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Τι να πεις; Τι να γρά-
ψεις; Πόσο να κλά-
ψεις; Πόσες χιλιά-

δες χιλιάδων χρόνια πέρα-
σαν από τότε. 

Ένας άνθρωπος στη γη.
Ένα αγρίμι φοβισμένο.
Πρωτόγονα ένστικτα φαγη-
τό, νερό, πόλεμο με τα
άγρια θηρία. Σιγά, σιγά με

το πέρασμα των αιώνων η
εξέλιξη, βελτίωση κυρίως
στη σκέψη, στο νου. Εκα-
τομμύρια θάνατοι με φω-
τιές, με πέτρες, με ξύλα με
αγχόνες , με μαχαίρια, με
όπλα, δηλητήρια, αέρια,
πείνα, δίψα ,ολοκαυτώμα-
τα. Ο άνθρωπος είναι
Res= πράγμα. Ο άνθρωπος
είναι δούλος. Ο άνθρωπος
είναι αναλώσιμο για κάθε

χρήση.   Άρχισαν τα αισθή-
ματα, συναισθήματα ξεκι-
νώντας απ’ τον εγκέφαλο.
Άρχισαν τα σχέδια, τα όνει-
ρα, οι βλέψεις, οι στόχοι.
Άρχισαν ο ένας να τρώει
τον άλλο ατιμώρητα, επίση-
μα και με το νόμο. Τον
άγραφο νόμο του ισχυρό-
τερου. Που  με εξελιγμένα
μέσα σκοτώνει χίλια δες
συνανθρώπους του πατών-
τας ένα κουμπί. Με προ-
οπτική να εξαφανίσει το
γένος των ανθρώπων και
τον πλανήτη πατώντας ένα
κουμπί κόκκινο. Μέσα στην
παραζάλη. Κοπάδια, κοπά-
δια οι άνθρωποι φεύγουν
όσο γίνεται πιο μακριά για
ένα άλλο κόσμο, πιστεύουν
καλύτερο. Πως; Που; Με τι;
50 euro το κεφάλι,100 euro
το κεφάλι, 200 euro το κε-
φάλι. Μπείτε στο φουσκω-

τό. Στη θάλασσα τρυπάει
και ο άγγελος  ΦΩΤΟ πνί-
γεται αυτοστιγμής. Δεν
πρόλαβε να παίξει δεν
πρόλαβε να μοιράσει αγά-
πη, δεν πρόλαβε να γελά-

σει. Έφυγε πάλι για τον
πλάστη να του πει. Γιατί
μας ξέχασες! Γρηγορείτε
και Προσεύχεστε!!!               

Μανώλης Καζάσης

Η ανθρωπότητα πνίγεται…a

Συνεχίζεται   και   εφέτος   ο  αξιόλο-
γος  θεσμός  της  επιβράβευσης
και  της αρωγής  στις  σπουδές  των

Αριστούχων αποφοίτων των   EΠΑΛ   Ν.
Καρδίτσας που  καθιέρωσε  ο  αείμνηστος
Γεώργιος   Αχιλλέως  Αλλαμανής από το
έτος  1974.

Το ‘’Ίδρυμα  Υποτροφιών  Γεώργιος  Αχ.
Αλλαμανή΄΄ χορηγεί  και  για  το  ακαδ. έτος
2015-16 δύο (2) νέες υποτροφίες   των
2.000  Ευρώ  εκάστη  ανά   έτος   σπουδών
σε  αριστούχους   αποφοίτους  των Τεχνι-
κών   Σχολείων (Τ.Ε.Ε–ΕΠΑ.Λ) N.
Kαρδίτσας. 

Προτιμώνται   οι   καταγόμενοι   από   το
Νομό Καρδίτσας   που   είναι     περισσότερο
ενδεείς  σε    οικονομικά    μέσα   και  θα  συ-
νεχίσουν  σπουδές  σε Σχολή  Τριτοβάθ-
μιας  Εκπαίδευσης  και  μέχρι  πέρατος  αυ-
τών.

Το 12 -  μελές   Διοικητικό   Συμβούλιο
του  Ιδρύματος  έχει  ορίσει τέσσερα (4)
βασικά  κριτήρια για  την  αξιολόγηση  των
υποψηφίων.

1. Την     επίδοσή     τους     στο   Σχολείο
και   τις Πανελλήνιες εξετάσεις.

2. Την  οικογενειακή  οικονομική  τους
κατάσταση.  

3. Τις  ειδικές  οικογενειακές  τους  συν-
θήκες.

4. Την  εντοπιότητα.

Η   διαδικασία   υποβολής  των  αιτήσεων
και  των  δικαιολογητικών  άρχισε  στις  09
Σεπτεμβρίου 2015 και θα διαρκέσει 45
ημέρες δηλαδή μέχρι και  στις 23 Οκτωβρί-
ου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες στα Γρα-
φεία του Ιδρύματος καθημερινά  10.00 π.μ.
έως και  14.00  μ.μ.  και   στα   τηλέφωνα
2441.0.27711  και   6976706599. 

Από τη Γραμματεία του Ιδρύματος

ΗΠεριφερειακή Δι-
εύθυνση Πρωτο-
βάθμιας και Δευτε-

ροβάθμιας Εκπαίδευσης
Θεσσαλίας υποστηρίζει
σθεναρά την προώθηση
των Ευρωπαϊκών Προ-
γραμμάτων και τη συμμε-
τοχή των μαθητών σε προ-
γράμματα που προωθούν
τη διαπολιτισμική επικοι-
νωνία και θέτουν τη βάση
για εποικοδομητικές συ-
νεργασίες.

Προς την κατεύθυνση
αυτή λειτουργεί το εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα EURO-
SCOLA, που δίνει τη δυνα-
τότητα σε νέους ευρωπαί-
ους να συναντηθούν, να
ανταλλάξουν απόψεις πά-
νω στις εμπειρίες τους, πά-
νω στα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν και να γνω-
ριστούν. Οι συναντήσεις
αυτές γίνονται στην αίθου-
σα συνεδριάσεων του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στο Στρασβούργο και παίρ-
νουν τη μορφή ενός Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου Νέ-
ων.

Η Περιφερειακή Δ/νση
Εκπ/σης Θεσσαλίας καλεί-
ται να εκπροσωπηθεί στην
επόμενη ημερίδα, την 18
Δεκεμβρίου 2015, από εί-
κοσι τέσσερις μαθητές
(24) και δύο (02) συνοδούς
καθηγητές, από τις Διευ-
θύνσεις Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Καρδίτσας,
Λάρισας, Μαγνησίας και
Τρικάλων. 

Για το λόγο αυτό διοργα-
νώνεται γραπτός διαγωνι-
σμός με θέμα: «Το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο μετά τη
Συνθήκη της Λισαβόνας
έχει πιο ενισχυμένο ρόλο
στη διαμόρφωση της Ευρώ-
πης. Ποιος είναι ο ρόλος το
Ευρωπαίου πολίτη και πως
μπορεί να ακουστεί δυνα-
τότερα η φωνή του στην
Ευρώπη;», στον οποίο μπο-
ρούν να λάβουν μέρος μα-
θητές των Β΄ και Γ΄ Τάξεων
των Γενικών και Επαγγελ-
ματικών Λυκείων των
Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης
της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας και θα πραγματοποι-
ηθεί το Σάββατο 10 Οκτω-
βρίου 2015 και ώρα 9 π.μ.,
σε τέσσερα εξεταστικά
κέντρα (ένα ανά Δ/νση
Εκπ/σης), που θα στεγα-
στούν στα κάτωθι σχολικά
συγκροτήματα:

Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης
Καρδίτσας: 1ο ΓΕΛ Καρδί-
τσας

Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης
Λάρισας: 1ο ΓΕΛ Λάρισας

Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης
Μαγνησίας: 3ο ΓΕΛ Βόλου

Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης
Τρικάλων: 3ο ΓΕΛ Τρικά-
λων

Τέλος, επισημαίνεται ότι
στην επιλογή των μαθητών,
εκτός από το βαθμό της ερ-
γασίας – έκθεσης, θα λη-
φθούν υπόψη η καλή, πολύ
καλή ή άριστη γνώση της
Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσ-
σας και η καλή γενική επί-
δοση στα μαθήματα του
σχολείου.

Διαγωνισμός για συμμε-
τοχή στο EUROSCOLA

Νέες υποτροφίες για τους απόφοιτους
των ΕΠΑΛ Ν. Καρδίτσας

• Από το ‘’Ίδρυμα  Υποτροφιών
Γεώργιος  Αχ. Αλλαμανή΄΄ 

• Θεσσαλοί μαθητές σε συνάντηση
νέων στο Στρασβούργο


