
Εµπεριστατωµένη η
οµιλία του Καθη-
γητή, Λαυρέντιου
∆ελλασούδα στη

«Στέγη Γραµµάτων
Κ. Παλαµάς»

Η"Στέγη Γραµµάτων Κω-
στής Παλαµάς", συνε-
χίζοντας τις εκδηλώ-

σεις που άρχισαν στο πλαίσιο
τηςσυνεργασίας τηςµετηνορ-
γανωτικήΕπιτροπήτωνφετινών
ΠαράκτιωνΜεσογειακώναγώ-
νων, πραγµατοποίησε εκδή-
λωση µε θέµα: "Τα κοινωνικά
µηνύµατα των Παραολυµπια-
κών αγώνων" και προσκε-
κληµένο οµιλητή τον οµότιµο
καθηγητή τού ΕΚΠΑ ΛΛααυυρρέένν--
ττιιοο    ΓΓ..  ∆∆εελλλλαασσοούύδδαα..  
Το κεντρικό µήνυµα της οµι-
λίας, την οποία παρακολούθη-
σαν ο Πανοσιολογιώτατος Αρ-
χιµανδρίτης π. ΠΠααΐΐσσιιοοςς  ΓΓρρίίββααςς,
ο ∆ιευθυντής του Σώµατος των
Στρατιωτικών Ιερέων του ΓΕ-
ΕΘΑ ταξίαρχος π. ΝΝιικκόόλλααοοςς
ΓΓοουυρρδδοούύππηηςς και ο Περιφερει-

ακός Σύµβουλος ∆υτικής Ελ-
λάδας - Γ' Αντιπρόεδρος
Ε.Σ.Α.µεΑ ΑΑννττώώννηηςς  ΧΧααρροοκκόό--
πποοςς, ήταν η άλλη φωνή από τον
αθλητισµό των ΑµεΑ για την
υπέρβαση τής διάκρισης και
τής διαφοράς.
Ο κ. ∆ελλασούδας, µιλώντας
για το εννοιολογικό περιεχό-
µενο και τον σκοπό τής αγωγής
επεσήµανε ότι το τελικά ζη-
τούµενο είναι η συµµετοχή τού
νέου ανθρώπου στο κοινωνικό

γίγνεσθαι, αναλαµβάνοντας την
ευθύνη των πράξεών του σκε-
πτόµενος  πάντοτε,  ότι   χθες
ο πριν απ’ αυτόν δεν υπήρξε
αλλά συνυπήρξε  και  σήµερα
ο ίδιος δεν υπάρχει αλλά συ-
νυπάρχει,  για να συνυπάρξουν
οι άλλοι αύριο.
Όµως εκτός από την κατά σύ-
στηµα αγωγή,  στο πλαίσιο τής
τυπικής εκπαίδευσης, υπάρ-
χουν και άλλες µορφές  αγω-
γής στο πλαίσιο τής λήψης

ελεύθερων/ευκαιριακών ερε-
θισµάτων τού περιβάλλοντος,
όπως  π.χ. αυτά που προέρ-
χονται από την παρακολού-
θηση αθλητικών αγώνων. 
∆ιότι και ο αθλητισµός, γενι-
κώς, διδάσκει και µάλιστα επι-
τυγχάνει να επηρεάζει και να
κατευθύνει, άµεσα ή έµµεσα,
τόσο τον αθλούµενο και τον
θεατή (ως άτοµα ή µέλη οµά-
δας) όσο και τους παράγοντες
που εµπλέκονται σ’ αυτόν ή τον
χρησιµοποιούν. Έτσι, κάθε
αθλητικό γεγονός αποτελεί φύ-
σει και θέσει ποµπό µηνυµά-
των και γενικά έχει ανθρωπα-
γωγική υπόσταση. Στο πλαίσιο
αυτό «διδάσκει» διάφορες συµ-
περιφορές και ενέργειες και
στέλνει µηνύµατα, όχι πάντοτε
θετικά ή θεµιτά. Όµως το αθλη-
τικό ιδεώδες είναι ένα και µόνο
και κανείς δεν µπορεί να το
αµφισβητήσει. 
Ξεκινώντας λοιπόν ο οµιλητής
από τα ιδεώδη τού Ολυµπισµού
και τις  αξίες που οικοδοµούνται
πάνω στα ιδεώδη αυτά,  ανα-
φέρθηκε στον Ολυµπιακό Ύµνο
τού Κ. Παλαµά, ο  οποίος τώρα
"κατοικεί" στη "νέα στέγη" που
δηµιούργησε ο ΑΑθθααννάάσσιιοοςς  ΣΣττεε--
φφααννόόπποουυλλοοςς, στέλνοντας έτσι και
αυτός  µε το παράδειγµά του µια
συστοιχία µηνυµάτων.
Τέλος ο κ. ∆ελλασούδας ανα-
φέρθηκε στα κοινωνικά  µηνύ-
µατα των Παραολυµπιακών αγώ-
νων,  αφού πρώτα επισήµανε τα
εξής: «Η αφετηρία των Παραο-
λυµπιακών συνδέεται µε την λει-

τουργική αποκατάσταση και όχι
µε τον συναγωνισµό ή τον πρω-
ταθλητισµό  και ασφαλώς προ-
σβλέπει ή οφείλει να έχει ως
οδηγό την ευγενή άµιλλα.  ∆η-
λαδή µε αφορµή τις  ενέργειες
τού γιατρού σερ Λάνβιτς Γκούν-
τµαν, προς όφελος των παρα-
πληγικών έχουµε στη Μ. Βρε-
τανία το 1948  τους πρώτους αγώ-
νες Προσώπων µε Αναπηρία.
Προοδευτικά, οι αγώνες αυτοί
απέκτησαν διεθνή χαρακτήρα
και έτσι το 1960 έχουµε τους
πρώτους Παραολυµπιακούς αγώ-
νες στη Ρώµη, ενώ το 1976 διε-
ξήχθησαν και οι πρώτοι Χειµερινοί
Παραολυµπιακοί Αγώνες στο
Ερνσκέλντσβικ της Σουηδίας».

ΗΧΗΡΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
«Χαρακτηριστικό και “πρότυπο”
παράδειγµα για την κατ’ αί-
σθηση αντίληψη της αναλογι-
κής συµπληρωµατικότητας, δη-
λαδή της λειτουργικής κοινω-
νικής  ένταξης και ενσωµάτω-
σης, ως αποτέλεσµα συνεργα-
σίας ΠµΑ και Προσώπων χω-
ρίς Αναπηρία, µας δίνει ο αθλη-
τισµός των ΠµΑ και, κυρίως, οι
Παραολυµπιακοί αγώνες.
Το µήνυµα που εκπέµπει το πα-
ράδειγµα αυτό προέρχεται από
τον τρόπο µε τον οποίο συνερ-
γάζονται ο αθλητής µε προβλή-
µατα όρασης και ο χωρίς ανα-
πηρία "συναθλητής – οδηγός"
του ή ο "προπονητής-οδηγός"
του στα αγωνίσµατα των δρόµων
και των αλµάτων, αντίστοιχα. Συγ-
κρίνοντας τις Ολυµπιάδες µε τις

Παραολυµπιάδες θα µπορού-
σαµε σχεδόν να ταυτίσουµε τις
συνιστώσες και τις προεκτάσεις
τους. Όµως αυτή η ερµηνευτική
προσέγγιση των ποικίλων παρα-
δειγµάτων, τα οποία προβάλλει
ο αθλητισµός των ΠµΑ, µήπως
µπορεί µε µια µη γενικευτική και
µη κοινή θεώρηση των Παραο-
λυµπιακών να αποτελέσει πα-
ράλληλα ποµπό και ενός άλλου
κοινωνικού µηνύµατος;
Ενός διαφορετικού µηνύµατος
που θα ταξιδεύει κάθε φορά
µέσα από τα ΜΜΕ από τις διορ-
γανώτριες πρωτεύουσες των
Παραολυµπιακών Αγώνων και
από εκεί σε όλο τον κόσµο. Ενός
µηνύµατος προς τους θεατές
των αγώνων και των εικόνων
που θα εκφράζει –εκτός των
άλλων– και τον τρόπο µε τον
οποίο πρέπει να επιδιωχθεί η
ικανοποίηση των σηµερινών
κοινωνικών απαιτήσεων για
ανεµπόδιστη διεκδίκηση αγα-
θών, όπως: η ελευθερία, η εκ-
παίδευση και η ισότιµη-ανα-
λογική συµµετοχή στο κοινω-
νικό γίγνεσθαι», επεσήµανε ο κ.
∆ελλασούδας και κατέληξε:
«Μήπως ένα µήνυµα –ανάλογο
µε το διαχρονικό µήνυµα που
ξεκίνησε από την αρχαία Ολυµ-
πία πριν από 28 αι., ως ιερή
εκεχειρία, για να αναβιώσει και
να συµπληρωθεί, πριν από ένα
περίπου αι., µε το Ολυµπιακό
αξίωµα Citius, Altius, Fortius
(γρηγορότερα, ψηλότερα, δυ-
νατότερα), ταξιδεύοντας από
τότε σε όλο τον κόσµο– είναι
αυτό που θα πρέπει να προ-
στεθεί στα άλλα µηνύµατα των
Παραολυµπιακών και από εκεί
όλα µαζί να ταξιδεύουν κάθε
φορά σε όλο τον κόσµο;
-Εάν λοιπόν η απάντηση είναι
καταφατική, τότε στη θέση τού
µηνύµατος, που εκπέµπει η πα-
λαιά συµβολική ενέργεια για
γκρέµισµα µέρους των τειχών
τής πόλης τού Ολυµπιονίκη, δεν
θα µπορούσε να µπει το εξής;
Κάθε ενέργεια συνεργατικής συµ-
πληρωµατικότητας, µε τη µορφή
τής συνεργασίας Π.µ.Α. και Π.χ.Α.,
γκρεµίζει ένα µέρος των τειχών
που υψώνονται µεταξύ των αν-
θρώπων -ή απλούστερα- που
δηµιουργούν τη διαφορά».
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Όποιος επιθυµεί µπορεί προσερχόµενος να προσφέρει τρόφιµα 
και είδη πρώτης ανάγκης για τα παιδιά της «Κιβωτού»

Πρόσκληση
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα παιδιά του Φ.Σ. ««ΚΚΙΙΒΒΩΩΤΤΟΟΣΣ  

ΑΑΓΓΑΑΠΠΗΗΣΣ»»  έχουµε την χαρά να σας προσκαλέσουµε στη Χρι-
στουγεννιάτικη Γιορτή µας, την ΚΚυυρριιαακκήή  1155  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  22001199  κκααιι
ώώρραα  1111::0000  στον πολυχώρο πολιτισµού ««ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟ»» (οδός
Ευµήλου 2, έναντι του Ι.Ν. του Αγίου Ανδρέου, στην Πάτρα).

Η γιορτή Αγάπης και Προσφοράς πραγµατοποιείται µε την υπο-
στήριξη της εφηµερίδας ««ΗΗ  ΓΓΝΝΩΩΜΜΗΗ»»..

Σας περιµένουµε όλους

ΓΓιιαα  ττοο  ∆∆..ΣΣ..
ΗΗ  ππρρόόεεδδρροοςς  

ΚΚααττεερρίίνναα  ΝΝιικκοολλάάοουυ  Είσοδος ελεύθερη 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΠΟΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑΝΤΖΗ 

Κι όµως τα «Μαθηµατικά είναι… παιχνίδι!»

Αν και τα Μαθηµατικά δεν είναι  και
τόσο αρεστά σε πολλούς, εντούτοις
κατάµεστη ήταν η αίθουσα του Ξε-
νοδοχείου «Αστήρ» την Πέµπτη 28
Νοεµβρίου στην παρουσίαση του βι-
βλίου των Χριστίνας Καρποντίνη και
Γιάννη Καραντζή «Τα Μαθηµατικά…
είναι παιχνίδι!!!» που κυκλοφορεί από
τις εκδόσεις «Γκότση». 
Παραβρέθηκαν καθηγητές µαθηµα-

τικών του Πανεπιστηµίου Πατρών,
εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευ-
τεροβάθµιας εκπαίδευσης και πολ-
λοί γονείς. Για το βιβλίο µίλησαν, ο
ΑΑννδδρρέέααςς  ΑΑρρββααννιιττοογγεεώώρργγοοςς καθηγη-
τής του τµήµατος Μαθηµατικών στο
Πανεπιστήµιο Πατρών, ο ∆ρ ΣΣππύύρροοςς
ΠΠααππααδδάάκκηηςς  οργανωτικός συντονι-
στής ΠΕΚΕΣ ∆υτ. Ελλάδος και η Χρι-
στίνα Καρποντίνη µαθηµατικός και

συγγραφέας, ενώ συντόνιζε ο Γιάν-
νης Καραντζής π. Επίκουρος Καθη-
γητής, συγγραφέας.
Οι οµιλητές τόνισαν ότι, σύµφωνα µε
τα πορίσµατα επιστηµονικών ερευνών,

όταν η µάθηση βιώνεται αυθόρµητα
µέσα από το παιχνίδι έχει καλύτερα
αποτελέσµατα και µειώνει το άγχος
των µαθηµατικών και τη µαθηµατι-
κοφοβία! Αυτό το είδος της µάθησης

ονοµάζεται άτυπη µάθηση και είναι
σηµαντική γιατί ενισχύει την τυπική
που προσλαµβάνει ο µαθητής στο
σχολείο, από τα βιβλία και τον δά-
σκαλο.

«Τα κοινωνικά µηνύµατα 
των Παραολυµπιακών αγώνων»


