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Δρόμος

Δικαίωμα 
στο όνειρο μιας καλύτερης ζωής

«Οι νέοι δεν δειλιούν μπρος σ᾿ όποιο αγώνα», έγραφε ο Σοφοκλής δυόμισι 
χιλιάδες χρόνια πριν, τοποθετώντας τους νέους στο πρώτιστο χρέος τους απέ-
ναντι στον εαυτό τους και το μέλλον του κόσμου. 

Είναι διαχρονικό το μήνυμα, αφού οι νέοι κρατούν την πρωτοπορία στο κυ-
νήγι του ωραίου, του μεγάλου και του αληθινού. 

Με την αισιοδοξία και το αδιάφθορο της ηλικίας τους επιθυμούν την αλήθεια 
και το δίκιο, και τολμούν τα δύσκολα. Εξερευνούν τα μυστήρια του κόσμου και 
τα βάθη του ανθρώπινου «είναι».

Ιδιαίτερα σήμερα, σε εποχή χωρίς όνειρα και ελπίδες, τόσο διαβρωμένη ηθι-
κά και πνευματικά, η νέα γενιά εξακολουθεί να έχει δικαίωμα στο όνειρο μιας 
καλύτερης ζωής. 

Μπορεί να αντισταθεί στο θάνατο της ελπίδας, και σε κάθε παρακμή, αν 
επιλέξει το δρόμο της καλοσύνης και της αγάπης, της αξιοπρέπειας και αξιο-
κρατίας, της αληθινής και ολοκληρωμένης γνώσης, το δρόμο της δημιουργικής 
έρευνας. Αν επιλέξει πάνω απ᾿ όλα την όντως Αλήθεια και Ζωή.

❃  ❃  ❃
Στο φετινό 16ο τεύχος του ΔΡΟΜΟΥ παρατίθενται εφηβικές και νεανικές δη-

μιουργίες και έρευνες, μέσα στα σχολικά πλαίσια, ως μια απόδειξη της δύναμης 
των νέων.

Η ΣΥΝΤΑΞΗ
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Βαλκανικοί Πόλεμοι
2012-2013: 

100 χρόνια από τον διπλασιασμό 
της Ελλάδας.

Την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012, ο Σύλλογος Α πο-
φοίτων των Σχολείων «Η Ελληνική Παιδεία» (ΣΑ-
ΤΕΠ), τιμώντας την λαμπρή ιστορική μνήμη των Βαλ-
κανικών Πολέμων, οργάνωσε επετειακή  εκδήλωση 
με θέμα: 

«Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-13: 
100 χρόνια από την Απελευθέρωση

 της Θεσσαλονίκης» 

στην αίθουσα τελετών του Πολεμικού Μουσείου. 
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο κ. Ευάνθης Χατζηβασι-
λείου, Αναπλ. Καθηγητής, στο Τμήμα Ιστορίας & Αρ-
χαιολογίας, του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συμμετεί  χαν 
η χορωδία του Γυμνασίου και του Λυκείου Ηρακλεί-
ου και αντιπροσωπείες μαθητών από το Γυμνάσιο 
 Αμαρουσίου και το Λύκειο Μελισσίων με δρώμενα 
και απαγγελίες.  

100 χρόνια

από τους

Βαλκ
ανικο

ύς

πολέ
μους
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ΈΈΈνααν ααιώννα
μμεττά τοοουςς Βαλλκκανικκοούςς Πολλέμμουςς
ΗΗ Ισστοορρίαα εππαννααλλααμββάάνεετααιι;

Σ υμπληρώθηκε ένας αιώνας από τους έν-
δοξους Βαλκανικούς Πολέμους. Το τιτάνιο 

εκείνο άλμα του Ελληνισμού, έφερε τους Έλλη-
νες μία ανάσα από την εκπλήρωση του σκοπού 
των Επαναστατών του 1821, του «ποθούμενου», 
που δεν ήταν άλλο από την ανασύσταση της Ανα-
τολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Ελληνι-
κού Έθνους (της λεγομένης Βυζαντινής) και την 
απελευθέρωση της Ιστορικής Πρωτεύουσας του 
Γένους, της Κωνσταντινούπολης. Γι’ αυτό δεν 
έπαυσαν οι  Έλληνες, που δημιούργησαν το μικρό 
Ελληνικό Κράτος (της Πελοποννήσου, της Στερε-
άς και των Κυκλάδων), να αγωνίζονται για την 
απελευθέρωση και των υπόλοιπων αλύτρωτων 
εδαφών και των υπόδουλων Ελλήνων, που ήταν 
πολυπληθείς και διάσπαρτοι σε όλη τη Χερσόνη-
σο του Αίμου, στα νησιά και στη Μικρά Ασία.

Οι αγώνες αυτοί συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του 19ου αιώνα, με σημαντικότερες στιγ-

μές την Επανάσταση του 1854, την εξέγερση στην 
Κρήτη 1866-69, την Επανάσταση στη Μακεδονία 
του 1878, τον «ατυχή» Ελληνοτουρκικό Πόλεμο 
του 1897 και αργότερα, στις αρχές του 20ου αιώ-
να, με την ένοπλη φάση του Μακεδονικού Αγώνα 
1904-1908. 

Το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα υπήρξε 
περίοδος μεγάλων ταραχών και ανακατατάξεων 
στα Βαλκάνια. Η Ελλάδα δεν μπορούσε να απου-
σιάζει από τις ραγδαίες εξελίξεις. Η εσωτερική, 
όμως, πολιτική και οικονομική κατάσταση του 
Κράτους, αποτελούσε τροχοπέδη στη δυναμική 
και αποφασιστική παρουσία της Ελλάδας στα 
Βαλκανικά δρώμενα. Η κατάσταση αυτή κατέστη 
ακόμη χειρότερη με τη χρεωκοπία του 1893 και 
την επιβολή καθεστώτος Διεθνούς Οικονομικού 
Ελέγχου από τις Μεγάλες Δυνάμεις. Ταυτόχρονα 
εγκαταστάθηκε στην Αθήνα η Διεθνής Οικονομική 
Επιτροπή (η «Τρόικα» της εποχής), προκειμένου 

Τον Φεβρουάριο 2013 τα Λύκεια Ηρακλείου και Μελισσίων οργάνωσαν εκδήλωση 
με διάλεξη του κ. Νικολάου Τσιρέλη, δικηγόρου – ιστορικού, εμπλουτισμένη με 
πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μία συνοπτική 
παρουσίαση της ομιλίας του.
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να καθορίζει την οικονομική 
πο  λιτική του Κράτους.

Η Ελλάδα, πλέον, βρέθηκε 
σε οικτρή κατάσταση, κι εκεί την 
ο      δήγησαν οι απαράδεκτοι χει-
ρι   σμοί των  Ελλήνων πολιτικών, 
που ε   γκαθίδρυσαν καθεστώς 
 αναξιοκρατίας,  φαυλοκρα τίας, 
μι    κρο κομματισμού και κατα-
σπα  τάλησης του δη  μοσίου χρή-
ματος. Όλα αυτά οδήγησαν σε 
υπερδα  νεισμό για τη συντήρη-
ση του κομματικού  στρατού, σε 
υπερφορολόγηση των οικονο-
μικά ασθενέστερων και εν τέ λει 
στη χρεοκοπία, που ήρθε ως συ-
νέπεια της παύσης  πληρωμών, 
μετά την απόλυτη αδυναμία του 
Κράτους να εξυπηρετήσει το 
συνεχώς διογκούμενο χρέος. 

Την ανατροπή αυτής της ε  -
ξαι ρετικά τραγικής κατάστασης 
επιχείρησαν οι Κινηματίες του 
1909 στου Γουδή, οι  οποίοι, κα-
τόπιν συναπόφασης Λαού και 
Στρατού, κάλεσαν από την Κρή-
τη τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που 
έπειτα από εκλογές, ανέλαβε 
την Πρωθυπουργία και μέσα 
σε λιγότερο από μία διετία επέ-
τυχε την πολιτική, οικονομική 
και στρατιωτική ανόρθωση του 
Κράτους και κυρίως την ανύ-
ψωση του εθνικού φρονήματος 
των Ελλήνων.

Από τις αρχές του 1912, ή   ταν 
ευδιάκριτο ότι η Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία, ο «Μεγάλος ασθε-
νής» όπως την αποκαλούσαν, 
δεν θα αργούσε να υποχρεωθεί 
να εγκαταλείψει τις Ευρωπαϊκές 
κτήσεις της. Ένας αναβρασμός 
επικρατούσε μεταξύ των Βαλ-

κανικών Κρατών, που προετοι-
μάζονταν για την επόμενη μέρα. 
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πέτυχε 
να εντάξει την Ελλάδα στη Συμ-
μαχία των Χριστιανικών Κρα-
τών της Βαλκανικής (Σέρβων, 
Βουλγάρων και Μαυροβουνίων) 
και τον Οκτώβριο του 1912 να 
συμμετάσχει στον κοινό αγώνα 
εναντίον των Οθωμανών, στον 
Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο και μέσα 
σε είκοσι (20) μόλις ημέρες να 
φτάσει από τη Μελούνα (έξω 
από την Ελασσόνα) στη Θεσσα-
λονίκη, την οποία απελευθέρω-
σε ανήμερα του πολιούχου της 
Αγίου Δημητρίου, στις 26 Οκτω-
βρίου 1912. Ο ηρωισμός των 
Ελλήνων στρατιωτών έφερε την 
πολυπόθητη ελευθερία σε εδά-
φη και πληθυσμούς, που στέ-
ναζαν υπό τον Οθωμανικό ζυγό 
για πέντε (5) αιώνες. 

Η εντυπωσιακή – και απροσ-
δόκητη για πολλούς – νικηφό ρα 
πορεία του Ελληνικού στρατού 
και του στόλου, με τα θαυμαστά 
αποτελέσματα στα πεδία των 
μαχών, προκάλεσε την δυ   σαρέ -
σκεια των Βουλγάρων, που ε -
πιχείρησαν, καταπατών τας τις 
Συμφωνίες, να στραφούν εν αν-
       τίον των πρώην Συμ  μάχων τους, 
Ελλήνων και Σέρ   βων, ξε         κι νών -
τας το Β΄ Βαλκα  νικό Πόλεμο. 
Η ορμή, όμως, του Ελ   ληνικού 
Στρατού ήταν ασταμά  τητη. Α  -
φού απέκρουσε τους Βουλγά -
ρους και τους συνέτριψε στη 
μάχη Κιλκίς-Λαχανά, α πελευθέ-
ρωσε τις Σέρρες, την Κα βάλα, 
τη Δράμα, το Κιλκίς και έφτασε 
μέχρι έξω από τη Σό  φια, όπου 
τερματίστηκαν οι εχθροπρα ξίες 
και υπεγράφη, το  καλοκαίρι 
του 1913, η Συνθήκη του Βου-
κου  ρεστίου, που  τερμάτισε τον 
πόλεμο και καθόρισε το μεγα-
λύτερο μέρος των μέχρι σήμερα 
χερσαίων συνόρων της Ελλά-
δος. 

Η χρεωκοπημένη, ταπεινω-
μένη, εξευτελισμένη και ηττημέ-

νη (στον πόλεμο του 1897) Ελ-
 λάδα, επέτυχε σε δέκα (10) μό    -
λις μήνες να  διπλασιαστεί σε έκ-
ταση και πληθυσμό. Να απελευ-
θερώσει την Ήπειρο  (δυστυ χώς 
η Βόρειος Ήπειρος δεν εν τάχθη-
κε στον εθνικό κορμό), μεγάλο 
μέρος της  Μακεδονίας, τα νη -
σιά του Ανατολικού  Αιγαίου και 
την Κρήτη. Έφτασε πολύ  κοντά 
στην εκπλήρωση του «ποθούμε-
νου».

Είναι βέβαιο, ότι η κατάστα-
ση στην Ελλάδα πριν τους Βαλ-
κανικούς Πολέμους του 1912-13 
ήταν πολύ χειρότερη από τη 
σημερινή. Όμως, ο Ελληνισμός 
με βαθειά πίστη στο Θεό, με 
ομόνοια και ομοφροσύνη, με 
βε βαιότητα για το δίκαιο του α  -
γώνα, με ακλόνητη την πεποί-
θηση ότι αποτελούσε την αδια-
τάρακτη συνέχεια των Αρχαίων 
και των Βυζαντινών Ελλήνων, 
επέτυχε αυτό που τότε φαινό-
ταν αδύνατο και ακατόρθωτο.

Ο Ελληνισμός σήμερα αισθά-
νεται πληγωμένος και ταπει -
νω μένος. Οι απανταχού της γης
Έλ ληνες νιώθουν ντροπή,  κα   -
θώς τους περιγελούν και  λοι -
δορούν άνθρωποι από  λαούς, 
των ο  ποίων η  προσφορά στον 
πολιτισμό, την ιστορία, την αν-
θρωπότητα εν γένει, είναι απει-
ροελάχιστη μπροστά στη δική 
μας.

Κάποιοι, νομίζουν ότι είναι η 
ευκαιρία που έψαχναν για να ξε-
καθαρίσουν τους  λογαριασμούς 
τους με τον Ελληνισμό, να 
μας εξαφανίσουν, να μας 
θά ψουν. Πόσο ανιστόρητοι 
και γελασμένοι είναι! Την 
απάντηση σε όλους αυτούς, 
τη δίνει ο στίχος του Θεσ-
σαλονικιού ποιητή:

«Και τι δεν κάνατε για 
να με θάψετε.

Όμως ξεχάσατε πως 
ήμουν σπόρος …»

Νικόλαος Τσιρέλης



Ό λοι το έχουμε ζήσει: Το βιβλίο της 
Ιστο   ρίας ανοιγμέ νο μπροστά σου 

από ώρα κι εσύ δεν έχεις μάθει ούτε γραμ-
μή. Τα γράμματα χοροπηδούν καθώς η 
σκέψη αρχίζει τα μακρινά της ταξίδια... 
Η ώρα περνά, τα υπόλοιπα μαθήματα σε 
περιμένουν, κι εσύ όσο βλέπεις αυτό το 
«κατεβατό» που έχεις να μάθεις... το 
πιο πιθανό είναι να κλείσεις το βιβλίο, 
να αφήσεις την Ιστορία για... αργότε-
ρα, για αύριο πρωί-πρωί, για το διά-
λειμμα, για...  Κι ευτυχώς που δεν σε 
εξέτασε ο Καθηγητής... Γλίτωσες άλλο 
ένα κεφάλαιο της Ιστορίας. 

Στ’ αλήθεια, γλίτωσες; Ή  μήπως... 
έχασες άλλο ένα κεφάλαιο; (Μη στα-
ματήσεις να διαβάζεις το άρθρο... Άλλο 
θέλω να πω... Σ’ αυτό τουλάχιστον, νο   μίζω ότι συμφω-
νούμε:) Η Ιστορία, κάθε γεγονός ιστορικό που μελετάς, πλουτίζει, πλαταίνει την 
εμπειρία σου. Έτσι, μπορεί να είσαι 15 χρόνων και να έχεις εμπειρία ζωής 100 χρόνων, αφού έζησες 
τα γεγονότα ενός ολόκληρου αιώνα μέσα από την ιστορική γνώση. Άρα, το πιο βασικό είναι να 
ζήσεις την Ιστορία κι όχι να την παπαγαλίζεις σαν ένα ξερό μάθημα. Κι αυτή η ευθύνη βαραίνει 
εμένα...

Μου έκανε εντύπωση, όταν πρωτομπήκα στην τάξη, το ενδιαφέρον των περισσοτέρων να τα-
ξιδέψουν στο μακρινό παρελθόν, να αναζητήσουν τη σημασία του και να αντλήσουν από αυτό τα 
εφόδια για να αντιμετωπίσουν το παρόν. Έτσι, με αναγκάσατε να μπω κι εγώ στη βάρκα και να 

Αφιερωμέ
νο στους μ

αθητές μο
υ

της Γ ́ τάξη
ς 

του Γυμνα
σίου Ηρακλείου
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Η Ιστορία βιώνεται, 

δεν μαθαίνεται... 
Η Ιστορία βιώνεται, 

δεν μαθαίνεται... 
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ψάξω να βρω τρόπους και δρόμους που θα οδηγούσαν στην 
ιστορική γνώση και συνείδηση... Σαλπάραμε! Και το ταξίδι 
μας ήταν όμορφο! Όσο κι αν δεν καταφέραμε να αποφύγουμε 
τους ξερότοπους της αποστήθισης και των διαγωνισμάτων, ή 
τα βαλτόνερα της κουραστικής κάποτε παράδοσης, χαρήκαμε 
όταν κάποιοι από εσάς, με κέφι, υπευθυνότητα και απροσ-
δόκητη άνεση λόγου, ζωντανέψατε μπροστά στα μάτια μας 
γεγονότα και μορφές ιστορικές. Παραδώσατε εσείς το μάθη-
μα, ζωγραφίζοντας χάρτες και δημιουργώντας εξαιρετικές 
παρουσιάσεις! Κι ύστερα εκείνες οι κρίσιμες ερωτήσεις σας, 
μάς ανάγκαζαν όλους να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε, να ψάξουμε κι έτσι να μάθουμε...

Η επέττειος γιαα ττα 100 χχρόνια τωων Βααλκαα νικώνν ππολέμωνν απαιτούσε να ασχοληθούμε μα ζί της, 
μα ζητούσε το δικό της τρόπο προσέγγι σης. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό 
μάθημα Ιστορίας με την εναλλαγή αφήγησης συνδυασμένης με διαφάνειες, προβολής αυθεντικών 
βίντεο και παιχνιδιού. Όταν ερχόταν «η ώρα για τον δικό σου λόχο», σύμφωνα με το παιχνίδι, με 
πάθος υπερασπιζόσασταν την ιστορική αλήθεια και... τον λόχο-ομάδα σας, επιδιώκοντας καθένας 
να κερδίσει το πολύτιμο βραβείο, το παράσημο της αγαπημένης ελληνικής σημαίας! Και περνώντας 
στην επικαιρότητα, ήσασταν έτοιμοι να συζητήσετε τον κίνδυνο του νεο-οθωμανισμού, να επιση-
μάνετε την πλάνη που ενυπάρχει σε συγκεκριμένες τηλεοπτικές παραγωγές, να αντιληφθείτε την 
αλλοίωση της εθνικής συνείδησης μέσω των τούρκικων σήριαλ... Ακόμα και οι μικρότεροι μαθητές 
της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου συμμετείχαν με ενδιαφέρον στο αφιέρωμα.

ροχωρώντας ο καιρός, ζητήσατε να ετοιμάσετε μια γιορτή, να ζωντα-
νέψετε μια ιστορική πτυχή... Μας είχε συγκινήσει ο συμμαθητής σας 

που παρουσίασε το Μακεδονικό Ζήτημα και τη μορφή του Παύλου Μελά στην 
τάξη. Συνέπεσαν και τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Μακεδονί-
ας... και είπαμε στο ταξίδι της ιστορικής γνώσης να κάνουμε ένα σταθμό στο 
θέμα «Μακεδδονίαα». Οι ομαδικές συνθετικές σας εργασίες κάλυπταν πολλές 
πλευρές του θέματος: Ιστορία της Μακεδονίας – Αγώνες για τη Μακεδονία 
– Μακεδονομάχοι ήρωες – Γυναίκες στον Μακεδονικό Αγώνα – Η Εκκλησία 
στον Μακεδονικό Αγώνα – Άοπλες μορφές Μακεδονικού Αγώνα – Βούλγαροι 
και Μακεδονία – Σκοπιανοί και Μακεδονία – Αποδείξεις ελληνικότητας της 
Μακεδονίας. Ψάξατε, συνεργαστήκατε, συνθέσατε, δημιουργήσατε (ελπίζω 
ότι και μάθατε...) κάτι περισσότερο από το προσδοκώμενο. 

Καρπός και συγκεφαλαίωση όλων αυτών, η θεατρική παράσταση με θέμα: 
«««Παύλος Μελάς, ο πρωτεεργάτης ττης ΛΛευτεεριάς ττηςς Μακεδδοονίας». Όπως είπατε, «στο θεατρικό 
που ετοιμάσαμε, θελήσαμε να αναδείξουμε τη γνήσια ηρωική μορφή του Παύλου Μελά, που θα έλεγε 
κανείς ότι πιστά ακολουθεί το πρότυπο του Έλληνα αγωνιστή, του γενναίου, αποφασισμένου, αλλά 
και συγχρόνως πιστού και ευαίσθητου. ... 100 χρόνια μετά την Απελευθέρωση της Μακεδονίας, 
οι εχθροί δεν έπαψαν να καραδοκούν και ζητούν να αποσπάσουν τμήματα από την τυραννισμένη 
Μακεδονία μας. Θα θέλαμε, λοιπόν, η εκδήλωση αυτή να αποτελέσει μια υπενθύμιση και μια αφορμή 
να συνειδητοποιήσουμε τους νέους αυτούς κινδύνους, να είναι ένα δικό μας ΟΧΙ και μια επιβεβαίω-
ση ότι Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ» (Χρ. Μποζίνη). Ζωντανέψατε, λοιπόν, μπροστά στα 
μάτια μας τη μορφή του Παύλου Μελά από τα παιδικά του χρόνια μέχρι και τον ηρωικό του θάνατο 
στη Μακεδονία και για τη Μακεδονία, βοηθώντας τον καθένα μας «να ξαναβρεί τον ηρωικό, που 
λίγο πολύ κάθε άνθρωπος έχει μέσα του, όποιος κι αν είναι, γιατί ο άνθρωπος γεννιέται ηρωικός...» 
(Ν. Μελά, «Παύλος Μελάς», σελ. 14) και δείχνοντάς μας πως για οτιδήποτε κι αν αγωνιστεί κανείς 
στη ζωή του, χρειάζεται το ηρωικό φρόνημα. 

Μέσα στους δίσεκτους για την πατρίδα μας καιρούς, ο ενθουσιασμός σας, η δημιουργικότητά 
σας, η αγάπη σας σε ό,τι ονομάζεται ελληνικό φτέρωσαν τις ελπίδες μας για το μέλλον... Για το 
μέλλον της Ελλάδος μας, που ευχόμαστε και μπορούμε να ελπίζουμε ότι καλύτερο, φωτεινότερο, 
ενδοξότερο θα το πλάσετε εσείς, η νέα γενιά!

Ευχαριστώ για το ωραίο ταξίδι και γιατί μου μάθατε ότι... η Ιστορία βιώνεται, δεν μαθαίνεται!

Ο Συνταξιδευτής σας

τ

σσσστητητηνν ν
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Στην γιορτή της 25ης Μαρτίου 
τα σχολεία της Ελληνικής Παιδεί-
ας τίμησαν τον «τιμιώτερο των 
ηρώων»  Μάρκο Μπότσαρη.

1823- 2013: 190 χρόνια 
από τον ένδοξο θάνατό του. 

Δρώμενα, τραγούδια, μουσι-
κές, χοροί, παρελάσεις γέμισαν 
τις ψυχές με εθνικό παλμό και 
ενθουσιασμό.

Μάρκος

190 χρόν
ια

Μπότσ
αρης

από το θάνα
τό

του

Ό σοι βρέθηκαν στην παράσταση «Νόστος και Μνήμες»  είχαν την ευκαιρία να παρακολου-
θήσουν μια υπέροχη συνύπαρξη της σημερινής κατάστασης -με επίκεντρο την κρίση- με τη 
θυσία του Μάρκου Μπότσαρη. Σύμφωνα με την ιστορία του πρωτότυπου αυτού θεατρικού, 

ένας νεαρός Ελληνοαμερικάνος από τη Νέα Υόρκη, αποβιβάζεται στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος 
Βενιζέλος». Είναι ο Markos Botsaris, μακρινός απόγονος του Αγωνιστή, που ποτέ δεν ξέχασε το 
δέος που ένιωσε παιδί, όταν οι γονείς του τον έφεραν στο Μεσολόγγι να δει τον τάφο του πάππου 

του. Ο νεαρός Μάρκος έρχεται στην Ελλάδα και διαπιστώνει 
έκπληκτος τα αίτια και αιτιατά για την απώλεια της ιστορικής 
μας ταυτότητας, αλλά και της εθνικής μας πίστης.

Την γενική επιμέλεια της παράστασης είχε η κ. Ισιδώρα 
Βίνγκα, ενώ τη μουσική σύνθεση δη μιούργησε ο κ. Κωνσταντίνος 
Γκίκας, με την οποία συνόδευσε η ορχήστρα των σχολείων «Η 
ΕΛ ΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ».

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ήταν ο γνωστός άνθρωπος 
της επικοινωνίας και του marketing, «a brand strategist with 
a global perspective», «Έλληνας του εξωτερικού» κύριος Peter 
Economides. Το έργο είχε μια αναφορά στην αισιόδοξη θέση του 
κ. Peter Economides ότι «γίνεται» να βγούμε από την κρίση». Και 
γίνεται, όταν στραφούμε πίσω και δούμε πώς τα κατάφεραν οι 
πρόγονοί μας: με πίστη και αγάπη προς την Πατρίδα και πνεύμα 
θυσίας, όπως οι ήρωες του 21’, σαν τον Μάρκο Μπότσαρη. Ο κ. 
Peter Economides στην ομιλία του ανέφερε ότι «όταν αγαπάς 
αυτό που κάνεις, παίρνεις κουράγιο και παλεύεις στη ζωή σου. 
Αρκεί να αλλάξεις πρώτα από μέσα σου τα πράγματα»...

Παραθέτουμε μερικά από τα περιστατικά και τις σκέψεις που 
ανέπτυξε ο κ. Economides: 

«Γεννήθηκα στη Νότια Αφρι κή. Η γιαγιά μου έχει έρθει από 
Ίμβρο και πολλές φορές έχω σκεφθεί πώς θα ήταν τότε. Μία 
μικρή γυναίκα 18 χρονών να φύγει απ’ το χωριό της, να μπει σ’ 

ένα πλοίο και να πάει στην Αφρική. Όχι Βόρεια Αφρική. Νότια Αφρική, χωρίς να υπάρχει ίντερνετ 
να τσεκάρει πώς είναι ο καιρός εκεί κάτω. Χωρίς να έχει κανείς να πάρει τηλέφωνο να μάθει αν 
είναι αλήθεια πως τα λιοντάρια σε τρώνε στους δρόμους. Χωρίς να ξέρει τίποτα και χωρίς να ξέρει 
τί την περιμένει από την άλλη πλευρά. Αλλά έφυγε, μαζί με τον παππού μου. Κι έτσι βρέθηκα κι 

Νόστος και μνήμες...
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εγώ εκεί. Θυμάμαι ημέρες στο σπίτι της γιαγιάς μου, στην πιο μεγάλη κουζίνα 
του κόσμου (δεν ήτανε, ήμουνα εγώ πολύ μικρός), με ξαδέλφια, αδέλφια, με 
γονείς, θείους... Όλοι. Κι εκεί έμαθα τί σημαίνει να είσαι Έλληνας. Μέσα απ’ 
το φαγητό, απ’ την κουβέντα, απ’ το κρασί, απ’ το γέλιο, απ’ τα κλάματα... 
Εκεί έμαθα...»

«Χρόνια μετά δούλεψα σε μια διαφημιστική εταιρία στη Νότια Αφρική, 
την πιο μεγάλη του κόσμου, και μετά από μερικά χρόνια πήγα στο Χόνγκ 
Κόνγκ και δούλεψα εκεί. Και μια μέρα κάποιος Αμερικάνος με πήρε. Μου λέει 
«Έλληνας είσαι;» Του λέω «ναι». Μου 

λέει «μιλάς Ελληνικά;» Λέω «τέλεια». Και ξαφνικά μπαίνω σ’ 
ένα αεροπλάνο έρχομαι εδώ στην Αθήνα κι είμαι πρόεδρος 
της McCann Erickson με το όνομα Οικονομίδης, αλλά δεν 
μπορώ να μιλάω καθόλου ελληνικά. Βάσανο. Κι εκεί έμαθα 
κάτι... Βέβαια, με ρωτάνε πολλοί εδώ: «γιατί γύρισες στην 
Ελλάδα;» Κι έχω μια απάντηση πάρα πολύ απλή: «Δες γύρω 
σου, να καταλάβεις γιατί είμαι εδώ. Και δε μιλάω μόνο για 
το φως της Αττικής, δε μιλάω για τη θάλασσα, δε μιλάω 
για την Ακρόπολη. Δες γύρω σου, εδώ μέσα... γι’ αυ   τό 
είμαι εδώ! Και δες τα παι διά. Παιδιά ειλικρινά νομίζω ότι η 
Ελλάδα είναι σε πολύ καλά χέρια. Συγχαρητήρια!»

«Τελειώνοντας μόνο ένα μι κρό πραγματάκι. Έχω μιλήσει στις αίθουσες των πιο μεγάλων εταιριών 
του κόσμου, έχω μιλήσει μπροστά σε ανθρώπους που είναι ηγέτες του κόσμου, έχω μιλήσει στη 
Βουλή των Ελλήνων, τη Βουλή της Αυστραλίας, στα καλύτερα πα νεπιστήμια του κόσμου... δεν έχω 
μιλήσει ποτέ σε μια τέτοια αίθουσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την «Ελληνική Παιδεία».

Γυμνάσιο
Αμαρουσίου

 Λύκειο
Μελισσίων

Μάρκος

190 χρόν
ια

Μπότσ
αρης

από το θάνα
τό

του
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Φ έτος στη γιορτή της 25ης Μαρτίου είχα την τύχη να υποδυθώ τον 

Μάρκο Μπότσαρη, τον αγνό ήρωα του 1821. Έτσι μου δόθηκε η 

ευκαιρία να γνωρίσω την προσωπικότητά
 του, τον χαρακτήρα 

του, τις αρχές και τις α
ξίες που τον ανέδειξαν μεγά

λο και αθάνατο στη 

συνείδηση του Έθνους. Ήρθα σε επαφή με τον τρόπο σκέψης του, μια 

σκέψη που πολλές φορές έσωσ
ε τους Έλληνες σε κ

ρίσιμες στιγμές.

Αυτό που κατεξοχήν με εντυπ
ωσίασε ήταν η ανωτερότητά του ως προς 

το χρήμα και τα αξιώματα. Ποτέ ο Μπότσαρης δεν θε
     ώ ρησε τον εαυτό 

του αξιότερο από τους συμπολεμιστές
 του. Χαρακτηριστική η σκηνή, που 

ο Μάρκος έσκισε το Δίπλωμα της Αρχιστρατηγία
ς που του απένειμε η 

Κυβέρνηση, διότι αυτό δημιουργούσε έριδ
ες και αντιζηλίες.

Παρά τον κόπο της εκμάθησης του μεγάλου ρόλου μου, τελικά μπορώ 

να πω με βεβαιότητα ότι άξιζε. Εξάλλου
 όπως είπε ο Κάρολος Κουν 

«κάνουμε θέατρο για την ψυχή μας». Ευχαριστώ όλους τους συντελε
στές 

καθηγητές μου και συμμαθητές μ
ου, για την άψογη και χαρούμενη 

συνεργασία μας.

Μάρκος

190 χρόν
ια

Μπότσ
αρης

από το θάνα
τό

του

ΓΓΓιώρρργγοςς ΛΛύύραας

ΑΑ΄́ τάάάξξη ΛΛύύκκείοου
ΗΗραακκλλείοου

Υποδύθηκα τον Μάρκο Μπότσ
αρη...
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Σ την προτελευταία χρονιά του σχολείου μου, είχα την  τύχη 
να συμμετέχω σε μια γιορτή εντελώς διαφορετική από τις 
προηγούμενες. Κι αν μια γιορτή στους περισσότερους μαθητές 

δεν ξυπνάει μνήμες, όπως είναι φυσικό, το δρώμενο του σχολείου μας 
χτύπησε ευαίσθητες χορδές μέσα μας, που δεν είχαν μέχρι τώρα δονηθεί. 
Το κύριο μέρος αυτής της γιορτής το κάλυπτε το θεατρικό, το οποίο 
εμπεριείχε  πολλές σύγχρονες ιδέες.

Η οικογένεια Δημητρίου είχε αναθέσει  στα μικρότερα  μέ-
λη  της, την Κα τερίνα και τον Σπύρο, την υποδοχή του Ελ  λη-
νοαμερικάνου συγγενή τους Μάρκου Μπότσαρη. Ο αδελφός 
μου και εγώ ως Κατερίνα, λοιπόν, περιμέναμε στο αεροδρόμιο 
την πτήση  του ξαδέλφου μας, απόγονου του ξακουστού Μάρ-
κου Μπότσαρη, ο οποίος αν και μένει μόνιμα στην Αμερική  
έρ χεται στην χώρα του προγόνου του για να επισκεφτεί τον 
τάφο του και να τον τιμήσει την ημέρα της 25ης Μαρτίου.  Μετά 
την άφιξή του, η  οικογένειά μου και εγώ τον υποδεχτήκαμε 
θερμά και «ελληνικά» και τον φιλοξενήσαμε σπίτι μας. Οι γο-
νείς μου, επηρεασμένοι από την οικονομική κρίση, θίγουν 
προς συζήτηση την κατάσταση στην Ελλάδα, ενώ ο ξάδελφός 
μου μεταφέρει μια πιο αντικειμενική άποψη από την μεριά 

του ελληνισμού, που ξεπερνάει τα στενά όρια του κράτους. 
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της παράστασης αξιοσημείωτη  είναι  η παράθεση αποσπασμάτων 
από τις ουσιώδεις και ξεχωριστές ομιλίες του γνωστού οικονομολόγου Peter Economides. 
Στην τελευταία και ίσως  πιο συγκινητική σκηνή του θεατρικού , δίπλα στον τάφο του Μάρκου 
Μπότσαρη  εμφανίζεται η ελληνική σημαία που ενώνει το σήμερα με το τότε. Εμάς, με τους 
ξεχωριστούς αυτούς ανθρώπους, που ξεπέρασαν τον εαυτό τους για τη θρησκεία και την 
πατρίδα τους, για την ελευθερία και την περηφάνια αυτού του τόπου, για τη διατήρηση των 
ηθών και ιδεών του.

Η γιορτή κυρίως θέτει την έννοια της πνευματικής κρίσης, της κρίσης ιδεών, αξιών και ήθους. 
Εμείς, όμως, οι νεότεροι καλούμαστε να διαφοροποιηθούμε και να επανανοηματοδοτήσουμε τη 
ζωή μας, πάνω σε στέρεα ηθικά θεμέλια και αξίες που μας μεταλαμπάδευσαν με τη στάση τους 
οι ταπεινοί και σπουδαίοι πρόγονοί μας. Αρκεί να μην ακολουθήσουμε τη στάση μεμψιμοιρίας 
των μεγάλων και να μην χάσουμε την πίστη στον Θεό που επανειλημμένως έχει βοηθήσει την  
πατρίδα μας. Η ελπίδα και η αισιοδοξία μας στην πορεία μας για μια νέα παλλιγγενεσία!

ΜΑΡΙΑ ΜΑΣΣΑΡΑ
Β’ τάξη
Λυκείου

Μελισσίων

Μάρκος

190 χρόν
ια

Μπότσ
αρης

από το θάνα
τό

του

Μνήμες και νόστος...



Συγκλονιστικές εμπειρίες
     στο Κοσμοδρόμιο
        της Ρωσίας

Τ ην Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012 
στο Αμφιθέατρο του Γυμνα-

σίου Αμαρουσίου «Η ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», μαθητές και μα -
θήτριες Γυμνασίου–Λυκείου, 
αλ λά και των τελευταίων τάξεων 

του Δημοτικού είχαμε την εξαι-
ρετική ευκαιρία να δούμε και να 
ακούσουμε

«Συγκλονιστικές εμπειρίες στο 
Κοσμοδρόμιο της Ρωσίας».

Η επίσκεψη στην Ελλάδα και 
η παρουσίαση του έργου των 
Ρώσων Ομόδοξων αδελφών 
μας π. Ιώβ Ταλατς,  πνευματικού 
πατέρα των αστροναυτών στο 
Κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ 
και του στρατηγού κ.  Βαλερί 
Κόρ ζουν, αστροναύτη και εκ-
παι δευτή, στο κοσμοδρόμιο της 
Αστερούπολης μας συγκίνησε 
πολύ. Θαυμάσαμε τα μεγάλα 
και θαυμάσια του Διαστήματος, 
της ζωής των αστροναυτών και 

της συμπόρευσης Επι-
στήμης και Ορθο-

δόξου Πίστεως.
Οι επισκέπτες 

μας που συ-
νο δεύονταν 

από την Καθηγήτρια της Ελλη-
νικής Φιλολογίας στο Πανεπι-
στήμιο της Μόσχας δρ. Ναταλία 
Νικολάου, η οποία συνεισέφερε 
με την διερμηνεία και τις επε-
ξηγήσεις που έκανε, παρουσί-
ασαν την ανέγερση του ιερού 
ναού της Μεταμορφώ σεως του 
Σωτήρος στην Αστερούπολη, 
καθώς και εκπληκτικές–άγνω-
στες, πνευματικές πτυ χές της 
αεροδιαστημικής στη  Ρωσία.

Ιδιαίτερα μας συγκλόνισε η 
πληροφορία ότι Ρώσοι αστρο-
ναύτες μεταφέρουν σήμερα μαζί 
τους στο διαστημικό τους ταξίδι 
εικονίσματα και λείψανα αγίων . 
Μάλιστα ένας εξ’ αυτών μετέφε-
ρε με την ευλογία του Πατριάρ-
χη της Ρωσίας Σταυρό με τεμά-
χιο του Τιμίου Ξύλου και έκτοτε 
παραμένει στον διαστημικό 
σταθμό ISS ως σημείο νίκης και 
προστασίας του  Εσταυρωμένου 
για τους αστροναύτες και για 
τον πλανήτη μας, γύρω από τον 
οποίο περνά 16 φορές την ημέ-
ρα, 365 ημέρες το χρόνο για 7 
ολόκληρα χρόνια τώρα !

Οι ερωτήσεις που υπεβλήθη-
σαν εκτός από τις πολύ ενδια-
φέρουσες απαντήσεις ανταμεί-
φθηκαν και με ένα προσωπικό 
αυτόγραφο του αστροναύτη κ. 
Βαλερί Κόρζουν! Σημειώνουμε 
μερικές:

–Ποιά εκπαίδευση παίρνει έ   -
νας αστροναύτης;

–Πρώτον μαθαίνουμε πολλές 
ξένες γλώσσες. Περνούμε τρία 
στάδια ακαδημαϊκής προετοιμα-
σίας, 10.000 διδακτικές ώρες, 
πολλά μαθήματα, εκατοντάδες 
εξετάσεις για 5 ολόκληρα χρό-

νια. Μαθαίνουμε να ζούμε με 
την ομάδα και ταξιδεύουμε σε 
πολ λά κέντρα προετοιμασίας 
στον κόσμο.

–Πόσες ώρες πτήσης μπορεί 
να κάνει ένας αστροναύτης στο 
διάστημα;

–Το μεγαλύτερο διάστημα πα        -
ραμονής κάλυψε ένας α    στρο  -
ναύτης που  συμπλήρωσε σε 6 
πτήσεις συνολικά 800  η    μέρες. 
Χρειάζεται πολύ  θάρρος γι’ αυ-
τό.

–Τί περιλαμβάνει το ημερήσιο 
πρόγραμμά σας στο διάστημα;

–Χρησιμοποιούμε την ώρα 
Γκρήνουιτς. Ακολουθούμε λε-
πτομερές πρόγραμμα κάθε ημέ-
ρα και ώρα: Έλεγχο του σταθ-
μού, προετοιμασία για εργασί ες, 
επαφές-συζητήσεις με τη γη, γυ-
μναστική, πειράματα, συζήτη ση 
των αποτελεσμάτων και διευ-
κρινίσεις για το πρόγραμμα της 
επόμενης ημέρας. Και μέ   σα σε 
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όλα αυτά έχουμε και 
ελεύθερο χρόνο 40’. 
Αλλά και χρόνο για το 
πνευματικό μας πρό-
γραμμα. Μια ιδιαίτερη 

γωνιά στο διαστημόπλοιο είναι το εικονοστάσι!
–Λένε ότι επιστήμη και θρησκεία συγκρούονται. 

Πώς προκύπτει τόση πίστη στον Θεό εκ μέρους σας;
–Είδα ανθρώπους που δεν πίστευαν να γίνονται 

άνθρωποι της Εκκλησίας μετά από όσα έζησαν στο 
Διάστημα. Είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς τα 
όσα ζει εκεί επάνω. Από τα 6.000.000.000 κατοίκων 
που έχει η γη, μόνο 500 άτομα πήγαν στο διάστημα. 
Εκεί είναι όλα διαφορετικά, ακόμη και τα αισθήματα. Η 
έλλειψη της βαρύτητας μάς κάνει να νιώθουμε ελεύθεροι 
από όλα, ακόμα και από τα πάθη μας, γιατί αυτά είναι που 
μας βαραίνουν περισσότερο.

–Θυμάστε κάποιο περιστατικό που είδατε το χέρι του Θεού 
να σας προστατεύει;

–Πάντα νιώθουμε ότι ο Θεός είναι δίπλα μας. Κάποτε έπιασε στο δι-
αστημόπλοιο φωτιά. Κάναμε όλοι προσευχή και η φωτιά έσβησε μόνη της, 
θαυματουργικά.

–Εσείς είδατε το Θεό στο Διάστημα που πήγατε;
–Στην Αγία Γραφή διαβάζετε «Τον Θεόν όψονται οι καθαροί τη καρδία» (Ματθ. ε΄ 8), 

δηλαδή μόνο οι άγιοι. Πιστεύετε ότι έχω τόσο καθαρή καρδιά, για να δω τον Θεό; Είδα 
όμως τα ίχνη του Θεού...!

–Και ο εθνικός ήρωας των Ρώσων, ο πρώτος άνθρωπος που πήγε στο διάστημα, ο 
Γιούρι Γκαγκάριν, όταν ρωτήθηκε αν είδε το Θεό στη διάρκεια της πτήσης του, είπε «όχι, 
δεν τον είδα».

–Η δήθεν αρνητική του απάντηση διαδόθηκε σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 
Γιατί οι τότε ηγέτες της χώρας δεν ήταν μόνο αθεϊστές, αλλά πολεμούσαν και τον Θεό. 
Και την αστροναυτική την χρησιμοποιούσαν όχι μόνο για πολιτικούς, αλλά και για 
αθεϊστικούς σκοπούς. Τις πτήσεις στο Διάστημα τις βλέπανε και σαν βεβαίωση της 
δημιουργίας του Σύμπαντος χωρίς Θεό. Οι συζητήσεις για τον Θεό μπορούσαν να 
γίνουν μόνο με μια και μοναδική ερμηνεία, ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Τίποτα δεν μιλάει 
στον άνθρωπο για τον Θεό, όσο ο ουρανός! Στη δεκαετία του 1960 οι επιστήμονες 
και οι εργάτες, τη στιγμή που ο διαστημικός πύραυλος ξεκινούσε για το διάστημα, τον 
σταύρωναν κρυφά και έλεγαν: «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου 
Πνεύματος». «Την έρευνα του Σύμπαντος πρέπει να την ξεκινάμε με τη στροφή της 
καρδιάς μας στον Χριστό, με την τήρηση των αγίων Του εντολών» συμπληρώνει ο π. 
Ιώβ.

–Πόσο σας συγκινεί η ομορφιά αυτή που βλέπετε επάνω στο διάστημα;
–Το πιο συγκλονιστικό είναι η ομορφιά της γης στην οποία ζούμε. 

Στο μέλλον κάποιοι από σας, από την Ελλάδα, εύχομαι να είναι 
οι επόμενοι αστροναύτες, που θα ταξιδέψουν στο Διά-
στημα. Τότε θα διαπιστώσετε πόσο όμορφος είναι 
ο κόσμος και η χώρα σας. Αυτή η ομορφιά 
εύχομαι να σας συνοδεύσει πάντα 
στη ζωή σας. Είστε σε μια πολύ 
όμορφη χώρα!



μαθη
τών

διακρ
ίσεις

3ος Παγκόσμιος Πρωταθλητής & 1ος στην Ευ-
ρώπη για το 2013 αναδείχθηκε ο μαθητής μας της 
Γ΄ Γυμνασίου Χρήστος Φιαμέγκος στο Microsoft 
Excel στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πληροφορικής 
Microsoft 2013. Προετοιμάστηκε με την καθοδήγη-
ση του κ. Αλέξη Γεωργαντίδη, Ακαδημαϊκού Δ/ντη 
της Knowledge Dynamics - Microsoft  IT Academy 
στην Ελλάδα και υπεύθυνου για το πρόγραμμα Πι-
στοποίησης Πληροφορικής τους Σχολείου μας.
Στον διαγωνισμό που διοργανώνεται κάθε χρό      νο 

από τη «Certiport & Microsoft» συμμετείχαν ε   φέ  -
τος περισσότεροι από 650.000 μαθητές & φοι τη -
τές μέχρι 22 ετών από 90 χώρες από τα σημαν-
τικότερα Εκπαιδευτικά & Ακαδημαϊκά Ιδρύ  ματα 
του κόσμου. Η τελική φάση έγινε τον Αύγουστο 
2013 στην Washington DC, USA, όπου συμμετείχαν 
οι 100 καλύτεροι από όλο τον κόσμο.
Η παγκόσμια διάκριση προσφέρει ιδιαίτερα ση-

μαντικά κίνητρα στους υποψηφίους όπως:
Υποτροφίες & College Credits σε διακεκριμένα 

Πανεπιστήμια του εξωτερικού, χρηματικά έπαθλα 
& δυνατότητες διάκρισης στον ακαδημαϊκό & τον 
επαγγελματικό χώρο με τις ισχυρότερες εταιρεί-
ες του χώρου όπως Microsoft, Adobe, AutoDesk, 
Hewlett Packard, Dell, Intel να παρακολουθούν 
από κοντά την εξέλιξη του διαγωνισμού και να 
προσφέρουν εργασιακές ευκαιρίες στους καλύτε-
ρους όλου του κόσμου.
Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε ιδιαίτερα α   παι-

τητικές εφαρμογές που απαιτούν ανάλυση, στα-
τιστική έρευνα,δημιουργικότητα, ταχύτητα, ανώ-
τερες μαθηματικές και συνθετικές ικανότητες. 
Τους δίνονται πολυσύνθετα ακαδημαϊκά & επιχει-
ρησιακά σενάρια τα οποία πρέπει να επιλύσουν 
σε ελάχιστο χρόνο, χρησιμοποιώντας ένα συνδυ-
ασμό προγραμμάτων της Microsoft όπως Word, 
Excel, PowerPoint, Access.

Ο Χρήστος και οι ομάδες μα-
θητών μας που δια     κρίθηκαν 
από το 2007 μέχρι σήμερα 
προετοιμά στηκαν με την κα-
θοδήγηση του κ.  Αλέ ξη Γε -
ωρ γαντίδη, παρακολούθη-
σε το πρόγραμμα στο 
σχο  λείο μας κατακτώντας 
τα πτυχία πιστοποίησης 
Πλη     ροφορικής Micro soft 
Of       fi ce Specialist σε ό    λες τις 
βαθμίδες Core – Expert & Master. Προκρί  θηκε & 
συμ   μετείχε στις ομάδες προετοιμασίας μας για το 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για τα έτη 2012 & 2013.
Κατέλαβε την 3η θέση στην Ελλάδα το 2012 και 

την 1η το 2013.
Το σχολείο μας σε συνεργασία με τη Knowl edge 

Dynamics συμμετέχει στο Παγκόσμιο Πρω τάθλημα 
Πληροφορικής από το 2007. Οι μαθητές/τριές μας  
αντιπροσωπεύουν την Ελλάδα κάθε χρόνο,χωρίς 
διακοπή από το 2007 μέχρι σήμερα, με άριστες 
ε    πιδόσεις & σημαντικές διακρίσεις: 5η, 6η, & 8η 
θέ   ση στον κόσμο το 2007, 2008 & 2011, 2η& 3η 
θέ   ση στην Ευρώπη το 2009 & 2011, 1η θέση στη 
Ελ     λάδα όλες τις χρονιές από 2007-2013 & τέλος 3η 
θέση στον κόσμο & 1η στην Ευρώπη για το 2013.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Η προετοιμασία για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 

2014 που θα γίνει στo Anaheim, California, U.S.A ξε-
κινά τώρα. Οι πιο εργατικοί, επίμονοι, υπομονετικοί, 
δημιουργικοί και κυρίως με την μεγαλύτερη θέληση 
για γνώση μαθητές/τριες έως 22 ετών θα διακριθούν 
και είναι αυτούς που αναζητούμε. Ενημερωθείτε για 
τις ομάδες προετοιμασίας, τα επίπεδα συμμετοχής, 
το πρόγραμμα και δηλώστε συμμετοχή άμεσα στην 
διεύθυνση: www.kdn.gr

3η θέση
στο  Παγκό σμιο 
 Πρωτάθλημα 

 Πληροφορικής 
Microsoft 2013 

Πολλά συγχαρητήρια!
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ίσεις «Γίνε επιστήμονας του Cassini«Γίνε επιστήμονας του Cassini

για μια ημέρα»για μια ημέρα»
Με πολλή χαρά δέχθηκα να κάνω το όνειρό 

μου πραγματικότητα, να ταξιδέψω στο άπειρο 
σύμπαν με το διαστημόπλοιο Cassini. To σχο-
λείο μου «Ελληνική Παιδεία», που ενδιαφέρε-
ται για τη σφαιρική επιστημονική και πνευμα-
τική κατάρτιση των μαθητών του, μου έδωσε το 
εισιτήριο για το ταξίδι αυτό, με το να λάβω μέ-
ρος σ' αυτόν τον πολύ ενδιαφέροντα για μένα 
διαγωνισμό, κι έτσι να νοιώσω ότι συνέβαλα, 
βάζοντας ένα μικρό λιθαράκι, στο οικοδόμημα 
της έρευνας και της επιστήμης στο θέμα αυτό.

Δεν είμαι άσχετη με το ταξίδι αυτό. Γνωρίζω 
ότι καθημερινά έρχονται στη δημοσιότητα εν-
διαφέρουσες για τους ερευνητές πληροφορίες 
σχετικά με την αποστολή του Cassini. Τέτοιες 
πληροφορίες με συγκινούσαν επιστημονικά 
από πολύ μικρή ηλικία και μου άρεσε διαδι-
κτυακά να εξερευνώ και συλλέγω πληροφορί-
ες για τον πλανήτη Κρόνο. Ένα πλανήτη του 
ηλιακού μας συστήματος που μαγεύει και το 
όνομά του ακόμα, αφού προέρχεται από την 
Ελληνική μυθολογία και σχετίζεται με την λέξη 
«χρόνος» που για μένα αποτελεί την αρχή για 
κάθε νέο τρόπο θέασης των πραγμάτων και της 
ζωής.

Στον Κρόνο, λοιπόν, μπορούν να στραφούν 
οι σύγχρονες έρευνες και να διατεθούν κονδύ-
λια από τις δεκαέξι Ευρωπαϊκές χώρες και τις 
Η.Π.Α. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως ο 
Κρόνος ακτινοβολεί περισσότερη ενέργεια από 
αυτή που παίρνει από τον Ήλιο, σχεδόν δυό-
μισι φορές περισσότερη και μπορεί ν' αποτελέ-
σει αντικείμενο έρευνας για τη διαχείριση των 
υπαρχουσών πηγών ενέργειας, αλλά και την 
εκμετάλλευση της ηλιακής ή αιολικής ενέργει-
ας προς όφελος του ανθρώπου.

Στο νότιο πόλο του Κρόνου ανακαλύφθηκε 
το 2006 απ' το Cassini μια καταιγίδα με την 
μορφή τυφώνα, στην οποία διαγράφεται καθα-
ρά το «μάτι του κυκλώνα». Εκτός από την Γη, 
το «μάτι του κυκλώνα» δεν είχε παρατηρηθεί 
σε κανέναν άλλον πλανήτη, πράγμα που γεννά 
προβληματισμούς, αλλά και ευκαιρίες ανάδυ-
σης νέων επιστημονικών δεδομένων.

Επιπλέον, επειδή η ταχύτητα του ανέμου 
στον Κρόνο μπορεί να φτάσει τα 1.800 χλμ./
ώρα, το φαινόμενο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί 
για την παραγωγή αιολικής ενέργειας που θα 
διοχετευθεί με κάποιο τρόπο στη Γη.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όμως, πρέπει 
να επικεντρωθεί στον τεράστιο δορυφόρο του 
Κρόνου, τον Τιτάνα. Από τους 62 περίπου δο-
ρυφόρους του Κρόνου, ο Τιτάνας είναι ο μεγα-
λύτερος, αλλά και ο δεύτερος μεγαλύτερος στο 
ηλιακό μας σύστημα. Συγκεντρώνει πο   λύ χα-
μηλές θερμοκρασίες, μέχρι 1780ο C κάτω α    πό 
το μηδέν. Εκεί προσεδαφίστηκε το 2005 η μι-
κρή διαστημική άκατος Huygens (τον Τιτάνα 
ανακάλυψε το 1655 ο Ολλανδός επιστήμονας 
Huygens). 

Οι διαπιστώσεις από την έρευνα του τοπίου 
(sitting) του Τιτάνα είναι βροχή υδρογονανθρά-
κων, πυκνή ατμόσφαιρα αζώτου, πάχνη μεθα-
νίου, (βροχή προπάνιο, αιθάνιο, βουτάνιο και 
κυρίως μεθάνιο). Στο δορυφόρο αυτό υπάρ-
χουν σκουρόχρωμα, βράχια, λόφοι, βουνά, 
πεδιάδες και αποξηραμένες κοίτες ποταμών 
και λιμνών από υδρογονάνθρακες. Είναι ολο-
φάνερο πως η εκμετάλλευση του ενεργειακού 
αποθέματος του Τιτάνα μπορεί να δώσει λύση 

Η Δωροθέα με τη Διευθύντρια του Αστε ρο-
σκοπείου Παρισίων κα Κουστένη.
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στο ενεργειακό πρόβλημα 
της Γης.

Ενδιαφέρον παρουσιά-
ζουν και είναι πολύ εντυ-
πωσιακοί οι δακτύλιοι του 
Κρόνου που αποτελούνται 
από κομμάτια πάγου με 
θραύσματα μετάλλων, κόκ-
κους σκόνης και κομμάτια 
βράχων, που σαν μικροί 
με   τεωρίτες ομορφαίνουν το 
σύμπαν, ώστε να  θαυμάζει 
κανείς το μεγαλείο της ο   -
μορ φιάς του.

Ως επιστήμονας του Cassini για μία μέρα 
με αποστολή και προορισμό τον πλανήτη Κρό-
νο νοιώθω δέος, θαυμασμό και ικανοποίηση. 
Μακάρι με την αλματώδη εξέλιξη της τεχνο-
λογίας να φτάσουμε στο σημείο να λύσουμε 
τα ενεργειακά προβλήματα του πλανήτη μας 
αντλώντας από το ενεργειακό απόθεμα του δο-
ρυφόρου Τιτάνα, ώστε να μην γνωρίσουν ποτέ 
πια οι κοινωνίες οικονομική κρίση.

Θα ήθελα κι εγώ ατενίζοντας με αισιοδοξία 

το αύριο του πλανήτη μας 
ν' αποτελέσω έναν κρίκο 
της μεγάλης και διεθνούς 
αλυσίδας των ερευνητών 
για το σκοπό αυτό. Άλλωστε 
κάτι μου λέει πως με την 
συμμετοχή μου στο διαγω-
νισμό αυτό ήδη έκανα την 
αρχή. Είναι σημαντικό να 
νοιώθεις πως θα κάνεις κάτι 
για να ευεργετηθούν όλες 
οι επόμενες γενιές.

Ευχαριστώ το σχολείο 
μου για την ευκαιρία της 

συμμετοχής μου στο διαγωνισμό αυτό του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών του τμήματος της Φυσικής.

ΚΑΤΣΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ
Μαθήτρια της Γ1 τάξης

του Γυμνασίου 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»,

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Σάββατο 23 Μαρ 2013, πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Αμαρουσίου ο διαγωνι-
σμός Μαθηματικών «ΚΑΓΚΟΥΡΩ-2013».
Ο διεθνής μαθηματικός διαγωνισμός «Καγκουρώ» είναι μεγάλος εκπαιδευτικός δια-

σκεδαστικός διαγωνισμός με συμμετοχή 6,5 εκατομμυρίων μαθητών από 52 χώρες. Η 
Ελλάδα άρχισε να συμμετέχει στον διαγωνισμό από τον Μάρτιο του 2007.
Το Υπουργείο Παιδείας της χώρας μας ενθαρρύνει τους μαθητές να συμμετάσχουν 

στον διαγωνισμό, και η οργάνωση γίνεται με την συνεργασία της Πανελλήνιας Ένωσης 
Μαθηματικών.
Η φιλοσοφία του διαγωνισμού βασίζεται στην αρχή ότι τα μαθηματικά είναι μία κουλ-

τούρα η οποία πρέπει να παρέχεται σε όλους. Ειδικά, επειδή τα μαθηματικά καλλιερ-
γούν την σκέψη και φέρνουν πνευματική ικανοποίηση, δεν πρέπει να απευθύνονται μόνο 
σε λίγους.
Απευθύνεται σε μαθητές Β΄ Δημοτικού έως Γ΄ Λυκείου. Τα θέματα διακρίνονται σε έξι 

επίπεδα (Β΄ Δημοτικού //1ο : Γ΄-Δ΄ Δημοτικού //2ο : Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού //3ο : a-b Γυμνα-
σίου //4ο : c Γυμνασίου –Α΄Λυκείου //5ο : Β΄-Γ΄ Λυκείου).
Τα σχολεία μας συμμετέχουν από εξαετίας, για τέταρτη δε χρονιά το ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑ-

ΡΟΥΣΙΟΥ λειτουργεί ως αυτοδύναμο ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, με αξιόλογη συμμετοχή 
των μαθητών των Σχολείων μας, αλλά και άλλων Σχολείων.

Συγχααρρηττήρια σττους διακκριθέντεες. 
ΕΕυχχόμαστεε  ππάάντα όμοορρφεες διακρρίσειςς κααι πρόοδδο.

ΔΔΔιαγγωωνισμόόςς Μαθηημαατικώνν
««ΚΚΑΑΓΚΚΟΟΥΥΡΩ 2220113» μαθη

τών
διακρ

ίσεις

Η Δωροθέα με τον Διευθυντή του Ερ -
γαστηρίου Αστροφυσικής κ. Μουσά.



16

περιοδικό Δ
ρόμος

Α ν θέλαμε να δώσουμε ένα τίτλο στη γιορτή των Χριστουγέννων 
αυ  τού του σχολικού έτους, ο παραπάνω, νομίζω, ότι ταιριάζει α -
πόλυτα.

Αυτή τη χρονιά αποφασίστηκε, με πρωτοβουλία δική μας, η γιορτή να 
πραγματοποιηθεί όχι μια καθημερινή, αλλά την προτελευταία Κυριακή πριν 
τα Χριστούγεννα. Και είχαμε τους λόγους μας. Θέλαμε να την συνδυάσου με  
με παζάρι για φιλανθρωπικό σκοπό και να την παρακολουθήσουν και οι γο νείς 
μας. 
Εκείνη την Κυριακή, λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία να έχουμε κοινό εκκλησιασμό 

στο παρεκκλήσι του σχολείου μας. Ακολούθησε κέρασμα και στη συνέχεια όλοι 
συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα των εκδηλώσεων. Είχαμε οργανώσει μια ξεχωρι-
στή γιορτή. Την επιμέλεια της είχε η καθηγήτρια μας κ. Κόντου Ελένη (φιλόλογος) 
και συμμετείχαμε μαθητές και μαθήτριες απ’ όλες τις τάξεις. Η συμμετοχή των μαθη-
τών της Γ΄Λυκείου ήταν ξεχωριστή. Πιστεύουμε ότι θα θυμούνται αυτή την τελευταία 
τους χριστουγεννιάτικη σχολική γιορτή.
Ξεκινήσαμε προσπαθώντας να πάρουμε μηνύματα για το νόημα των Χριστουγέννων 

ως μυστηρίου της αγάπης του Θεού, τόσο από κείμενα όσο και από την ποίηση του Κ. 
Παλαμά. 
Και η συνέχεια… η αυλαία άνοιξε και πρόβαλε μπροστά μας ένα κάτασπρο μεγάλο 

ά   γαλμα. Ήταν το άγαλμα ενός καλού βασιλιά που οι υπήκοοί του, όταν πέθανε, του το 
έστησαν από ευγνωμοσύνη για όσα τους είχε προσφέρει και το στόλισαν με χρυσή κορώ-
να, χρυσό σπαθί, χρυσό μανδύα, μαργαριταρένια μάτια. Στη βάση του είχε βρεί καταφύγιο 
ένα σπουργιτάκι. Μ’ αυτό έπιασε κουβέντα ο βασιλιάς, θέλοντας να το κάνει βοηθό του στις 
προσφορές του σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Έτσι ξετυλίχτηκαν μπροστά μας τέσσερις 
ανθρώπινες ιστορίες της εποχής μας. Ο βασιλιάς έδωσε την κορώνα στη χήρα μάνα για το 
άρρωστο παιδί της, αφού είχε χάσει την κορώνα του σπιτιού της , τον άντρα της. Το σπαθί του 
σε ένα χρεωμένο, το μανδύα του σε δυο ορφανά κορίτσια και τα σμαραγδένια μάτια του σε μια 
νέα κοπέλα που έχασε το φως της. Το θεατρικό αυτό ήταν διασκευή, που είχε κάνει η κ. Κόντου 
από ένα παραμύθι του Όσκαρ Ουάιλντ. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους είχαν από τη Γ΄ λυκειου ο 

αγάπ
ης

Εκδη
λώσε

ις

Το μυστήριο 
της

αγάπης
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Δημοσθένης Σωτηράκης (βασιλιάς) και η Εύη Καραθάνου 
( σπουργιτάκι). Η ερμηνεία τους ήταν καταπληκτική! Επά-
ξια τους πλαισιώσαμε στους υπόλοιπους ρόλους οι: Ιωάννα 
Ευθυμίου - Μαριαλένα Λυκούδη, Πάνος Δημακάκος – Νίκος 
Τριαντόπουλος, Όλγα Λυράκη – Ακριβή Λαγουρού, Μαρία 
Κουφοπούλου – Μαρίνα Τσιάπρα. 

Το συγκεκριμένο θεατρικό είχε ένα πολύ βαθύ νόημα, α  -
φού στόχευε στο να μεταφέρει το μήνυμα της αγάπης που 
πρέπει να δείχνουμε στους γύρω μας, μοιράζοντας κι εμείς με 
τη σειρά μας κάποια από τα υπάρχοντά μας, καθώς η αγάπη 
μας για τον καθένα δεν πρέπει να έχει σύνορα.

Τη γιορτή μας έντυσαν μελωδικά η χορωδία και η ορχήστρα 
μας, με χαρούμενα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Η Στέλλα Κου-
τσάγια τραγούδησε ένα τραγούδι που είχε γράψει ειδικά για την 
ημέρα και το είχε μελοποιήσει ο Κίμωνας Παναγόπουλος.

Συγκινημένοι από τα μηνύματα της εορτής, αφήσαμε την αίθου-
σα και κατευθυνθήκαμε στο χώρο του παζαριού. Εκεί  είχαν στηθεί 
από το βράδυ τραπέζια με χειροποίητα γλυκά και διακοσμητικά αντι-
κείμενα, προσφορές δικές μας και των οικογενειών μας, με σκοπό τα 
χρήματα που θα συγκεντρώναμε από την πώλησή τους να δοθούν 
στην ορθόδοξη ιεραποστολή στη Μαδαγασκάρη, στο φιλανθρωπικό 
έργο του Ι. Ναού Αγ. Ευθυμίου Κερατσινίου και όπου αλλού υπήρχε 
ανάγκη. Είχαμε συγκεντρώσει και αρκετά δέματα με ρουχισμό. Σε όλη 
αυτή την προσπάθεια πρωτοστατούσαν συμμαθητές και συμμαθήτριές 
μας της Γ΄Λυκείου.

Στόχος μας ήταν να δώσουμε αγάπη στους 
συνανθρώπους μας με κάθε τρόπο. Η ιστορία μας 
δί δαξε ότι αγάπη δεν είναι να κοιτά ο ένας τον άλ-
λον, αλλά να κοιτάμε όλοι προς την ίδια κατεύθυν-
ση. Νομίζω ότι το πετύχαμε...

  Μαριαλένα Λυκούδη
   Β΄τάξη Λυκείου

 Μελισσίων

αγάπ
ης

Εκδη
λώσε

ις
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Χριστουγεννιάτικες νότες – Αναστάσιμες ελπίδες
Στά σχολεία της ΠΟΛΗΣ

αγάπ
ης

Εκδη
λώσε

ις

Συγκίνηση με άρωμα 
κανέλας

Μέσα στην ευφρόσυνη ατμόσφαιρα της προσμονής της γέννησης του Χριστού 
μας, ανοίγουν και πλαταίνουν οι καρδιές μας για όλους τους αδελφούς μας, όσους 
βρίσκονται κοντά μας, αλλά και όσους βρίσκονται μακριά. Έτσι φέτος οι μαθητές 
του Γυμνασίου Ηρακλείου, στα πλαίσια του καλλιτεχνικού ομίλου, μαζί με τους 
καθηγητές τους, κ. Κατερίνα Γιαννάτου και κ. Αγγελική Κωνσταντοπούλου, σκέ-
φτηκαν να στείλουν το χριστουγεννιάτικο μήνυμα αγάπης έξω από τον ελλαδικό 
χώρο, στους μαθητές δύο μικρών ελληνικών σχολείων της Κωνσταντινούπολης.

Οι μαθητές μας είχαν την ιδέα να συμμετάσχουν στον χριστουγεννιάτικο στο-
λισμό του Δημοτικού σχολείου Βλάγκας και του Δημοτικού σχολείου Πριγκήπου 
της Πόλης και να μοιραστούν έτσι με τα παιδιά της τη χαρά του εορτασμού των 
Χριστουγέννων στο πνεύμα της γνήσιας ελληνικής και ορθόδοξης παράδοσής 
μας. 

Πολύχρωμες χριστουγεννιάτικες χειροτεχνίες, πολλά αστεράκια και πρωτό-
τυπες χειροποίητες κάρτες συμπλήρωσαν τον διάκοσμο των δύο σχολείων. Το 
παραδοσιακό ελληνικό καραβάκι, που στολισμένο και φωταγωγημένο συμβολί-
ζει  την νέα πλεύση του ανθρώπου στην ζωή με την γέννηση του Χριστού, αποτυ-
πώθηκε σε χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές που φιλοτεχνήθηκαν από τα παιδιά με 
περίσσια αγάπη και δημιουργικότητα. 

Επιπλέον προσφέρθηκε γραφική ύλη (μαρκαδόροι, τέμπερες, τετράδια ζωγρα-

18
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φικής κ.ά.), για καλλιτεχνικές δραστηριότητες των σχολεί-
ων. 

Η όμορφη αυτή επικοινωνία αγάπης συνεχίστηκε και 
κατά την διάρκεια της πασχαλινής περιόδου. Οι μαθητές και 
μαθήτριες του Γυμνασίου μας κατασκεύασαν διακοσμητικά 
αυγά και πασχαλινές κάρτες, συγκέντρωσαν βαφές αυγών 
και  στόλισαν όμορφες λαμπάδες για κάθε παιδί των δύο 
σχολείων. 

Αξιοσημείωτη και στις δύο περιπτώσεις ήταν η θερμή 
υποδοχή και φιλοξενία από τον Τούρκο Διευθυντή και τις 
Ελληνίδες δασκάλες, κ. Δέσποινα Βασιλειάδου, κ. Βούλα 
Πετσαλίδου και κ. Αγνή Νικολαΐδου.

Αυθόρμητη και ειλικρινής συγκίνηση πλημμύρισε τις 
ψυχές των ορθόδοξων μαθητών της Πόλης που υποδέχθη-
καν το Άγιο Φώς της Ανάστασης με τις λαμπάδες που με 
αγάπη τους προσέφεραν οι μαθητές του σχολείου μας, για 
να ενισχύσουν το φώς του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας 
που για αιώνες καίει άσβεστο στην Κωνσταντινούπολη. 

Στέλλα Ιωάννου - Αμερινού     

Γυμνάσιο Ηρακλείου
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Λύκειο Ηρακλείου
Αλέξανδρος Χρόνης

Η επίσκεψη
ενός Ρώσου Αγίου
στο σχολείο μας

Τ ην Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013, τα 
παιδιά της Α΄ και Β΄ τάξης του Λυ-

κείου Ηρακλείου είχαμε μια εξαιρε-
τικά τι   μητική επίσκεψη στο  σχολείο 
μας. Κατόπιν  προσκλήσεως, μας 
«ε        πι σκέ  φτηκε» ο Άγιος  Λουκάς ο 
Ιατρός, ο  Αρχιεπί  σκοπος Συμφε-
ρου      πό   λεως και Κρι μαίας της Ου-
κρανίας,  συνοδευ όμενος από τον 
Πανοσιολο γιότατο Αρχι μανδρίτη π. 
Νεκτάριο Αντωνόπου λο,  Ηγούμενο 
της Ιε          ράς Μονής  Μεταμορφώσεως 
Σα     γμα τά Θήβας. Ό   λοι μας κάτι εί-
χαμε α  κούσει για την μαρτυρική 
ζωή αυ   τού του λαμπρού αστεριού 
της Εκκλησίας μας, αλλά περιμένα-
με με ανυπομονησία να τον γνωρί-
σουμε καλύτερα.

Την αφήγησή του ο π.  Νεκτάριος 
την ξεκίνησε από τα παιδικά χρό-
νια του Αγίου.  Μας μίλησε για τους 
γονείς του και τα αδέλφια του, για 
τις σπουδές του, πρώτα στην Κα-
λών Τεχνών -λόγω του ότι ήταν 
εξαίρετος ζωγράφος-, έπειτα στη 
Θε  ολο γική - απ' την αγάπη του για 
το Χριστό- και τέλος στην Ιατρική - 
που τον οδήγησε η αγάπη του για 
τον πάσχοντα πλησίον. 

Καρφίτσα να έπεφτε εκείνη την 
ώρα στο αμφιθέατρο, θα έκανε 
«εκ   κωφαντικό θόρυβο». Όλοι μας 
εί    χαμε προσηλωθεί στην αφήγηση 
και κυριολεκτικά κρεμόμασταν από 
τα χείλη του π. Νεκταρίου που μί-
λαγε με τον ιδανικό τρόπο για να 
προσηλώσει τις καρδιές μας. 

Αισθητή ήταν η πνευματική πα-
ρουσία του Αγίου σε όλη τη διάρ-
κεια της παρουσίασης, καθώς όλη 
η αίθουσα του αμφιθεάτρου είχε 

πλημμυρίσει από μια άρρητη ευ-
ωδία μύρου απ' αυτήν που εκπέ-
μπεται από τα παθήματα υπέρ Χρι-
στού, αλλά και η σωματική, αφού 
ο π. Νεκτάριος είχε φέρει μαζί του 
το απότμημα της καρδιάς του Αγί-
ου που φυλάσσεται ως πολύτιμος 
θησαυρός στη Μονή.

Προχωρώντας την αφήγηση, μας 
είπε για την ιατρική προσφορά του 
στα μέρη που πήγαινε εξορία και 
πώς χειρουργούσε με πρωτόγονα 
μέσα και σε ιατρεία όπου το μόνο 
που διέθεταν, ήταν ένα κρεβάτι. 

Η επίσκεψη ενός Ιατρού επιστή-
μονα, ή ενός Αρχιεπισκόπου, για 
κά   ποιους μπορεί να μην είναι κάτι 
σημαντικό, αλλά η επίσκεψη ενός 
Αγίου Ιατρού και  Αρχιεπισκόπου 
είναι κάτι το θαυμαστό και ανεπα-
νά ληπτο, που σπάνια έχει κά-
ποιος την τύχη να το ζήσει. Ήταν 
για όλους μας κάτι το μοναδικό και 
αξιοθαύμα στο και αυτό το κατα-
λάβαινες και α   πό την προσοχή με 
την οποία παρακολουθούσαμε, 
αλ λά και από τις ερωτήσεις σχετικά 
με τη ζωή και το έργο του Αγίου. 
Η επίσκεψη αυτή του Αγίου πριν 
το Πάσχα, ήταν για εμάς προτού 
να αρχίσουν οι εξετάσεις και μια 
εμπειρία ζωής, που μας έδωσε το 
πρότυπο ενός ανθρώπου που πά-
λεψε για αυτό που πίστευε και α  -
γωνίστηκε να το κρατήσει ζωντανό 
μέσα του, αλλά και στους γύ ρω 
του, και μας δίδαξε να παλεύ ουμε 
για τα πιστεύω μας και ότι αν έχου-
με ο  δηγό το Χριστό και όραμα τον 
Σταυρό Του δεν έχουμε να φοβη-
θούμε τίποτα.
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…Βιώνοντας την κρίση σε ό   -
λες τις μορφές της, μας δί νε ται 
η ευκαιρία να βρούμε τα συ-
γκριτικά μας πλεονεκτή μα τα, 
να νιώσουμε δυνατοί -γιατί οι 
Έλληνες είναι πάντα δυνατοί- 
και να προχωρήσουμε, προ-
κει  μένου να βγούμε από αυ τή 
την εξευτελιστική για τη χώ ρα 
μας κατάσταση, να ορθο πο-
δήσουμε. Ας δούμε, λοιπόν, ό  -
λοι μας την οικονομική κρίση 
που υφίσταται σήμερα η Ελ  -
λάδα, ως μια ευκαιρία ν’ ανα -
πτύξουμε ικανότητες και τα  -
λέ ντα και όχι ως απειλή. Άλ -
λωστε για να καταφέρουμε το 
προσδοκώμενο, δε χρειά ζεται 
πάντα ρεαλισμός και ορ θο   -
λογισμός, αλλά πίστη στο ό  -
νειρο!

Κατερίνα Βούρτση

…Η κρίση με την οποία έχουμε 
έρθει αντιμέτωποι, στην πρα    γ-
ματικότητα αποτε λεί μια ευ    και -
ρία για να  αναθεω ρήσου     με τις 
απόψεις μας, να προ   βλημα τι-
στούμε, να θυμηθούμε ότι εί -
μαστε άν  θρω   ποι πλασμένοι 
για να αγαπάμε, να αγωνιζόμα-
στε, να ελπίζουμε, να ζούμε ε   -
λεύθεροι. Σε προ σω  πικό ε πί-
πεδο, μέσα από αυ τή την εξαι -
ρετικά δύσκολη περίοδο που 
διάγει η χώρα μου, προσπαθώ 
να ανακαλύψω τον εαυτό μου, 
να σκεφτώ τα όσα συμβαίνουν 
γύρω μου και να γίνω καλύτερη, 
ξεπε  ρνώ  ντας όλα τα εμπόδια 
που συναντώ καθημερινά και 

α   ποβάλλοντας κάθε αίσθημα 
α   παισιοδοξίας, αβεβαιότητας ή 
φόβου που με κατακλύζει κά  -
ποιες φορές. Πάνω απ’ ό λα, 
μέ σα σε αυτή τη ζοφερή πρα-
γματικότητα προ  σπαθώ να είμαι 
αισιόδοξη και να ονει ρεύομαι 
ένα «αύριο» πολύ κα λύτερο 
α    πό το «σήμερα», ένα μέλλον 
σί  γουρα όχι ιδανικό αλλά με 
προ οπτικές, έναν κό σμο πιο αν-
θρώπινο.

Δήμητρα Γεωργάκη

Η Ελλάδα εδώ και αρκετά 
χρόνια βιώνει μια αρκετά ση -
μαντική κρίση. Η κρίση αυτή δεν 
είναι μόνο οικονομική. Εί         ναι και 
ηθική, πνευματική, κοι νωνική, 
πολιτιστική και θρη   σκευτική. 
Μπορεί να χα  ρα      κτηριστεί από 
μερικούς ως α   πειλή και από άλ-
λους ως ευ    καιρία. Προσωπικά 
 θεωρώ πως περισσότερο εί -
ναι μια ευ    καιρία για όλους τους 
Έλλη νες. Ευκαιρία για   ένωση, 
ανα  πτέρωση του ηθικού, αλ λη-
λο βοήθεια και θέ  ληση για αν-
τιμετώπιση του προ  βλήματος. 
Οφείλουν και πρέπει να πα-
λέψουν! Εξάλλου, από πολύ 
παλιά είχαν αποδείξει τη δύ-
να μη χαρακτήρα που τους δι-
ακατέχει. Έτσι και τώρα, στη 
δύ σκολη αυτή κατάσταση, το 
πρόβλημα αυτό που φαντάζει 
ως ένα τεράστιο εμπόδιο, μπο-
ρεί να υπερνικηθεί.

Δήμητρα Γλυνού

…Προσωπικά, παρατηρώ πως

όλη αυτή η κατάσταση  είναι μια 
αφορμή για εμάς τους  νέους,

να καλλιεργήσουμε και να ανα-
δείξουμε τις ικανότητές μας, δι  -
ότι κάτω από αυτή την πίεση

πεισμώνουμε και γιατί ό χι, μπο -
ρεί να ανακαλύψουμε καινούρ-

γιες πτυχές του εαυτού μας. Ας 
δούμε αυτή τη δοκι μασία ως αι -

τία για να έρθει ο ένας πιο κον -
τά στον άλλο, ώστε να ενώσου-

με τις δυνάμεις μας για ένα κα -
λύτερο μέλλον. Έτσι εμείς η νε-

ολαία μπορούμε με αυ τοπε ποί -
θηση και πίστη στο Θεό ν’ α  -

ποδείξουμε στους άλ λους λαούς 
ότι είμαστε άξιοι των προγόνων 
μας!...

 Κλεοπάτρα Ζκέρη

…Οι Έλληνες δεν είναι ένας λα -
ός που παραιτείται! Μέ σα από 
το πέρασμα των χρόνων έχου  -
με αποδείξει ότι μπο ρούμε να 
κατορθώσουμε το ακατόρθωτο 
ενάντια σε όλες τις πιθανότητες. 
Έτσι και τώ ρα πρέπει να πει -
σμώσουμε πε ρισσότερο ώστε 
να μην κα ταθέσουμε τα όπλα και 
να μην παραιτηθούμε. Πρέπει 
να εναντιωθούμε στην κρίση 
και να αντλήσουμε δύναμη από 
τη σκέψη ότι μπορούμε να πο -
λεμήσουμε για ένα κα λύτερο 
αύριο. Ο καθένας μπο ρεί να 
κά   νει τη διαφορά! Μεγάλος ή 
μικρός, τώρα δεν υπάρχουν 
δι   καιολογίες. Ό   λα εξαρτώνται 
από εμάς, από τον αγώνα που 
δίνουμε κα  θημερινά…

Καίτη Κίτσα

Η οικονομική κρίση πλήττει τη χώρα μας. Αυτό είναι δεδομένο. Δυστυχώς, όμως, 
πλήττει και τα όνειρα πολλών νέων ανθρώπων για την προσωπική τους ανάπτυξη. 
Πόσο πρέπει αυτό να θεωρείται  δεδομένο;
Τα παιδιά της Α΄ τάξης του Λυκείου Ηρακλείου, στα πλαίσια του μαθήματος «Αρχές 

Οικο νομίας», παίρνοντας αφορμή από την τρέχουσα οικονομική επικαιρότητα, προ -
βληματίστηκαν, συζήτησαν και κατέγραψαν τις απόψεις τους σε σχέση με το θέμα:

Οικονομική κρίση στην Ελλάδα: 
Απειλή ή ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη;

κρίση
Οικο

νομικ
ή

και ν
έοι
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Η οικονομική κρίση στην Ελ λά-
δα αποτελεί ένα δύσκολο και 
σχεδόν απροσπέλαστο εμπό-
διο στην προσπάθεια να δει 
κα  νείς πιο αισιόδοξα τη ζωή. 
Δεν έχουν χαθεί όλα, όμως, α   -
κό μα! Τα εμπόδια μας κάνουν 
πιο δυνατούς. […] Έτσι και 
αλ  λιώς μετά από μια αληθινά 
δύσκολη περίοδο έρχεται πάντα 
μια όμορφη που οι άνθρωποι 
βγαίνουν από τη δυσκολία 
«αλ λαγμένοι», δηλαδή περισ-
σό τερο ευγνώμονες γι’ αυτά 
που τους έχει χαρίσει ο Θεός. 
Η προσωπική ανάπτυξη του 
κα    θενός θα βοηθήσει έτσι ώ   -
στε ο κόσμος να μην κάνει, ή 
τουλάχιστον να προσπαθήσει 
να μην κάνει, ξανά τα ίδια λάθη. 
Έτσι οι νέες γενιές θα ζήσουν 
σε ένα κόσμο καλύτερο απ’ αυ -
τόν που ζούμε εμείς σήμερα. 
Πράγματι, λοιπόν, η οικονομική 
κρίση στην Ελλάδα αποτελεί μια 
ευκαιρία για ν’ αναπτύξουν οι 
Έλληνες τον ευγενή χαρακτήρα 
που είχαν και παλαιότερα. 

Δήμητρα Κουβαρά

…Η οικονομική κρίση στην Ελ-
λάδα αποτελεί απειλή για εμάς 
τους νέους. Το μέλλον μας, εξ-
αιτίας αυτής της δυσχερούς 
κα   τάστασης είναι αβέβαιο. Πο-
λύς κόσμος πεινάει, υπάρχουν 
πολλοί άνεργοι και μάλλον η 
κα τάσταση θ’ αργήσει να κα  λυ-
τερέψει. Ό,τι προσπάθεια και να 
κάνουμε, μάλλον είναι ανώ φελη 
και άκαρπη. Πλέον εί   ναι αργά, 
δεν μπορούμε να διορ θώ σουμε 
την κατάσταση.

Κατερίνα Κουκλάκη

Η οικονομική κρίση στην Ελ-
λάδα, εγκυμονεί κινδύνους, δυ-
σκολίες, προβλήματα, προκαλεί 
άγχος και αγωνία για το μέλλον. 
Εγώ, εκτός από αυτά, βλέπω 
σ’ αυτήν κίνητρο να αγωνιστώ 
περισσότερο. […] Πιστεύω πως 
από τα κυριότερα εφόδια για να 
αν τι μετωπίσουμε αυτή την κρίση 
εί ναι το θάρρος, η διάθεση να 
προχωρήσουμε, η υπομονή και 
η επιμονή να πετύχουμε τους 

στόχους μας, η ελπίδα και η εμ-
πιστοσύνη στο Θεό και τον ε   αυ-
τό μας.

Ασπασία Κυριαφίνη

Η οικονομική κρίση που περνάει 
η Ελλάδα είναι ασφαλώς μια 
κατάσταση δύσκολη που κάνει 
το μέλλον να φαίνεται πιο μαύ-
ρο και πιο σκοτεινό. Ωστόσο δε

θεωρώ ότι αποτελεί απειλή για
προσωπική ανάπτυξη. Πιστεύ  ω 

ότι όποιος αξίζει στ’ α   λήθεια, ό-
ποιος δεν δειλιάσει μπροστά 

στις δυσκολίες, ό   ποιος δεν πα-
ραδώσει τα όπλα και αγωνιστεί 
πραγματικά, μπο  ρεί να ξεπερά-
σει όλα τα εμ    πόδια και να ρίξει 
φως κι ελ  πί   δα, όχι μόνο στο 
μέλλον το δι   κό του, αλλά και στο 
μέλλον της πατρίδας μας. Εμείς 
οι Έλ ληνες, είμαστε φτιαγμένοι 
για τα δύσκολα. Ίσως η δύσκολη 
κα τάσταση που περνάμε τώρα 
να μας ξυπνήσει από την νάρκη 
των προηγούμενων ετών και να 
μας κάνει να προσπαθήσουμε 
ακόμα περισσότερο να πετύ-
χουμε τους στόχους μας και να 
πραγματοποιήσουμε τα όνειρά 
μας. 

Κατερίνα Κωτσάκη

Πιστεύω πως η οικονομική κρί-
ση αποτελεί απειλή για την 
προ  σωπική ανάπτυξη, κυρίως 
των νέων. Λόγω της ύφεσης 
που υπάρχει, οι νέοι άνθρωποι 
που προσπαθούν να χτίσουν το 
μέλλον τους, χάνουν τις ελπίδες 
τους και απογοητεύονται…

Αθηνά Μπατμάνη

…Έτσι, λοιπόν, και εμείς, ως μελ-
λοντικοί πολίτες, καλούμαστε να 
συνειδητοποιήσουμε τα λά θη 
του παρελθόντος και να ανα-
τρέψουμε τη σημερινή δυ σμε-
νή κατάσταση. Οι Έλλη νες των 
προηγούμενων γενεών είχαν 
χάσει το μέτρο. Αναζητούσαν 
την ευτυχία σε περιττές απο λαύ  -
σεις. Επομένως υποχρέωση 
των νέων είναι η αποφυγή ό   λων 
των παραπάνω. Με δυ να  μισμό 
και ελπίδα  μπορούμε να δη-
μι  ουργήσουμε και να ε   πα νορ-
θώσουμε. Ας θεωρήσου  με την 
οι   κονομική κρίση ως ευ καιρία 
και αφορμή για κά   τι κα   λύτερο, 
πιο αληθινό και στα θε   ρό.

Μερόπη Ξυραφά

Η οικονομική κρίση στην Ελ λά -
δα αποτελεί και ευκαιρία και α  -
πειλή για την προσωπική ανά-
πτυξη ενός ατόμου. Από τη μια 
είναι απειλή, καθώς μπορεί να 
το αποθαρρύνει κάνοντάς το 
να μη θέλει να προσπαθήσει 
βλέ ποντας την οικονομική κα-
τάστα ση των «γύρω» του. Αλλά 
α    πό την άλλη, εάν το άτομο έχει 
θάρ  ρος και μεγάλη υπομονή, η 
οικονομική κρίση στην Ελλάδα 
μπορεί να γίνει ευκαιρία για την 
προσωπική ανάπτυξή του κα -
θώς μπορεί να βελτιωθεί μέσα 
από αυτήν, προσπαθώντας όλο 
και περισσότερο.

Στέλιος Οικονόμου

Κατά τη γνώμη μου η οικονομι-
κή κρίση ήταν, είναι και θα εί      ναι 
πάντα μια απειλή για ο   ποια-
δήποτε ανάπτυξη. Δεν αφή νει 
κα μία ευκαιρία για επαγγελμα-
τική ανάπτυξη, ιδίως σε άτομα 
σαν και εμένα, που σε λίγο πρέ-
πει να βρω ένα επάγγελμα και 
να φτιάξω το μέλλον μου…

 Δημήτρης Ορφανίδης

Επιμέλεια - Επιλογή 
αποσπασμάτων

           Α. Λεμπιδάκη, 
Οικονομολόγος

Λύκειο Ηρακλείου
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Μικρές πέτρες... Μικρές πέτρες... 
στο χτίσιμοστο χτίσιμο
του κόσμου...του κόσμου...

«Είμαι άνθρωπος σημαίνει είμαι υπεύθυνος... 
Σημαίνει πως αισθάνομαι ότι συμβάλλω κι εγώ, 

με τη μικρή πέτρα που βάζω, στο χτίσιμο του κόσμου»
(Antoin de Saint Exupéry)

ΕΈνα από τα πιο αγαπημένα μας παιχνίδια, όταν ήμασταν 
μικροί, ήταν να χτίζουμε με τα χρωματιστά τουβλάκια σπίτια, 
πύργους κι ό,τι άλλο η παιδική φαντασία δημιουργούσε... 
Πόση χαρά μας έδινε αυτό το χτίσιμο, σαν καταφέρναμε να 
φτιάξουμε πολύ ψηλό το οικοδόμημά μας! Ώρες ολόκληρες 
δινόμασταν για να χτίσουμε τον κόσμο μας...!

«Είμαι άνθρωπος σημαίνει είμαι υπεύθυνος... Σημαίνει πως 
αισθάνομαι ότι συμβάλλω κι εγώ, με τη μικρή πέτρα που βά -
ζω, στο χτίσιμο του κόσμου», έχει γράψει ο συγγραφέας του 
«Μικρού Πρίγκιπα», Antoin de Saint Exupéry. Και θα ’λεγε κα-
νείς ότι είναι μια πρόσκληση-πρόκληση ο λόγος του για να συ-
νεχίσει ο καθένας μας... το αγαπημένο παιδικό παιχνίδι... Να 
χτίσουμε τον κόσμο! Και να τον φτιάξουμε όπως τον θέλουμε, 
όπως τον ονειρευόμαστε! 

Το χτίσιμο αρχινά από τον δικό μας κόσμο, τον πολύ κοντινό, 
τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε και κινούμαστε∙ ξεκινά από 
το σπίτι και τη γειτονιά μας, από το σχολείο και την κοντινή 
πλατεία, από τους δικούς μας ανθρώπους κι όσους ζουν λίγο πιο 
πέρα...

Οκτώβριος 2012. Σήμερα θα «χτίσουμε»... μια ακτή! Θα 
κά νουμε την ακτή της Βραυρώνας όπως την θέλουμε, καθαρή, 
φροντισμένη, ελκυστική! Μια ομάδα 11 μαθητών του Σχολείου 
μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «MEDASSET-Καθαρισμός υγροβιό-
τοπου, Βραυρώνα»... «Δεν ήταν πολύ εύκολο να είσαι σκυμμένος 
κάτω από τον καυτό ήλιο, όλο το πρωινό, μαζεύοντας σκουπίδια... 
μα όταν ανασηκωθήκαμε και αγναντέψαμε την καθαρή πια ακτή... 
η ικανοποίηση ήταν βαθιά. Νιώσαμε ότι κι ο ήλιος μας χαμογέλα-
σε!». 

14 Απριλίου 2013. Διεθνής ημέρα «Let’s do it». Δηλαδή... 
πάψε να παραπονιέσαι, να λες τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να κά-
νουν οι άλλοι για τον κόσμο μας. Κάνε το εσύ! Ας το κάνουμε εμείς, 
όλοι μαζί! Ο Δήμος Ηρακλείου μάς καλεί και δίνουμε το παρόν στον 
καθαρισμό και τον εξωραϊσμό μιας Παιδικής Χαράς ... Ναι, τώρα 
έγινε όπως θα την θέλαμε: καθαρή, με φρεσκοβαμμένα παγκάκια, 
με ανανεωμένους τους κάδους απορριμμάτων... Και είμαστε χαρού-
μενοι... γιατί ήμασταν κι εμείς εκεί!
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Απρίλιος 2013. Κάθε σακούλα του σουπερ-μάρκετ γίνεται 
μια μικρή πέτρα που χτίζει τον πύργο της αγάπης! Πώς; Τα τρό-
φιμα που περιέχει θα θρέψουν οικογένειες που βρίσκονται σε 
ανάγκη. Κι ο πύργος γίνεται ψηλός! Τα τρόφιμα που συγκεντρώ-
σαμε στο Σχολείο μας συσκευάζονται σε δέματα και ταξιδεύουν 
για τη διπλανή πόρτα ή για πιο μακριά... Δεν ήταν τόσο που έθρε-
ψαν κάποιους στην πείνα τους, ήταν περισσότερο που έθρεψαν 
την ελπίδα τους κι έχτισαν την αγάπη στον κόσμο μας!

27 Απριλίου 2013. Σάββατο του Λαζάρου. Από το πρωί στέ-
κει έξω από το σούπερ-μάρκετ «Βασιλόπουλος» στο Ηράκλειο, μια 
ομάδα μαθητών του Σχολείου μας, με ένα καλοφτιαγμένο πανό και με εφόδιο 

ένα μεγάλο χαμόγελο. Η παρουσία μας μια υπόμνηση στους πελάτες του σούπερ-μάρκετ να συνει-
σφέρουν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο που λειτουργεί αυτές τις μέρες, για να μη μείνει κανένα σπίτι 
χωρίς πασχαλινό τραπέζι... Η προσφορά των ανθρώπων που μπαινοβγαίνουν είναι συγκινητική! 
Καθένας που απλώνει το χέρι και γεμίζει το καλάθι μας βάζει μια πέτρα τον κόσμο της αδελφοσύνης 
και της αλληλεγγύης. Και, δόξα τω Θεώ, τα χέρια αυτά ήταν πολλά!

...Μικρές κινήσεις, μικρές πέτρες στο χτίσιμο του κόσμου μας! Του κόσμου που όλοι ονει-
ρευόμαστε: της ομορφιάς, της αλληλεγγύης, της θυσιαστικής αγάπης! Το χτίσιμό του είναι 
υπόθεση όλων μας, ευθύνη του καθενός μας. Το ξέρουμε! Δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλα 
ή πολλά πράγματα, μα το σημαντικό είναι να κάνουμε αυτά που μπορούμε, να βάλουμε τη 
δική μας μικρή πέτρα... Και τότε..., είναι αλήθεια, νιώθεις πιο πολύ υπεύθυνος, πιο πολύ Άν-
θρωπος! Ευχαριστούμε το Σχολείο μας που μας έδωσε αυτές τις ευκαιρίες για να το ζήσουμε!

Μαθητές των Ομίλων 
«Περιβάλλοντος» και «Εθελοντισμού»

ΑπρίλιοΑπρίλιο
μια μικρή π
φιμα που π
ανάγκη. Κι ο
σαμε στο Σχ
για τη διπλαν
ψαν κάποιου
την ελπίδα το

27 Απριλί



Σ Σ τα πλαίσια του 14ου Μαθητικού Συνεδρίου για το Περιβάλλον που πραγματοποιήθηκε την 
Τρίτη, 15 Μαρτίου 2013 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηνών και είχε ως θέμα: 
«Νερό – Σταγόνα ζωής» (κάθε σχολείο που συμμετείχε έπρεπε να επιδοθεί σε μια παράμετρο 

του θέματος αυτού) συμμετείχε και μια ομάδα μαθητών του σχολείου μας που την αποτέλεσαν τα εξής 
παιδιά: Ελένη Τζιώτη, Ελένη Τζιτζιλώνη, Χαρκοφτάκη Νάνσυ και Φετάνης Στέλιος. Τα θέματα 
των άλλων σχολείων ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ,αφού μίλησαν για τα προβλήματα με το νερό των 
ποταμών στις περιοχές τους, για την αειφορία αλλά και ορισμένα από αυτά συνόδευσαν τις εργασίες 
τους με μουσική και τραγούδι!

Το δικό μας θέμα ήταν: «Σχολείο και εξοικονόμηση νερού» διότι σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα 
θέμα που απασχολούσε και προβλημάτιζε πολλά παιδιά της ηλικίας μας, αλλά και γιατί μέσα 
από τις έρευνες που πραγματοποιήσαμε βγάλαμε συμπεράσματα απίστευτα, συμπεράσματα που 

σίγουρα θα ευαισθητοποιούσαν και θα άλλαζαν την συμπεριφορά πολλών. Έτσι αρχίσαμε τις έρευ-
νες, μέσα από τις οποίες προέκυψαν τα απίστευτα αυτά συμπεράσματα, και στις οποίες συμμετείχαν 
οι μαθητές Γυμνάσιου και Λυκείου, αλλά και οι μαθητές της Στ΄ και Ε΄ Δημοτικού. Αρχικά αυτό που 
μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ότι οι μικρότεροι μαθητές αποδείχθηκαν περισσότερο συνειδητο-
ποιημένοι απ’ τους μεγαλύτερους!!!! Λοιπόν ενημερώσαμε τους μαθητές για τις διαρροές που μπορεί 
να προκύψουν, αλλά και για την αντιμετώπιση τους (ειδοποίηση υπευθύνου φορέα, αντικατάσταση 
παλιάς βρύσης με καινούργια κλπ.) Ακόμα κάναμε έρευνα για τα καζανάκια και αντιληφθήκαμε πόσο 
αναγκαία είναι η εκσυγχρόνισή τους, με την τοποθέτηση  διπλής ροής ή απλουστέρα, με την τοποθέ-
τηση τούβλου!!! Στην συνέχεια μιλήσαμε για το μπουγέλο, το όποιο όλοι γνωρίζουμε και αγαπάμε, 
αν και σπαταλάει απίστευτα πολύ νερό (μόνο η Γ΄ Γυμνασίου μπορεί να σπαταλήσει σε ένα διάλειμ-
μα 225 λίτρα νερού)! Και βέβαια ποια είναι η λύση; Ο αλευροπόλεμος!! Τέλος ασχοληθήκαμε με το 
πότισμα των φυτών και μπορούμε με σιγουριά να σας ενημερώσουμε πως θα ήταν πολύ χρήσιμη η 
τοποθέτηση ενός μικρού μετεωρολογικού σταθμού!!!! 

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πολύ το σχολείο και ιδιαίτερα την καθηγήτρια που μας συ-
νόδευσε, την κα Παναγιώτα Αντωνίου, για την βοήθεια και την καθοδήγησή της!!!

         

Ελένη Τζιώτη, Ελένη Τζιτζιλώνη, Χαρκοφτάκη Νά νσυ και Φε-
τάνης Στέλιος -  Μαθητές Γ’ τάξεως

Γυμνάσιο Ηρακλείου

ΝΕΡΟ - ΣΤΑΓΟΝΑ ΖΩΗΣΝΕΡΟ - ΣΤΑΓΟΝΑ ΖΩΗΣ
 ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ
ΚΑΙ Η ΣΠΑΤΑΛΗ ΤΟΥ  ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΜΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ.
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ 

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ!
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Οικολογικά Σχολεία 
(Eco- Schools) 2012-2013

Το σχολείο μας, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, συμμε-
τείχε ενεργά στο πρόγραμμα  Οικολογικών σχολείων, με 

θέμα τα απορρίμματα. Λαμβάνοντας ως κεντρικό άξονα της φετι-
νής μας δράσης το σύνθημα «Reduce-Reuse-Recycle», οι μαθητές 
μας ευαισθητοποιήθηκαν μέσω διαφορετικών προσεγγίσεων, με 
σκοπό την αλλαγή στάσης στο θέμα της διαχείρισης των απορριμ-
μάτων.

Ακολουθώντας τα βήματα που συστήνονται από την «Ελληνική 
Εταιρεία Προστασίας της Φύσης»  αρχικά συγκροτήθηκε μια επι-
τροπή από μαθητές και καθηγητές, η οποία ήταν υπεύθυνη για τον 
συντονισμό και την υλοποίηση του προγράμματος.

Στη συνέχεια όλοι οι μαθητές του σχολείου ενημερώθηκαν για 
το πρόγραμμα, τόσο από το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας, όσο 
και από την επίσημη παρουσίαση των μελών της επιτροπής- εκ-
προσώπων του 15μελους του σχολείου, με σκοπό την μεγαλύτερη 
δυνατή συμμετοχή της σχολικής κοινότητας στις διάφορες δρά-
σεις. 

Σημαντικό είναι να σημειωθεί η διαθεματική προσέγγιση του 
θέματος, ώστε να κινητοποιηθούν μαθητές με διαφορετικά ενδια-
φέροντα και να συμμετέχουν στην προσπάθεια. 

Έτσι οι μαθητές που αποφάσισαν να συμμετέχουν, είχαν την 
ευ καιρία να το κάνουν μέσα από διάφορες δραστηριότητες που 
συνοψίζονται παρακάτω: 

Συλλογή καπακιών όλων των ειδών από συσκευασίες, σε ειδι-
κό κάδο συλλογής στο σχολείο, με σκοπό την αποστολή τους στο 
Σύλλογο Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων, με έδρα τα Γιαν-
νιτσά, οι οποίοι με τη σειρά τους τα ανταλλάσσουν με αναπηρικά 
καροτσάκια/ορθοπεδικά είδη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μήνυμα 
της έμπρακτης αγάπης, τόσο για το περιβάλλον, όσο και για τον 
άνθρωπο, έγινε σαφές μέσα από την παραπάνω δράση. 

Συλλογή μεταχειρισμένων ρούχων, παιχνιδιών, βιβλίων και 
δω ρεά σε ιδρύματα στα πλαίσια των σχολικών εορταστικών εκδη-
λώσεων, γιατί η διαχείριση απορριμμάτων αφορά και την επανα-

Κάδος συλλογής 
μπαταριών.
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 Γυμνάσιο Αμαρουσίου

Μαθητής τοποθετεί 

καπάκια στον κάδο.

Ενδεικτική 
ζωγραφιά από 
μαθητή που 
έλαβε μέρος 
στην Εκστρατεία 
Paint a fi sh.

Ενδεικτική 
ζωγραφιά από 
μαθητή που 
έλαβε μέρος 
στην Εκστρατεία 
Paint a fi sh.

χρησιμοποίηση! Επίσης τονίζεται ότι για 
ακόμα μία φορά οι μαθητές μας λειτούρ-
γησαν με γνώμονα την αγάπη τους για 
τον άνθρωπο και το περιβάλλον ταυτό-
χρονα.

✔ Ανακύκλωση μπαταριών σε ειδικό 
κάδο συλλογής στο σχολείο. 

✔ Εργασία στο μάθημα της Οικιακής 
Οικονομίας με θέμα τη διαφήμιση και 
προβολή της Βιώσιμης Κατανάλωσης από 
τους μαθητές μας της Β΄τάξης Οικονο μό-
πουλο Χρήστο και Σχινά Νικόλαο.

✔ Ζωγραφική στο μάθημα των καλλι-
τεχνικών με θέμα την Οικολογία. Συγκε-
κριμένα οι μαθητές της Α΄τάξης ζωγρά-
φισαν ψάρια, ώστε να συμμετέχουν στην 
εκστρατεία Paint a fi sh με σκοπό την διά-
σωση των αλιευτικών αποθεμάτων. 

Έχοντας περάσει ήδη δύο έτη από 
την έναρξη των περιβαλλοντικών μας 
δρά σεων, η περιβαλλοντική επιτροπή 
της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας 
της Φύσης αναμένεται να μας βραβεύ-
σει με την πράσινη οικολογική σημαία, 
για να μη ξεχνάμε ποτέ να συμβάλλου-
με με το δικό μας τρόπο στην προστα-
σία του περιβάλλοντος!!!
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Αν και απαιτήθηκε αρκετός 
χρόνος, ω  στόσο κατάφερα να 
κατανοήσω τον ιδιότυ πο και 
χαοτικό τρόπο, με τον οποίο 
λειτουργούν τα χρώματα στον 
καμβά.

Ηλίας Κατσιφής

μαθη
τών

Πίνα
κες

ζωγρα
φική

ς

Β΄ Λυ
κείου

Ðßíáêåò áðü ôïõò     

∆ιάλεξα αυτό το έργο διότι 
θεώρησα πως θα ήταν μια πρό-
κληση. Ασχολούμαι με το σχέ-
διο και θέλησα να  δο κιμάσω 
πώς είναι να ζωγραφίζω με 
χρώ μα.

Κυριακή Βλαχογιάννη

Ζωγράφισα το έργο του καλλιτέχνη 
Μονέ «Τα νούφαρα», διότι ήταν το πρώ-
το που τράβηξε την προσοχή μου. Μου 
άρεσε πολύ η όλη διαδικασία γιατί ήταν 
δημιουργική και μου πρόσφερε κάτι το 
διαφορετικό, στα πλαίσια του μαθήματος 
του Ελεύθερου Σχεδίου.

Ουρανία Τσιούμα
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Λύκειο Ηρακλείου

ìáèçôÿò ôçò Â´ Ëõêåßïõ

Η ζωγραφική πάνω σε καμβά ήταν 
μια ενδιαφέρουσα εμπειρία, που έγινε 
συναρπαστική λόγω του ότι ζωγράφι-
σα έργο του Van Ghogh. Μέσα από 
τον πίνακα και τα εναλλασσόμενα έν-
τονα χρώματά του, ένιωσα να επικοι-
νωνώ με έναν από τους μεγαλύτερους 
ζωγράφους.

Γιάννης Χρυσίνας

∆ιάλεξα να ζωγραφίσω το έρ-
γο του Μονέ «Παπαρούνες», ε  -
πειδή τα χρώματα του πίνακα εξ-
έπεμπαν μια φοβερή ζωτικότητα, 
πολύ μοναδική. Νόμιζες ότι τα 
σύννεφα του ουρανού κινούνταν, 
κι ότι μπορείς να μπεις μέσα στον 
πίνακα.

Σταυρούλα Πολλάτου

Μου άρεσε η εμπειρία της ζωγρα-
φικής σε καμβά με χρώμα. ∆ιάλεξα το 
συγκεκριμένο πίνακα για τα χρώματά 
του και την ήρεμη δύναμη που σου 
εμπνέει.

Παπαδημητρίου Χρήστος
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Συναγωνισμός - 
ανταγωνισμός - βία
στο σχολείο και την κοινωνία

Συγκριτική μελέτη Ελλάδας - Γαλλίας

Λύκειο Ηρακλείου

εργασ
ίες

ερευν
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ς
μαθητι

κές

Στην ερευνητική μας εργασία μελετήσαμε αρχικά 
την διαφορά ανάμεσα σε δύο τρόπους πράξης και 
συμπεριφοράς και συγκεκριμένα ανάμεσα στον 
συναγωνισμό και τον ανταγωνισμό και προσπα-
θήσαμε να εντοπίσουμε τόσο τα αίτια, όσο και τις 
συνέπειές τους στην καθημερινή μας ζωή.

Συναγωνισμός είναι η ευγενής άμιλλα, ο αγώ-
νας για ένα κοινό στόχο. Χαρακτηρίζει την προ-
σπάθεια που γίνεται, πάντα με θεμιτά μέσα, από 
έναν άνθρωπο, για να μπορέσει να διακριθεί σε 
κάποιο τομέα. Όπου υπάρχει υγιής συναγωνι-
σμός, ο αγώνας αυτός είναι ευλογημένος και οδη-
γεί στην πρόοδο. Στο σχολείο, στον εργασιακό 

χώρο, στην προσωπική ζωή, ο συναγωνι-
σμός οδηγεί στην εξέλιξη και στην βελτίω-

ση του ανθρώπου.
Αντίθετα με τον συναγωνισμό, ο αν-

ταγωνισμός είναι η επιδίωξη του αν-
θρώπου, σε ατομικό ή σε συλλογικό 

επίπεδο, να επικρατήσει, συνήθως 
ερχόμενος σε σύγκρουση με τους αντι-

πάλους του. Ο σκοπός του είναι η διάκρι-
ση, η επικράτηση με οποιοδήποτε τίμημα, ακόμα 
και αν βλάπτονται οι άλλοι.

Στη συνέχεια εξετάσαμε το φαινόμενο της βίας 
μέσα στην οικογένεια, στην κοινωνία, στο 
σχολείο, στις φυλακές, στον αθλητισμό.

Επιπλέον αναφερθήκαμε στις μορφές βίας που 
υπάρχουν σήμερα: τη σωματική, την ψυχολογι-
κή, τη λεκτική και την διαδικτυακή και κάναμε 
μια συγκριτική μελέτη εκδήλωσης του φαινομένου 
της βίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία.

Η βία είναι ένα φαινόμενο που υπήρχε ανέκαθεν 
στην ιστορία του ανθρώπου, αλλά δυστυχώς και 
στην εποχή μας, παρά την πολιτισμική και τεχνο-
λογική πρόοδο, παίρνει όλο και πιο ανησυχητικές 
διαστάσεις.

Μέσα στα πλαίσια της έρευνάς μας για τα αίτια 
και της επιπτώσεις, αλλά και τους τρόπους αντι-
μετώπισης του πολύμορφου φαινομένου της βίας, 
επισκεφθήκαμε δύο χώρους που αποτελούν κα-
ταφύγιο και ελπίδα για άτομα, κυρίως παιδιά, που 
έχουν ταλαιπωρηθεί από φαινόμενα βίας, είτε κοι-
νωνικής, είτε οικογενειακής, είτε άλλης μορφής. Ο 

ένας είναι «Η Κιβωτός του Κόσμου» και ο άλλος 
το «Χαμόγελο του Παιδιού», γνωστοί και οι δύο 
για την ευεργετική δράση τους στην κοινωνία μας. 
Εκεί είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με ψυχο-
λόγους, που απάντησαν στις ερωτήσεις μας και 
καθοδήγησαν την έρευνά μας.

Μέσα από την έρευνα αυτή, οδηγηθήκαμε στο 
συμπέρασμα, ότι, για να αντιμετωπιστεί αποτελε-
σματικά το φαινόμενο της βίας, πρέπει όλοι να συ-
νειδητοποιήσουμε ότι η ανθρώπινη προσωπικότη-
τα είναι μοναδική και ιερή. Επομένως πρέπει να 
έχει τον σεβασμό και την προστασία μας. Έχοντας 
αυτή τη σκέψη, θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε 
ωριμότερα και ηπιότερα κάθε πρόκληση για βία, 
από όπου και αν προέρχεται.

Γι’ αυτό λέμε ΟΧΙ στη βία, στην επιθετικότητα, 
στις διακρίσεις και λέμε ΝΑΙ στον αλληλοσεβασμό, 
στην αγάπη για τον πλησίον μας, στη στήριξη των 
πιο αδύναμων συνανθρώπων μας.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
 ΓΛΥΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
ΙΣΑΚΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΙΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΚΟΥΒΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΚΟΥΚΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΛΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ 

ΜΠΑΤΜΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 
ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΞΥΡΑΦΑ ΜΕΡΟΠΗ 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΜΥΡΤΩ

ΣΟΦΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 
ΤΕΡΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝ 

ΦΡΑΪΔΑΚΗ ΕΦΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΑΜΑΛΗ ( ΚΑΘ. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ)

σμ

ε

ι



31

περιοδικό Δ
ρόμος

Ο ι μαθητές και οι μαθήτριες της Α’ τάξης του Λυκείου Ηρακλείου κατα το σχολικό έτος 
2012 – 2013 επέδειξαν εξαιρετική επιμέλεια και εξέφρασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 

αγάπη για το μάθημα της Ελληνικής γλώσσας.
✦ Στο τμήμα Α1 πραγματοποιήθηκαν δυο δειγματικές διδασκαλίες από το φιλόλογο κ. Δημ. 

Πάνο στη Ν.Ε. Λογοτεχνία και στη Ν.Ε. Γλώσσα. Η ανταπόκριση και η συμμετοχή των μαθητών 
ήταν εξαιρετική.

✦ Οι μαθητές του Α2 στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας με την 
επίβλεψη της φιλολόγου κ. Μαρίας Χρόνη στο τέλος του Β’ τετραμήνου εργάστηκαν ερευνητικά 
κατά ομάδες, που οι ίδιοι δημιούργησαν, και αποτύπωσαν σε μια δειγματική αλληλοδιδασκαλία 
τις γνώσεις που επεκόμισαν και τις ερευνητικές μεθόδους που εφάρμοσαν κατα τη διάκεια της 
χρονιάς.

Τις διδασκαλίες παρακολούθησαν πανεμιστημιακοί – μέλη ΔΕΠ ειδικευμένοι στη διδακτική 
καθώς και μεταπτυχακοί φοιτητές του τμήματος Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ακολούθησε συζήτηση – συνεργασία με τους επισκέπτες πανεπιστημιακούς δασκάλους, η 
οποια είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς έδωσε την ευκαιρία ανταλλαγής προβληματισμών και 
εμβάθυνσης σε εξειδικευμένες παραμέτρους των διδασκαλιών, φέρνοντας όλους σε επαφή με τα 
πιο σύγχρονα ζητήματα της διδακτικής και των νέων αναλυτικών προγραμμάτων.

Αρχα ίο ι  Έλληνες  Ι σ τορ ιογράφοι

ΘΟΥΚΥ∆Ι∆Η ,  ΙΣΤΟΡΙΑΙ

Οι μαθητές διδάσκουν
Αρχαία Ελληνικά
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Ο κόσμος του χρώματος είναι δομημένος με βάση τα τρία θεμελιώδη χρώματα 
και τον συνδυασμό τους. Έτσι πραγματοποιείται ένας κύκλος δώδεκα χρωμάτων 
που η διαδοχή τους γίνεται σύμφωνα με την τάξη του ουράνιου τόξου και του 
φάσματος. 

Ο χρωματικός κύκλος αποτέλεσε σημείο μελέτης για τον  Γκαίτε που προσπά-
θησε να διατυπώσει τους νόμους της χρωματικής αρμονίας και να μελετήσει την 

φυσιολογία των χρωμάτων. 

Χρώμα και ψυχολογία  
Ένα σχέδιο μπορεί να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για 

τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του ανθρώπου. Η επι-
λογή των χρωμάτων που το πλαισιώνει μπορεί να αποτελέσει 
και ένα μέσο διάγνωσης του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου. 
Η επιλογή του χρώματος στο παιδικό σχέδιο μπορεί να μας πει 
πολλά για τη συναισθηματική κατάσταση του παιδιού. Όλα τα 
παιδιά έχουν ένα αγαπημένο χρώμα που το χρησιμοποιούν συ-
χνά στις ζωγραφιές τους.

Η  εξέλιξη του χρώματος
στην πορεία της ιστορίας της τέχνης 

Σπηλαιογραφίες Βυζαντινή Αγιογραφία, 
αρχαία Αίγυπτος

Αρχαϊκά
χρώματα

νωπογραφία 
ελαιογραφία

Εγκαυστική 
Ζωγραφική

 Ιμπρεσιονισμός 
και σύγχρονη 

τέχνη

εργασ
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 Το χρώμα
στην αρχιτεκτονική

Η ιστορία της αρχιτεκτονικής μάς δείχνει ότι δεν υπάρ-
χει ωραίο και άσχημο χρώμα, αλλά καλή και κακή χρήση 
του. Τα χρώματα έχουν την ικανότητα να ομορφαίνουν τον 
χώρο μας. Ένας τρόπος για να ανανεώσουμε το σπίτι μας 
είναι να δώσουμε έμφαση στο χρώμα. 

Το χρώμα στο design
και τη διαφήμιση 

Η χρήση του χρώματος έχει εξελιχθεί σε επιστήμη από την βιο-
μηχανία, έτσι ώστε προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά να 
είναι πιο ελκυστικά για το ευρύ κοινό. 

Το χρώμα
στον κινηματογράφο

Το έγχρωμο φιλμ αναπτύχθηκε στην δεκαετία του ’30. 
Οι πρώτες εφαρμογές του έγιναν σε ταινίες κινουμένων 
σχεδίων του Ντίσνεϋ (Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι, 1937) αλλά 
η πρώτη ταινία που χρησιμοποίησε δημιουργικά το χρώ-
μα ήταν το θρυλικό «Όσα παίρνει ο άνεμος» (1939).

Η γκρίζα πόλη
γεμίζει με χρώμα

Η ιστορία του γκράφιτι και οι τεχνικές του. 
(εργασία μαθητών Β΄Λυκείου)

Λύκειο Ηρακλείου

Υπεύθυνη καθηγήτρια:
Αικατερίνη Γιαννάτου
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ΣΕΙΣΜΟΓΕΝΕΙΣ  
ΧΩΡΕΣ:  Ελλά δα, 

Αφγανιστάν, Χιλή, 
Κίνα, Ιαπωνία, 

Τουρκία, Κόστα 
Ρίκα, Κύ προς, Τζιμπου-

τί,  Αίγυπτος και... πολλές άλλες

ΕΙ∆Η ΣΕΙΣΜΩΝ
ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ:  Η μεγαλύτερη 
κα τηγορία σεισμικών δονήσε-
ων. Καλύπτουν περίπου το 90% 

των σεισμικών 
δονήσεων σε 
ολόκληρο τον 
κόσμο. Έχουν 
μεγάλο μέγε-
θος και η εστία 
τους μπορεί να 
βρίσκεται σε 

βάθος 700 χλμ από την επιφά-
νεια της Γης.
ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΙ:  Το 10% των 
πα γκόσμιων σεισμών σχετίζον-
ται με ηφαιστειακή δραστηριότη-
τα. Είναι λιγότερο ισχυροί από 
τους τεκτονικούς.
ΕΓΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΓΕΝΕΙΣ: 
Ελάχιστο το ποσοστό τους. Ο  -
φεί λονται στην εγκατακρήμνιση 
οροφών υπογείων κοιλωμάτων, 
λόγω διάβρωσης. Σεισμοί συνή-
θως μικρού μεγέθους και τοπι-
κού χαρακτήρα.

ΤΣΟΥΝΑΜΙ
Γιαπωνέζικος όρος. Τσου 津

σημαίνει λιμάνι και νάμι  波, θα 
πει κύμα, δηλαδή τσουνάμι 津波 
και θα πει κύμα του λιμανιού.

Πρόκειται για σειρά τεράστιων 
κυμάτων, που γεννιούνται από 
μια υποθαλάσσια διαταραχή και 
κινούνται προς όλες τις κατευ-
θύνσεις με πολύ μεγάλη ταχύ-
τητα. Προκαλούνται κυρίως από 
σεισμούς μεγέθους μεγαλύτερου 
από 6,5 στην κλίμακα Ρίχτερ και 
με εστιακό βάθος μικρότερο από 
50 χιλιόμετρα. Μεγάλες εκτάσεις 
του θαλάσσιου πυθμένα ανυψώ-
νονται ή κατακρημνίζονται στην 
περιοχή του επικέντρου του σει-
σμού. Τα νερά πάνω απ’ αυτές 
μετατοπίζονται κατακόρυφα και 
εκτρέπονται από τη θέση ισορ-
ροπίας τους, λόγω όμως της βα-
ρύτητας, τείνουν να επανέλθουν 
σε αυτή, δημιουργώντας έτσι τα 
θαλάσσια σεισμικά κύματα.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ

ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
✦ Διαφυγή των  πετρελαιοειδών 

στο έδαφος και στην θάλασ σα.
✦ Ανεξέλεγκτη απόρριψη α  -

δρα νών  υλικών.
✦  Καταστροφή φραγμάτων.
✦  Ρύπανση ατμόσφαιρας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ - 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΕΙΣΜΩΝ
Οι σεισμοί προκαλούν άγχος, 

θλίψη, αβεβαιότητα, φόβο, ανη-
συχία, ευερεθιστότητα, απώλεια 
ελέγχου των συναισθημάτων, 
πα     νικό, μειωμένη προσοχή, μει-
ωμένη ικανότητα συγκέντρωσης 
και λήψης αποφάσεων, δυσκο-
λία στην επίλυση προβλημάτων, 
προβλήματα μνήμης, αυξημένη 
επαγρύπνηση, εφιάλτες. Οι εν-
δείξεις στην συμπεριφορά, για 
όλα τα παραπάνω είναι: Ξεσπά -
σματα θυμού, κλάμα χωρίς εμ -
φα  νή λόγο,  επιφυλακτικότητα, 
α            πό  συρση, αλλαγές στη συνη-
θισμέ  νη επικοινωνία, προβλή μα-
τα στην ομιλία, μείωση ή αύ  ξηση 
της όρεξης, αϋπνία, δυσκολία 
στην ξεκούραση, κατανάλωση 
 αλκοόλ ή και ηρεμιστικών φαρ-
μάκων, αλ   λαγή στις δραστηριό-
τητες.

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΠΑΘΟΥΝ 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΕΙΣΜΟ

✔ Παλινδρόμηση και απώλεια 
των ήδη αποκτηθέντων ικανοτή-
των τους. 

✔ Περιορισμό του λόγου.  
✔ Διαταραχή του ύπνου και 

υπνοβασία. 
✔ Φοβίες. 
✔ Διαταραχή της όρεξης. 
✔ Ανεξήγητους   σωματικούς 

ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ
ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ

ΜΟ
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Φέτος στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας στη Β΄ Λυκεί-
ου αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τη σκληρή πραγματικό-
τητα των σεισμών. Τα συμπεράσματα των ερευνών μας ήταν 
πραγματικά εντυπωσιακά.

Ζ ΜΕ ΜΕ Τ Σ ΣΕΙΣΜ ΣΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ 
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πό  νους, ταχυκαρδία, αύξηση 
της αρτηριακής πίε σης και άλλα. 

ΟΙ ∆ΕΚΑ ΠΙΟ ΘΑΝΑΤΗ-
ΦΟΡΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ 
ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 

100 ΧΡΟΝΩΝ
1. Chimbote, Περού: 1970 - 

Θάνατοι: 70.000 - Ρίχτερ: 7,9
2. Messina, Ιταλία: 1908 - Θά-

νατοι: 72.000-  Ρίχτερ: 7,2
3. Πακιστάν: 2005 -  Θάνατοι: 

72.000 - Ρίχτερ: 7,2
 4. Sichuan, Κίνα: 2008 - Θά-

νατοι: 87.587 - Ρίχτερ: 7.9
 5 . Ashgabat, Τουρκία: 1948 

-Θάνατοι: 110.000 -Ρίχτερ: 7,3
 6. Kanto, Ιαπωνία: 1923 - Θά-

νατοι: 142.000 - Ρίχτερ: 7,9
 7. Αϊτή: 2010 - Θάνατοι: 

222.570 - Ρίχτερ: 7,1
 8. Ινδικός Ωκεανός: 2004 

- Θάνατοι: περισσότεροι από 
230.000 -Ρίχτερ: 9,1

9. Haiyuan, Κίνα: 1920 - Θά-
νατοι: 235.502 - Ρίχτερ: 7,8

10. Tangshan, Κίνα: 1976 
-Θάνατοι: 779.000 -Ρίχτερ: 7,5

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

9 Ιουλίου 1956. Μέγεθος 7.5. 
Ο μεγαλύτερος σεισμός του 20ου 
αιώνα σε ολόκληρη την Ευρώ-
πη. Το έργο του κύριου σεισμού 
ολοκλήρωσε ο καταστρεπτικός 
μετασεισμός (μέγεθος 6.9) που 
ακολούθησε 12 λεπτά αργότερα.

Οι δύο σεισμοί όχι μόνο σκό-
τωσαν 53 άτομα και τραυμάτι-
σαν περισσότερα από 100, αλ λά 
δημιούργησαν ένα από τα με -
γαλύτερα θαλάσσια κύματα βα -
ρύτητας (tsunami) στο Αιγαίο, το 
ύψος του οποίου έφθασε τα 25m 
στη νοτιοανατολική ακτή της Α  -
μοργού, τα 20m στη βορειο δυ-
τική ακτή της Αστυπάλαιας και 
τα 10m στη Φολέγανδρο.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
✔ Έλεγχος κτιρίου

✔ Εξάσκηση. Όλα τα μέλη της 
οικογένειας πρέπει να γνωρί-
ζουν τι να κάνουν σε περίπτωση 
σεισμικής δόνησης 

✔ Σύνταξη ενός οικογενειακού 
σχεδίου για σεισμό . Στο οικο-
γενειακό σχέδιο πρέπει να έχει 
γίνει πρόβλεψη για επικοινωνία 
και συνάντηση. 

✔ Κατάρτιση – Γνώση. Όλα τα 
μέλη της οικογένειας πρέπει να 
γνωρίζουν: Ποια είναι τα τηλέ-
φωνα έκτακτης ανάγκης (Πυρο-
σβεστική, Εθνικό Κέντρο Άμεσης 
Βοήθειας, κ.ά.). Πού βρίσκονται 
οι διακόπτες του ηλεκτρικού 
ρεύματος, του νερού ή του φυ-
σικού αερίου και πώς μπορεί να 
διακοπεί η παροχή τους. Πώς 
μπορούν να καταπολεμηθούν 
μικροπυρκαγιές που πιθανόν 
να εκδηλωθούν από διαρροές ή 
βραχυκυκλώματα. Ποια είναι τα 
πιο ασφαλή σημεία του σπιτιού 
(μακριά από τζαμαρίες, καθρέ-
φτες, πίνακες ή βαριά έπιπλα).

✔ Προμήθεια απαραίτητων 
υλικών για την επιβίωση.Τα πιο 
απαραίτητα εφόδια είναι: ένα 
κουτί πρώτων βοηθειών και κά-
ποια φάρμακα, ένας φακός με 
μπαταρίες, ένα φορητό ραδιό-
φωνο με μπαταρίες, μία σφυρί-
χτρα.

✔ Ενημέρωση. Ανάγνωση ενη-
μερωτικών εντύπων, πλοήγη ση 
σε σχετικούς δικτυακούς τόπους 
και παρακολούθηση εκδηλώσε-
ων για την αντισεισμική προστα-
σία.

✔ Άρση επικινδυνοτήτων. Στε-
ρέωση επίπλων και ηλεκτρικών 
συσκευών, τοποθέτηση εύθραυ-
στων αντικειμένων, διακοσμητι-
κών, κ.ά., σε χαμηλά ράφια ή σε 
ντουλάπια με σύρτες, αποθήκευ-
ση επικίνδυνων χημικών υλικών.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ

Αν βρίσκεστε σε εσωτερικό 
χώ ρο: 

✔ αποφυγή μετακινήσεων, 
πα     ραμονή στον ίδιο χώρο

✔ κάλυψη κάτω από κάποιο 
έπιπλο, π.χ. ξύλινο τραπέζι ή 
γραφείο, κρατώντας το σταθερά 
από το ένα του πόδι, απομά-
κρυνση από επικίνδυνα σημεία, 
όπως τζαμαρίες και βαριά έπι-
πλα, βεράντες.

✔ διατήρηση της ψυχραιμίας, 
προτροπή να κάνουν και οι υπό-
λοιποι το ίδιο.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό 
χώρο.

✔ απομάκρυνση από πολυώ-
ροφα κτίρια,στύλους, φωτεινούς 
σηματοδότες και ηλεκτροφόρα 
καλώδια.

✔ Συγκέντρωση σε ανοιχτούς 
χώρους, όπως: πλατείες, πάρκα 
κ.λπ.

✔ αποφυγή εισόδου σε οποιο-
δήποτε κτίριο.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνη-
το: 

✔ συνέχιση της οδήγησης με 
μικρότερη ταχύτητα και παρκά-
ρισμα του αυτοκινήτου σε μέρος 
ασφαλές. 

✔ διευκόλυνση οχημάτων άμε-
σης επέμβασης και παροχής βο-
ήθειας.

✔ διατήρηση της ψυχραιμίας 
και τήρηση του κώδικα οδικής 
κυκλοφορίας. 

✔ απομάκρυνση από γέφυ-
ρες, τούνελ ή αερογέφυρες. 

✔ αποφυγή στάθμευσης κάτω 
από κτίρια, φωτεινούς σηματο-
δότες, μαντρότοιχους ή ηλεκτρο-
φόρα καλώδια. 

Αν βρίσκεστε σε θαλάσσια 
περιοχή: 

✔ Aπομάκρυνση από την α  -
κτή, γιατί υπάρχει κίνδυνος δημι-
ουργίας tsunami. 

ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ 
ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ 
ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ 

ΦΟΡΕΙΣ.

Λύκειο Ηρακλείου

ΜΑΘΑΙΝ ΜΕ ΓΙΑ Τ Σ ΣΕΙΣΜ ΣΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ

Υπεύθυνος καθηγητής: Κογκάκης Βασίλειος



Στην Ελλάδα η κινητή τηλεφωνία έκανε την εμφάνισή της το 1992 με την προκήρυξη 
διαγωνισμού. 
Τα μοντέλα σιγά – σιγά εξελίχθηκαν σε μικρότερα και περισσότερο αυτοδύναμα. Τα τε-

λευταία 12 χρόνια παρατηρείται παγκοσμίως ραγδαία αύξηση με μεγαλύτερη αγορά εκεί-
νη της Ασίας και της Αφρικής να ακολουθεί.
Σε έρευνα που κάναμε σε 2 Γυμνάσια και 1 Λύκειο φαίνεται ότι το 91% των παιδιών 

από 10-16 ετών έχει κινητό τηλέφωνο και ότι το 50% έχει αλλάξει τουλάχιστον 2 συσκευές.
∆ιαπιστώσαμε τεράστια προσφορά των κινητών τηλεφώνων στον τομέα της ιατρικής, 

των meetings, και στην ανάπτυξη της οικονομίας με την αύξηση του ύψους των επενδύ-
σεων.
Όμως απειλητικές προβάλλουν οι αρνητικές επιδράσεις στην επικοινωνία, στην κοινω-

νικότητα, στη συχνότητα των τροχαίων ατυχημάτων και κυρίως στην υγεία, ιδιαίτερα στη 
λειτουργία του εγκεφάλου. Ακολουθούν βλάβες στα κιτρικά κύτταρα και στο DNA, λευ-
χαιμία, καρκίνοι, μυϊκές βλάβες, υπογονιμότητα, ευαισθησία στο στρες, μείωση μνήμης, 
πονοκέφαλοι, κόπωση, ελλειπτικά επεισόδια. 
Οι μελλοντικές προβλέψεις για αναμενόμενες συνέπειες είναι ακόμα πιο δυσοίωνες.
Στο βιολογικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, στον τομέα Βιολογίας και Βιοφυ-

σικής του κυττάρου εφαρμόζοντας μια πρακτική δοκιμασμένη από νευρο-
βιολόγους, κατέληξαν στη θλιβερή διαπίστωση ότι η χρήση των κινητών 
επηρεάζει τη λειτουργία της μνήμης όπως και άλλες λειτουργίες. 
Ας προσέχουμε!
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Κινητά τηλέφωνα
Εξελίξεις και προβλήματα

Συνεργάστηκαν:
Βερυκάκης Αριστείδης
Γεωργόπουλος ∆ημήτρης
Γκεζερλή Αναστασία
Ζκέρη Κλεοπάτρα
Βούρτση Αικατερίνη
Θεοδωρόπουλος Ιάσονας
Καραπαναγιώτη Χρύσα
Κυριαφίνη Ασπασία

Κωτσάκη Αικατερίνη
Μάργος Νίκος
Ορφανίδης ∆ημήτρης
Οικονόμου Στέλιος
Παπαναστασίου ∆ημήτρης
Παπαγιαννοπούλου Αικατερίνη
Χαβάτζα ∆ήμητρα
Τσιούμας Αντώνης



Επισκέψεις στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

1. Χημικό τμήμα, 
εργαστήριο Φυσικοχημείας

2. Βιολογικό τμήμα – Τομέας Βιολογίας του 
κυττάρου και Βιοφυσικής.

 

Συμβουλές ασφαλέστερης χρήσης κινητού τηλεφώνου:

✦ Απομακρύνετε το κινητό από το κεφάλι σας κατά την διάρκεια των κλήσεων, χρη-
σιμοποιώντας ανοιχτή ακρόαση ή καλώδιο hands-free.

✦ Περιορίστε το χρόνο ομιλίας σας από κινητό τηλέφωνο, χρησιμοποιώντας το όταν 
είναι πραγματικά απαραίτητο – επικοινωνήστε καλύτερα με SMS. 

✦ Προτιμήστε τις σταθερές τηλεφωνικές γραμμές, ιδιαίτερα όταν κάνετε κλήσεις 
μεγάλης διάρκειας.

✦ Αποφεύγετε τη χρήση του κινητού τηλεφώνου στο αυτοκίνητο, σε τρένα, πλοία, 
λεωφορεία κλπ., αφού η ακτινοβολία του ανακυκλώνεται εσωτερικά ανακλώμενη στις 
μεταλλικές επιφάνειες, ενώ καθώς μετακινήστε, το κινητό εκπέμπει σε πλήρη ισχύ γιατί 
συνεχώς προσπαθεί να συνδεθεί με την πλησιέστερη κεραία,

✦ Μοιράζετε τον χρόνο ομιλίας σας κρατώντας το κινητό και από τις δύο πλευρές 
του κεφαλιού.

Σχόλια μαθητών:
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ής

«Πριν ασχοληθώ με την Ε   -
ρευ νητική Εργασία χρησιμο-
ποιούσα άφοβα τα κινητά. 
Α          πό τότε που άρχισα όμως να 
ασχολούμαι  συνειδητοποίη  σα 
τους κινδύνους και είμαι πο λύ 
πιο προσεκτικός όταν τα χρη-
σιμοποιώ».

Αριστείδης Βερυκάκης

«Επέλεξα την Ερευνητική εργασία «Κινητά τηλέφω-
να, εξελίξεις και προβλήματα» επειδή αρχικά, βρίσκω 
πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα και δεύτερον, γιατί 
ήθελα να μάθω περισσότερα για τις επιδράσεις, θε-
τικές ή αρνητικές, στην ζωή των ανθρώπων. Ακόμα, 
με εντυπωσίασε η επίσκεψη που πραγματοποιήσαμε 
τόσο στο εργαστήριο Φυσικοχημείας του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών όσο και στο τμήμα Κυτταρικής που ήρ-
θαμε σε επαφή με αντικείμενα που πιθανόν μ’ αυτά να 
ασχοληθούμε μελλοντικά και είδαμε «από μέσα» πως 
λειτουργεί ένα Πανεπιστήμιο».

Κατερίνα Βούρτση

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Όλγα Ψωμά



1η Ομάδα 4G (διαφήμιση υπη-
ρεσίας δικτύου): Τσαγκάρης Μη   -
νάς, Παγώνης Γεώργιος, Παπά  -

δης Ανδρέας, Σιαφάκας Ιωάννης, Ταλιαντζής 
Μιχάλης, Τραυλός Χριστόφορος.
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Σ τα πλαίσια της εκπλήρω-
σης των μαθησιακών στό-

χων της 4ης ενότητας του μαθή-
ματος της Οικιακής Οικονομίας 
Β΄ Γυμνασίου – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟ-
ΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, οι 
μαθητές μας δη  μιούργησαν τα 
δικά τους διαφημιστικά σποτ 
διασκεδάζον  τας και μαθαίνοντας 
ταυτόχρονα.
Οι ιδέες, οι γνώσεις στις σύγ-

χρονες τεχνολογίες (Η/Υ, φωτο-
γραφική κάμερα κ.τ.λ.) καθώς και 

το κέφι των μαθητών επιστρα-
τεύτηκαν για την ολοκλήρωση 
αυτής της προσπάθειας, όπου το 
ενδιαφέρον και η ανταπόκριση 
ήταν αξιοσημείωτα!
Οι μαθητές, αφού χωρίστηκαν 

σε ομάδες, επέλεξαν ένα προϊόν, 
ή υπηρεσία της αρεσκείας τους, 
που θα ήθελαν να διαφημίσουν. 
Στη συνέχεια οργανώθηκαν και ο 
καθένας επέλεξε ανάλογα με τη 
δική του κλίση το κομμάτι της δι-
αφήμισης με το οποίο θα ήθελε 

να συμμετέχει (π.χ σενάριο, σκη-
νοθεσία, ηθοποιία, μοντάζ κ.τ.λ.). 
Το αποτέλεσμα ήταν α πολαυ-
στικό, αφού ο κάθε μα  θητής είχε 
την ευκαιρία να ξεδιπλώσει το 
δι κό του ταλέντο!
Πλοηγηθείτε στην ιστοσελί-

δα του σχολείου μας (www.elp.
gr) για να απολαύσετε και εσείς 
τα παιδιά μας στις δημιουργικές 
τους στιγμές!!!
Μαθητές που έλαβαν μέρος 

και αντίστοιχες διαφημίσεις:
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2η Ομάδα BISCO (διαφήμι-
ση μπισκότων): Σουβατζόγλου 
Χαράλαμπος, Σουπίδης Φίλιπ-
πος, Τζουρμάνας Κωνσταντί-
νος, Χαλδούπης Μάριος, Χα-
τζηγεωργίου Κίμωνας.

3η Ομάδα ∆ιαφήμιση Ελληνικής 
Παιδείας (διαφήμιση του σχολείου): 
Συναδινός Σοφοκλής, Σωτηρίου Γε-
ώργιος, Παπαδόπουλος Νικόλαος, 
Τσιμπερδώνης Λουκάς.

4η Ομάδα 15h Energy (διαφή-
μιση αναψυκτικού): Ανδρουλάκης 
Μίνωας, Καπράλος Ιωάννης, Λυ-
κούδης Σπυρίδων.

5η Ομάδα ΑΣΠΙΣ (διαφήμιση υ    πη-
ρεσίας ασφάλειας): Καυκαλάκης Αν-
τώ   νιος, Κολλημένος ∆ημήτριος, Ζα  -
χα ρόπουλος Ηλίας.

6η Ομάδα Lacta (διαφή-
μιση σοκολάτας): Κουτσά-
για Μαριάννα, Κουτσομύτη 

Μαρίνα, Μπαρούτη Αναστασία. 

7η Ομάδα ∆ιαφήμιση  Ελληνι κής 
Παιδείας (διαφήμιση του σχο    λείου): 
Γιαννούλης  Παναγιώτης, Λαγουρός 
Στυλιανός, Μακρής Σπυρίδων, Νεο-
φύτου Στυλιανός, Ντότσικας Πανα-
γιώτης.

8η Ομάδα Adope After Effects 
(διαφήμιση προγράμματος Η/Υ): 
Γιαννακάκης Πέτρος 

                                                                                               
                                                                                           Γυμνάσιο Αμαρουσίου



Ζεστή
Σοκολάτα

Υλικά για 4 άτομα:
✿ 2 κουταλιές της σούπας 

κακάο
✿ 1 κουταλάκι

 του γλυκού ζάχαρη
✿ 300ml γάλα
✿ 80 ml κρέμα γάλακτος
Εκτέλεση: Ανακατέψτε το 

κακάο, τη ζάχα-
ρη και 4 κουτα-
λιές της σούπας 
γάλα σε ένα 
μπολ. Βάλτε το 
υπόλοιπο γάλα στη κατσα-
ρόλα και ζεστάνε τέ το. Ρίξτε 
μέσα το μείγμα του κακάο 
και ανακατέψτε το με ζεστό 
γάλα. Χτυπήστε την κρέ μα 
γάλακτος μέχρι να φτιά ξετε 
πηχτή σαντιγύ. Γεμίστε με 
τη ζεστή σοκολάτα 4 κού-
πες, βάλτε από πάνω σαντι-
γύ και σερβίρετέ την.
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 Οι μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου μάς ταξίδεψαν στον κόσμο με τις γευστικές τους 
δημιουργίες από διαφορετικά σημεία του πλανήτη μας! 

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας και στην ενότητα της διατροφής 
ζητήθηκε από τους μαθητές να επιλέξουν μία χώρα και να αναζητήσουν της διατροφικές 
της συνήθειες, αλλά και διάσημες μαγειρικές συνταγές.

Η ανταπόκριση των μαθητών μας ήταν σπουδαία, αφού αρκετοί επιδόθηκαν και στην 
εκτέλεση των μαγειρικών συνταγών, με αποτέλεσμα να γευτούμε όλοι, μαθητές και δά-
σκαλοι, τις ωραίες λιχουδιές!

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα spring rolls από το Μπαλί (Μελινός Χρυσόστομος και Μπα-
λόπουλος Αθανάσιος), την Ιταλική πίτσα (Μελαχροινού Ευγενία, Παπαγεωργίου Αικα-
τερίνη, Τομάζου Βασιλική), τις τηγανίτες ή αλλιώς Ποφέρτχες και το ρόφημα σοκολάτας 
Ολλανδίας (Μελιγωνίτη Ειρήνη, Πατήρη Αικατερίνη, Γαζαριάν Δάφνη) και τα cupcakes 
των ΗΠΑ (Καρκάνη Δήμητρα, Τύρου Πολυτίμη).

Σας ευχαριστούμε παιδιά για το κέρασμα και τις ωραίες συνταγές που μοιραστήκατε 
μαζί μας! Παρακάτω παραθέτουμε μερικές από αυτές:
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  Γυμνάσιο
Αμαρουσίου

Στην κουζίνα ολοταχώς...Στην κουζίνα ολοταχώς...
Spring Rolls 
από το Μπαλί

Υλικά για 4 άτομα:
✿ 40 φύλλα για τα Spring Rolls
✿ ½ μέτριο λάχανο
✿ 1 λάχανο κινέζικο
✿ 1 πιπεριά πράσινη
✿ 1 πιπεριά κόκκινη
✿ 1 πιπεριά πορτοκαλί
✿ 1 πιπεριά κίτρινη
✿ 1 κρεμμύδι
✿ 3 καρότα τριμμένα στο χοντρό τρίφτη
✿ 2 κρεμμυδάκια φρέσκα
✿ 1 πιάτο μανιταράκια φρέσκα
✿ 10 λωρίδες μπέικον
✿ 3 στήθη κοτόπουλο
✿ Αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση: Κόβουμε τις πιπεριές σε στενό-

μακρες λεπτές λωρίδες, όπως επίσης και το 
ξερό κρεμμύδι και τα σοτάρουμε σε ελάχιστο 
ελαιόλαδο. Μόλις αρχίσουν να μαραίνονται ρί-
χνουμε μέσα όλα τα υπόλοιπα λαχανικά κομ-
μένα και αυτά. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και 
τζίτζερ και κατεβάζουμε από τη φωτιά. Σε άλλο 
τηγάνι σοτάρουμε το μπέικον και το κοτόπου-
λο, κομμένα και αυτά σε λεπτές λωρίδες. Μό-
λις είναι έτοιμα, τα ρίχνουμε όλα στα λαχανικά 
και μετά τα βάζουμε σε σουρωτήρι να φύγουν 
τα υγρά τους. Παίρνουμε ένα ένα τα φύλλα 
και τα γεμίζουμε με τη γέμιση. Όταν φτάνουμε 
στην άκρη κάθε φύλλου βάζουμε λίγο νεράκι 
για να κολλήσει και να μη μας ανοίξουν στο τη-
γάνισμα. Τηγανίζουμε σε μπόλικο καυτό λάδι. 
Σερβίρονται με γλυκόξινη σάλτσα.

Τηγανίτες 
(Ποφέρτχες)
Υλικά για 4 άτομα:
✿ 8 κουταλιές

της σούπας αλεύρι
✿ 4 κρόκους αυγών
✿ 8 κουταλιές της σούπας γάλα
✿ 1 ½ κουτάλια της σούπας ζά-

χαρη
✿ 8 ασπράδια αυγών
✿ 10 γραμμάρια μπεϊκιν πάου-

ντερ
✿ Βούτυρο για να αλείψουμε το 

τηγάνι
✿ Μέλι για γαρνίρισμα
Εκτέλεση: Βάλτε το αλεύρι, τους 

κρόκους των αυγών, το γάλα σε 
έ    να μπολ. Ανακατέψτε το μείγμα 
προ  σεκτικά, ώστε να φτιάξετε μια 
ζεστή ζύμη. Χτυπήστε τα ασπρά-
δια των αυγών φτιάχνοντας μα-
ρέγκα και προσθέστε την μαζί με 
το μπέϊκιν πάουντερ στη ζύμη. Α  -
λείφετε με βούτυρο το τηγάνι και 
τηγανίστε τη ζύμη που ετοιμάσατε 
φτιάχνοντας τηγανίτες (ποφέρτχες) 
μέχρι να πάρουν χρώμα. Βάλτε τις 
τηγανίτες σε μπολ και σερβίρετε τις 
αφού τις γαρνίρετε με μέλι.



TTHE HOLOCAUST 
 

•Γιώργος Κουρμπάνης  
•Νεκτάριος Αντωνίου  
•Δημήτρης Αρβανίτης  
•Φανούρης Γκατζής   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 
«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ» 

ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 

"Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ" Μελισσίων - English Language Department 

THE PIANIST  
(2002 FILM) 

 

λισσίων Α" ΜεΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ελΑ" - English anguage Departmentt

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

Athanasopoulou Foteini, Apostolidou Konstantina, 
Kaitalidou Melina, Loizou Georgia, Massara Maria 

Στο πλαίσιο του μα-
θήματος της Αγγλικής 
Γλώσσας στο Λύκειο 
έγιναν φέτος κάποιες 
εργασίες από τους μα-
θητές και τις μαθήτριες 
της Α’ και Β΄ τάξης του 
σχολείου μας. Η κάθε 
ομάδα μαθητών/τριών 
επέλεξε μία ταινία στην 
αγγλική γλώσσα που είχε 
σχέση με το Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο.
Σκοπός του project 

ήταν να επιλεγούν στοι-
χεία ιστορικά που αφο-
ρούν στο Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, με έμφαση την 
αντιμετώπιση των Εβραίων 
από τους Γερμανούς.
Κάθε ομάδα, με βάση 

τα στοιχεία που έδινε η 
ταινία που παρακολούθησε 
και χρησιμοποιώντας κι 
άλλες πηγές πληροφοριών, 
ετοίμασε μία περιληπτική 
παρουσίαση των ιστορικών 
δεδομένων, αποδίδοντας 
παράλληλα το περιεχόμενο 
της ταινίας, κάνοντας κριτική 
του έργου και δίνοντας τις 
δικές της προτάσεις.
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 για Α΄ και Β΄ Λυκείου

Λύκειο Μελισσίων

εργασ
ίες

ερευν
ητικέ

ς
μαθητι

κές



41

περιοδικό Δ
ρόμος

Για πρώτη φορά διοργανώθηκε στο 
σχολείο μας διαγωνισμός μουσικής 
σύνθεσης. Ο διαγωνισμός έγινε σε δύο 
επίπεδα. 

1. Σύνθεση μουσικού κομματιού στο όργα-
νο που ενδεχομένως κάποιο παιδί μαθαίνει. 

2. Σύνθεση τραγουδιού. Τα παιδιά  έβαλαν 
μουσική σε κάποιο από τα ποιήματα που έ -
χουν μάθει στη τάξη ή σε κάποιο που τα ίδια 
δημιούργησαν. 

Στις 22 Ιανουαρίου 2013 παρουσιάστηκαν 
οι δημιουργίες των παιδιών. 

23 Συμμετοχές. Άλλες ατομικές και άλλες 
ομαδικές. Ακούστηκαν κομμάτια για πιάνο, 
για κιθάρα, για ποντιακή λύρα, για κρητι-
κή λύρα, τραγούδια όπως «Τα τζιτζίκια», 
«Η Ευχή», που πήραν τα πρώτα βραβεία και 
που και στα δύο οι διαγωνιζόμενοι έγραψαν 
και τους στίχους. Όλα τα παιδιά έβαλαν τα δυνατά τους. Δημιούργησαν, προσπάθησαν, συ-
νεργάστηκαν, τραγούδησαν. Η επιτυχία ήταν μεγάλη. Κάποιες προσπάθειες βραβεύθηκαν. 
Σε όλα τα παιδιά, όμως, που συμμετείχαν, αξίζει ένα μεγάλο ‘‘Μπράβο’’! Πάντα τέτοια!

ο 
ς 
 

Δημιουργώ την δική μου μουσική, Δημιουργώ την δική μου μουσική, 

το δικό μου τραγούδι!το δικό μου τραγούδι!

 Βραβεία και έπαινοι
Από τις τάξεις Ε΄ και Στ΄ βραβεύτηκαν οι: 

Α΄βραβείο: Μαργέτης Ιωάννης και Μαρίνα 
Β΄βραβείο: Λαμπίδη Κυριακή 
Γ βραβείο: Νικολάου Ιωάννης και Μπούλιαρης Στυλιανός

Από τις τάξεις Γ’ Δ’ βραβεύτηκαν οι: 
    Α΄βραβείο: Μουρούκα Κατερίνα και Θεανώ
    Β΄βραβείο: Μυλωνάς Βασίλειος 

      Από τις τάξεις Α΄και Β΄βραβεύθηκαν με έπαινο οι: 
    Δημητράκα Παναγιώτα, Μπολοβιτσιώτης Γιώρ-
     γος, Χατζηδάκη Μελίνα, Κρίτη Ερίνα.
    
    Στα υπόλοιπα παιδιά που συμμετείχαν τους  
    απονεμήθηκε ενθύμιο συμμετοχής.

Δημοτικό Ηρακλείου

Διαγωνισμός Μουσικής Σύνθεσης
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Το Θέατρο Σκιών 
στην Ελληνική Παιδεία

Δημοτικό
Ηρακλείου

Το Θέατρο Σκιών είναι ένα από τα αρχαία είδη θεατρικού θεάματος. Είναι τόσο παλιό όσο και οι 
παρατηρήσεις της ανθρωπότητας σε σχέση με το φως και τη σκιά και τα παιχνίδια με τις σκιές. Οι 
ρίζες του βρίσκονται στην Ασία, όπου οι περισσότερες χώρες δημιούργησαν το δικό τους Θέατρο 
Σκιών. Ταξίδεψε όμως και μέχρι την Ελλάδα  όπου γνώρισε μεγάλη επιτυχία.
Στο ∆ημοτικό Σχολείο Ηρακλείου οι Β΄, Γ΄ και ΣΤ΄ τάξεις, στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης, 

διεισδύσαμε στην ιστορία του Θεάτρου Σκιών, του περίφημου Καραγκιόζη. Κατασκευάσαμε τις 
φιγούρες του ομώνυμου ήρωα, αλλά και όλης της παρέας του. ∆ημιουργήσαμε το σκηνικό όπου 
θα εξελίσσονταν οι ιστορίες του και με πολλή όρεξη … «βουτήξαμε στη μελέτη». Θαυμάσαμε 
την εφευρετικότητα του πρωταγωνιστή Καραγκιόζη, που ως πολυμήχανος Οδυσσέας πάντα βρί-
σκει τη λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί. Απογοητευτήκαμε με τη δουλικότητα του 
Χατζηαβάτη. Επευφημήσαμε το γίγαντα Μπαρμπα – Γιώργη την ώρα που υπερασπιζόταν τα δίκαια 
της φυλής μας. ∆ιασκεδάσαμε με τη γάργαρη ζακυνθινή προφορά του Νιόνιου και τέλος μείναμε 
έκθαμβοι μπροστά στην … εκτυφλωτική ομορφιά του Μορφονιού.  

Καλέσαμε στο σχολείο μας τον περίφημο 
Καραγκιοζοπαίχτη κ. ∆ανέλλη Άθω, ο οποίος όχι 
μόνο ανέβασε κάποια παράσταση, ώστε να μας 
βοηθήσει να προσεγγίσουμε τα ιδιαίτερα στοιχεία 
του κάθε ήρωα, αλλά και ως ειδικός επέλεξε κατόπιν 
σύντομου διαγωνισμού (audition) τους μαθητές που 
θα ενσάρκωναν τον κάθε ρόλο. Αν και δεν ήταν 
καθόλου εύκολο να συντονιστούμε είκοσι και πλέον 
παιδιά πίσω από τον μπερντέ, εντούτοις βάλαμε τα 
δυνατά μας. Και το αποτέλεσμα … άκρως εντυπω-
σιακό. Ξαφνικά προέκυψε μια παρέα από χαρού-
μενα παιδιά που το κάθε ένα τραγουδούσε (χωρίς 
φάλτσα παρακαλώ!), προσάρμοζε τη φωνή του στα 
χαρακτηριστικά σκέρτσα του ρόλου και κινούσε τις 
φιγούρες επάνω στο πανί με ιδιαίτερη δεξιοτεχνία. 
«Ο Μέγας Αλέξανδρος και το καταραμένο φίδι» 
ζωντάνεψαν πίσω από τον τεντωμένο μπερντέ, 
όπως επίσης και ‘‘Ο Καραγκιόζης μαέστρος’’. Και μη 
νομίζετε ότι όλο αυτό το ταλέντο το κρατήσαμε για 
τον εαυτό μας. Όχι. Καλέσαμε τους γονείς μας να 
θαυμάσουν και αυτοί τα καμάρια τους. Αν κρίνουμε 
από το θερμό χειροκρότημα που αποσπάσαμε, 
θεωρούμε ότι έχουμε ευοίωνες προοπτικές στην 
εξάσκηση της συγκεκριμένης τέχνης.
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Με μεγάλη επιτυχία η Γ΄ και Δ΄ 
τάξη παρουσίασε εκδήλωση αφιε-
ρωμένη στο πρόγραμμα εκμάθησης 
Αρχαίων Ελληνικών:  «Η Φανή μα-
θαίνει Αρχαία Ελληνικά».      

Τα παιδιά με το πρόγραμμα αυτό κά-
νουν τα πρώτα τους βήματα στην εκ-
μάθηση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσ-
σας. Με τρόπο διασκεδαστικό, αλλά 
και συνάμα εποικοδομητικό, μαθαίνουν 
αρχαίες ελληνικές λέξεις, αλλά και τα 
νεοελληνικά τους παράγωγα. 

Με την απλή πλην όμως υπέροχη 
γιορτή μας 

 περπατήσαμε  στην αγορά της 
αρ   χαίας Αθήνας…

 γευτήκαμε τα φρούτα και τα φα      γη-
τά του αρχαίου ελληνικού τραπεζιού…

 αναπαραστήσαμε τις αρχαίες Ελ-
ληνίδες και απαγγείλαμε « Ύμνο στον 
άνθρωπο», (απόσπασμα από χορικό 
της Αντιγόνης του Σοφοκλή…

 μάθαμε και παρουσιάσαμε στους 
κα λεσμένους μας ομηρικές λέξεις που 
χρησιμοποιούμε στην νεοελληνική 
γλώσσα μας…

 τραγουδήσαμε τον παιάνα των 
Σαλαμινομάχων..

 …και ταξιδέψαμε στα νησιά του 
Αιγαίου μέσα από παιχνίδια λέξεων…

Άνοιξα του Αιγαίου τη θύρα
την πατώ πάω στην Θήρα…

Η Φανή μαθαίνει Αρχαία ΕλληνικάΦανή

Δημοτικό Ηρακλείου
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Φέτος για πρώτη φο  ρά λειτούργησε στο σχολείο μας σχολή αγιογραφίας. Κά   θε Παρασκευή  οι 
ενδιαφερόμενοι μαθη  τές συγκεντρωνόμασταν στην κα  τάλληλα δι αμορφωμένη αίθουσα του Σχο-
λείου μας για να παρακολουθήσουμε τα αντίστοιχα μαθήματα. Ήταν κάτι το διαφορετικό, μετά 
από το πρόγραμμα όλης της εβδομάδος… Σχέδια, γραμμές, πινέλα… Ποτέ δε φανταζόμασταν 
ότι θα τα καταφέρναμε τόσο καλά! Με την καθοδήγηση του Δασκάλου μας κ. Ανδρέα Λαλά προ-
οδεύσαμε πολύ! Στο τέλος της χρονιάς είχαμε τη δυνατότητα να  εκθέσουμε τα έργα μας, για να 
τα δουν οι γονείς και οι συμμαθητές μας. Πιστεύουμε ότι του χρόνου θα έχουμε τη δυνατότητα να 
αγιογραφήσουμε ο καθένας τον Άγιό του.

Δημοτικό Ηρακλείου
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Με έναν πρωτότυπο τρόπο ζήσαμε φέτος, στο σχολείο μας, την εκδήλωση αγάπης για 
τους συνανθρώπους μας. Όλοι μαζί, μαθητές, δάσκαλοι, προσωπικό και λοιποί εργαζόμε-
νοι της «Ελληνικής Παιδείας» δραστηριοποιηθήκαμε για να μαζέψουμε φαρμακευτικό 
και παραφαρμακευτικό υλικό, προκειμένου να το προσφέρουμε στους συμπολίτες μας, 
που το έχουν ανάγκη. Σε συνεργασία με τον ∆ήμο Αμαρουσίου και τον ∆ήμαρχο κ. Γε-
ώργιο Πατούλη – πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών – που ανέλαβε την αποστολή 
αυτού του υλικού. 
Καθημερινά οι συμμαθητές μας και οι 

γο   νείς τους έρχονταν στο σχολείο μετα-
φέροντας – εκτός από τη σχολική τους 
σά κα- σακούλες με φάρμακα και ό,τι άλλο 
σχετίζονταν με αυτά. Και πραγματικά τα κα-
ταφέραμε! Συγκεντρώσαμε πολλά φάρμακα 
και παραφαρμακευτικό υλικό!!! Τα συσκευ-
άσαμε σε 9 τεράστια δέματα!

Όταν η αγάπη γίνεται πράξη 
 ξεπερνά κάθε προσδοκία!...

Δημοτικά Ηρακλείου και
Αμαρουσίου

Συγκέντρωση φαρμακευτικού
και παραφαρμακευτικού υλικού 
Συγκέντρωση φαρμακευτικού
και παραφαρμακευτικού υλικού 
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-Αγαπητή ψηφιακή μηχανή, 
τι κάνεις εδώ, στο ράφι;

-Μολυβάκι, εσύ μου μίλησες;
-Ναι, εγώ! Λοιπόν; φαίνεσαι 

σκεφτική αλλά και χαρούμενη!
-Πώς να στο πω; είμαι γε-

μάτη… αναμνήσεις!
-Φωτογραφίες 

θες να πεις! 
-Φωτογραφίες 

και τόσες 
όμορφες 
στιγμές μαζί με 
τα παιδιά του 
Σχολείου μας, 
του Δημοτικού 
Αμαρουσίου! 

-Αχ, πόσο δίκιο 
έχεις! Μόνο που 
εγώ… δεν τις έζησα όλες… 
Άλλοτε μέσα στην κασετίνα ή 
πάνω στο θρανίο. Μπορείς να 
μου τις διηγηθείς;

-Ασφαλώς μολυβάκι! Μετά 
χαράς!

Από πού να ξεκινήσω; Από 
την πρώτη μέρα; Αγιασμός! 
Τι ευλογία και χαρά όταν 
ξεκινήσαμε! Ύστερα, κάθε 
μέρα, μαθήματα αλλά και 
εκπλήξεις, κατασκευές 
στα γαλλικά κι ελληνικά, 
χειροτεχνίες, μαγειρικές! 
επιτραπέζιο παιχνίδι, 
χιονάνθρωποι, υφαντική, 
καλοκαιρινές δημιουργίες, 
ψαράκια, καραβάκια! Ακόμα, 

– θα το πιστέψεις; – φτιάξαμε 
σαπούνι! 

-Τι λες; είναι τόσο εύκολο;
-Ναι, κοίτα τις φωτογραφίες! 

Ακόμα, τα παιδιά μαγείρεψαν 
κουλουράκια, τυρομπαλίτσες! 

Δε σου άνοιξε η 
όρεξη;

-Ναι! μα εδώ 
πού είστε;

-Α! στο 
κατάστρωμα 
του θωρηκτού 
Αβέρωφ με τα 
παιδιά! Δε σου 
το είπα; Τους 
ακολούθησα 
σε όλες τις 

εκδρομές! Έμαθα τόσα 
πράγματα ! Στην Πάρνηθα, 
στο Μαραθώνα, στο 
Καλλιμάρμαρο, στο ΟΑΚΑ, 
στην Προεδρική φρουρά, στο 
εργαστήρι Κεραμικής, στο 
Μουσείο Τρένων, στην Εστία 
της Νέας Σμύρνης ! 

-Ποια εκδρομή σου άρεσε 
πιο πολύ;

-Δύσκολη ερώτηση! Όλες… 
αλλά δύο ήταν οι αγαπημένες 
μου! Στο άλσος της Φιλοθέης 
όπου πετάξαμε χαρταετούς 
την Παρασκευή της Τυρινής! 
Κοίτα γαλανό ουρανό, 
κοίτα χαρταετούς, κοίτα 
χαμογελαστά πρόσωπα! Και 
η άλλη; Η ημερήσια εκδρομή 

στην κατασκήνωση του 
Αγίου Ανδρέα! Τι παιχνίδι, τι 
εξερευνήσεις, τραγούδι και 
χαρά, όλοι μαζί!

-Να ‘μουνα κι εγώ μαζί σας! 
Εδώ όμως τι κάνετε;

-Είμαστε στο Δημαρχείο 
Αμαρουσίου, διότι τα παιδιά 
συγκέντρωσαν φάρμακα 
για όσους τα έχουν ανάγκη 
και δεν μπορούν να τα 
προμηθευτούν. Ο κ.Δήμαρχος 
μας πρόσφερε ένα 
αναμνηστικό ενθύμιο!

-Κι εδώ;
-Εδώ, λέμε τα κάλαντα 

και δεχόμαστε πατρικές 
ευχές και ευλογίες από το 
μητροπολίτη Μεσογαίας και 
Λαυρεωτικής κ.Νικόλαο! 
Χαρούμενες φωνές, 
κεράσματα, δώρα! Δε σου 
λέω που χιόνισε στο σχολείο 
και έβγαζα φωτογραφίες τα 
παιδιά την ώρα που έπαιζαν 
χιονοπόλεμο!

-Δεν έχω παίξει ποτέ στο 
χιόνι! Πού ξέρεις; Να το πούμε 
στα παιδιά του χρόνου να σε 
πάρουν! Αλλά 
τώρα, να σε 
ρωτήσω, 
εδώ τι είναι; 
Σε ποια 
παιδική χαρά 
πήγατε;

-Παιδική 

Ψηφιακή
φωτογραφική
και μολύβι

ςς ΔΔ
όό

ππ

ττ
ΑΑ

σσ



47

περιοδικό Δ
ρόμος

χαρά; Μα αυτή είναι η αυλή 
του σχολείου μας! Με τα 
καινούργια παιχνίδια μας! 
Κούνιες, φιδάκι, τρίλιζα, 
κουτσό, αναρρίχηση! Τα 
παιδιά τα ευχαριστήθηκαν 
τόσο πολύ!

-Είναι τόσο ωραία! Έχετε και 
πινγκ πονγκ;

-Μάλιστα! και κάναμε και 
πρωτάθλημα πινγκ πονγκ 
και σκάκι! Με νικητές και 
μετάλλια! 

-Φαίνονται τόσο 
διασκεδαστικά! Μα εδώ τι 
συμβαίνει κι είναι όλο το 
σχολείο μαζεμένο;

-Α, δεν μπορείς να 
φανταστείς! Η αυλή του 
σχολείου μας έγινε για λίγο 
διαστημικός σταθμός και με 
μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό 
υποδεχτήκαμε τους 
προσκεκλημένους επισκέπτες 
μας από την 
Αστερούπολη 
της Ρωσίας, 
τον π. Ιώβ 
Τάλατς και τoν κ. 
Βαλερί Κόρζουν, 
αστροναύτη, 
καθώς και 
την κ. Ναταλία 
Νικολάου, 
διευθύντρια 
του Ελληνικού Σχολείου 
της Μόσχας! Εκείνη τη 
μέρα αποφασίσαμε όλοι να 
γίνουμε αστροναύτες! Κι εγώ, 
ψηφιακή των αστροναυτών! 
Να μη σου πω και για τη 
χριστουγεννιάτικη γιορτή μας, 
το πασχαλινό αφιέρωμα … 
Ακόμα και γιορτούλα για την 
Κύπρο κάναμε! 

Και επειδή είσαι μολύβι 
και σου αρέσουν οι 
διαγωνισμοί, κοίτα τους 
μεγάλους και πρωτότυπους 
διαγωνισμούς μας! Με θέμα 
τους βαλκανικούς πολέμους, 

διαγωνισμοί καραβιού, 
θαλασσινός καλοκαιρινός 
διαγωνισμός! 70 συμμετοχές, 
έργα αξιοθαύμαστα! 
Δε χόρταινα να τα 
φωτογραφίζω!

-Βαλκανικοί 
πόλεμοι;-Τι είναι; 
Πότε έγιναν;

-Δεν ξέ  -
ρεις; φέτος 
συμπληρώνονται 
τα 100 χρόνια 
από τους 
νικηφόρους 
βαλκανικούς πολέμους! Η 
Ελλάδα μας διπλασιάστηκε! 
Φέτος στο σχολείο είχαμε 
πολλές γιορτές για τους 
βαλκανικούς! Η 28η 
Οκτωβρίου ήταν αφιερωμένη 
στην απελευθέρωση της 
Θεσσαλονίκης και στον 

ηρωικό ταγματάρχη 
Ιωάννη Βελισσαρίου. 
Άλλη μέρα είχαμε 
αφιέρωμα στο 
θωρηκτό Αβέρωφ και 
στις νίκες του στόλου 
μας! Κι άλλη μέρα, 
μεταφερθήκαμε 
στα Γιάννενα και 
στο Μπιζάνι με 
τη γιορτή που 

ετοίμασαν τα παιδιά! Κοίτα τις 
φωτογραφίες!

-Βλέποντάς τες γεμίζει 
κανείς με εθνική υπερηφάνεια 
και καμάρι! Δοξασμένες 
μέρες! Θα ξανάρθουν;

-Φυσικά! Με τέτοια 
παιδιά! Με τέτοιους ήρωες 
για πρότυπά μας! Πιστοί, 
ταπεινοί, ηρωικοί, σαν τον 
Κανάρη, στον οποίο ήταν 
αφιερωμένη η γιορτή της 25ης 
Μαρτίου! Με τέτοια φλόγα 
στην καρδιά πυρπόλησε την 
τουρκική ναυαρχίδα!

-Τι ζωντάνια, τι λεβεντιά! 
Ξέρεις, καμαρώνω λιγάκι 

που είμαι μολύβι αυτού του 
σχολείου! Κι εδώ, τι είναι;

-Είναι οι τελευταίες μέρες 
στο σχολείο! 

Μέρες χαράς 
και γιορτής! 
Παίζουμε 
παιχνίδια 
με το νερό, 
εδώ τα παιδιά 
παίρνουν 
μετάλλια 
στον αγώνα 
τρεξίματος 
και στα άλλα 
πρωταθλήματα! 

Θαλασσινά τραγούδια! Και 
ένα οργανωμένο παιχνίδι 
με σταθμούς από την Έκτη 
τάξη, που μας ταξίδεψε στα 
ελληνικά νησιά!

-Φαίνονται τόσο ωραία… 
τόσο υπέροχα! Πώς τα 
προλάβατε, μαζί με τα 
μαθήματα;

-Ε, όταν θέλει κανείς! Γιατί 
φυσικά δεν αφήσαμε και 
το διάβασμα! Και μάλιστα 
διακρίθηκαν τα παιδιά σε 
διαγωνισμούς Φυσικής και 
Μαθηματικών! 

-Ψηφιακή μου, έχεις δίκιο 
να νιώθεις τόσο γεμάτη 
από χαρές, φωτογραφίες, 
αναμνήσεις! Πέρασες μια 
ευτυχισμένη χρονιά στο 
Δημοτικό Αμαρουσίου! 

-Φωτογραφίες, αναμνήσεις, 
αγάπη και ζεστασιά έζησα 
και φέτος μαζί με τα παιδιά! 
Τώρα τα σκέφτομαι και τους 
εύχομαι… καλό καλοκαίρι!
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Δημοτικό Αμαρουσίου
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Από την υπόθεση…
«…Τα παιδιά ανακαλύπτουν ένα τεράστιο ρολόι. Είναι το ρολόι του 

χρόνου… Έχει επάνω του ένα σωρό μυστήρια σημάδια. Τα παιδιά απο-
φασίζουν να το βάλουν σε λειτουργία. Αρχίζουν να κινούν τους δείκτες 
του… 

Όμως... κάτι παράξενο συμβαίνει! Σε κάθε κίνηση, δεν αλλάζει μόνο 
η ώρα, αλλά ολόκληρος ο χρόνος. Έτσι ξαφνικά τα παιδιά βρίσκονται 
μέσα στην Ιστορία! 

Φοβερό! Συναρπαστικό! Μοναδικό! 
Αλήθεια, πού τους ταξίδεψε το ρολόι του χρόνου; 
Ποιοι μεγάλοι ήρωες ζωντάνεψαν μπροστά τους; 
Και ακόμη, μπόρεσαν τα παιδιά να διαβάσουν το μυστικό που ήταν 

γραμμένο πίσω από το ρολόι; 
Και τελικά κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο μέλλον;
Αυτά και άλλα πολλά τρομερά και φυσικά ελληνικά, έγιναν στην 

γιορτή του Παιδικού Σταθμού – Νηπιαγωγείου, η οποία πραγματοποι-
ήθηκε στις 5 Ιουνίου 2013. 

Προσοχή! Τίποτα δεν ήταν παραμύθι. Ήταν όλα αλήθειες! Σας το 
βεβαιώνουν όλοι όσοι το παρακολούθησαν!»

ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΕΩΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 2013






