ως κοινωνία περισσότερα θύματα. 

Αυτό το κοινωνικό πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με μέτρα προληπτικά και όχι τόσο 
κατασταλτικά, που θα ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη και θα συγκινήσουν τους οδηγούς 
πάντα με αφετηρία  την εθελοντική πρωτοβουλία μαθητών και καθηγητών. 

Η οδική συμπεριφορά και συνείδηση πρέπει να βελτιωθεί για να μειωθούν δραστικά οι 
πιθανότητες του λάθους, της μοιραίας απροσεξίας, της στιγμιαίας απερισκεψίας που στοιχίζουν 
ζωές και  εκατόμβες θυμάτων στους ελληνικούς δρόμους. Η κοινωνία πρέπει να πάρει στα 
σοβαρά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και η κοινή γνώμη πρέπει να γίνει πιο αυστηρή με τον 
εαυτό της, τις τροχαίες παρεμβάσεις και τη συμπεριφορά των οδηγών. Σ' αυτό το σημείο πρέπει 
να κινητοποιηθεί εθελοντικά η σχολική κοινότητα και κυρίως οι μαθητικοί σύλλογοι 
αναλαμβάνοντας εθελοντικές δράσεις που θα έχουν ως επίκεντρο τη σωστή οδήγηση, την 
ασφάλεια στους δρόμους, την τήρηση και το σεβασμό των τροχαίων κανονισμών. 

Καταρχάς, είναι αναγκαίο και χρηστικό να αποσταλούν στο Υπουργείο Παιδείας αιτήματα 
μαθητικών συμβουλίων όπου θα κρίνεται απαραίτητο να εκπαιδευτούν θεωρητικά οι μαθητές σε 
θέματα κυκλοφοριακής αγωγής. Αυτή η εθελοντική δράση σώζει ζωές στο μέλλον καθώς οι 
αυριανοί οδηγοί θα έχουν αποκτήσει από τα σχολικά τους χρόνια οδική παιδεία και συνείδηση.  

Επιπλέον, θα μπορούσε να γίνει μια εκδήλωση και μια έκθεση με θέμα και υλικό τα 
τροχαία δυστυχήματα στη χώρα μας σε συνεργασία με το τμήμα τροχαίας της περιοχής και την 
εθελοντική συμμετοχή όχι μόνο μαθητών αλλά και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και 
καθηγητών. Η δημοσιοποίηση μιας τέτοιας κοινωνικής εκδήλωσης θα έχει τεράστια απήχηση 
στην κοινή γνώμη, στην τοπική κοινωνία και έχει τη δύναμη να αναδείξει το κοινωνικό πρόβλημα 
στις δραματικές του διαστάσεις.  

Επίσης, στα πλαίσια των σχολικών εκδρομών θα μπορούσαν οι μαθητές να επισκεφθούν 
διόδια κομβικών εθνικών οδών και να μοιράζουν φυλλάδια και ενημερωτικό υλικό που θα 
εστιάζει στην αδιάλειπτη χρήση της ζώνης ασφαλείας στην επιστάμενη προσοχή του οδηγού και 
τη συμμόρφωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

Μια άλλη εθελοντική δράση θα μπορούσε να είναι η διοργάνωση επισκέψεων σε πάρκα 
κυκλοφοριακής αγωγής, η ενασχόληση των μαθητών στον ελεύθερο χρόνο τους με ηλεκτρονικά 
παιχνίδια που θα διαπαιδαγωγούν τους μελλοντικούς οδηγούς και θα μεταλαμπαδεύουν το 
μήνυμα πως η οδήγηση δεν είναι μαγκιά, δεν είναι ένδειξη παλικαρισμού αλλά τρόπος ζωής. Και 
όλα αυτά μπορούν να γίνουν εθελοντικά με την συμβολή μαθητών και καθηγητών. 

Το συμπέρασμα που συνάγεται από τα παραπάνω, είναι πως κάθε εκπαιδευτική μονάδα, 
κάθε εκπαιδευτικός, κάθε μαθητής μπορεί και πρέπει να συνειδητοποιήσει πως ο εθελοντισμός 
είναι στάση ζωής μέσα από δράσεις που έχουν την οδική συμπεριφορά και ασφάλεια στο 
επίκεντρο του κοινωνικού προβληματισμού.  
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 Θέμα έκθεσης: 

Να επισημάνετε  ένα κοινωνικό ή 

περιβαλλοντικό πρόβλημα που 

θεωρείτε σημαντικό για να αναπτύξετε 

εθελοντική δράση. Να προσδιορίσετε 

τρόπους ευαισθητοποίησης της κοινής 

γνώμης και τρόπους ανάπτυξης 

δράσεων, με επίκεντρο τον χώρο της 

εκπαίδευσης.  
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1ο Βραβείο Λυκείου 2015-2016: Σεσσέ Αθανασία, ΓΕ.Λ. Κρεστένων 

Ελλάδα 2016. Ελλάδα της κρίσης. Έλληνες θύματα. Θύματα της λιτότητας, καταπονημένοι, 
φτωχότεροι, άνεργοι. Με παρόν δύσκολο, και μέλλον; Τουλάχιστον αβέβαιο. Ελλάδα που έρχεται 
αντιμέτωπη και με μια δεύτερη κρίση. Πολιτική. Ακόμη και υπαρξιακή. Η Ελλάδα κι εμείς μαζί 
της, ο κάθε Έλληνας ξεχωριστά, ζούμε σήμερα το μεγαλύτερο κύμα μετακίνησης πληθυσμών στην 
περιοχή μας από την εποχή του Β' Παγκοσμίου πολέμου. Ένα τεράστιο μεταναστευτικό 
προσφυγικό  κύμα. Εύκολα θα μπορούσε κανείς να μιλήσει με αριθμούς, μα είναι άνθρωποι όχι 
αριθμοί όλοι εκείνοι οι μισοπνιγμένοι  Σύριοι, Ιρακινοί και όχι μόνο που φτάνουν καθημερινά στη 
χώρα μας.  Άνθρωποι που δεν πρέπει να διακρίνονται από χρώμα, θρησκεία, καταγωγή.  

Οι άνθρωποι αυτοί είναι τα θύματα των πολέμων και της άκρας ανέχειας που προσπαθούν να 
γλιτώσουν από σφαγές, πείνα και δυστυχία μιας και η χώρα τους έχει γίνει ένας τόπος θανάτου. 
Δίχως ελπίδα και με την πεποίθηση  πως ο υπόλοιπος κόσμος  και η διεθνής πολιτική σκηνή δεν 
θα παρέμβει ποτέ για να σταματήσει τον πόλεμο, οι πρόσφυγες, οι σημερινοί κολασμένοι της 
Γης, καταφεύγουν στην Ελλάδα που αποτελεί σταυροδρόμι πολιτισμών βλέποντάς της ως 
προπύργιο σταθερότητας  και ελευθερίας αλλά και πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Έτσι λοιπόν, 
άρχισαν και πάλι να γεμίζουν νησιά, πλατείες , δρόμοι με τα κορμιά και την δυστυχία χιλιάδων 
προσφύγων και μεταναστών.  

Η Ευρώπη υψώνει τείχη, γίνεται σιδερόφραχτο φρούριο. Ευρωπαϊκά κράτη κλείνουν τα σύνορά 
τους και έτσι όλο και περισσότεροι πρόσφυγες εγκλωβίζονται . Ο εγκλωβισμός προσφύγων και 
μεταναστών εδώ, υποχρεώνει την Ελλάδα να σηκώσει το βάρος από τα αποτελέσματα πολέμων 
και καταστροφών για τα οποία η ίδια δεν φέρει καμία ευθύνη. Και φυσικά εκείνη ανταποκρίνεται 
άμεσα, όχι μόνο γιατί οι Έλληνες βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή μα γιατί η Ελλάδα έχει χρέος 
να βοηθήσει. Πως θα μπορούσαν να μείνουν αμέτοχοι οι Έλληνες, λαός προσφύγων;  Ήταν γιαγιά 
μας, παππούς μας αυτός που κάποτε βρισκόταν στην ίδια θέση με τους σημερινούς πρόσφυγες. 
Δεν έχουν επουλωθεί ακόμα πλήρως οι πληγές από τότε στη Μικρά Ασία. Στη Σμύρνη. Πως θα 
μπορούσαν να μην βοηθήσουν οι Έλληνες με την προαιώνια παράδοση φιλοξενίας που άλλοτε 
πρόσφεραν και άλλοτε δέχτηκαν; Το χρωστάμε στους πρόσφυγες και πριν απ' όλα ίσως, στους 
εαυτούς μας. 

Είναι ώρα λοιπόν να σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων. Δεν πρέπει να μείνουμε μόνο 
στις ενοχές που γεννά η καρδιά μας αλλά να χρησιμοποιήσουμε το μυαλό μας. Η ευθύνη μας να 
βοηθήσουμε έχει να κάνει με την ακλόνητη πίστη μας να βοηθήσουμε σε ανθρώπινα δικαιώματα 
και αξίες. Η ευθύνη μας να βοηθήσουμε ξεπερνά θρησκείες, εθνικότητες, παραδόσεις. Έτσι 
λοιπόν θα πρέπει να στραφούμε στους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους . Σε μουσικούς, 
εικαστικούς, ηθοποιούς, εκπαιδευτικούς, επιστήμονες, δημοσιογράφους οι οποίοι μπορούν να 
δράσουν σε μικρές ομάδες όπου η κάθε μία και όλες μαζί θα προσπαθήσουν να 
ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη κάνοντας γνωστό το έργο τους, τόσο σε εθνικό  όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, με συναυλίες, με παρεμβάσεις και δράσεις σε καταυλισμούς προσφύγων, σε 
υπαίθριους δημόσιους χώρους και πολιτιστικά στέκια καθώς και σε πανεπιστημιακά 
αμφιθέατρα. Είναι ανάγκη να προβληθεί η κατάσταση των χειμαζόμενων προσφύγων στη διεθνή 
κοινή γνώμη καθώς και οι πολλαπλές μορφές αλληλεγγύης που αναπτύσσονται στη χώρα μας. 
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δημιουργία δίαυλων επικοινωνίας με τους ευρωπαϊκούς λαούς  και η 
ανταλλαγή εμπειριών με αλληλέγγυους από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με την βοήθεια των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης. Ο αγώνας θα γιγαντωθεί και θα τελεσφορήσει με την ύπαρξη ενός 
φυτωρίου και μίας αστέρευτης δεξαμενής εθελοντών. Μέσα από ανακοινώσεις και δημόσιες 
προσκλήσεις στον τύπο, τη διανομή φυλλαδίων και την προσέγγιση συμπολιτών μας από 
ενεργούς εθελοντές καθώς και την αναγνώριση της προσφοράς των εθελοντών από την πολιτεία 
ως ύψιστη ηθική αναγνώριση και επιβράβευση και αναγνώριση μπορεί να δημιουργηθεί μια 
«ζωντανή δεξαμενή» υποστήριξης του εθελοντικού έργου και να καταστεί επιτέλους ξεκάθαρο 
πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μόνο με «άρτο». 

Για να μπορέσει ωστόσο κάθε ένας από εμάς να αντιληφθεί πλήρως τη σημασία της εθελοντικής 
βοήθειας θα πρέπει και η  ίδια η οικογένεια να αποτελεί πρότυπο με τις εθελοντικές τις δράσεις 
χωρίς όμως αυτό να είναι αρκετό. Επιβάλλεται και το σχολείο, χώρος προσφοράς για την 
καλλιέργεια του εθελοντικού πνεύματος να γαλουχεί τους νέους με τα ανθρωπιστικά ιδεώδη. Το 
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σχολείο λοιπόν είναι αυτό που μπορεί να αναπτύξει δράσεις προκειμένου να ευαισθητοποιήσει 
και να συνδράμει στον αγώνα για τους πρόσφυγες. Είναι απαραίτητο οι μαθητές να γνωρίζουν τι 
είναι πρόσφυγες και πως μπορεί κάποιος να γίνει και θα το μάθουν αν προσκληθούν στο χώρο 
τους πρόσφυγες οι οποίοι θα μοιραστούν την ιστορία τους με τα παιδιά. Και αν όχι να έρθουν 
εκείνοι, μπορούν οι μαθητές να τους επισκεφτούν προκειμένου να δουν «ιδίοις όμμασι» κάτω 
από ποιες συνθήκες ζουν. Ακόμη οι μαθητές μπορούν να έρθουν σε επαφή με οργανώσεις που 
ασχολούνται με τους πρόσφυγες, να επισκεφτούν την ύπατη αρμοστεία ή τα γραφεία των 
«Γιατρών χωρίς σύνορα», να ανεβάσουν μια θεατρική παράσταση  ή να κάνουν μια γιορτή για 
τους πρόσφυγες καλώντας τους να παίξουν ή να τραγουδήσουν μαζί τους. Επιπλέον, οι μαθητές, 
έχοντας συνειδητοποιήσει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι πρόσφυγες έχουν την 
ευκαιρία να συλλέξουν είδη πρώτης ανάγκης για τους δοκιμαζόμενους πρόσφυγες και ιδιαίτερα 
για τα παιδιά και τους εφήβους, όπως προϊόντα υγειονομικού υλικού, ατομικής καθαριότητας, 
βρεφικές τροφές, μπιμπερό,  βρεφικό- εφηβικό  ρουχισμό, τρόφιμα, φάρμακα, παιχνίδια. Οι 
δράσεις αυτές πρέπει να τύχουν δημοσιότητας και προβολής, τόσο στις σχολικές εφημερίδες όσο 
και στον ευρύτερο τοπικό τύπο. Αυτό μπορεί να γίνει εφικτό επίσης με την δημιουργία και το 
διαμοιρασμό βίντεο, αφίσας,  cd.  

Αυτή δεν είναι η πρώτη προσφυγική κρίση που αντιμετωπίζουμε και πιθανότατα δεν θα είναι 
ούτε η τελευταία. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως μπορούμε να βγούμε από μια κρίση μόνο 
με ανθρωπιστικές δωρεές. Δεν  λύνουμε το πρόβλημα υιοθετώντας πρόσφυγες. Το πρόβλημα δεν 
θα σταματήσει αν δεν σταματήσει ο πόλεμος. Σήμερα στη Συρία, χθες στη Λιβύη, προχθές στη 
Γιουγκοσλαβία και το Ιράκ, αύριο ποιος ξέρει που! Ας μην επιτρέψουμε στην βολική αδιαφορία 
να γίνει μαξιλάρι μας για ύπνο βαθύ. 
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2ο Βραβείο Λυκείου 2015-2016: Πετροπούλου Μαρία, 3ο ΓΕ.Λ. 

Καλαμάτας  

Η πρωτοφανής ανθρώπινη τραγωδία των Σύριων προσφύγων κατέστησε ξανά επίκαιρο ένα 
μείζον ανθρωπιστικό πρόβλημα, τα προσφυγικά ρεύματα και το βίαιο εξαναγκασμό χιλιάδων 
ανθρώπων σε μια επώδυνη αναζήτηση καλύτερων συνθηκών ζωής. Η ωμή βία του πολέμου και 
το όνειδος του εκπατρισμού υπαγορεύουν την ενεργοποίηση κάθε πολίτη ώστε να διαφυλαχθεί 
μία κεφαλαιώδους σημασίας αξία: η αρωγή προς το συνάνθρωπο. Ο θεσμός της εκπαίδευσης 
καλείται να αποτελέσει το θεμέλιο λίθο σε αυτήν την προσπάθεια με πρωταρχικό στόχο την 
ευαισθητοποίηση μίας «απολιθωμένης» έως τώρα κοινής γνώμης, μέσα σε ένα περιβάλλον 
μάλιστα διαποτισμένο από την ανέχεια των παθόντων αλλά και την αδράνεια των αρμόδιων, που 
ενέμειναν σε λύσεις εγκλωβισμένες ανάμεσα σε αποφάσεις τοπικών συμφερόντων και μίας 
δυσκίνητης  κεντρικής εξουσίας. Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διάδοση της αξίας της 
ανυστερόβουλης προσφοράς και του ανθρωπισμού είναι καίριος για τη διοχέτευση των 
αντίστοιχων μηνυμάτων στην κοινωνία. Μέσα από την παιδεία και τη σωστή κοινωνικοποίηση 
εκκολάπτονται ευσυνείδητοι, καλλιεργημένοι και ενεργοί πολίτες. Πρόκειται για ένα ελπιδοφόρο 
καθώς μαρτυρά πως κυοφορείται ένας κόσμος πιο ανεκτικός, λιγότερο άτεγκτος και ανάλγητος 
μπροστά στον ανθρώπινο πόνο. Εξάλλου για την αντιμετώπιση ενός τόσο πολυσχιδούς και 
δυσεπίλυτου προβλήματος χρειάζεται η εθελοντική προσφορά να χαρακτηρίζεται από μια 
υπέρβαση, μια μικρή επανάσταση του καθενός που -όπως υποδηλώνει η λέξη- απαιτεί την 
επανατοποθέτηση του εαυτού μας στην ίδια  θέση με διαφορετική οπτική και διάθεση. Η 
εκπαίδευση δηλαδή επιδιώκει να υποβοηθήσει τη μεταστροφή της κοινής γνώμης προς τον 
ανθρωπισμό και να ενεργοποιήσει την πλεονάζουσα ζωτικότητα και τον άκρατο ενθουσιασμό 
νέων προς την κατεύθυνση της διάδοσης της αξίας της εθελούσιας προσφοράς στον κοινωνικό 
τους περίγυρο, ώστε να αφυπνίσουν την κοινή γνώμη. 

Ο χώρος της εκπαίδευσης μπορεί επικουρικά να συνδράμει στην επικρατέστερη 
ενημέρωση της κοινής γνώμης για το φλέγον για τη διεκδίκηση αξιοπρεπέστερων συνθηκών ζωής 
,αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και αξιοποιώντας τα ήδη υπάρχοντα μέσα. Με δράσεις στο 
πλαίσιο σχολικών προγραμμάτων (π.χ. project) οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να συλλέξουν 
ενημερωτικό υλικό και να απευθυνθούν στην κοινωνία  ώστε να μεταφέρουν τις προτάσεις και 
τις σκέψεις τους για την επίλυση του προβλήματος. Επιπλέον, με την διεξαγωγή ανοιχτών 
συζητήσεων και την οργάνωση ημερίδων ενημέρωσης το σχολείο μπορεί να μετατραπεί σε χώρο 
ευαισθητοποίησης και παρακίνησης της κοινής γνώμης και ένα χώρο ανοικτό προς την κοινωνία 
και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.  

Ένας ακόμη στόχος της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της γενικότερης κινητοποίηση της, πέρα 
από την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, είναι η ανάπτυξη δράσεων για την έμπρακτη 
βοήθεια και στήριξη στους πρόσφυγες. Πρέπει αρχικά να γίνει σαφές  ότι η αξία της ανιδιοτελούς 
βοήθειας ως αποτέλεσμα της βαθύτερης κινητοποίησης του ηθικού κόσμου του αρωγού είναι 
αυτή που διαφυλάττει το νόημα και την ουσία της προσφοράς, σε αντίθεση προς τη διάθεση 
αυτοπροβολής μέσα από ευεργετικές πράξεις «αποδείξεις» αγαθών προθέσεων. Ο συνδυασμός 
δηλαδή της παρέμβασης στην κοινή γνώμη και της ανάπτυξης δράσεων πρέπει να έχει ως στόχο 
την κινητοποίηση με αγαθά κίνητρα αντί να επιδεικνύει ταπεινωτικά τη θέση αυτού που δέχεται 
τη βοήθεια ως παρία και αυτή την αξία καλείται να διαφυλάξει η εκπαίδευση. . 

Μετά από αυτή την παραδοχή γίνεται εύκολα κατανοητό οι εθελοντικές δράσεις με 
επίκεντρο τον χώρο της εκπαίδευσης μπορούν με την συστράτευση όλων να αποβούν 
ευεργετικές για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Σε πρώτο επίπεδο, είναι αναγκαίο να γίνουν 
προσπάθειες για την εξασφάλιση των απαραίτητων για την αξιοπρεπή διαβίωση των προσφύγων 
προϋποθέσεων. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί με την αποστολή τροφίμων, φαρμάκων και 
ιματισμού σε αυτούς που τα έχουν άμεσα ανάγκη. Κάθε εκπαιδευτική μονάδα μπορεί να 
αναλάβει σε τοπικό επίπεδο πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, εθελοντικές 
οργανώσεις και ευαγή ιδρύματα, για την διανομή συσσιτίου και τη δημιουργία χώρων 
προσωρινής στέγασης. Οικονομικοί πόροι μπορούν να εξευρεθούν με την διεξαγωγή εράνων ή 
φιλανθρωπικών εκδηλώσεων. 
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Ένας ακόμη ουσιώδης τρόπος ανάπτυξης δράσεων είναι η εξασφάλιση της ομαλής ένταξης 
των προσφύγων στην κοινωνία μέσω της εκπαίδευσης. Είναι αναγκαίο να υπάρξει μέριμνα για 
την παροχή ίσων ευκαιριών γενικής αλλά και τεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τόσο για τα 
παιδιά όσο και για τους ενήλικες πρόσφυγες, μέσα από ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα 
παιδιά ειδικότερα μέσα από την συναναστροφή με συνομήλικους  θα μπορέσουν να ενταχθούν 
στον νέο κοινωνικό χώρο και έτσι να επουλωθούν ψυχικές πληγές και κενά. Η εκπαίδευση 
επομένως είναι επιφορτισμένη με το χρέος της παροχής ελπίδας για ένα καλύτερο μέλλον. 

Καταληκτικά, ως άνθρωποι -αυτοί δηλαδή που κοιτούν ψηλά- κατορθώσαμε κοιτώντας τον 
ουρανό να πατήσουμε στη σελήνη και να ερμηνεύσουμε το σύμπαν, δεν καταφέραμε ωστόσο να 
αντικρίσουμε τη γυμνότητα του δικού μας κόσμου και να αντισταθούμε στη δική του σήψη. Τα 
θύματα του πολέμου και το «λαθρεμπόριο» ψυχών δεν επιτρέπεται να μας αφήσουν για ακόμη 
μια φορά παθητικούς και ασυγκίνητους και απαιτείται η κινητοποίηση σύσσωμης της κοινωνίας .   
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3ο Βραβείο Λυκείου 2015-2016: Μπένος Νικόλαος, 1ο ΓΕ.Λ. 

Καλαμάτας 

Στη σύγχρονη εποχή, η Ελλάδα η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με αφόρητες κοινωνικές 
αλλαγές  και δυσβάσταχτες δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις, βιώνει πολυάριθμους κινδύνους 
που διαταράσσουν την ευημερία και τη γαλήνη αυτού του πολύπαθου τόπου. Εκτός όμως από τα 
οικονομικά προθήματα και τις επακόλουθες κοινωνικές αναταράξεις  έρχεται να προστεθεί ένα 
ακόμα πρόβλημα, το προσφυγικό, που πλήττει καίρια κοινωνικές δομές, κρατικές υποδομές και 
οξύνει ακόμα περισσότερο τα ήδη υπάρχοντα και φλέγοντα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα. Γι’ 
αυτό απαραίτητη κρίνεται η εθελοντική δράση ιδίως όταν προέρχεται από τον χώρο της 
εκπαίδευσης προσφέροντας σημαντική αρωγή στην επίλυση του προσφυγικού προβλήματος και 
ταυτόχρονα διδάσκοντας τους νέους πως ο εθελοντισμός είναι πρωτίστως πράξη ζωής . 

Αποτελεί κοινή παραδοχή πως η προσφυγική κρίση απαιτεί άμεση εθελοντική δράση  και 
προσφορά, αφού αν λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις το πρόβλημα θα είναι εθνικό, ο ρατσισμός 
υπαρκτός και οι κοινωνία θα τεθεί σε κατάσταση συναγερμού.  

Αρχικά, η εθελοντική δράση πρέπει να έχει ως αφετηρία την εκπαίδευση, αφού πρέπει όχι 
μόνο να δείξουμε τον καλό και φιλάνθρωπο εαυτό μας στους ευρωπαίους εταίρους μας, αλλά και 
να αποδείξουμε στον υπόλοιπο κόσμο πως η Ελλάδα είναι πραγματικά, όχι μόνο φωτοδότης του 
παγκόσμιου πολιτισμού, όχι  μόνο τόπος και τρόπος ζωής αλλά πρωτίστως  η χώρα του Ξένιου 
Δία, του Θεού της φιλοξενίας. 

Και βέβαια σε μια εποχή που δοκιμάζονται οι ανοχές και οι αντοχές του Έλληνα πολίτη, ο 
εθελοντισμός ως δείγμα ανθρωπιάς και ένδειξη θερμής χειρονομίας έχει τη δύναμη όχι μόνο να 
αναδείξει τη διάσταση του προσφυγικού ζητήματος αλλά και να καταδείξει το μέγεθος του 
ανθρωπισμού και την αγάπη του έλληνα για τους άλλους λαούς. Και το σχολείο δεν θα μπορούσε 
να είναι απλά θεατής, όταν η κοινωνία δοκιμάζεται, αλλά να είναι πρωταγωνιστής με το έμβλημα 
του εθελοντισμού να χαρακτηρίζει τη μαθητική κοινότητα  και το καθηγητικό προσωπικό.  

Είναι εύλογο, λοιπόν να θεωρώ ηθικό χρέος μου, ως συνειδητοποιημένος μαθητής, να 
προτείνω πρακτικούς και δραστικούς τρόπους  ώστε να αναπτυχτεί η εθελοντική δράση υπό την 
αιγίδα της εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος. 

Καταρχάς, ένας έξυπνος τρόπος για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης  είναι η 
αξιοποίηση των ευκαιριών και των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα ηλεκτρονικά μέσα 
δικτύωσης της σχολικής κοινότητας. Αφού ζούμε στην εποχή όπου όλα γίνονται ταχύτατα, θα 
πρέπει να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία έτσι ώστε να διαδώσουμε σε όλον τον κόσμο το 
μήνυμα πως αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν και πως οι 
πρόσφυγες δεν είναι άνθρωποι ενός κατώτερου Θεού αλλά είναι πλασμένοι από τα πρωτόλεια 
της αγάπης και της αλληλεγγύης. 

Επιπλέον, άλλος ένας χρήσιμος τρόπος  ώστε να διεγείρουμε την ευαισθησία των 
συμπολιτών μας  είναι με την χρήση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Αυτά μπορούν να 
μεταδώσουν και να διοχετεύσουν μηνύματα ειρήνης και ανθρωπιάς  προς τους δεινοπαθούντες 
και να αποδείξουν πως ο ατομικισμός και η υλιστική μανία δεν θα πρέπει να υφίστανται στις 
μέρες μας. Αντίθετα, τη θέση τους θα πρέπει να καταλάβει ο ανιδιοτελής εθελοντισμός  με την 
παρότρυνση των τηλεπαρουσιαστών, των κοινωνικών διαφημίσεων και των δελτίων ειδήσεων. 
Αυτό λοιπόν μπορεί να συντελεστεί με την δημοσίευση δελτίων τύπου από τα μαθηματικά  
δεκαπενταμελή  προς τον τοπικό Τύπο αλλά και με τη δημιουργία μαθητικών διαφημιστικών 
μηνυμάτων  με επίκεντρο την εθελοντική δράση και την πρωτοβουλία για την ανακούφιση των 
προσφύγων.  

Επιπλέον, η δυναμική κινητοποίηση των τοπικών αρχών  και συγκεκριμένα του δημάρχου και 
των υπόλοιπων υψηλόβαθμων κρατικών αξιωματούχων, αλλά και ενός πανμαθητικού 
συμβουλίου, θα δώσει το έναυσμα και το παράδειγμα στους συμπατριώτες μας  ώστε να 
ανταποκριθούν στου εθελοντισμού το κάλεσμα,  από το υστέρημα της τσέπης τους  και το 
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περίσσευμα της καρδιάς τους, συμμετέχοντας ενεργά στην φιλοξενία των δυστυχισμένων  
προσφύγων.  

Οπωσδήποτε ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό σχολείο  και μια διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει την 
ηθική υποχρέωση αλλά και την πρακτική δυνατότητα να προβαίνει σε δράσεις εθελοντικές και 
ενέργειες φιλάνθρωπες  προς τους ταλαίπωρους πρόσφυγες για να απαλυνθεί ο πόνος τους και 
να διευθετηθεί εν μέρει το κοινωνικό αυτό πρόβλημα. 

Για να πραγματοποιηθούν οι εθελοντικές αυτές δραστηριότητες επιτακτική είναι η 
συμμετοχή του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, του συλλόγου  καθηγητών και των ίδιων των 
μαθητών. Καταρχάς, η σχολική κοινότητα, μέσω εκδηλώσεων εθελοντικού χαρακτήρα μπορεί να 
συγκεντρώσει τεράστιες ποσότητες ρουχισμού, κυρίως παιδικού, τροφίμων, ακόμα και 
φαρμάκων. Για τον καλό αυτό σκοπό θα  μπορούσαν να αξιοποιηθούν δύο με τρεις εργάσιμες 
σχολικές μέρες και να γίνουν σχετικές εκδηλώσεις που δεν θα αφήσουν ασυγκίνητο κανένα μέλος 
της σχολικής  και της ευρύτερα τοπικής κοινωνίας. 

Επιπρόσθετα, οι σχολικές εκδρομές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε χώρους υποδοχής 
και φιλοξενίας προσφύγων για να δώσουμε μια ζεστή αγκαλιά και να βοηθήσουμε ανθρώπινα  
αλλά και υλικά όλους αυτούς που ο πόλεμος και η εξαθλίωση  τους έφερε στη μικρή Ελλάδα με 
την μεγάλη ανθρωπιά. Έτσι, το λεγόμενο προσφυγικό πρόβλημα θα πάψει να υφίσταται, θα 
απομυθοποιηθεί ο δήθεν ρατσισμός κατά των προσφύγων και των μεταναστών και θα εδραιωθεί 
στη συνείδηση του κόσμου και των μαθητών πως εθελοντές είμαστε όλοι, όχι κατά ανάγκη αλλά 
κατά βούληση, όχι από υποκρισία αλλά από ευαισθησία, όχι από συμφέρον αλλά από αγάπη.  

Τέλος, είναι εφικτό και δόκιμο να προσκληθούν αλλά και να φιλοξενηθούν σε εκπαιδευτικές 
δομές συνομήλικοι μας πρόσφυγες. Όχι μόνο για να τους εξασφαλίσουμε τα βασικά είδη βιοτικής 
ανάγκης αλλά και για να μας εξιστορήσουν τα βάσανά τους, τις προσωπικές τους μαρτυρίες και 
τα μαρτύρια τους, τα βιώματά τους  και με αυτόν τον τρόπο η εθελοντική μας διάθεση θα 
ανακάμψει αλλά και το ανθρωπιστικός μας μένος θα αναζωπυρωθεί και τελικά αυτό το μάθημα 
ζωής ίσως θα είναι η καλύτερη διδασκαλία.  

Αβίαστα, λοιπόν, συνάγεται το συμπέρασμα πως η εκπαίδευση ως κοινωνικός θεσμός και 
βασικό συστατικό της ανθρώπινης προσωπικότητας  έχει τη δύναμη να αφυπνίσει, να 
καλλιεργήσει και να γιγαντώσει τον εθελοντισμό στις επαναστατημένες ψυχές των μαθητών, να 
αναδείξει τα κοινωνικά προβλήματα και να προτείνει λύσεις και συντελεστικά να αναπτύξει 
δράσεις που ωφελούν την κοινωνία και τον πολιτισμό. Ας δραστηριοποιηθούμε λοιπόν, ας 
αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν όχι μόνο για να αλλάξουμε τον κόσμο αλλά για να 
δώσουμε χρώμα στη ζωή μας προσφέροντας και όχι απαιτώντας, δίνοντας χείρα βοηθείας σε 
συνανθρώπους μας που η ζωή και η μοίρα δεν φάνηκαν γενναιόδωρες με την τύχη τους.  
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1ο Βραβείο Γυμνασίου 2016-17: Παναγιωτακοπούλου Ζωή, 

Γυμνάσιο Παραλίας Καλαμάτας  

Οι νέοι ανέκαθεν αποτελούσαν το πιο ενεργό και συνάμα δημιουργικό, λόγω ηλικίας, 
κομμάτι του πληθυσμού μιας χώρας , στους ώμους του οποίου στηρίζονταν οι ελπίδες και οι 
ευχές όλων για έναν καλύτερο κόσμο. 

Ήταν αυτοί που καλούνταν να αφομοιώσουν δημιουργικά την αποκτημένη από την 
προηγούμενη γενιά γνώση και αφού την μπολιάσουν με τα οράματά τους, να την αφήσουν να 
καρποφορήσει. Η συγκεκριμένη «αποστολή» δεν υπήρξε ποτέ εύκολη. Προβλήματα όπως ο 
ρατσισμός, η  προκατάληψη, η αναξιοκρατία και η στενομυαλιά  των μεγάλων, εμπόδιζαν την 
καταξίωσή τους και καθυστερούσαν τις αλλαγές. Ωστόσο, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας 
και η εξοικείωση μ’ αυτήν, η ευκολότερη και από πολλές πια πηγές πρόσβασης στη γνώση, η 
γλωσσομάθεια, το πείσμα, η υπομονή και η επιμονή των νέων καθώς και η προσήλωση τους στο 
στόχο, ήταν που γέμιζαν τη φαρέτρα τους και τους μετέτρεπαν σε τοξοβόλους προόδου. 

Όμως, τα χρόνια πέρασαν και έφεραν αλλαγές. Η οικονομία της χώρας μας, όπως και άλλων 
κρατών, αποδείχτηκε πως  δεν στηριζόταν σε γερά θεμέλια. Πράξεις  ή παραλείψεις ιθυνόντων 
δημιούργησαν νέες συνθήκες ζωής. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, ήρθαν αντιμέτωποι με καταστάσεις 
δυσάρεστες (ανεργία, φτώχεια, εγκληματικότητα) τις οποίες δεν είχαν προβλέψει γεγονός που 
τους οδήγησε να τροποποιήσουν τα σχέδια τους ή ακόμη και να τα ματαιώσουν. Ανάμεσα σε 
αυτούς φυσικά υπήρχαν και νέοι. Οι νέοι της κρίσης όπως μάθαμε να τους αποκαλούμε οι οποίοι 
δεν μπορούσαν να μαντέψουν τους «Λαιστρυγόνες»  και τους «Κύκλωπας», τον άγριο 
«Ποσειδώνα» που καραδοκούσαν στο ταξίδι τους για την Ιθάκη. Οι νέοι που ήθελαν να 
σπουδάσουν την επιστήμη που αγαπούσαν αλλά αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν για να μην 
επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Αυτού που ονειρεύτηκαν διεθνή καριέρα αλλά 
αναγκάστηκαν να  χωρέσουν τα όνειρά τους σε «κάμαρες κλειστές». Αυτοί που δεν ήθελαν να 
εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και όμως καθημερινά αυξάνουν  το ποσοστό  των χιλιάδων 
νέων που πήραν το δρόμο της ξενιτιάς. 

Και τώρα; Νομίζεται πως όλα τελείωσαν και είναι καιρός να σταματήσουμε να ελπίζουμε;  
Όχι! Σίγουρα όχι! Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς χρειάζεται να παραμείνουμε τολμηροί και 
αγωνιστές. Πεισματάρηδες και ονειροπόλοι. Υποκείμενα και όχι αντικείμενα της ιστορίας και του 
μέλλοντός μας. Αν μας απογοήτευσε το παρόν, ας σχεδιάσουμε αποτελεσματικότερα το μέλλον. 
Έχουμε και τις γνώσεις και το όραμα. Η φαρέτρα μας παραμένει γεμάτη. Το να επιρρίπτουμε 
ευθύνες είναι εύκολο, δύσκολο αλλά αναγκαίο είναι να τις αναλαμβάνουμε. Ο κόσμος μας 
μπορεί να γίνει καλύτερος. Αρκεί να σκεφτούμε πρώτα τους νέους που ενώ προπονούνταν σε  
ανύπαρκτες αθλητικές εγκαταστάσεις, αυτό δεν τους εμπόδισε να στεφτούν χρυσοί 
ολυμπιονίκες, αποδεικνύοντας πως όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει και επιτυχία. Να 
αναλογιστούμε, ύστερα, πως οι επιστήμονες που έφυγαν στο εξωτερικό μπορούν να γίνουν οι 
καλύτεροι πρεσβευτές των αξιών και των αρχών μας, διασκεδάζοντας κάθε υπόνοια για απουσία 
ποιότητας και κύρους στους νεοέλληνες. Να εκτιμήσουμε, επιπλέον, πως ποτέ μέχρι σήμερα ο 
εθελοντισμός δεν είχε πάρει τέτοιες διαστάσεις φανερώνοντας πόσα πολλά μπορούμε να 
καταφέρουμε  αν από το «εγώ» φτάσουμε στο «εμείς».  

Να μην ξεχάσουμε τέλος, όλους εκείνους τους νέους που εγκαταλείποντας τα αστικά κέντρα 
για να ασχοληθούν με την γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία εφαρμόζοντας καινοτόμα 
προγράμματα, αφενός ανακαλύπτουν πτυχές του χαρακτήρα τους που δεν γνώριζαν, αφετέρου  
γίνονται οι «χτίστες» μια ισχυρής οικονομίας που στηρίζεται στον πρωτογενή της τομέα. 

Μικρή, άκουγα την γιαγιά μου να λέει πως «ο καλός κ καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται», 
κάτι που τότε δεν καλοκαταλάβαινα. Τώρα ξέρω πως, σαν ναυτική χώρα που είμαστε, οι άξιοι 
καπετάνιοι δεν μας λείπουν και πως οι δοκιμασίες, οι φουρτούνες κάθε είδους, είναι δυστυχώς 
μέρος της ζωής μας, αλλά μας κάνουν πιο έμπειρους, πιο ικανούς και τελικά… πιο σοφούς. 
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2ο Βραβείο Γυμνασίου 2016-17: Τσάκωνα Μαρία-Αικατερίνη, 5ο 

Γυμνάσιο Καλαμάτας 

Μην καταδέχεστε να ρωτάτε: «Θα νικήσετε; Θα νικηθείτε; Πολεμήστε!». Διανύουμε μια 
εποχή που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και μόνο εμείς, η νέα γενιά, έχουμε τη δύναμη και 
τον ενθουσιασμό να τα αλλάξουμε όλα. Ζούμε σε μια κοινωνία που έχει προβλήματα σε 
πολλαπλά επίπεδα, σε ηθικό, πνευματικό και υλικό. Μερικά από αυτά είναι: η κρίση των ηθικών 
αξιών, η αλλοτρίωση, η υποκρισία, η αδικία, η καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ο 
πόλεμος, η οικονομική κρίση και τα ναρκωτικά, είναι τα σπουδαιότερα προβλήματα της 
σύγχρονης κοινωνίας. 

Στην κοινωνία μας υπάρχει έλλειψη προτύπων και κυριαρχεί ο ατομικισμός. Όμως, οι νέοι 
έχουν ζωτικότητα, δυναμισμό, ενθουσιασμό, αισιοδοξία, αυθορμητισμό, απλότητα και 
ευαισθησία σε θέματα ελευθερίας. Έχουν όμως και αμφισβήτηση, έλλειψη διάθεσης 
συμβιβασμού, ανεμελιά και συναισθηματισμό. Σε γενικότερο πλαίσιο, οι νέοι απεχθάνονται τους 
περιορισμούς και τις εξαρτήσεις και αντιδρούν με κάθε τρόπο, όταν προσπαθούν να τους τις 
επιβάλλουν και δεν συμβιβάζονται με τον αυταρχισμό. Έτσι, λοιπόν, οι νέοι ζητούν δικαιοσύνη, 
ισότητα και δημοκρατία. Δεν θέλουν να γκρεμίσουν τα «πρότυπα» και τις «αξίες», αλλά θέλουν 
να επαναστηλώσουν αυτά που οι μεγάλοι έχουν ποδοπατήσει. Αν και μερικοί νέοι έχουν 
κυριευθεί από το αίσθημα της «ματαιότητας» και ότι «παλεύουν για το τίποτα». Γι’ αυτό το λόγο, 
όπως έχει πει και ο Νίκος Καζαντζάκης δεν πρέπει να καταδεχόμαστε να ρωτάμε αν «θα 
νικήσουμε» ή αν «θα νικηθούμε» απλά να «ΠΟΛΕΜΑΜΕ!». 

Οι νέοι είναι κατεξοχήν η ελπίδα για μια μελλοντική καλυτέρευση των συνθηκών της ζωής 
μας. Γιατί, οραματίζονται ένα κόσμο καλύτερο και δικαιότερο, που τους δίνει δυνατότητες να 
διαπρέψουν σ’ αυτό που αγαπούν και ονειρεύονται. Γι’ αυτό αποζητούν αξίες, θέλουν να 
πιστεύουν σε κάτι που να τους γεμίζει. Επιθυμούν να βλέπουν και να βιώνουν μια κοινωνία η 
οποία θα εξελίσσεται συνεχώς. Έτσι, είναι φορείς ανθρωπιστικών και κοινωνικών αξιών, είναι 
γνήσιοι και γίνονται πολύ αυστηροί με τα κακώς κείμενα: κρίνουν αυστηρά πνευματικούς και 
πολιτικούς ηγέτες, αμφισβητούν έντονα την παράδοση και τις παλιές αξίες και καταγγέλλουν την 
εξουσία. Στο βαθμό που όλα αυτά γίνονται καλοπροαίρετα και αυθόρμητα, είναι υγιής εκδήλωση 
θάρρους και επιθυμίας για καινοτομίες. 

Για έναν καλύτερο κόσμο πρέπει να δρούμε και να ζούμε ελεύθεροι, με γνώμονα τη 
δικαιοσύνη και την αλήθεια. Οι νέοι θα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι: να έχουν ηθικό και δυνατό 
χαρακτήρα, να σέβονται την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του άλλου, να είναι 
ανιδιοτελείς και μακριά από τα κοινωνικά συμφέροντα. Επίσης, πρέπει να αναπτύξουν και τον 
πνευματικό τους εξοπλισμό: να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν το πνεύμα. Γιατί, μόνο με 
πλατιά γνώση, ορθή σκέψη και αδέσμευτη κρίση, θα προσεγγίσουν σωστά τον κόσμο και τα 
προβλήματά του, θα μεθοδεύσουν τον αγώνα, θα οργανώσουν τη ζωή τους και θα προτείνουν 
λύσεις για τα πολύπλοκα προβλήματα της εποχής μας. Πρέπει να μένουν εσωτερικά άγρυπνοι, να 
είναι ανοιχτοί στο διάλογο και να μένουν μακριά από κομματικές σκοπιμότητες και φανατισμούς, 
να δραστηριοποιούνται απέναντι στα εθνικά και διεθνή προβλήματα και να αγωνίζονται χωρίς 
συμβιβασμούς και υποχωρήσεις για κοινωνική δικαιοσύνη, ελευθερία, αξιοκρατία και 
ισοπολιτεία. 

Ελπίζω, ότι με όλα τα παραπάνω εφόδια, που πρέπει να έχουμε εμείς, οι νέοι και με μία 
καλύτερη σχολική ενημέρωση γύρω απ’ τα ανθρώπινα δικαιώματα, να δοθεί περισσότερος 
χρόνος για ποιοτικότερο διάλογο ανάμεσα στους νέους και στους διάφορους φορείς εξουσίας, με 
σκοπό τη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο για όλους τους ανθρώπους της γης. Ο δρόμος είναι 
δύσκολος και ανηφορικός, αλλά πιστεύω πως οι μικρές επιμέρους αλλαγές, όπως αλλαγές στο 
εκπαιδευτικό σύστημα, στο ενημερωτικό σύστημα και στον καθημερινό προγραμματισμό των 
νέων μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο που χρειάζεται. Είμαι σίγουρη πως η διαδικασία θα είναι 
δύσκολη και επίπονη, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι για το κοινό όφελος όλων μας. 

Εμείς, οι νέοι εξάλλου δημιουργούμε τον κόσμο του αύριο… και ΕΝΩΜΕΝΟΙ αγωνιζόμαστε 
για την υλοποίηση του, διότι το μέλλον ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ και έχουμε ΟΝΕΙΡΑ ΓΙ’ ΑΥΤΟ!       
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3ο Βραβείο Γυμνασίου 2016-17: Μπεσσή Μαρία-Γεωργία, 1ο 

Γυμνάσιο Καλαμάτας  

Παγκόσμια θα έλεγα ομάδα οι νέοι, συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν τα παγκόσμια προβλήματα, όπως π.χ. φτώχια, ανεργία και πόλεμος. Το κάνουν 
αυτό γιατί αυτοί είναι που θα ζήσουν την υπόλοιπη ζωή τους σε αυτόν τον μάταιο κόσμο και 
θέλουν να τα αφανίσουν. Όλα αυτά τα οράματα έχουν θετική επίδραση τόσο στην κοινωνία των 
νέων, όσο και σε όλο τον κόσμο. Αυτό φαίνεται από την θερμή υποστήριξη των ανθρώπων προς 
τους νέους και η ενθάρρυνση για συνέχιση του «αγώνα»  τους. Επίσης πολλές φορές τα αιτήματά 
τους γίνονται δεκτά και έτσι δημιουργούνται διαγωνισμοί και εκστρατείες στις οποίες 
καταπολεμούνται πολλά κοινωνικά και παγκόσμια προβλήματα και υλοποιούνται σιγά–σιγά τα 
οράματα των νέων. Επιπλέον οι νέοι αναπτύσσουν την  κριτική τους σκέψη μέσα από τις 
προσπάθειές τους για τη βελτίωση του κόσμου. Έτσι ακριβώς, μέσα από τη σκέψη και το νου 
προκύπτουν τα οράματα. 

Από την άλλη όμως, πολλές φορές οι νέοι, προκειμένου να υλοποιήσουν τα οράματά τους, 
καταφεύγουν σε ακραίες συμπεριφορές. Μερικά παραδείγματα είναι πορείες, διαδηλώσεις, 
καταλήψεις. Δεν είναι πάντα κακά όλα αυτά τα παραδείγματα αντίστασης απέναντι στο 
κατεστημένο αλλά πολλές φορές έχουν άσχημη εξέλιξη. Επειδή οι νέοι βρίσκονται σε μια 
μεταβατική περίοδο της ζωής τους και δεν έχουν αναπτύξει ακόμα προσωπικότητα, κατά τη 
διάρκεια των διαδηλώσεων κτλ καταφεύγουν σε ακραίες συμπεριφορές, όπως σωματική βία, 
χυδαιολογίες, ακόμα και στο θάνατο. Πόσες φορές έχουν ανοίξει την τηλεόραση και έχουν 
πετύχει ένα κανάλι στο οποίο μιλάνε για «αιματηρές» διαδηλώσεις νέων και συγκρούσεις με την 
αστυνομία. Αυτό φαίνεται να είναι και το μεγαλύτερο μειονέκτημα που έχουν οι νέοι. Είναι 
αντιδραστικοί, επιμένουν στην πραγματοποίηση των σχεδίων τους και καταφεύγουν σε βίαιες και 
ανάρμοστες συμπεριφορές. Έτσι όμως χάνουν το δίκιο τους, και τα οράματά τους μένουν 
κρυμμένα σε ένα σκοτεινό μέρος του μυαλού και της καρδιάς τους χωρίς να πραγματοποιηθούν. 

Παρόλα αυτά δεν πρέπει να μας ανησυχούν τα οράματα των νέων. Οι νέοι, με το πέρασμα 
των αιώνων, αναπτύσσουν διαφορετική κριτική σκέψη και διαφορετική κοσμοθεωρία. Για 
παράδειγμα, οι νέοι σήμερα έχουν την δική τους οπτική γωνία με την οποία βλέπουν τα μικρά και 
τα μεγάλα ζητήματα  που υπάρχουν στον κόσμο. Αυτό είναι φυσιολογικό γιατί οι νέοι ζουν σε μια 
άλλη εποχή από αυτή που ζούσαν οι γονείς τους, άρα λογικό είναι να έχουν διαφορετικές 
αντιλήψεις και οράματα από τους μεγαλύτερους. Όμως, πρέπει αυτό να μας ανησυχεί; Φυσικά 
και όχι, γιατί οι νέοι με τα οράματα τους τις περισσότερες φορές καλυτερεύουν τον κόσμο μας. 
Αυτή είναι η νέα γενιά και η ελπίδα του κόσμου για να «νικήσει» όλα τα προβλήματά του. 
Άλλωστε και ο μεγάλος μας ποιητής Νίκος Καζαντζάκης το αποτύπωσε μέσα σε ένα άψυχο χαρτί. 
«Να μην ρωτάς αν θα νικήσουμε ή θα νικηθούμε απλά ΠΟΛΕΜΑ!». Οι στίχοι αυτοί αποτυπώνουν 
και τα οράματα των νέων. Μάχονται για να καλυτερέψουν τον κόσμο και δεν τους νοιάζει άμα 
αποτύχουν ή αν τελικά πετύχουν τον στόχο τους, απλά αγωνίζονται. Με τους στίχους του 
Καζαντζάκη δάκρυσε το μελάνι πάνω στο χαρτί, με τους δυνατούς αγώνες των νέων για την 
καλυτέρευση του κόσμου, ποτάμι τα δάκρυα συγκίνησης των μεγάλων λέγοντας «Να… η νέα 
γενιά που θα σωθεί». Αλλά τελικά ποια είναι τα οράματα αυτής της αυθόρμητης και 
παρορμητικής νεολαίας;  Εγώ προσωπικά θα τα κατέταζα σε τρεις κατηγορίες. Τα κοινωνικά, τα 
ατομικά και τα παγκόσμια.  

Τα κοινωνικά οράματα των νέων τείνουν να δώσουν λύσεις σε κοινωνικά προβλήματα τα 
οποία μαστίζουν στην κοινωνία τους. Είναι συνήθως οράματα όπως: μια κοινωνία στην οποία δεν 
θα υπάρχει αδικία, μια κοινωνία στην οποία δεν θα υπάρχει καταπάτηση ανθρώπινων 
δικαιωμάτων αλλά θα ανθίζει ο πολιτισμός. Τα ατομικά οράματα των νέων σπεύδουν συνήθως 
να πραγματοποιήσουν τις προσωπικές τους ανάγκες. Όπως για παράδειγμα, μια διαδεδομένη 
κοσμοθεωρία των νέων είναι η ελεύθερη έκφρασή τους  και η απαίτηση ενεργής συμμετοχής 
τους στα κοινά, προκειμένου να βοηθήσουν τους ώριμους μεγάλους ανθρώπους στη λήψη 
αποφάσεων για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. 

Τα παγκόσμια οράματα των  νέων είναι κοινά σε όλον τον κόσμο. Είναι τις περισσότερες 
φορές σωστά και πρέπει να τους ενθαρρύνουμε. Δεν λέω ότι πρέπει να συμμετέχουμε σε πορείες 
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και να πετάμε δακρυγόνα κρατώντας πλακάτ, θα ακουγόταν τρελό. Το μόνο που χρειάζονται οι 
νέοι είναι υποστήριξη ψυχική. Μην τους λέτε τεμπέληδες που χάνουν τον χρόνο τους για 
ασήμαντα ζητήματα. Πολεμήστε!!! Χρησιμοποιήστε σαν όπλα σας την λογική και την πειθώ, είναι 
τα δυο πιο σημαντικά όπλα του ανθρώπου. Απλά δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει σωστά, 
τουλάχιστον τις περισσότερες φορές. 

Για να συνοψίσω λοιπόν, πιστεύω ότι οι νέοι μοναδικά όντα, κανένας δεν μπορεί να τους 
ψυχολογήσει, μόνο όταν φτάσεις στην ηλικία τους μπορείς να καταλάβεις τα οράματα τους και 
την κοσμοθεωρία τους. Γι’ αυτό πρέπει να δείχνουμε εμπιστοσύνη και να μην φοβόμαστε αν θα 
πετύχουν αυτά για τα οποία παλεύουν ή αν θα αποτύχουν, να τους αφήσουμε ελεύθερους να 
αγωνιστούν. Πριν από χιλιάδες χρόνια, ο Λεωνίδας με 300 άνδρες τα έβαλε με ολόκληρο στρατό 
και αν δεν υπήρχε ο Εφιάλτης, ο προδότης, θα νικούσαν. Τώρα, το 2017, μια μικρή ομάδα νέων 
προσπαθεί να τα βάλει με ολόκληρο κατεστημένο και να το ρίξει. Ας μη γίνουμε ο Εφιάλτης, ο 
προδότης του αγώνα τους. Ας γίνουμε ένας από τους 300 και ας νικήσουμε τα πολυάριθμα και 
σοβαρά παγκόσμια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος.  Πολεμήστε !!!  
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1ο Βραβείο Λυκείου 2016-17: Δημητρουλοπούλου Αικατερίνη, 

ΓΕ.Λ. Κρεστένων 

Οι νέοι αποτελούν το μέλλον για κάθε χώρα, κάθε εποχή είναι αυτοί που αμφισβητούν, 
κρίνουν το κατεστημένο, αντιδρούν για καταστάσεις και πρόσωπα. Οι ίδιοι από την φύση τους 
είναι οραματιστές και καινοτόμοι. Ονειρεύονται έναν νέο κόσμο απαλλαγμένο από κάθε είδους 
πεπαλαιωμένες και αναχρονιστικές απόψεις, που τους εμποδίζουν τα περιθώρια εξέλιξης και 
προόδου. Ο προωθητικός παράγοντας κάθε κοινωνίας, ιδιαίτερα για τη σημερινή με τα πολλά 
προβλήματα είναι οι νέοι. Οφείλουν να εργαστούν για την βελτίωση των συνθηκών ζωής τους και 
να διεκδικήσουν έναν νέο καλύτερο κόσμο. 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι τη σημερινή εποχή είναι πολυδιάστατα, 
έντονα και ανησυχητικά. Οι εξελίξεις που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια σε όλους τους 
τομείς, κοινωνικές, οικονομικές, τεχνολογικές, έκαναν την ζωή μας εκτεθειμένη σε περισσότερους 
κινδύνους. Έτσι λοιπόν, κυριαρχεί ο υπερκαταναλωτσμός , δηλαδή το υλιστικό καταναλωτικό 
πρότυπο, η στείρα παιδεία που επικεντρώνεται στην άγονη αποστήθιση και στην απουσία 
ανθρωπιστικής παιδείας. Από την άλλη όμως, τα οικονομικά προβλήματα συνθλίβουν τους νέους, 
τους γεμίζουν ανασφάλεια και απαισιοδοξία για το μέλλουν τους. Η ανησυχία για την 
επαγγελματική τους αποκατάσταση τους επηρεάζει ψυχολογικά και τους εμποδίζει να 
αντιμετωπίσουν με σωστό τρόπο τα προβλήματα ανεργίας. Παράλληλα, οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής 
και οι απαιτήσεις της τεχνολογίας που τρέχει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, κάνουν το έργο των νέων 
ακόμη πιο δύσκολο και απαιτητικό. Απέναντι σε αυτά  τα αδιέξοδα της ζωής, ο νέος οφείλει να 
αγωνιστεί με όλες του τις δυνάμεις, σωματικές, πνευματικές, ψυχικές και να θέσει τα θεμέλια για 
έναν καλύτερο κόσμο που υπερασπίζεται υγιείς αξίες. Στο σημείο αυτό  έγκειται και η ευθύνη 
των νέων, αφού από έναν γόνιμο προβληματισμό μπορούν να διορθώσουν τον κόσμο.         

Αναλυτικότερα, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν οι νέοι τα προβλήματα και να 
θέσουν τα θεμέλια για έναν καλύτερο κόσμο πρέπει να σταθούν απέναντι σε αυτά με 
αποφασιστικότητα και ενεργητικότητα. Η αντιμετώπιση της ανεργίας με δυνατότητες  ευκαιρίας 
στον επαγγελματικό χώρο, η κυριαρχία δικαιοσύνης είναι αναμφίβολα παράγοντες που πρέπει 
να επηρεάζουν θετικά τους νέους και να τους ενθαρρύνουν για την επαγγελματική τους ζωή. Η 
κατάλληλη παιδεία μέσα από την συνεργασία σχολείων, επιστημονικών φορέων με την 
ενδυνάμωση κριτικής ικανότητας, καθιστά τους νέους ικανούς να αγωνίζονται και να 
οραματίζονται το μέλλον τους. Η ευθύνη των  νέων είναι η επαφή και η γνώση της τεχνολογίας 
και η συνεχής επιμόρφωση για επαγγελματική αποκατάσταση για την αντιμετώπιση του 
ανταγωνισμού. Οι νέοι  οραματίζονται μια παιδεία ουσιαστική βασισμένη στις αρχές του 
ανθρωπισμού που θα προάγει το συλλογικό πνεύμα και θα διαμορφώνει μια πολύπλευρη 
προσωπικότητα, απαλλαγμένη από δογματισμούς και στερεότυπα. Μια παιδεία σύγχρονη, 
ευρωπαϊκή που θα διδάσκει παράλληλα με τον εθνικό πολιτισμό  και θα φέρνει σε επαφή με την 
ιστορία άλλων λαών. Επομένως οι νέοι οραματίζονται ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα παρέχει 
τόσο ειδικές, όσο γενικές γνώσεις. 

Αν η παιδεία είναι το σημείο αναφοράς  για την ενεργοποίηση και την συναίσθηση της 
ευθύνης των νέων, από την άλλη πλευρά πρέπει να διαφυλαχτούν  αξίες, όπως η δημοκρατία και 
η ειρήνη. Σε ένα κόσμο που κυριαρχεί η τρομοκρατία, η βία και η εγκληματικότητα, ο 
φανατισμός, ο ρατσισμός και γενικότερα παραβιάζεται κάθε ηθική αξία, οι νέοι οραματίζονται τη 
δικαιοσύνη και τη δημοκρατία ως σταθερές αξίες για έναν καλύτερο  κόσμο. Ως αλτρουιστές οι 
νέοι από την φύση τους μάχονταν και μάχονται για τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η 
ιστορία έχει αποδείξει ανεπιφύλαχτα ότι οι νέοι, όσες φορές αγωνίστηκαν, πέτυχαν να αλλάξουν 
την ιστορία. Έτσι και τώρα, η ευθύνη που έχουν είναι τεράστια.                                                                                                                             

Ο Καζαντζάκης στην «ΑΣΚΗΤΙΚΗ» του είχε πει «Μην καταδέχεσαι να ρωτάς: Θα νικήσουμε; 
Πολέμα!» Πόσο σοφή είναι αυτή η ρήση. Αποτελεί το δρομοδείκτη για την ευθύνη των νέων, να 
αφουγκραστούν την εποχή και τα προβλήματα της, να παλέψουν για έναν καλύτερο, δικαιότερο, 
μα πάνω από όλα ανθρωπινότερο κόσμο. Οι νέοι θα πρέπει να στηρίζουν την επίτευξη των 
στόχων τους, είτε προσωπικών είτε κοινωνικών. Η καταξίωση έρχεται μέσα από την προσπάθεια 
και τον αγώνα, μα πάνω από όλα από την συνειδητοποίησή του. 
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2ο Βραβείο Λυκείου 2016-17: Ρηγάτου Παναγιώτα, 1ο ΓΕ.Λ. 

Μεσσήνης  

Νέος θα πει να διορθώσεις τον κόσμο. Νέος θα πει να είσαι ζωτικός  και ενθουσιώδης, 
αισιόδοξος, αυθόρμητος, ανέμελος και συναισθηματικός. Νέος θα πει να πρωτοστατείς και να 
μην συμβιβάζεσαι με την δουλοπρέπεια. Να έχεις έντονα συναισθήματα και αγνά. Να 
οραματίζεσαι έναν κόσμο καλύτερο και να παραλαμβάνεις την σκυτάλη του αγώνα από τους 
γηραιότερους. Γιατί είναι η σειρά σου να αλλάξεις τον κόσμο. Είναι η ώρα να ζωγραφίσεις το 
τοπίο που ονειρεύεσαι τα βράδια, όταν ήρεμος ξαπλώνεις στο κρεβάτι ύστερα από μια «γεμάτη» 
μέρα. Νέος θα πει να φτιάξεις έναν κόσμο αντάξιο των προσδοκιών σου.    

Σε κάθε εποχή, η νεολαία είναι αυτή που ταράζει τα λιμνάζοντα νερά των κατεστημένων 
αναλήψεων. Είναι η ανερχόμενη δύναμη, που οραματίζεται έναν κόσμο διαφορετικό και 
αγωνίζεται γι’ αυτόν. Τα προβλήματα όμως της σύγχρονης κοινωνίας είναι πολλά και οι νέοι 
φαίνονται να είναι παγιδευμένοι σε αυτά. 

Προβλήματα όπως η καταπάτηση των ηθικών αξιών και η υιοθέτηση της άποψης  «ο 
σκοπός  αγιάζει τα μέσα», η ξύλινη γλώσσα των νέων και όχι μόνο και η ακατάσχετη 
υποσχεσιολογία, ο πνευματικός αποπροσανατολισμός και η αστυφιλία συγκρούονται με τις 
ελπίδες των νέων και ευνοούν την ανάπτυξη της αναρχίας, της αμφισβήτησης και της έντονης 
κριτικής από μέρος τους. Οι νέοι σήμερα, έρχονται αντιμέτωποι με φαινόμενα, όπως  η 
εγκληματικότητα, η βία, τα ναρκωτικά, ακόμη και με την εξάλειψη της ειρήνης, την καταπάτηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  και τη δίψα των πολιτικών στοιχείων για πόλεμο και εξουσία. 

Και όλα αυτά πηγάζουν από την κρίση που έχει «λυγίσει» τους θεσμούς και τους φορείς  
κοινωνικοποίησης, καθώς η ελλιπής  παιδεία «κλείνει» τα φτερά των νέων, η κοινωνία «γυρίζει 
την πλάτη» στα σύγχρονα προβλήματα της παγκοσμιοποίησης και τα μέσα ενημέρωσης 
«φροντίζουν» να δημιουργήσουν τηλεκατευθυνόμενες προσωπικότητες χωρίς αυτόβουλη δράση 
και δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών. Και όλα αυτά συντελούνται σε μια κοινωνία 
«προοδευτική» που συνεχώς δηλώνει πως επιθυμεί και άλλη πρόοδο, και άλλη και άλλη… Που να 
στηριχθούν λοιπόν οι νέοι και σε τι να ελπίσουν;  

Νέος θα πει να τολμάς αυτό που δεν τολμούν οι άλλοι, που πρέπει να σηκώνεσαι για να σε 
βλέπουν, να μιλάς για να σε ακούν αλλά να σωπαίνεις για να σε εκτιμούν. Ο νέος αγωνίζεται 
αληθινά, ηρωικά, με όλη του την καρδιά και με όλη του την ψυχή. Και ακόμα και υπό αυτές τις 
συνθήκες, τις δύσκολες και τις αντίξοες, ο νέος πάντα ελπίζει και πάντα οραματίζεται. 

Ο νέος, η νεολαία, εμείς τα νέα παιδιά, οραματιζόμαστε έναν κόσμο που στην θέση του 
ατομικού συμφέροντος υπάρχει το συλλογικό. Ο αθέμιτος ανταγωνισμός να έχει αντικατασταθεί 
από την ευγενή άμιλλα. Που πλέον να μην χωράει ο υπολογισμός και η υλική σκοπιμότητα αλλά 
η αγάπη και η φιλία. Θέλουμε έναν κόσμο που η ηθική θα αποτελεί οδηγό της ζωής  μας και που 
η ιδιοτέλεια και η εκμετάλλευση δεν θα υφίστανται σαν έννοιες. Γιατί θα υπάρχει κατανόηση και 
συνεργασία. Ζητάμε έναν κόσμο που οι ευκαιρίες θα είναι ίσες για όλους και που θα κυριαρχεί 
πνεύμα ισονομίας, δικαιοσύνης και αξιοκρατίας. Και που οι μεγάλοι θα είναι δίπλα μας, 
συνοδοιπόροι μας, που δεν θα μας αμφισβητούν αλλά θα μας ακούν. Έναν κόσμο με άξονα την 
ειρήνη, την εξαφάνιση της φτώχιας, της πείνας και της εγκληματικότητας. Όχι άλλος πόλεμος, όχι 
άλλη εξαθλίωση! 

Όλοι όμως οι νέοι καταπιάνονται από αισθήματα ανησυχίας και επαγρύπνησης για το 
μέλλον; Δυστυχώς, όχι.  Στον αντίποδα όλων αυτών που διατυπώθηκαν, πρέπει να τονίσουμε πως 
υπάρχουν και νέοι που ολιγοψυχούν, που δειλιάζουν και πανικοβάλλονται όταν έρχονται 
αντιμέτωποι με τα προβλήματα που καλούνται να λύσουν και οδηγούνται σε ηττοπάθεια και 
παραίτηση. Άλλοι πάλι καταφεύγουν στη χρήση ναρκωτικών και τοξικών ουσιών. Είναι αυτοί οι 
νέοι που δεν συνειδητοποίησαν ότι η ζωή δεν χαρίζεται αλλά κατακτάται με τον συνεχή αγώνα. 
Είναι αυτοί που όταν έφτασαν στο σταυροδρόμι της ζωής, επέλεξαν το μονοπάτι του εύκολου, 
αλλά κάποια στιγμή μάταιου δρόμου. 
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Όποια όμως τελικά και αν είναι η ανάληψη εμάς των νέων για το μέλλον, ένα είναι 
σίγουρο: πως τα θέλουμε όλα και τώρα, σαγηνευόμαστε από τις αρνήσεις περισσότερο από τις 
θέσεις, το γκρέμισμα περισσότερο από την οικοδόμηση. Είμαστε οργανικό μέλος της κοινωνίας 
που είναι χρέος μας να υψώσουμε τη σημαία της αλλαγής, της επανάστασης. Διότι από τα όνειρα 
αρχίζουν οι ευθύνες. Διότι οι κοινωνίες στηρίζονται στους μεγάλους, αλλά ελπίζουν στους νέους. 
Διότι νέος θα πει να αλλάξεις τον κόσμο. 
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3ο Βραβείο Λυκείου 2016-17: Δαούτη Μαρία, ΓΕ.Λ. Πελοπίου 

Είναι κοινά παραδεκτό πως ζούμε σε μια εποχή κρίσης, αρνητικότητας και έντονου φόβου. 
Κυριαρχεί διχόνοια μεταξύ των ανθρώπων μιας και οι περισσότεροι είναι απασχολημένοι με τα 
προβλήματα της καθημερινότητάς τους αδιαφορώντας για τα όσα συμβαίνουν γύρω τους. Και 
μέσα σε όλη αυτήν την κατάσταση υπάρχει και η νέα γενιά που συχνά κατακρίνεται από πολλούς 
για την έλλειψη κοινωνικοποίησης και πολιτικής συνείδησης που την χαρακτηρίζει. Μιας και 
πολλές φορές οι νέοι, βλέποντας την κατάσταση που επικρατεί στον έξω κόσμο, αρνούνται να 
συμβαδίσουν με τους ρυθμούς την καθημερινότητας. Καθώς γεμάτοι ζωντάνια, ενεργητικότητα 
και δίχως να έχουν τίποτα να χάσουν, κινούνται προς τα εμπρός σε αντίθεση με τους ενήλικες 
που μένουν στάσιμοι στην προσπάθεια να συντηρήσουν όσα έχουν κατορθώσει να αποκτήσουν. 

Οι νέοι λοιπόν, με την αμφισβήτηση και την ορμή που τους διακατέχει πιστεύουν πως 
έχουν τη δύναμη και την υποχρέωση  να αλλάξουν τον κόσμο και να δημιουργήσουν έναν 
εντελώς διαφορετικό. Αναλυτικότερα, έναν κόσμο δίχως πολέμους αλλά γεμάτο υγεία, ευτυχία 
και αγάπη. Χωρίς διακρίσεις μεταξύ κοινωνικών τάξεων με συνέπεια την εξαθλίωση των 
οικονομικά ανίσχυρων. Ένα κόσμο με ίσες ευκαιρίες για όλους όπου οι άνθρωποι δεν θα 
χρειάζεται να μεταναστεύουν γιατί η χώρα τους θα τους παρέχει υψηλό βιοτικό επίπεδο. Δίχως 
να υπάρχει ατομικισμός και υπερτροφία του εγώ καθώς οι άνθρωποι δεν θα λειτουργούν με 
βάση το προσωπικό τους συμφέρον αλλά δίνοντας περισσότερη έμφαση στο κοινό καλό. 

Ωστόσο, η νεολαία, με την αγάπη της  για ανανέωση, επιδιώκει αλλαγές όχι μόνο σε 
παγκόσμιο αλλά και σε εγχώριο επίπεδο. Αρχικά με την κατάργηση της βίας, της 
εγκληματικότητας και των ναρκωτικών. Αλλά συγχρόνως και με την εξάλειψη του φαινομένου 
του «bullying» και του ρατσισμού που καθημερινά βιώνουν χιλιάδες παιδιά στα σχολεία. Στη 
συνέχεια με την διακοπή των συνεχών διεργασιών του ανθρώπου στο περιβάλλον, που το 
καταστρέφουν μέρα με τη μέρα. Και τέλος με τη μείωση του φαινομένου του αναλφαβητισμού, 
μέσω της επαρκής μόρφωσης για όλους τους ανθρώπους ώστε να μπορούν όλοι να αποκτήσουν 
κριτική σκέψη και αντίληψη και να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες. 

Εντούτοις, αν πραγματικά θέλουμε να δούμε κάποια αλλαγή στον κόσμο που ζούμε, θα 
πρέπει πρώτα να αλλάξουμε τους εαυτούς μας. Καταρχάς να  υπάρχει ελευθερία στις επιλογές 
μας χωρίς  να είμαστε δέσμιοι του χρήματος και των κερδών. Να μας διακατέχει φρόνηση ώστε 
να επιλέγουμε τους καλύτερους τρόπους για να πετύχουμε τους στόχους μας, τηρώντας πάντα τις 
ηθικές αξίες και με τελικό σκοπό το κοινό καλό. Ακόμη, να μας χαρακτηρίζει ακεραιότητα, να 
λειτουργούμε δηλαδή με ειλικρίνεια, εντιμότητα χωρίς υποκρισίες. Και τέλος να υπάρχει 
αλληλεγγύη. Να φροντίζουμε και να υποστηρίζουμε οποιονδήποτε μας έχει ανάγκη. Εύκολα 
λοιπόν οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στο σύνολο, στο 
εμείς και όχι στο εγώ. 

Παράλληλα με την δική μας αλλαγή θα πρέπει να αλλάξει εξίσου και η πολιτεία. Για αρχή, 
είναι ανάγκη να υπάρχει ουσιαστική δημοκρατία που πηγάζει από το λαό και συνειδητοποίηση 
του ότι το κράτος αποτελείται από όλους ώστε να δίνεται προτεραιότητα στο  συνολικό 
συμφέρον και κοινό καλό. Ακόμα, το κράτος θα πρέπει να προχωρήσει σε πιο δραστικά μέτρα, 
όπως στην έκδοση πρόνοιας για την ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αλλά και τη 
δημιουργία σχολείων και νοσοκομείων ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, μιας και η 
υγεία και η εκπαίδευση είναι δικαίωμα όλων. Συμπερασματικά λοιπόν, έχει καταστεί σαφές, το 
ότι η πολιτεία θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί και να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. 

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, αν θέλουμε να ζούμε σε έναν κόσμο που στηρίζεται στην 
ισότητα και στη δικαιοσύνη, σε ένα κόσμο γεμάτο ευκαιρίες όπου ο κάθε άνθρωπος θα έχει τη 
δυνατότητα να εξασφαλίσει μια καλή ζωή, θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαιότητα, κατανόηση και 
σεβασμός για όλους τους ανθρώπους και τη φύση. Και αν κάποιες φορές φοβόμαστε ότι η φωνή 
μας δεν θα ακουστεί, ότι δεν θα καταφέρουμε τίποτα και ότι ίσως να κάνουμε τα πράγματα 
χειρότερα, αξίζει να θυμηθούμε τη φράση που είχε πει κάποτε ο Ν.Καζαντζάκης  «Μην 
καταδέχεσαι να ρωτάς: Θα νικήσουμε, θα νικηθούμε; Πολέμα!». Γιατί η ζωή μας θα ήταν τελείως 
διαφορετική εάν μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε τη δύναμη που έχουμε και αυτά που 
μπορούμε να κάνουμε για να δημιουργήσουμε έναν κόσμο στον οποίο θέλουμε να ζούμε. 
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Βραβευμένες Εκθέσεις 

Γυμνασίου  

 

2017-2018 

 

 Θέμα έκθεσης: 

Με αφορμή την ανακήρυξη του 2018 ως 
έτους Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς, να γράψετε ένα κείμενο 
στο οποίο να αναπτύσσετε τις απόψεις 
σας για τον ρόλο της πολιτιστικής 
κληρονομιάς στην ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας, στην ενδυνάμωση 
του αισθήματος της ευρωπαϊκής 
ταυτότητας των πολιτών, στην 
συμφιλίωση και την πρόληψη των 
συγκρούσεων μεταξύ των λαών. 
Επιπλέον, να προτείνετε μέτρα και 
τρόπους ανάδειξης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, καθώς και τρόπους 
ευαισθητοποίησης όλων των πολιτών 
για την προστασία της στη σύγχρονη 
εποχή, με έμφαση στα πολιτιστικά 
στοιχεία που θεωρείτε πιο σημαντικό να 
διατηρηθούν, να προωθηθούν και να 
αναπτυχθούν σε ευρωπαϊκό αλλά και 
διεθνές επίπεδο, υποστηρίζοντας με 
επιχειρήματα τις επιλογές σας.  

 

 



 

 144 

1ο Βραβείο Γυμνασίου 2017-2018: Αναστασία Γεωργακοπούλου, 
5ο Γυμνάσιο Καλαμάτας  

 
Η ανάγκη του ανθρώπου να μην ξεχαστεί στο πέρασμα του χρόνου, καθώς και άλλοι 

παράγοντες όπως η καλυτέρευση της ποιότητας ζωής, η διεύρυνση της γνώσης του για το τι 
συμβαίνει γύρω του, καθώς και η ανάγκη του να εκφραστεί, τον οδήγησαν στη δημιουργία των 
ηθών-εθίμων-αξιών της τέχνης σε όλες τις μορφές της και στον τρόπο επικοινωνίας, όπως οι 
γλώσσες. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ένα τεράστιο και πρωτεύον κομμάτι του πολιτισμού που 
ο άνθρωπος έχει καταφέρει να αναπτύξει στην πάροδο του χρόνου. 

Οι παραδόσεις και η ιδεολογία κάθε λαού έπαιξαν πρωταρχικό ρόλο στην εξέλιξη του 
ανθρώπου. Αποδείχθηκαν πολύ χρήσιμα, καθώς μελετήθηκαν και έδωσαν στοιχεία για την 
κοινωνία που τα δημιούργησε. Οι πρόγονοι μας, μας παρέδωσαν τον πολιτισμό τους για να τον 
διαφυλάξουμε, να μάθουμε και να εμπνευστούμε από αυτόν. Η πολιτιστική κληρονομιά για κάθε 
λαό είναι διαφορετική. Αυτή της η μοναδικότητα προκαλεί την ευθύνη για τη διατήρηση καθώς 
και την ανάδειξη της, από τους απογόνους των δημιουργών της. Αυτό στοχεύει κυριότερα στη 
διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας κάθε λαού, αλλά και στη μετάδοση της στις επόμενες γενιές. 

Κατά κοινή ομολογία, όλος ο πολιτισμός που διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις καθημερινές 
ανάγκες των ανθρώπων σε κάθε εποχή, θα έπρεπε να είναι άξιος σεβασμού και οι εκάστοτε 
κληρονόμοι του να τον διαφυλάττουν.  Εύγλωττο παράδειγμα αποτελούν οι αρχαιολογικοί χώροι, 
καθώς θα πρέπει α προστατεύονται από τυχόν αλλοιώσεις εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, των 
πολέμων που ο ίδιος ο άνθρωπος κάνει ανά εποχές και τις βιαιότητες που ήδη έχουν 
καταστρέψει γλυπτά και μαζί τους ιστορία πολλών αιώνων. Ή ακόμα και η ανατροπή πολιτικών 
καθεστώτων και ο φανατισμός για θρησκευτικές πεποιθήσεις, βοήθησαν τη μια εποχή να 
εξαφανίσει όσα είχε αφήσει η προηγούμενη. Ωστόσο, τεράστια βοήθεια έχουν καταβάλει και 
διεθνείς οργανώσεις, όπως η UNESCO, η οποία στοχεύει στη συντήρηση των μνημείων 
παγκόσμιας κληρονομιάς, χρηματοδοτώντας τα για να πραγματοποιηθεί η επιθυμητή φροντίδα 
στα μνημεία-μάρτυρες. Για όλους αυτούς τους λόγους, η διατήρηση των μνημείων είναι 
πρωτεύουσας σημασίας καθώς σηματοδοτεί την αρχή για τη διάσωση του πολιτισμού μας. 

Όταν πετύχουμε τη διαφύλαξη των στοιχείων αυτών της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η 
προώθηση τους είναι το επόμενο βήμα. Η προβολή και ανάδειξη τους θα βοηθήσει όχι μόνο στην 
οικονομία της κάθε χώρας, καθώς είναι αίτιο αύξησης του τουρισμού, αλλά ταυτόχρονα θα φέρει 
πιο κοντά τον τρόπο ζωής και τις συμπεριφορές κάθε λαού. Τελικά, θα αλληλεπιδράσουν μεταξύ 
τους κάνοντας μας να καταλάβουμε πως οι διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους στα διάφορα 
μέρη του κόσμου δεν καθιστούν κανέναν κατώτερο ή ανώτερο του άλλου. Μια Ευρώπη ενωμένη, 
είναι μια δυνατή Ευρώπη. Η εθνική μας ταυτότητα θα αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου και πιο 
αξιοθαύμαστου έργου, εφόσον θα ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή ταυτότητα, που είναι κοινός στόχος 
για τις χώρες-μέλη της. Αν καταλάβουμε πως, εκτός από τη χώρα μας, ανήκουμε και σε ένα 
συγκρότημα λαών, όπου ο καθένας κουβαλάει τη δική του ιστορία και πολιτισμό, τότε θα 
τονωθεί ο σεβασμός για το διαφορετικό και θα θέλουμε να το γνωρίσουμε. Οι παραδοσιακοί 
χοροί και η μουσική που τους συνοδεύει, είναι παράδειγμα πως, ενώ είμαστε τόσο διαφορετικοί, 
πάντα υπάρχει ένα κοινό σημείο. Η τέχνη μπορεί να καταργήσει τα σύνορα τόπου και χρόνου και 
να μας ενώσει. Ας σκεφτούμε πόσο θα βοηθήσει, λοιπόν, η «διαφήμιση» προς τα έξω των 
ιδιαίτερων πολιτισμικών στοιχείων μιας χώρας. Φυσικά όμως, όταν αναφέρομαι στη λέξη 
«διαφήμιση», δεν εννοώ την εκμετάλλευση του πολιτισμικού πλούτου. Η αρχαιοκαπηλεία και η 
κάθε είδους βεβήλωση της εθνικής, πνευματικής μας παρακαταθήκης για το συμφέρον ιδιοτελών 
σκοπών δε θα έπρεπε να γίνεται αποδεκτή, όσο κερδοφόρα κι αν είναι η εμπορική της αξία. 

Όταν οι δύο παραπάνω στόχοι επιτευχθούν, το μόνο αποτέλεσμα θα είναι η ανάπτυξη σε 
όλους τους τομείς, καθώς και η συνέχεια της δημιουργίας πολιτισμού για τις επόμενες γενιές. 
Έτσι, αφήνοντας κι εμείς με τη σειρά μας, με το δικό μας τρόπο, το στίγμα μας, θα έχουμε 
καταφέρει, όχι μόνο να συμβάλλουμε στην πορεία του μέλλοντος, αλλά ακόμα σημαντικότερη θα 
είναι η ψυχική ικανοποίηση πως κάναμε το χρέος μας και το πνεύμα της δημιουργικότητας δε 
χάθηκε. 
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Συμπερασματικά, θα λέγαμε πως η ιστορία, οι παραδόσεις και γενικότερα όλοι οι τρόποι 
έκφρασης του πολιτισμού μιας χώρας είναι η βάση για να μπορέσει μια κοινωνία να συνδυάσει 
το αξιοθαύμαστο παρελθόν με το εξελιγμένο μέλλον. Για όποιο λόγο κι αν υπάρχει ο άνθρωπος 
στη Γη, πρέπει να διαφυλάξει και να αξιοποιήσει όλα εκείνα τα στοιχεία που μαρτυρούν πως δεν 
έζησε απλά σαν περαστικός, αλλά δημιούργησε με όλο του το μεγαλείο. 
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Βραβευμένες Εκθέσεις 

Λυκείου  

 

2017-2018 

 

 Θέμα έκθεσης: 

Με αφορμή την ανακήρυξη του 2018 ως 
έτους Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς, να γράψετε ένα κείμενο 
στο οποίο να αναπτύσσετε τις απόψεις 
σας για τον ρόλο της πολιτιστικής 
κληρονομιάς στην ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας, στην ενδυνάμωση 
του αισθήματος της ευρωπαϊκής 
ταυτότητας των πολιτών, στην 
συμφιλίωση και την πρόληψη των 
συγκρούσεων μεταξύ των λαών. 
Επιπλέον, να προτείνετε μέτρα και 
τρόπους ανάδειξης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, καθώς και τρόπους 
ευαισθητοποίησης όλων των πολιτών 
για την προστασία της στη σύγχρονη 
εποχή, με έμφαση στα πολιτιστικά 
στοιχεία που θεωρείτε πιο σημαντικό να 
διατηρηθούν, να προωθηθούν και να 
αναπτυχθούν σε ευρωπαϊκό αλλά και 
διεθνές επίπεδο, υποστηρίζοντας με 
επιχειρήματα τις επιλογές σας.  
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1ο Βραβείο Λυκείου 2017-2018: Αλεξάνδρα Αναστασοπούλου, 
ΓΕ.Λ. Γαργαλιάνων  
 
«Η αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς» 

Στον αιώνα της παγκοσμιοποίησης, της πληροφόρησης και των ραγδαίων αλλαγών, γίνεται 
φανερή η ανάγκη του ανθρώπου να καθοδηγηθεί από κάτι μόνιμο, σταθερό και διαχρονικό, που 
είναι η πολιτιστική κληρονομιά. Με την αφιέρωση τους έτους 2018 στην Ευρωπαϊκή Πολιτιστική 
Κληρονομιά, φαίνεται ακριβώς αυτό, η επιθυμίας να αξιοποιήσει ο άνθρωπος τα στοιχεία της 
παράδοσης ως σημείο αναφοράς και οδηγό για την πορεία της ζωής του. Είτε πρόκειται για υλικά 
στοιχεία, όπως τα μνημεία, είτε για άυλα, όπως τα ήθη και τα έθιμα των λαών, η αξία της 
παράδοσης είναι αναμφισβήτητη και ο ρόλος της πολύπλευρος. 

Αρχικά, η συμβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας 
ενός λαού είναι σημαντική. Ο δυναμικός χαρακτήρας της παράδοσης καθιστά ζωντανά και 
αναλλοίωτα τα στοιχεία της, που έχουν διαχρονική αξία και ανταποκρίνονται στις θεμελιώδεις 
ανάγκες του ανθρώπου. Αυτά αποτελούν αποθησαυρισμένη σοφία και πολύτιμη πείρα των 
προηγούμενων γενεών, στα οποία μπορεί να βασιστεί ο σύγχρονος άνθρωπος για να 
δημιουργήσει. Επίσης, αξιόλογη πηγή έμπνευσης αποτελεί η λόγια και λαϊκή  καλλιτεχνική 
δημιουργία, η οποία αντανακλά τις συνήθειες, τον τρόπο ζωής και τις αξίες κάθε εποχής. 

Εκτός από αυτό, τα πολιτιστικά στοιχεία είναι ικανά να ισχυροποιήσουν το αίσθημα της 
κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας, στα πλαίσια της ενωμένης Ευρώπης. Η μελέτη του ελληνικού 
πολιτισμού αποδεικνύει την επιρροή που άσκησε στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, ο οποίος 
διαμορφώθηκε βαθύτατα σύμφωνα με τις αρχαιοελληνικές αξίες της δημοκρατίας, της 
δικαιοσύνης και της ισότητας, και συνεισφέρει στη διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης. 
Με τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης συνειδητοποιείται η κοινή ιστορία των ευρωπαϊκών 
χωρών και τονίζονται οι σχέσεις αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης τους. Έτσι, ενδυναμώνεται 
η συνεργασία και το όραμα της ουσιαστικής ευρωπαϊκής ενοποίησης γίνεται πραγματικότητα.  

Γενικότερα, η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να συμβάλλει στη συμφιλίωση και την 
αποφυγή των εντάσεων μεταξύ των λαών. Πρωταρχικό ρόλο διαδραματίζουν τα μνημεία,  
τεκμήρια του υλικού πολιτισμού, τα οποία, εκτός από τη φυσιογνωμία της εποχής και περιοχής 
στην όποια ανήκουν, καταδεικνύουν την κοινή προέλευση των ανθρώπων κι την πρόοδο του 
πολιτισμού εν γένει. Τα μουσεία, επίσης, φέρνουν κοντά τους λαούς με περιοδικές εκθέσεις του 
εξωτερικού, με την προσέλκυση επισκεπτών από όλα τα μέρη της γης, με εκθέματα διαφορετικών 
πολιτισμών και έτσι δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη γόνιμη ανταλλαγή πολιτιστικών 
στοιχείων και για την εμπέδωση των κοινών στοιχείων που ενώνουν τους λαούς. Με αυτόν τον 
τρόπο, δηλαδή, αμβλύνονται εθνικιστικές τάσεις, ενισχύεται η αλληλεγγύη και προωθείται το 
πνεύμα του διεθνισμού. 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η ειρηνική συνύπαρξη των λαών έχει ιδιαίτερα σημαντικά 
οφέλη για την ενωμένη Ευρώπη και την πρόοδο των κοινωνιών. Εξασφαλίζεται η πολιτιστική 
πολυμορφία αι αντιμετωπίζονται από κοινού προβλήματα κοινωνικής παθογένειας που 
μαστίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες. Για να μπορέσει όμως αυτό να υλοποιηθεί, απαιτείται κάθε 
λαός να δείχνει εμπιστοσύνη στη δική του πολιτιστική κληρονομιά και των άλλων λαών. Υπάρχου 
αρκετοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να τονωθεί το ενδιαφέρον για την παράδοση. 

Η πολιτεία μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Με την οργάνωση διαφημιστικής εκστρατείας και τη ενθάρρυνση νέων καλλιτεχνών 
για συμμετοχή σε διεθνή καλλιτεχνικά φεστιβάλ, μπορεί να προβάλλει τον ιδιαίτερο πολιτισμό 
της χώρας στο εξωτερικό και να προσελκύσει μελετητές ή ακόμα και τουρίστες που 
ενδιαφέρονται. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης οφείλουν να πληροφορήσουν σχετικά με την 
πολιτιστική κληρονομιά με ανάλογα προγράμματα, δίνοντας έμφαση στη δημοκρατία, στην 
ανεκτικότητα, στον αθλητισμό, στην ετερογένεια των πολιτισμών, στοιχεία που αξίζει να 
διατηρηθούν και να προωθηθούν στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια σκηνή. Σημαντικό, επίσης, είναι 
να ενισχυθούν τα προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών στα πανεπιστήμια της Ευρώπης και οι 
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οργανισμοί που είναι υπεύθυνοι για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων και την 
αντιμετώπιση  της αρχαιοκαπηλείας. 

Γι να αναδειχθεί η σημασία των πολιτισμών, απαιτείται η ευαισθητοποίηση των πολιτών 
για τη διαφύλαξη τους. Αυτό μπορεί να γίνει με την κατάλληλη κατάρτιση των εκπαιδευτικών στα 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της 
διαπολιτισμικής παιδείας που οφείλει να παρέχεται στα σχολεία. Εκτός από αυτό, είναι 
απαραίτητη η πολύπλευρη μελέτη της εθνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας, με παράλληλη 
βιωματική προσέγγιση της γνώσης, μέσα από οργανωμένες επισκέψεις σε μουσεία και 
αρχαιολογικούς χώρους. Είναι, επίσης, χρέος των πνευματικών ανθρώπων της εποχής α 
επιτελέσουν τον κοινωνικά ωφέλιμο ρόλο τους και, μέσα από το έργο τους, να ενημερώσουν για 
τη σημασία της διαφύλαξης του πολιτισμού καθώς και να προωθήσουν τις ανθρωπιστικές αξίες 
της άμιλλας, του μέτρου, της αλληλεγγύης, οι οποίες μπορούν να εξοπλίσου τον σύγχρονο 
άνθρωπο της Ευρώπης και του κόσμου έναντι στην αλλοτριωτική επίδραση του υλισμού και του 
ατομικισμού. 

Συνεπώς, η παράδοση μπορεί να συμβάλλει στην πνευματική θωράκιση του ανθρώπου και 
στην απόκτηση ηθικών αρετών με τις οποίες θα αποκτήσει κοινωνική συνείδηση, υπευθυνότητα 
και ανιδιοτελείς προθέσεις. Η συνένωση των λαών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, με 
βάση τις κοινές αξίες της δημοκρατίας και της ισότητας, οι οποίες οφείλουν να χαρακτηρίζουν 
κάθε κοινωνία, μπορεί να οδηγήσει στην απρόσκοπτη ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού και 
στη συνειδητοποίηση των κοινών στοιχείων τους. Γιατί, όπως αναφέρει και ο Καζαντζάκης 
«Ανέβηκα στους ώμους των πατέρων μου, γι να δω μακρύτερα το μέλλον», το παρελθόν μπορεί 
να αποτελέσει εφαλτήριο γα την εξέλιξη.   

 
 

 



 

 150 

2ο Βραβείο Λυκείου 2017-2018: Διονύσης Γρηγορόπουλος, ΓΕ.Λ. 
Κρεστένων  

 
Το 2018 έχει ανακηρυχθεί ως έτος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ανακήρυξη 

αυτή μας κάνει να αναθεωρήσουμε την έννοια του πολιτισμού όπως την αντιλαμβανόμαστε στη 
σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης. Στο πλαίσιο της ενωμένης Ευρώπης είαι αναγκαίο η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίζει μια προσπάθεια κοινής πολιτικής σε θέματα Πολιτισμού και 
ανάδειξης αυτού. Σκοπός είναι η ανταλλαγή, η προώθηση της συνεργασίας, η ενίσχυση της 
πολιτιστικής δράσης μέσα από συγκεκριμένους φορείς για την ποιοτική βίωση της Ευρώπης. 
Αναμφίβολα, η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και η ενδυνάμωση του χαρακτήρα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης περνάει μέσα από την ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς. 

Η πολιτιστική κληρονομιά για κάθε λαό αποτελεί το μέσο διατήρησης της εθνικής του 
ταυτότητας. Αναλυτικότερα, μέσω αυτής διασώζονται η γλώσσα, η τέχνη, τα γράμματα, τα 
επιστημονικά επιτεύγματα και μετατρέπονται σε κινητήριο δύναμη για την ανανέωση της 
σύγχρονης πολιτισμικής ζωής. Βιώνοντας την παράδοση, ο πολίτης της Ευρώπης αντλεί υγιή 
πρότυπα που τον καθοδηγούν σε ορθές αποφάσεις. 

Παράλληλα, η πολιτιστική κληρονομιά για λαούς που βιώνουν κοινά ήθη και έθιμα 
αποτελεί ενοποιητικό παράγοντα και συσφίγγει τις ανθρώπινες σχέσεις. Με τον τρόπο αυτό, ο 
Ευρωπαίος πολίτης αντιλαμβάνεται την ταυτότητα του και τον κοινωνικό του ρόλο οπλισμένος μ 
αρετές της ομόνοιας, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης. 

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε στο ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς στη 
συμφιλίωση και την πρόληψη των συγκρούσεων μεταξύ των λαών. Με άλλα λόγια, μπορεί να 
αποτελέσει τη βάση για τη σύσφιξη των σχέσεων των κρατών, γιατί υποδεικνύει την κοινή μοίρα 
του ανθρώπινου γένους και τους κοινούς στόχους του. Έτσι περιορίζεται το ενδεχόμενο 
πολεμικών συγκρούσεων και παγιώνεται η έννοια της ειρήνης. Στην παράδοση των λαών της 
Ευρώπης είναι εκπληκτικά τα κοινά στοιχεία. Είναι εκπληκτικό πώς λειτούργησε η δημοκρατία και 
ο Χριστιανισμός στην βίωση της ελευθερίας και της ειρήνης των λαών. 

Ο πολιτισμός είναι μια δυναμική έννοια , που με την πάροδο του χρόνου ανανεώνεται και 
εμπλουτίζεται. Η πολιτισμική συνέχεια των λαών περνά μέσα από την παράδοση και είναι 
απαραίτητο να αναδεικνύεται και να προστατεύεται, ιδιαιτέρως στη σημερινή εποχή. Κάθε 
ευρωπαϊκός λαός οφείλει να αναδείξει τα ιδιαίτερα στοιχεία της παράδοσης του και παράλληλα 
να καλλιεργήσει και να αναδείξει εκείνα που τον ενώνουν και εκείνα που τον διαφοροποιούν 
ιστορικά από τους σύγχρονους πολιτισμούς. 

Σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς και στην ευαισθητοποίηση 
των πολιτών παίζει η ενίσχυση και η οργάνωση των πολιτιστικών συλλόγων. Ιδιαίτερα για εμάς 
τους Έλληνες, η συμμετοχή σε πολιτιστικούς συλλόγους θα μας βοηθήσει να έρθουμε πιο κοντά 
στην παράδοση, να αισθανθούμε την εθνική μας ταυτότητα. Στο σημείο αυτό , η κρατική μέριμνα 
είναι σημαντική. Η κινητοποίηση των φορέων του κράτους μπορεί να στραφεί σε πολλές 
κατευθύνσεις. Οφείλει να μεριμνήσει για τη συντήρηση των αρχαιολογικών χώρων, οι οποίοι θα 
προσελκύσουν τουρίστες, και να στηρίξει τους παραδοσιακούς συλλόγους μέσα από τους 
οποίους θα μπορέσουν να συντηρηθούν και να αναβιώσουν τα στοιχεία εκείνα που 
συναποτελούν την εθνική μας ταυτότητα. 

Παράλληλα, ο φορέας εκείνος που μπορεί να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά και να 
ευαισθητοποιήσει για την προστασία της στη σύγχρονη εποχή είναι η εκπαίδευση. 
Αναλυτικότερα, μέσα από τη διδασκαλία της ιστορίας σε συνδυασμό με τις επισκέψεις σε 
μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, μπορεί ο νέος της Ευρώπης να έρθει σε επαφή και να 
γνωρίσει την παράδοση με βιωματικό τρόπο. 

Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να διαφυλαχθεί μέσω της παιδείας είναι η γλώσσα. Ως 
φορέας πολιτισμού, η γνώση της γλώσσας μας κάνει ικανούς να την προστατεύσουμε από την 
εισβολή ξένων λέξεων και την πίεση που της ασκεί η τεχνολογία. Επίσης, θεωρείται σκόπιμο να 
διοργανώνονται εκθέσεις για την πολιτιστική παραγωγή της περιοχής που ανήκει το σχολείο, να 



 

 151 

διεξάγονται εκδηλώσεις με παραδοσιακούς χορούς και να τονίζεται η σημασία της αναβίωσης 
των εθίμων. 

Συνοψίζοντας, η παράδοση για κάθε λαό συμβολίζει την παρουσία του στο πέρασμα των 
χρόνων. Είναι μια δυναμική έννοια που την κληρονομούμε και την κληροδοτούμε. Αμετάθετο 
χρέος όλων, από πλευράς πολιτείας και πολίτη, αποτελεί η γνώση της παράδοσης, η προώθηση 
και η ανταλλαγή γόνιμων στοιχείων που μπορούν ν προωθηθούν σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο. 
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Η ιστορική πραγματικότητα ενός λαού αποτελεί σύνολο γεγονότων και θεσμών που 
άντεξαν στο χρόνο, εξελίσσονται και με τη συνεχή ροή τους επιδρούν καταλυτικά στο μέλλον 
κάθε κοινωνίας. Γι΄ αυτό απαιτείται η διάσωση και αποθήκευση αυτών των γεγονότων, η 
συντήρηση της ιστορικής μνήμης και η διατήρηση των παραδόσεων και των πολιτιστικών 
επιτευγμάτων που συνιστούν την πολιτιστική κληρονομιά. Έτσι, τα περασμένα ζουν μέσα στα 
τωρινά, τα φωτίζουν και το σήμερα νοηματοδοτείται από το χθες. 

Αδιαμφισβήτητα η συνεισφορά της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ανεκτίμητη στην 
καλλιέργεια της δημιουργικότητας τόμων και λαών. Συμβάλλει στην αναβάθμιση της αισθητικής 
και ωθεί στην προσέγγιση του ωραίου. Καταδεικνύει την ευστροφία, την επινοητικότητα και το 
πάθος ενός λαού, καθώς και το βαθμό ανάπτυξης και τεχνογνωσίας. Η παράδοση λειτουργεί ως 
πηγή έμπνευσης και άντλησης ερεθισμάτων για νέες δημιουργίες, οδηγώντας στην πολιτιστική 
ανάταση μιας κοινωνίας. Μέσα από αυτή φρονηματίζονται οι νέοι, αντλώντας πολύτιμα 
διδάγματα και απομακρύνονται από ακρότητες, υιοθετώντας το μέτρο στη ζωή τους. 
Αντιλαμβάνονται, έτσι, ότι η παράδοση είναι έννοια εξελικτική και όχι στατική και ότι ωθεί την 
κοινωνία προς το μέλλον. 

Άλλωστε, τα πολιτιστικά αγαθά συμβάλλουν και στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής 
ταυτότητας των λαών. Ιδιαίτερα σήμερα, είναι ανάγκη κάθε λαός να έχει σαφή επίγνωση του 
παρελθόντος του και των στοιχείων που συνιστούν την ιδιαιτερότητα του, ώστε να προσδιορίσει 
το στίγμα του στον ευρωπαϊκό ορίζοντα. Θα κατανοήσει, έτσι, το βαθμό προσφοράς του στα 
πλαίσια των διαπολιτιστικών ανταλλαγών του με την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και τα οφέλη που 
μπορεί να αποκομίσει από αυτήν. Εξαιτίας της γόνιμης ανταλλαγής πολιτιστικών αγαθών, τα 
σύνορα εξανεμίζονται, αποτελούν τυπικές κουκίδες στον ευρωπαϊκό χάρτη και το πνεύμα 
οικουμενικότητας ενισχύεται. Είναι ανάγκη, λοιπόν, οι λαοί της Ευρώπης να μυηθούν στα ιδανικά 
και τις αξίες του προγονικού τους μεγαλείου. 

Τέλος, η παρακαταθήκη των προγόνων μας προωθεί τη συναδέλφωση και το πνεύμα 
συνεργασίας των λαών. Παρέχεται η δυνατότητα γόνιμης αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών 
πολιτισμών, γονιμοποιούνται οι εθνικές κατακτήσεις του παρελθόντος και έτσι προκύπτουν νέες 
κυοφορίες που εξελίσσουν πολιτισμικά τους λαούς. Αυτοί συνειδητοποιούν το κοινό τους μέλλον, 
τη ματαιότητα της αντιπαράθεσης, τον παραλογισμό του πολέμου και την αναγκαιότητα της 
ειρηνικής συνύπαρξης. Αντιλαμβάνονται ότι η εθνική εσωστρέφεια δεν οδηγεί τα κράτη σε 
πρόοδο και ότι όσα τα ενώνουν είναι περισσότερα από όσα τα χωρίζουν.  

Η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς κρίνεται αναγκαία σε μια εποχή που 
ταλαιπωρείται από αναίτιους πολέμους, διχαστικούς εθνικισμούς και παράλογα συμφέροντα. Γι’ 
αυτό απαραίτητη κρίνεται η προβολή της, ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες και η διεθνής 
κοινότητα για την προστασία της.  

Αρχικά, επιβάλλεται να γίνουν συγκεκριμένες προσπάθειες ανάδειξης του προγονικού 
μεγαλείου των λαών, ώστε να ενεργοποιηθούν οι πολίτες για την περιφρούρηση του. Η 
οικογένεια, χώρος μετάγγισης αξιών του παρελθόντος, καλείται έμπρακτα να τονίσει τη σημασία 
διατήρησης της ιστορικής παράδοσης που άμεσα απειλείται σήμερα. Το σχολείο οφείλει να 
παρέχει ανθρωποκεντρική παιδεία, να διδάσκει, να εμπνέει και όχι α παρέχει στείρες ιστορικές 
γνώσεις. Η βιωματική προσέγγιση των αρχαιολογικών χώρων, οι επιμελημένες επισκέψεις σε 
ιστορικά μνημεία, η διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων και εκθέσεων ιστορικών κειμηλίων θα 
βοηθήσουν στην ανάδειξη του πολιτιστικού θησαυρού κάθε λαού. Επιπρόσθετα, η αντικειμενική 
διδασκαλία της ιστορίας και η προσέγγιση της μέσα από διαδραστικούς πίνακες θα 
ισχυροποιήσει το ιστορικό κριτήριο κάθε μαθητή. Σε αυτό θα συμβάλλει και η συνετή διαχείριση 
των εθνικών επετείων, ώστε ο μαθητής να σεβαστεί το παρελθόν του μακριά από εθνικιστικές 
υπερβολές που οξύνουν τα πάθη μεταξύ των λαών. 



 

 153 

Αρωγός του σχολείου στην προσπάθεια του αυτή πρέπει να είναι τα ΜΜΕ και η πολιτεία. 
Τα πρώτα οφείλουν μέσα από ενημερωτικές εκπομπές να προβάλλουν αμερόληπτα την ιστορία, 
μακριά από φανατικές προσεγγίσεις και ρατσιστικούς διαχωρισμούς. Η πολιτεία καλείται μέσα 
από μια προσεκτική και πιο πειστική εκστρατεία να αναδείξει τον πλούτο κάθε χώρας. Η 
διαφήμιση των μνημείων και η επιμελημένη προβολή τους από τα κοινωνικά δίκτυα θα 
βοηθήσουν στην προσπάθεια να ευαισθητοποιηθεί ο πολίτης για την ανεκτίμητη αξία των 
πολιτιστικών επιτευγμάτων. Επιβάλλεται δε και η προστασία των εθνικών γλωσσών  από την 
ξενομανία που εξαπλώνεται επικίνδυνα. 

Συμπερασματικά, παρά τη μέγιστη αξία της, η πανανθρώπινη πολιτιστική κληρονομιά στις 
μέρες μας απαξιώνεται, απειλείται έντονα. Γι’ αυτό οι εθνικές κυβερνήσεις και η διεθνής 
κοινότητα καλούνται με συντονισμένες ενέργειες να μεριμνήσουν για το ευαίσθητο αυτό 
πρόβλημα. Άλλωστε, πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους μας ότι η γόνιμη διαφύλαξη της 
πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε έθνους δεν είναι περιττή πολυτέλεια, είναι επιτακτική ανάγκη. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Η πρώτη έγκριση του διαγωνισμού από το Υπουργείο Παιδείας το 2008: 
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