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/ λογος 
+ εργασία
χ βράβευση

Σε καιρούς δύσκολους, όπως αυτοί που ζούμε όλοι τον τελευ ταίο 
καιρό, νιώθουμε την ανάγκη να στρέψουμε το πρόσωπο στον συν
άνθρωπό μας και να του δώσουμε το χέρι, για να συμπορευθούμε 
και να βγούμε από τα αδιέξοδα που δημιουργεί γύρω μας η η   θική και 
πνευματική κρίση. Είναι η ανάγκη να μιλήσουμε, να «δια λεχθούμε», 
να συνεργαστούμε, να καλλιεργήσουμε αισθήματα αμοιβαίας εμπι-
στοσύνης και αγάπης, να αναπτύξουμε  δραστηριότητες  που προ-
άγουν τον πολιτισμό και να προβάλουμε τις πνευματικές αξίες, οι 
οποίες ανοίγουν πάντα νέους ορίζοντες.

Έτσι κύλησε και το σχολικό έτος 2013 2014 στα σχολεία μας. Με 
συνεργασία, διάλογο για ανεύρεση πρωτότυπων ιδεών και δραστη-
ριοτήτων, αλλά και για την προσέγγιση και κατάκτηση της γνώσης. 
Δάσκαλοι και μαθητές συνεργαστήκαμε, αντλώντας έμπνευση από 
τα ιδανικά του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, αλλά και από τις 
πανανθρώπινες και αιώνιες αξίες.

Συνεργαστήκαμε και συναγωνιστήκαμε στις σχολικές μας γιορ-
τές, σε πολιτιστικές και επιστημονικές εκδηλώσεις, στις ερευνητικές 
μας εργασίες, σε αθλητικούς αγώνες, στους διαθεματικούς κύκλους, 
οργανώσαμε ημερίδες και συνέδρια και καλέσαμε εκλεκτούς επιστή-
μονες για να προσεγγίσουμε μαζί τους την γνώση και την επιστήμη.

Το τεύχος αυτό του ΔΡΟΜΟΥ το αφιερώνουμε στην συνεργασία 
και τον διάλογο, με τη συνείδηση ότι η επιβράβευση βρίσκεται κυρί-
ως στην χαρά και την ικανοποίηση από την κοινή προσπάθεια και 
την συμμετοχή σε ένα κοινό όραμα.

Η ΣΥΝΤΑΞΗ
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Είπαν τον άνθρωπο μικρό και μέγα. Πράγματι πόσο μικρός αι-
σθάνεται και είναι, παρατηρώντας από την κατοικία του, τη Γη, τα 
αστέρια και τους γαλαξίες! Ωστόσο, προσπαθεί με κάθε τρόπο 
και μέσο να γνωρίσει το είδος του κόσμου, μέσα σε μια υλική 

δημιουργία θαμπή και σκοτεινή. 
«Πᾶς οἶκος κατασκευάζεται ὑπό τινος, ὁ δέ τά πάντα κατασκευάσας Θεός».

Αγνοούμε και παραμερίζουμε τον καλλιτέχνη που ζωγράφισε έναν ωραίο πίνακα ή τον αρχιτέκτονα 
που έφτιαξε ένα όμορφο σπίτι; 

Συχνά ο άνθρωπος αγνοεί τον Δημιουργό, μειώνοντας την ύπαρξή του σε μία ενδοκοσμική και φυσι-
κή διάσταση και τίποτε περισσότερο. Έτσι, γίνεται δέσμιος ενός κλειστού κυκλώματος κι ας μιλάει για 
ανοιχτό σύμπαν.

Στο συγγραφικό έργο του Μ. Βασιλείου είναι καταχωρημένη μία σειρά από εννέα ομιλίες  που έκανε 
το έτος 370 μ.Χ. στην Καισάρεια της Καππαδοκίας, με τον γενικό τίτλο «Εξαήμερος». 

Όταν μελετήσει κανείς προσεκτικά τις πρώτες ομιλίες του, θα ανακαλύψει βασικές θεωρίες που τις 
έχει υιοθετήσει η σύγχρονη επιστήμη της Αστροφυσικής και της Κοσμολογίας. Ο μεγάλος αυτός θεο-
λόγος της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας δεν κάνει επιστήμη. Εκφράζει την εμπειρία του την απο-
καλυπτική, μέσα από τις επιστημονικές γνώσεις της εποχής του.  

Κάποια σημεία από τις ομιλίες του, σε παραβολή με τις διαπιστώσεις και διατυπώσεις της σύγχρονης 
επιστήμης, παρουσιάστηκαν από τους μαθητές της Β΄ τάξης των δύο Λυκείων μας, που διδάσκονται 
Αστρονομία. Την ευθύνη της παρουσίασης είχε η καθηγήτρια κα Τσανακτσίδου Δέσποινα του Λυκείου 
Μελισσίων.

Εκδήλωση Τριών Ιεραρχών
30 Ιανουαρίου 201401

επιστήμη
τεχνολογία

έρευνα

Με τον Μέγα Βασίλειο στην αρχή του κόσμου



3περιοδικο Δρόμός

Ο Μέγας Βασίλειος γράφει: 

1. Ἐν ἀρχῇ…. « Ἀρχήν πρῶτον ἐπέθηκεν 
ἵνα μή ἄναρχον αὐτόν οἰηθῶσι τινές»

Πρώτα ο Μωυσής έβαλε την αρχή, για να 
μη νομίσουν μερικοί ότι ο κόσμος είναι άναρ-
χος.

Μη λοιπόν άνθρωπε φαντάζεσαι άναρχα 
αυ τά που βλέπουμε.

Η Ε    πι  στή  μη  αναφέρει τα εξής:

Stephen Haw   king
«Η παλιά ιδέα για ένα αμετάβλητο σύμπαν έχει αντι-

κατασταθεί από την αντίληψη ενός δυναμικού, δια-
στελλόμενου σύμπαντος που φαίνεται να έχει αρχίσει 
σε κάποιο ορισμένο χρόνο στο παρελθόν και μπορεί 
να τελειώσει σε κάποιο ορισμένο χρόνο στο μέλλον». 

Το σύμπαν έχει αρχή.

2. «Ἐν κεφαλαίῳ ἐποίησεν ὁ Θεός, του
τέστιν ἀθρόως καί ἐν ὀλίγῳ». 

Ο κόσμος δημουργήθηκε ακαριαίως, σε ε 
λάχιστο διάστημα, μόλις εκφράστηκε η βού-
ληση του Θεού. 

Steven Weinberg
Σε ελάχιστο πολλοστημόριο του πρώτου δευτερο-

λέπτου της ζωής του κόσμου δημιουργήθηκαν όλες οι 
βασικές συνιστώσες του σύμπαντος, οι τέσσερις δυ-
νάμεις: οι βαρυτικές, οι ηλεκτρομαγνητικές, ασθενείς 
και ισχυρές πυρηνικές και τα στοιχειώδη σωμάτια.

3. «Εἰ ἀρχήν ἔχει χρονικήν, μή ἀμφι
βάλῃς περί τοῦ τέλους τοῦ κόσμου». 

Αυτά που άρχισαν, κάποια στιγμή θα τε-
λειώσουν οπωσδήποτε.

Το σύμπαν ή κλειστό ή ανοικτό έχει αρχή και τέλος.

4. «Καί εἶπεν ὁ Θεός γεννηθήτω φῶς». 
«Πρώτη φωνή Θεοῦ φωτός φύσιν ἐδη
μιούργησεν»

«Τό σκότος ἠφάνισε, τήν κατήφειαν διέλυ-
σε, τόν κόσμον ἐφαίδρυνε».

Η μεγαλειώδης στιγμή της δημιουργίας. Καταρρά-
κτες φωτός. Οι σύγχρονες θεωρίες μιλούν για εποχή 
«φωτοκρατίας», που ἀρχισε 380.000 χρόνια μετά το 
big bang. Μέχρι τότε το σύμπαν παραμένει σκοτει-
νό, αδιαφανές. Η αρχική ύλη που γεννήθηκε από το 
άυλο εκείνο φως είναι απλώς και μόνο μια αμελητέα 
πρόσμειξη. Και σήμερα περάσαμε στην εποχή της 
«υλοκρατίας» που σημαίνει ότι η ενέργεια του σύμπα-
ντος βρίσκεται κυρίως υπό μορφή ύλης, γαλαξίες και 
 αστέρια. 

«Καί ἐγένετο ἑσπέρα καί ἐγένετο πρωί, 
ἡμέρα μία»

Κι αν πεις «αιώνα» κι αν πεις «ημέρα», την 
αυτή έννοια εκφράζεις. Όχι «πρώτην» ημέρα 
αλλά «μίαν» ονόμασε την απαρχή των ημε-
ρών, τη συνομήλικη του φωτός.

Μή οὖν ἀφελώμεθα αὐτῆς τό ἀξίωμα, 
ὅ ἐν τῇ φύσει ἔχει παρά τοῦ Κτίσαντος…

Με τον Μέγα Βα-
σίλειο χειραγωγό, 
μπορούμε να κα-
ταλάβουμε τον άν-
θρωπο τον μέγα, αυτόν που δεν πιστεύει 
στις εφόδους του λογικού του, εξε τάζοντας με τη λογική και μόνο τη μεγα-

λειότητα των όντων. Δεν κρατιέται από τον εαυτό του,  από την 
ύλη, και την τεχνολογία αφήνοντας τον Δημιουργό του. 

Ο Μέγας Βασίλειος, με την θεολογία του και τη σοφία του, μας 
αποκαλύπτει ότι υπάρχει η γνώση της πίστης, το προσωπικό 
βίωμα, η εμπειρία, η νηφάλια θέα του κόσμου, που απορρέει 
από την αγαπητική στροφή του ανθρώπου προς το Θεό, που 
συνεχώς ζητάει την ένωση μαζί του. Μία ένωση, που είναι έξω 
και πάνω από κάθε ένωση.
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Ε πιβάτες σ’ ένα ταξίδι γνώσης 
ήμασταν όλοι στις  4-5-2014 

στο Γυμνάσιο Αμαρουσίου… 
Πειράματα, εκτοξεύσεις, 
ρομποτάκια, επιχειρηματικότητα 
και άλλα πολλά που μας άφηναν 
έκπληκτους και ικανοποιούσαν 
ακόμη και τον ποιο απαιτητικό 
επισκέπτη!!! Μικρά περίπτερα 
μέσα στα οποία στήθηκαν mini 
εργαστήρια ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ, 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, 
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ.. . μας έδωσαν να 
καταλάβουμε πως η «ΘΕΤΙΚΗ» 
παιδεία ξεκινά από τη μικρή 
ηλικία και φτάνει μέχρι την 
αγορά εργασίας...

Οι «μικροί επιστήμονες» 
του Νηπιαγωγείου μας έδωσαν 
μία μικρή πρόγευση του τι θ’ 
ακολουθούσε! Δεν αγαπούν τα 
μπαλόνια απλά, αλλά μπορούσαν να μας 
εξηγήσουν επιστημονικά τον τρόπο που 
αυτά φουσκώνουν… Δεν είναι τόσο απλό 
να φουσκώσεις ένα μπαλόνι!!!

Τη σκυτάλη της εκδήλωσης έπαιρναν 
τα δύο Δημοτικά των Εκπαιδευτηρίων μας 

ΣΚΕΨΟΥ « ΘΕΤΙΚΑ»
Ένα πραγματικά ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟ απόγευμα!

Αν κάποιος δεν  πιστεύει πως η γνώση είναι ένα ταξίδι, κάνει λάθος!
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ΣΚΕΨΟΥ « ΘΕΤΙΚΑ»

που 
κυριολεκτικά μας 
καθήλωναν με τα πειράματά τους. 
Τι είναι το μαγνητικό φάσμα; Πού 
υπάρχουν τα οξέα και οι βάσεις στην 
καθημερινότητά μας; Ήταν κάποια από τα 
ερωτήματα που μας απασχόλησαν. 

Αλλάζοντας βαθμίδα, ανέβαινε και ο 
δείκτης δυσκολίας των πειραμάτων... Στο 
Γυμνάσιο είδαμε: «Το ποπ κορν τρελάθηκε», 
«Η οδοντόκρεμα του ελέφαντα», «Το κερί 
που σβήνει μόνο του», «Αόρατα μηνύματα», 
ήταν μερικά από τα πειράματα Χημείας που 
παρακολούθησαν μικροί και μεγάλοι στο 
αντίστοιχο περίπτερο. Εξίσου θεαματικά 
πειράματα μπορούσες να παρακολουθήσεις 
και στο περίπτερο Φυσικής: «Το μπαλάκι 
που χορεύει», «Το φωτεινό CD», «Φτιάξε μια 
νερατζομπαταρία», «Το αυγό αιωρείται» και 
άλλα πολλά εξίσου αξιοπρόσεκτα.

Μα πώς θα μπορούσε να λείπει η 
Πληροφορική από το Σκέψου ‘’Θετικά’’! Όποιος 
νομίζει ότι οι μαθητές χρησιμοποιούν τους 
Η/Υ μόνο για να παίξουν, κάνουν λάθος! Όσοι 
στάθηκαν στο περίπτερο της Πληροφορικής, 
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα 
κακόβουλα λογισμικά, για το hardware των 
υπολογιστών, αλλά και να ακούσουν για 
έννοιες προγραμματισμού! 

Έπειτα, σειρά είχε το περίπτερο Βιολογίας! 
Με τη βοήθεια σύγχρονων μικροσκοπίων, οι 
μαθητές μπορούσαν μέσα σε 3 λεπτά να βρουν 
την Ομάδα Αίματος κάθε ενδιαφερόμενου! Και 
δεν ήταν λίγοι όσοι το έκαναν αυτό!.. 

Οι επιδείξεις Ρομποτικής (Line follower, 
ανυψωτικό μηχάνημα με τη βοήθεια 
υπέρυθρων ακτίνων, εξερευνητής εμποδίων) σε 

υποχρέωναν 
να σταθείς 
αρκετή ώρα 
μπροστά τους 
και να σε κάνουν 
να σκεφτείς την 
αξία της Ρομποτικής 
όχι μόνο στην 
καθημερινή μας ζωή, 
αλλά και στη συμβολή της 
στην Ιατρική.

Τα Λύκειά μας, είτε με 
Χημικές επιδείξεις, είτε με 
εξειδικευμένες συμβουλές 
Πληροφορικής σε ανέβαζαν 
ένα επίπεδο επάνω… Υπάρχει 
ξύλινος υπολογιστής; Κι όμως 
υπάρχει! Ταξιδέψαμε στο χρόνο, 
κάναμε μία αναδρομή στο παρελθόν και 
διαπιστώσαμε πως οι πολεμικές μηχανές 
(καταπέλτης, άρμα μάχης, μαχητικό 



αεροσκάφος 2ου Π.Π.) των προγόνων μας 
ήταν τέλεια φτιαγμένες και μοναδικά αποτε-
λεσματικές!

Όμως το ταξίδι μας δεν περιορίστηκε στα 
σύνορα των σχολείων μας, αλλά προχώρησε 
και στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπου με 
τη συμμετοχή της ομάδας φοιτητών ‘ ’Προμη-
θέας’ ’ της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Με-
τσόβιου Πολυτεχνείου αλλά και του Α.Τ.Ε.Ι. 
Ηλεκτρονικής Πειραιά, είχαμε την ευκαιρία να 
θαυμάσουμε εφαρμογές από την ερευνητική 
δραστηριότητα φοιτητών, αλλά και άλλων 
επιστημόνων.

Οι γνώσεις κάθε βαθμίδας  «εξαργυρώνονται» 
στην αγορά εργασίας, αποδεικνύοντας περί-
τρανα ότι η Γνώση δεν έχει όρια και γνωρίζει 
ηλικία…

Με μια σειρά άρθρων σχετικών με τη Βιολο-
γία, την αναζήτηση και την ανάρτηση των ο   -
ποίων επιμελήθηκαν τα παιδιά, οι προσκεκλη-
μένοι ενημερώνονταν σχετικά με τη Βιολογική 
Διατροφή: Τι είναι τα  βιολογικά  προϊόντα; Για-
τί τα προτιμούμε; Ποιες οι  ευεργετικές τους 
συνέπειες για τα παιδιά και τους αθλητές; Α -
κόμη, στον ίδιο χώρο υπήρχε ένας πά γκος με 
λα χανικά και φρούτα βιολογικής  πα ραγω γής 
και ένας δεύτερος πάγκος με ποικίλα βιολο-
γικά προϊόντα. Επίσης, οι επισκέ πτες μπο ρού-
σαν να παρακολουθήσουν τον τρόπο πα   ρα -
σκευής γιαουρτιού από μία μονάδα οικογε-
νειακής  παραγωγής  γαλακτοκομικών προϊό-
ντων και να γευτούν παραδοσιακό - βιολογι-
κό παγωτό.

Τέλος οι προσκεκλημένοι μας είχαν την ευ-
καιρία να γευτούν την παρασκευή ενός πλή-
θους εδεσμάτων, γλυκών και αλμυρών, τα 
οποία κατασκεύασαν και πρόσφεραν γονείς 
- κηδεμόνες, μαθητές και καθηγητές του σχο-
λείου μας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και μίλησε ο 
παγκοσμίου φήμης μαθηματικός, Δημήτριος 
Χριστοδούλου, ο οποίος με τα λόγια του κα-
θήλωσε μικρούς και μεγάλους…

Το κλείσιμο της βραδιάς έγινε από την πο-
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ΣΚΕΨΟΥ « ΘΕΤΙΚΑ»
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λυπληθή, ποικιλο-ηλικιακή χορωδία και ορχήστρα 
των Εκπαιδευτηρίων μας που ξεσήκωσε το κοινό 
και έδωσε ένα διαφορετικό τόνο στην εκδήλωση!

4 - 5 - 2014, ένα πραγματικά ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟ 
ταξίδι στη γνώση που δεν σταματά εδώ, αλλά συ-
νεχίζεται και μας κάνει να έχουμε μεγαλύτερη δι-
άθεση για γνώσεις, ανακαλύψεις, προκλήσεις, να 
ελπίζουμε στο καλύτερο… 

που κάνει τα μικρά παιδιά να έχουν όνειρα κι ελ-
πίδες… 

και γεμίζει τις ψυχές των μεγαλυτέρων με αισιο-
δοξία!

Η ΓΝΩΣΗ είναι ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ 

για τον κάθε άνθρωπο!

ΣΚΕΨΟΥ « ΘΕΤΙΚΑ»
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Ε ίναι σίγουρα μια όψη της ζωής 
μας, αν δεν έχει γίνει κέντρο 
της ζωής κάποιων από μας, 

η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ! 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, δηλαδή σύγχρονη, με 
απεριόριστες δυνατότητες, με φανταστικές 
προκλήσεις, με εκπληκτικές επιδόσεις, 
τέτοιες που μοιάζουν εξωπραγματικές... και 
ταυτόχρονα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, δηλαδή κάτι 
που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας, που 
προκαλεί τα συναισθήματά μας, που γίνεται 
ζωή μας, η ηλεκτρονική ζωή μας!

Πολλοί θαυμάζουν τον νέο αυτό 
«όμορφο κόσμο», άλλοι τον αναθεματίζουν 
ανακαλύπτοντας παγίδες και «μαύρες 
τρύπες». Οι πρώτοι βρίσκουν στα νέα 
επιτεύγματα της τεχνολογίας τη λύτρωση 
του ανθρώπου από πολλά δεινά του 
παρελθόντος, ενώ οι δεύτεροι την 
καταστροφή του. Ποιοι έχουν δίκιο;

Μάλλον και οι δύο! Σ’ αυτό το 

Τεχνολογία   και έφηβοι

2o Μαθητικό συνέδριο01
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ηρακλείου

συμπέρασμα καταλήξαμε οι μαθητές του 
Γυμνασίου Ηρακλείου, μετά το 2Ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ που διοργανώθηκε στο Γυμνάσιό 
μας, με θέμα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ».

Το Συνέδριό μας πραγματοποιήθηκε 
τον Δεκέμβριο 2013 και είχε διάρκεια μιας 
εβδομάδας (13/12/2013). Στη διάρκειά του 
είχαμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε 
διάφορες  ευκαιρίες, που με ευχάριστο, 
κατανοητό και πειστικό τρόπο απαντούσαν σε 
όλες μας τις απορίες και τους προβληματισμούς 
γύρω από το θέμα.

Την Παρασκευή 6/12/2013, 
ο κ. Μιχάλης Μαβής, MSc 
Μηχανικός Ασφαλείας 
Τηλεπικοινωνιακών και 
Πληροφοριακών Συστημάτων, 
μας παρουσίασε με 
συγκλονιστικά στοιχεία το 
θέμα «Κοινωνικά Δίκτυα και 
Hacking», διασαφηνίζοντάς μας 
τους κινδύνους των κοινωνικών 
δικτύων και προτείνοντάς μας 
δικλείδες ασφαλείας.
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Τεχνολογία   και έφηβοι
Τη Δευτέρα 

9/12/2013, 
ασχοληθήκαμε με τα αγα-

πημένα μας videogames!  Ο 
κ. Βαγγέλης Μπαγιαρτάκης, 
Προγραμματιστής και κα-
τασκευαστής ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών, μας εισήγαγε στη 
μέθοδο κατασκευής ενός 
Videogame, ανοίγοντας σε 
πολλούς από μας μια πολύ 
ενδιαφέρουσα πόρτα ενασχό-
λησης!

Την Τρίτη 10/12/2013, 
κάναμε ένα «ταξίδι-
αστρα πή» στην Ίμβρο 
για μια...  καλημέρα στην 
εκτός συνόρων Ελλάδα, 
 χρησι μοποιώντας 
την εκπλη-
κτική δυνα-
τότητα της 
επικοινωνίας 
μέσω Skype. 
Συνδεθήκαμε με 
το ελληνικό σχολείο της 
Ίμβρου, που επαναλειτούρ-
γησε ύστερα από 44 χρόνια 
(!), είδαμε και μιλήσαμε με 
τους μαθητές και τους δα-
σκάλους του σχολείου, τους 
ανθρώπους που βαστούν 
τον Ελληνισμό στο νησί. 
Να, πώς εκμηδενίζονται οι 
αποστάσεις...!

Την Τετάρτη 
11/12/2013, στο συνέ-
δριό μας κλήθηκαν οι γονείς 
και εκπαιδευτικοί μας, που 
παρακολούθησαν το θέμα:  
«Έφηβοι και Ηλεκτρονικό 
έγκλημα» με ομιλητή τον 
κ. Μιχάλη Μαβή. Βρήκαν 
πολύ ενδιαφέροντα και 
κατατοπιστικά τα στοιχεία 
που τους δόθηκαν και 
ενημερώθηκαν, έτσι ώστε 
μαζί να καταφέρουμε 
να αντιμετωπίσουμε τις 
παγίδες και «μαύρες 
τρύπες» της ηλεκτρονικής 
πραγματικότητας.

Τις θετικές εφαρμογές της 
Τεχνολογίας διαπιστώσαμε 

επισκεπτόμενοι, 
την Πέμπτη 
12/12/2013, 

διαδραστικές 
εκθέσεις 

σε διάφορους 
μουσειακούς και 
επιστημονικούς χώρους της 
Αθήνας.Ενημερωθήκαμε, 
επίσης, για τον Παγκόσμιο 
Διαγωνισμό Πληροφορικής, 
μια πρόκληση για όλους 
μας...

Το Συνέδριό μας 
ολοκληρώθηκε την 
Παρασκευή 13/12/2013, 
με ομιλητές αυτή τη φορά... 
εμάς τους ίδιους. Θέμα; 
Το πασίγνωστο και τόσο 
ελκυστικό Facebook! Μια 
ομάδα συμμαθητών μας 

ανέλαβε να παρουσιάσει τα 
αποτελέσματα 
σχετικής έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε στο 
Σχολείο μας και πραγματικά 
εντυπωσιαστήκαμε από τα 
στοιχεία που ήρθαν στην 
επιφάνεια!

Για άλλη μια φορά, έγινε 
αντιληπτό από όλους μας 
ότι... ο «θαυμαστός κόσμος» 
κι οι «μαύρες τρύπες» της 
τεχνολογίας βρίσκονται πολύ 
κοντά... Κι εξαρτάται από 
τον άνθρωπο πού θα πατήσει 
«enter»!

Η μαθητική ομάδα 
διοργάνωσης του Συνεδρίου
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Ο ευρωπαϊκός διαγωνισμός “Young Business Talents” 
(ταλέντα νεανικής επιχειρηματικότητας) πραγμα-
τοποιείται διαδικτυακά. Οι μαθητές δημιουργούν 

επιχειρήσεις, σε ομάδες 4 ατόμων και καλούνται να πάρουν 
επιχειρηματικές αποφάσεις χρηματοοικονομικού χαρακτήρα 
για την ανάπτυξη δύο προϊόντων. Η καινοτομία του διαγωνι-
σμού είναι ότι όλοι οι μαθητές προσπαθούν να διαχειριστούν 
και να προωθήσουν τα ίδια προϊόντα. Οι αποφάσεις τους πε-
ριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το ύψος των μισθών, την ανά-
λυση ερευνών αγοράς, την επιλογή διαφημιστικού πλάνου, 
την τιμή του προϊόντος, την ανάλυση του ισολογισμού κ.ά. 
Η πώληση των προϊόντων πραγματοποιείται σε 2 αγορές του 
εξωτερικού, μέσω χονδρεμπόρων και καταστημάτων λιανι-
κής. 

Οι μαθητές μας από το Νοέμβριο λάμβαναν εβδομαδιαίες 
αποφάσεις τις οποίες καταχωρούσαν σε υπολογιστή. Ένας 
επιχειρηματικός προσομοιωτής βαθμολογούσε τις αποφά-
σεις αυτές.

Μετά τους προκριματικούς και ημιτελικούς αγώνες, 75 
ομάδες από όλη την Ελλάδα προκρίθηκαν στον τελικό, ο 
οποίος πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29 Μαρτίου 2014 
στο γήπεδο Μετς στο Παγκράτι. 

Το σχολείο μας είχε τη χαρά να εκπροσωπηθεί με 2 ομά-
δες, οι οποίες κατόρθωσαν να προκριθούν. 

Μία εκ των δύο ομάδων κατέκτησε ένα από τα δεκαπέντε 
τελικά βραβεία και ανταμείφθηκε με χρηματικό ποσό. Όλοι 
οι μαθητές παρέλαβαν δίπλωμα συμμετοχής στον εθνικό τε-
λικό, στοιχείο σημαντικό για την ενίσχυση του βιογραφικού 
τους.

Οι μαθητές της Α΄Λυκείου του σχολείου μας που έλαβαν 
μέρος στον τελικό είναι: 

Ομάδα Α΄: Αδαμόπουλος Βασίλης, Ευθυμίου Εμμανουήλ, Κρητικάκης Νικόλας, Μπότσογλου Χρι-
στόφορος, Χειλετζάρης Χρήστος. 

Ομάδα Β΄: Πισλή Αναστασία, Φιαμέγκος Χρήστος, Φιλιππόπουλος Νεκτάριος, Φωτόπουλος Σπύ-
ρος. 

Τις ομάδες επέβλεπε ο κ. Ανδρέας Στριφτάρας, οικονομολόγος καθηγητής του Λυκείου Μελισσί-
ων «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ».
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Λύκειο Μελισσίων
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Την ομορφιά που κρύβεται πίσω από τη «τέχνη 
του επιχειρείν» αποφασίσαμε να ανακαλύψου-

με εμείς, μια ομάδα μαθητών της Β΄ Λυκείου του 
συγκροτήματος Ηρακλείου. Στα πλαίσια του μα-
θήματος «Ερευνητική Εργασία», πήραμε τη πρω-
τοβουλία να δημιουργήσουμε τη δική μας εικονική 
επιχείρηση παραγωγής σαπουνιού, προκειμένου 
να δοκιμάσουμε τις ικανότητές μας και να αναπτύ-
ξουμε τις επιχειρηματικές μας δεξιό τητες. 

Σύμφωνα με το οργανόγραμμα της επιχείρησης, 
εργαστήκαμε στα ακόλουθα τμήματα:

✔ Τμήμα Προμηθειών: Γκεζερλή Αναστασία, 
Χαβάτζα Δήμητρα

✔ Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης: Κυριαφίνη 
Ασπασία, Κωτσάκη Κατερίνα

✔ Τμήμα Παραγωγής:Τέρπου Αναστάσιος, Ξυ-
ραφά Μερόπη, Γλυνού Δήμητρα

✔ Τμήμα Marketing: Καραπαναγιώτη Χρύσα, 
Λυμπεροπούλου Κωνσταντίνα, Σαντοριναίου 
Μυρτώ, Παπαγιαννοπούλου Κατερίνα

✔ Τμήμα Πωλήσεων: Κουβαρά Δήμητρα, Ζκέ-
ρη Κλεοπάτρα

✔ Οικονομικό Τμήμα: Βερυκάκης Αριστείδης, 
Γεωργόπουλος Δημήτριος

Η πρόκληση ήταν μεγάλη! Η διαδικασία συναρ-
παστική! Αρχικά, μετά από προσεχτική έρευνα 
αγοράς, επιλέξαμε τους προμηθευτές και αγορά-
σαμε τις πρώτες ύλες. Στη συνέχεια, δουλεύοντας 
αρκετές ώρες στο εργαστήριο του σχολείου, φτιά-
ξαμε δυο είδη σαπουνιού: ένα κόκκινου χρώματος 
με άρωμα τριαντάφυλλο και ένα κίτρινο με άρωμα 
χαμομήλι. Μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής, 
του ποιοτικού ελέγχου και της συσκευασίας, το 
ενδιαφέρον μας στράφηκε στην εύρεση ονόματος 
και λογοτύπου. Τελικά το όνομα που επιλέχθηκε 
ήταν «Flawless» που σημαίνει «άψογο». Ένα μο-
ντέρνο όνομα που ενισχύει θετικά την εικόνα του 
προϊόντος και παραπέμπει στην απόλυτη καθαριό-
τητα και στην υψηλή αισθητική και ποιότητα.

Στη συνέχεια, ασχοληθήκαμε με τη  διαφήμιση 
και τη γενικότερη προώθηση του προϊόντος. Δια-
φημίστηκε το προϊόν με φυλλάδια και  αφίσες στο 
χώρο του σχολείου, που τόνιζαν τα  συγκριτικά 
πλεονεκτήματα των σαπουνιών μας, σε σχέση με 

τα ανταγωνιστικά (του εμπορίου) 
και  προέτρεπαν τον καταναλω-
τή σε αγορά του προ  ϊόντος. Η 
 εύ ρεση χορηγού, του βιβλιοπω-
λείου  «Βιβλιαγορά» στην Πεύκη, 
που προσέφερε δω  ρεάν εκτύπω-
ση όλου του διαφη μιστικού υλικού και των αυτο  -
κόλλητων της συσκευασίας, ήταν  σημαντική ε     πι-
τυχία της ομάδας μας, αφού συνέβαλε  ση  μαν  τι κά 
στη μείωση του κόστους. Η  διαδικασία της πώλη-
σης ήταν μια συναρπαστική εμπειρία και η αντα-
πόκριση των μαθητών όλων των  βαθμίδων και 
των καθηγητών του σχολείου μας άμεση! Σε δυο 
σχεδόν μέρες, η επιχείρησή πούλησε  ολόκληρη 
την παραγόμενη ποσότητα και πέτυχε σημαντικά 
κέρδη! Στα πλαίσια του  προγράμματος Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, το χρηματικό ποσό που προ-
έκυψε, προσφέρθηκε στην «Εστία  κοριτσιού - Φι-
λοθέη η Αθηναία» στην Αγία Παρασκευή. 

Έτσι, με χαμόγελα και επιτυχία ολοκλήρωσε η 
επιχείρησή μας τον κύκλο της, λίγο πριν το τέλος 
της σχολικής χρονιάς και οι γνώσεις και εμπειρίες 
που αποκτήσαμε ήταν μοναδικές, αφού μας δόθη-
κε η ευκαιρία να συνδυάσουμε τη θεωρία με την 
πράξη. Με αφορμή αυτή την ερευνητική εργασία, 
που επέβλεψε η καθηγήτρια του σχολείου μας κ. 
Άννα Λεμπιδάκη, γίναμε επιχειρηματίες για ένα 
χρόνο και ζήσαμε τη χαρά της δημιουργίας. Βι-
ώσαμε όμως και τις έγνοιες και τις αγωνίες του 
ελεύθερου επαγγελματία και αναπτύξαμε ποικί-
λες δεξιότητες, όπως αυτές της συνεργασίας, της 
οργάνωσης, της επικοινωνίας, της ηγεσίας, της 
διαχείρισης χρόνου, της λήψης αποφάσεων, της 
ανάληψης ευθυνών, καθώς και της επίλυσης προ-
βλημάτων.

Επιχειρηματίας για 1 χρόνο:   

  Επιχείρηση 
     παραγωγής σαπουνιού
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Με αφορμή την παρουσίαση του βιβλί-
ου της Ιωάννας Σκαρλάτου «Το δαχτυλί-
δι της σαπουνόφουσκας» το σχολείο μας 
έδωσε φέτος την ευκαιρία να συμμετά-
σχουμε σε έναν πρωτότυπο διαγωνισμό. 
Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές της  Γ΄ Γυ-

μνασίου στο μάθημα της Κοινωνικής Αγωγής κλη-
θήκαμε  να δημιουργήσουμε μια εφηβική ιστορία με 
θέμα: « Πώς ένας έφηβος μπλέκεται στα δίχτυα της  
πλασματικής πραγματικότητας ενός διαδικτυακού 
παιχνιδιού».

Ο καθηγητής μας, κ. Αλέξανδρος Φωτόπουλος, 
μας εξήγησε τους κανόνες του διαγωνισμού. Η 
ιστορία μας μπορούσε να βασίζεται  σε πραγματικό 
γεγονός, είτε να είναι προϊόν μυθοπλασίας, έπρεπε 
όμως να κυμαίνεται  από 500- 800 λέξεις. Τα κείμε-
νά μας θα αποστέλλονταν στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση της «Παραμυθίας» info@paramythiaeditions.
gr με ψευδώνυμο, μέχρι το Πάσχα 20 Απριλίου. Οι 
τρεις καλύτερες ιστορίες  θα βραβεύονταν με χρη-
ματικό έπαθλο σε ειδική εκδήλωση που θα λάμβα-
νε χώρα στο Public το Σάββατο 10 Μαΐου 2014.

Κι έτσι σαν μικροί συγγραφείς ξεκινήσαμε να 
πλάθουμε την ιστορία μας. Όλοι μας αφού αντλή-
σαμε έμπνευση από πραγματικές ιστορίες εθισμού 
νέων σε ηλεκτρονικά παιχνίδια –οι οποίες σημειω-
τέον είναι πάρα πολλές και με τραγική κατάληξη οι 
περισσότερες από αυτές– προσπαθήσαμε να συνθέ-
σουμε και να παρουσιάσουμε την δική μας «επινόη-
ση» κατά τρόπο ξεχωριστό.  Πρώτα-πρώτα έπρεπε 
να πάρουμε μια σειρά από σημαντικές αποφάσεις 
σχετικά με τη δομή και το περιεχόμενο του παρα-
μυθιού μας: Πώς αρχίζει η ιστορία, ποιος ο πρωτα-
γωνιστής, πού βρίσκεται όταν αρχίζει η ιστορία, σε 
ποιο παιχνίδι εθίζεται. Ακόμη τι τέλος να δώσουμε, 
τραγικό ή αισιόδοξο, θα κάνουμε μια απλή διήγηση 
ή θα την εμπλουτίσουμε με περιγραφή, διάλο-
γο και αναδρομή; Επιπλέον έπρεπε να 
βρούμε τρόπους για να  περιγράψουμε 
με ζωντάνια τα συναισθήματα που ανα-
πτύσσει ο ήρωάς μας και τις  ακραίες 
πράξεις στις οποίες οδηγείται λόγω 
της συναισθηματικής  του εμπλοκής με 
το παιχνίδι.  

Το μεσημέρι της 10ης Μαΐου η αίθουσα εκδηλώ-
σεων του Public Συντάγματος έσφυζε από ζωντά-
νια και νεανικό παλμό. Την εορταστική εκδήλωση 
συνόδευε με ήχους και ρυθμούς παραδοσιακούς το 
νεανικό συγκρότημα Φίλοιστρον. 

Η κ. Σκαρλάτου παρουσίασε το βιβλίο της και 
στη συνέχεια η κ. Μαβή, Διευθύντρια του Γυμνα-
σίου «Η Ελληνική Παιδεία» παρουσίασε τρόπους 
με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βο-
ηθήσουν τους μαθητές να μη πέσουν σ’αυτή την 
παγίδα του εθισμού στα διαδικτυακά παιχνίδια, 
ενώ η κυρία Σωτηρία Τσιώτρα, Υπεύθυνη Μονάδας 
Έγκαιρης Παρέμβασης Προβληματικής Χρήσης Δι-
αδικτύου του ΚΕΘΕΑ συνομίλησε με τα παιδιά για 
τους κινδύνους που κρύβονται πίσω από ελκυστικά 
παιχνίδια δράσης και στρατηγικής στο διαδίκτυο. 
Ακολούθησε ο παιδοψυχίατρος και ψυχοθεραπευ-
τής ενηλίκων του Παίδων Πεντέλης, Γιώργος Σωτη-
ρόπουλος, ο οποίος απευθυνόμενος στους γονείς, 
ανέπτυξε τους τρόπους που μπορούν να προφυλά-
ξουν τα παιδιά τους από τις διάφορες εξαρτήσεις 
της εποχής μας  

Στο τέλος στο βήμα ανέβηκαν και τρεις συμμαθή-
τριές μας: η Ειρήνη Θεοδωρίδη, η Ιωάννα Μάρκου 
και η Μαριάτζελα Μοιρέα, οι οποίες ανέφεραν τον 
τρόπο εργασίας των μαθητών και πρόσθεσαν τους 
δικούς τους νεανικούς προβληματισμούς σχετικά 
με το θέμα. Περιττό να σας πούμε ότι η ανταπό-
κριση υπήρξε ενθουσιώδης! Τέλος έφτασε η στιγμή 
που όλοι περιμέναμε με ανυπομονησία: η στιγμή 
της βράβευσης. Νικητές αναδείχθηκαν: ο Νίκος 
Κωνσταντινίδης, ο Βασίλης  και η Ελευθερία Αλε-
ξανδράκη.

Ήταν μια υπέροχη εμπειρία για όλους μας, 
που έδωσε ένα ξεχωριστό τόνο στη σχο-

λική καθημερινότητα και  προσέφερε ί     -
σως σε κάποιους τη δυνατότητα να ανα-
 καλύψουν ένα κρυφό συγγραφικό τα-
λέντο! Ευχαριστούμε από καρδιάς το 
σχολείο, που μας έδωσε την  ευκαιρία να 
λάβουμε μέρος σε ένα τέτοιο  διαγω νι -

σμό!   
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Διαδικτυακά 
παιχνίδια      

Βιβλία Έφηβοι
     Διηγήματα

Διαδικτυακά 
παιχνίδια      

Βιβλία Έφηβοι
     Διηγήματα

Γυμνάσιο Ηρακλείου
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Αφιέρωμα στη ρομποτική

Έντεκα μαθητές της Α΄ Γυ-
μνασίου (Ακάλεστος Χρ., Αση-
μομύτης Κων., Βενετάνης Ε., 
Ιορδανίδου Ζ., Κατσιγιάννης 
Χρ., Μαργέτης Ι., Μαρνελάκης 
Δ., Μυκωνιάτη Σ., Ντουρα-
ντώνη Μ., Παπαϊωάννου Β., 
Χάας Π.), πλαισίωσαν με πολύ 
ενθουσιασμό τον όμιλο αυτό. 
Χρησιμοποιώντας τα εκπαιδευ-
τικά πακέτα της LEGO MIND 
STORMS NXT, οργανώθηκαν 
σε ομάδες και λειτουργώντας 
ομαδοσυνεργατικά  κατασκεύ-
ασαν τα ρομπότ, που τους 
ανατέθηκαν να υλοποιήσουν. 
Μέσα από το κατασκευαστι-
κό αυτό παιχνίδι δομούν τη 
σκέψη τους, καλλιεργούν την 
κρίση τους, συνεργάζονται, 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, 
επιλύουν προβλήματα και μα-
θαίνουν προγραμματισμό μέσα 
από ένα γραφικό περιβάλλον.

Τα οφέλη πολλά, τόσο σε 
εκπαιδευτικό όσο και σε δια-
προσωπικό επίπεδο. Οι μαθη-
τές αγάπησαν τόσο πολύ το 

εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα 
ώστε αφιέρωσαν πολύ από τον 
προσωπικό τους χρόνο (πέραν 
του προβλεπόμενου) με αποτέ-
λεσμα να είναι προετοιμασμέ-
νοι να συμμετάσχουν με δύο 
ρομπότ στην εκδήλωση των 
Εκπαιδευτηρίων μας «ΣΚΕΨΟΥ 
ΘΕΤΙΚΑ» που πραγματοποιήθη-
κε στις 4 Μαΐου στο Συγκρότη-
μα Αμαρουσίου.

Το επίτευγμά τους ήταν 
πολύ μεγάλο, γιατί ο χρό-
νος ήταν πολύ λίγος (κα-
θώς μόλις φέτος ξεκίνησε 
ο όμιλος) ώστε να είναι σε 
θέση να τελειοποιήσουν δύο 
ρομπότ, τον ‘Explorer’ και 
τον ‘LineFollower’. Όμως το 
υψηλό επίπεδο των μαθητών 
μας, σε συνδυασμό με τον 
ενθουσιασμό και την άψογη 
μεταξύ τους συνερ-
γασία υπερνίκησαν 
οποιαδήποτε εμπόδιο.

Επιπλέον στην 
εκδήλωση οι μαθητές 
εξηγούσαν στους επι-

σκέπτες με κάθε λεπτομέρεια 
τη λειτουργία, τη δομή και τις 
δυνατότητες της κατασκευής 
τους, με αποτέλεσμα το περί-
πτερο του Ομίλου Ρομποτικής 
να έχει τη μεγαλύτερη επισκε-
ψιμότητα. 

Στο σημείο αυτό δεν πρέ-
πει να παραληφθεί ότι στην 
εκδήλωση ‘ΣΚΕΨΟΥ ΘΕΤΙΚΑ’ 
στο περίπτερο του Ομίλου 
Ρομποτικής συμμετείχε με το 
ρομπότ ‘Forklift’ και ο μαθη-
τής Χαλδούπης Μάριος της Γ΄ 
Γυμνασίου του Συγκροτήματος 
Αμαρουσίου.

Ας ευχηθούμε στα παιδιά να 
συνεχίσουν με τον ίδιο ενθου-
σιασμό ώστε να συμμετάσχουν 
και στον Παγκόσμιο Διαγωνι-
σμό Ρομποτικής.
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Τη φετινή σχολική χρονιά στο Γυμνάσιο Ηρακλείου λειτούργησαν 12 όμιλοι: Αγιογραφίας, 
Αθλητικοί (Μπάσκετ, Βόλεϊ, Ποδόσφαιρο, Πινγκ – πονγκ), Γαλλικού και Γερμανικού Πολιτισμού, 
Θεατρικός, Καλλιτεχνικών και κατασκευών, Πληροφορικής, Ρωσικής Γλώσσας, Σκάκι και Ρο-
μποτικής. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στον  Όμιλο Ρομποτικής . 

Γυμνάσιο Ηρακλείου
Γυμνάσιο Αμαρουσίου
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Doping:

1865: Η πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση doping παγκοσμίως.

1896: Ο πρώτος θάνατος από doping.
Στην Ελλάδα τα πρώτα περιστατικά εμφανίστηκαν από το 1990 και μετά.

01
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τεχνολογία

έρευνα

Ένας Χρυσός Ολυμπιονίκης 
στο σχολείο μας!

Ήταν μεγάλη τιμή και χαρά για το σχο-
λείο μας η επίσκεψη, μετά από πρόσκλησή 
μας,  του χρυσού Ολυμπιονίκη της Ελλη-
νορωμαϊκής πάλης  κ. Στέλιου Μυγιάκη,  
την Παρασκευή, 4 Απριλίου. Πρότυπο για 
τους μαθητές και φωτεινό παράδειγμα για 
τους σημερινούς Έλληνες, ο κ. Μυγιάκης, 
μάς μετέφερε στο κλίμα του αγώνα, της 
νίκης, των μεταλλίων   και απάντησε πρό-
θυμα στις ερωτήσεις μας. Συνέβαλε στο να 
νιώσουμε αισιόδοξα, αφού μάς είπε ότι 
όλο και περισσότεροι αθλητές αγωνίζονται 
χωρίς τη χρήση παράνομων ουσιών και 
μεθόδων.

Σε χαμηλούς τόνους, όπως όλοι οι πραγματικά 
μεγάλοι, συμβούλεψε όλους μας να κάνουμε σω-
στές επιλογές στη ζωή μας.

Η επίσκεψη μας στο ΕΚΑΕ
Πριν από 30 χρόνια ιδρύθηκε το «Εργομετρι-

κό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών» (ΕΚΑΕ) στο 
ΟΑΚΑ. Στα τμήματά του αξιολογήθηκαν χιλιά-
δες αθλητές και συλλέχθηκαν πολύτιμα αποτε-
λέσματα.

Είχαμε κι εμείς την ευκαιρία να επισκεφτού-
με το ΕΚΑΕ. Εκεί μας υποδέχτηκαν και μας ξε-
νάγησαν πρόθυμα. Είδαμε τους χώρους και τα 
μη χανήματα που χρησιμοποιούνται για τις εξε-
τάσεις των αθλητών και δοκιμάσαμε κάποια 
από αυτά. Οι υπεύθυνοι μας εξήγησαν τον τρό-
πο εξέτασης των αθλητών. Μας μίλησαν για το 
ντόπινγκ, μας ενημέρωσαν για τον τρόπο λει-
τουργίας και την δράση του κέντρου και απά-
ντησαν στις ερωτήσεις μας. Αυτό που περισσό-
τερο κέντρισε το ενδιαφέρον μας ήταν το ότι 
συνομιλούσαμε με ανθρώπους οι οποίοι, ενώ 
γνωρίζουν πολύ καλά τις διαστάσεις που έχει 
πάρει το φαινόμενο του ντόπινγκ, συνεχίζουν 
να αγωνίζονται για την προώθηση του υγιούς 
αθλητισμού. Ήταν μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία 
που μας έδωσε πολλές γνώσεις και αφορμές για 
προβληματισμό.

Η WADA (World Anti-Doping Agency) δημιουργήθηκε το 1999. Η αποστολή της είναι η δημιουργία μιας 
διεθνούς εκστρατείας στην οποία να συνεργάζονται όλες οι χώρες για έναν υγιή αθλητισμό.

Ουσίες: Αναβολικοί παράγοντες (κυρίως στεροειδή), Διεγερτικά, Ναρκωτικά, Ορμόνες, Βήτα-αναστολείς.
Μέθοδοι: Doping αίματος, γονιδιακό doping.

«Η Δ.Ο.Ε. ορίζει ως ντόπινγκ την χρήση από τον αθλητή ή και την χορήγηση σε αυτόν προς χρήση από 
άλλο άτομο, ουσιών που είναι ξένες προς τις μεταβολικές διεργασίες του ανθρωπίνου οργανισμού. Μπορεί 
όμως να χορηγηθούν φυσιολογικές ουσίες, σε μεγαλύτερη ποσότητα ή να ακολουθηθούν ασυνήθιστοι τρό-
ποι εφαρμογής. Επίσης ντόπινγκ θεωρείται η  χρήση ορμονών κι άλλων προϊόντων παρόμοιας δράσης, αλλά 
και άλλων μέσων, με σκοπό την τεχνητή και παράνομη βελτίωση των επιδόσεων.»

Οι κύριες επιπλοκές από την χρήση τέτοιων ουσιών είναι: Πρόωρη γήρανση, καρδιοπάθειες, παθήσεις 
του ήπατος, παραλήρημα , ψευδαισθήσεις, ξαφνικός θάνατος». 

(Απόσπασμα από τη συνέντευξη με τον Παθολόγο - Λοιμωξιολόγο και αναπληρωτή καθηγητή στην Ιατρική 
Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σωτήριο Τσιόδρα)

Η Ομάδα μας: Βασιλείου Ευάγγελος, Γιάνναρος Ιωάννης, Γκεζερλής 
Σωτήρης, Δημοπούλου Ευφροσύνη, Καλαμαρά Δάφνη, Κατσούλου Δω-
ροθέα, Κουλουρίδη Παυλίνα, Κηρύκος Κωνσταντίνος, Μανωλά Αγγελι-
κή, Μουραφέτης Φώτης, Μπερδένη Ευαγγελία, Σακελλαρίου Δέσποινα, 
Σάρλης Αντώνης, Τσιντζιλώνη Κατερίνα, Τσιόδρας Παναγιώτης, Φλώ-
ρου Σταματίνα.

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Όλγα Ψωμά, Χημικός

Επιτυχία στον αγώνα, 
αποτυχία στη ζωή!

Λύκειο Ηρακλείου
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Στα πλαίσια των ερευνητικών εργασιών της Α΄ Λυκείου ασχοληθήκαμε με τις εκφάνσεις 
του δημοσίου βίου μέσω της παραδοσιακής μουσικής. Πιο συγκεκριμένα επιλέξαμε πέντε 
περιοχές της Ελλάδας (Ήπειρος, Μακεδονία, Πόντος, Σμύρνη και Κρήτη). Έπειτα χωρίσα-
με την ζωή του ανθρώπου στα κομβικά της σημεία. Οι κατηγορίες που καταλήξαμε ήταν:

Κύκλος της ζωής:
Γέννηση, Βάπτιση, Νανουρίσματα – Γάμος – Θάνατος – Κύκλος εποχών: Άνοιξη, Καλοκαί-
ρι, Φθινόπωρο, Χειμώνας – Επετειακά: Κάλαντα, Πάσχα, Δεκαπενταύγουστος – Διάφορα 
– Ξενιτιά – Εργασία – Άλλα

Η ομάδα μας:

Πόντος: Σαμπάνης Αντώνιος
  Καραμπινάς Γεώργιος
Σμύρνη: Κουτρίκη Άννα
  Σακελλαρίδη Άννα
Ήπειρος: Σδρένιας Απόστολος
  Γενηδουνιάς Αλέξανδρος
  Γενηδουνιά Κατερίνα
  Γρηγορίου Νικόλαος
Μακεδονία: ΜποζίνηΧρυσαφούλα
  Τσιντζιλώνη Ελένη
Κρήτη:  Μποζίνη Ελευθερία
  Μποζώρη Χρύσα
  Ζώκου Σοφία
                   Μάρκου Όλγα
Υπεύθυνος 
καθηγητής: Φωτόπουλος Αλέξανδρος
Διαχείριση 
ιστοσελίδας: Φετάνης Στυλιανός

Για κάθε μία από αυτές τις 
κατηγορίες συλ λέξαμε έθι-
μα. Ταυτόχρονα όμως επε-
ξεργαστήκαμε τον τρόπο που 
εκφράζονταν τα έθιμα αυτά 
μέσω των ακουσμάτων που 
τα συνόδευαν. Για αυτό τον 
λόγο δεν θα μπορούσαμε να 
παραλείψουμε και την μου-
σική. Έτσι γεννήθηκε και η 
Ψηφιακή μας βιβλιοθήκη με 
πλήθος τραγουδιών από τις 
περιοχές με τις οποίες ασχο-
ληθήκαμε.

Θα ήταν μεγάλη μας πα-
ράλειψη να μην αναφέρουμε 

την πολύτιμη βοήθεια από 
τους μουσικούς του Εργα-
στηρίου Ψαλτικής. Η πρώτη 
μας επίσκεψη έγινε στις 13 
Ιανουαρίου 2014 στο Σχολείο 
Ψαλτικής και Παραδοσιακών 
Μουσικών Οργάνων στο Μα-
ρούσι. Εκεί μας περίμεναν 
καθηγητές της σχολής που 
ειδικεύονταν στο λαούτο, στο 
κλαρίνο, στα κρουστά και 
στην ποντιακή λύρα. Επίσης 
μαζί τους ήταν ένας τραγου-
διστής που με την φωνή του 
ζωντάνευε την μουσική που 
έβγαζαν τα όργανα.

Από την επίσκεψη αυτή μά-
θαμε πολλά για τα ήθη και 
τα έθιμα πολλών περιοχών 
της Ελλάδας, αλλά και κατα-
φέραμε να συγκεντρώσουμε 
πλούσιο μουσικό υλικό προς 
ενίσχυση των εργασιών μας.

Την εργασία μας αναρτή
σαμε στο διαδίκτυο στην ιστο-
σελίδα που  δημιουργήσαμε 
με πολύ μεράκι, ώστε να γί
νει ευρύτερα γνωστή αλλά 
και να αποτελέσει πηγή πλη-
ροφόρησης σε όποιον ενδια-
φέρεται για το θέμα: 
http://elpmousiki.weebly.com

Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι στην Ελλάδα μας μέσω των εθίμων της !

Εκφάνσεις της κοινωνικής μουσικής 
μέσα από την παραδοσιακή 
μουσική –ψηφιακή βιβλιοθήκη

Λύκειο Ηρακλείου
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T ο θέμα της ερευνητικής εργασίας μας τη φετινή σχολική χρο-
νιά ήταν «Τα μνημεία της Ευρώπης πολιτιστική κληρονομιά 
της Ουνέσκο». Ήταν ένα θέμα που τράβηξε πολύ το ενδια-

φέρον μας και άνοιξε τους πνευματικούς μας ορίζοντες. Το θέμα μας 
ήταν ένα ταξίδι στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό. Ασχολη-

θήκαμε με τα μνημεία έξι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Γαλλίας, 
Ισπανίας, Ιταλίας, Ελβετίας, Αγγλίας και Ελλάδας. Μέσα από αυτή τη 

μελέτη καταλάβαμε πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουν οι μαθητές την 
πολιτιστική κληρονομιά κάθε χώρας. Το έργο της Ουνέσκο είναι πολύτιμο 

γιατί διασώζει και θέτει υπό την προστασία της μνημεία με μεγάλη αξία και 
σημασία ιστορική και πολιτιστική.

Τα μνημεία μαρτυρούν τον τρόπο ζωής, τις συνθήκες διαβίωσης και τις 
συνήθειες της καθημερινής ζωής των προγόνων μας. Επίσης τις περισσότερες 

φορές κρύβουν αγώνες και θυσίες.
Πολλά μνημεία συνδυάζουν αρμονικά διαφορετικά αρχιτεκτονικά είδη και 

είναι αριστουργήματα της αρχιτεκτονικής. Μελετώντας τα μνημεία της Ελλάδας 
μας, γνωρίσαμε καλύτερα τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας και αισθανθήκα-

με περήφανοι γιατί η Ελλάδα είναι γεμάτη μνημεία, αξιοθέατα, μοναστήρια που 
μαρτυρούν τους αγώνες και τις προσπάθειες των προγόνων μας να διατηρήσουν 

τη χώρα μας ελεύθερη και να διαφυλάξουν τον πολιτισμό. Η ΟΥΝΕΣΚΟ έχει θέσει 
στη χώρα μας υπό την προστασία της το Μυστρά, τη Δήλο, τη Μεσαιωνική πόλη της 

Ρόδου, τους Αρχαιολογικούς χώρους της Ολυμπίας, των Μυκηνών, της Τίρυνθας, 
των Δελφών, το Πυθαγόρειο της Σάμου, το ναό του Επικούρειου Απόλλωνα, το ιερό 

του Ασκληπιού στην Επίδαυρο και φυσικά την Ιερά Μονή της Χίου, την Μονή Δαφνίου, 
τη Μονή του Οσίου Λουκά στη Βοιωτία, τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος. Κατά τη διάρκεια 

της ερευνητικής μας εργασίας πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στην Ακρόπολη, όπου οι 
μαθητές έκαναν την ξενάγηση και έδωσαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες.

Τέλος κάποιοι μαθητές εξάσκησαν τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες και ζωγράφισαν 
μνημεία από τις χώρες που μελετήσαμε. 

Τα μνημεία 
της Ευρώπης
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ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΓΑΛΛΙΑ: ΛΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΙΣΠΑΝΙΑ: BOYΡΤΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΓΑΛΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΦΡΑΪΔΑΚΗ ΕΦΗ
ΙΤΑΛΙΑ: ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΟΦΡΑΣ ΜΑΝΟΣ, ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΛΒΕΤΙΑ: ΜΑΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΓΓΛΙΑ: ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΟΥΚΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ, ΙΣΑΚΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

    ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΑΜΑΛΗ

Λύκειο Ηρακλείου



Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας στην 
Α΄ Λυκείου ασχοληθήκαμε με το θέμα 

Οικολογία και Τέχνη. Από τα μέσα της 
δεκαετίας του ’60 το θέμα της οικο-
λογικής καταστροφής απασχόλησε 
έντονα τους καλλιτέχνες. Τα καλλι-
τεχνικά κινήματα που αναπτύχθηκαν 
ήταν τα εξής:

LandArt. Συνδέθηκε άμεσα με το αίσθη-
μα φυγής από τις πόλεις. Οι καλλιτέχνες σε αυτή την 

μορφή τέχνης αμφισβήτησαν την έννοια του μουσείου και δημιούργησαν 
έργα μεγάλης κλίμακας τα γνωστά ως earthworks. Αυτά ήταν έργα στο φυ-

σικό τοπίο σε απέραντες τοποθεσίες και ο στόχος τους ήταν να αυξήσουν τον 
προβληματισμό γύρω από την διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος. 

ArtePovera. Οι καλλιτέχνες της ArtePovera χρησιμο
ποίησαν τα φυσικά υλικά (ξύλο, πέτρες, κάρβουνο) ως δο-

μικά στοιχεία των έργων τους. Η ArtePovera παρουσιά-
στηκε ως ένας τρόπος φυσικής ζωής μέσω της τέχνης.  

Παρεμβάσεις στο αστικό τοπίο. Το γκρί
ζο και καταθλιπτικό αστικό τοπίο μετατρέπεται από 
τους καλλιτέχνες σε έργο τέχνης. Ένα εργοστάσιο 

ντύνεται με πολύχρωμες επιφάνειες και στη στέγη του 
φυτεύονται δέντρα. Έτσι το εργοστάσιο μετά την εικα-
στική παρέμβαση του καλλιτέχνη μετατρέπεται από 
ένα θλιβερό κτίριο σε ένα έργο τέχνης τεραστίων δι-
αστάσεων. Οι καλλιτέχνες μετατρέποντας τον χώρο 
μέσα και έξω από την πόλη σε καλλιτεχνικό γεγονός 
εισάγουν τον θεατή σε έναν νέο τρόπο ζωής.

Ερευνητική Ομάδα:

Δασουρά Σοφία
Ζιώγα Βάλια
Καραπαναγιώτη Μαρία
Κατσούλου Σταματίνα
Κωνσταντινίδης Νίκος
Μπεθάνης Βασίλης
Μπίτσα Αθηνά
Μπουτσαξή Νότα
Ξενάκη Φλώρα
Ορφανός Δημήτρης
Παπαδημητρίου Δημήτρης
Σκόνδρας Γεράσιμος
Σπανδάγος Λεωνίδας
Σταματουλά Σοφία
Σταμόπουλος Τάσος 
Τζιώτη Λένα
Φραϊδάκης Λευτέρης

Υπεύθυνη Καθηγήτρια:

Γιαννάτου Αικατερίνη

&Οικολογία  Τέχνη
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Φιλόλογοι καθηγητές των σχολείων μας συμμετέχουν ως «Μέντορες» τελειοφοίτων 
φοιτητών στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον τομέα Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών στην υλοποίηση του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση φοιτητών του τμήματος 
Φ.Π.Ψ.».

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δειγματικών διδασκαλιών οι φιλόλογοι-Μέντορες πραγ-
ματοποιούν 2 δειγματικές διδασκαλίες και εποπτεύουν τους φοιτητές στις δικές τους 
διδασκαλίες.

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε για τρίτη χρονιά στο Λύκειο Ηρακλείου και για 
πρώτη χρονιά στο Γυμνάσιο Αμαρουσίου. 

Μέντορες καθηγητές, οι φιλόλογοι: 
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ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»
σε συνεργασια με το

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ευαγγελία Κουσκουλή
Μαρία Χρόνη

Παρασκευή Λούντου
Ελισάβετ Ξυραφίδου

Φλώρα Τζανακάκη
Αθανασίου Αθανάσιος 

Κωνσταντίνος Σκόνδρας 
Μαρία Τσαχτσίου

από το Λύκειο Ηρακλείου από το Γυμνάσιο Αμαρουσίου

Στα πλαίσια της ίδιας συνεργασίας με το ΕΚΠΑ, πραγματοποιήθηκαν  Σεμινάρια διδασκαλίας της 
Νεοελληνικής Γλώσσας, διάρκειας 20 ωρών, με υπεύθυνο τον κ. Δημήτρη Πάνο, φιλόλογο, επιστημο-
νικό συνεργάτη του Παιδαγωγικού Τμήματος του ΦΠΨ του ΕΚΠΑ.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Στα πλαίσια του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών» του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, το Λύκειο Ηρακλείου με υπεύθυνη 
καθηγήτρια την θεολόγο του Σχολείου κ. Όλγα Ζίχναλη ανέλαβε την πρακτική άσκηση εννέα (9) 
φοιτητών του τμήματος της Κοινωνικής Θεολογίας στη «Θεωρία και πράξη της χριστιανικής αγω-
γής» για το διάστημα 15-10-2013 έως 14-12-2013.

01

επιστήμη
τεχνολογία

έρευνα
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Δειγματικές διδασκαλίες 
Αρχαίων Ελληνικών 
στο Γυμνάσιο και Λύκειο 
Ηρακλείου

Την Πέμπτη 6/3/2014 πραγματοποιή-
θηκαν δειγματικές διδασκαλίες στα Αρχαία 
Ελληνικά από μετάφραση (Ιλιάδα) Β΄ Γυ-

μνασίου (Τμήμα Β1) και στο άγνωστο κείμενο Β΄ Λυκείου 
(Τμήμα Β΄ Θεωρητικής Κατεύθυνσης). Οι διδασκαλίες πραγματοποιήθηκαν από την αναπλη-
ρώτρια Καθηγήτρια κ. Μαρίζα Φουντοπούλου, Πρόεδρο του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφι-
κής Σχολής Αθηνών, στο αμφιθέατρο του Συγκροτήματος Ηρακλείου των Εκπαιδευτηρίων της 
Ελληνικής Παιδείας, και τις παρακολούθησαν μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Φ.Π.Ψ. και 
προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας, καθώς και οι φιλόλογοι των σχολείων μας. Ο 
τρόπος προσέγγισης του αρχαίου κειμένου ήταν υψηλού επιπέδου και έγινε αποδεκτός με ικανο-
ποίηση από μαθητές, φοιτητές και καθηγητές.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου "Η ΕΛΛΗΝΙ-

ΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ" οργάνωσε ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς 
όλων των βαθμίδων του Σχολείου μας την Τετάρτη 12 Φε-
βρουαρίου 2014 με ομιλητή τον καθηγητή Παιδαγωγικής 
του τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γε-
ώργιο Σπανό και θέμα: "ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣ-
ΚΑΛΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ".

Διημερίδα με θέμα: 
«Οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν και ερευνούν» 

Οργάνωση:
Τομέας Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας 

της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 11 ωρών

«Οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν και ερευνούν: Το παράδειγμα των αποφοίτων του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘‘Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού 
Έργου’’ και των μεντόρων της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος ΦΠΨ».

Κεντρικό Πανεπιστήμιο και Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, Απρίλιος 2014.

Στην διημερίδα συμμετείχαν οι καθηγητές του σχολείου μας Δημήτριος Πάνος και 
 Ευαγγελία Κουσκουλή, με θέμα: Διαμορφώνοντας αναγνώστες, προσφέροντας 
εμπειρία ανάγνωσης: δοκιμές και πειραματισμοί στην ενότητα «Τα φύλα 
στη  λογοτεχνία της Α΄Λυκείου».
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T

   διημερίδα

Την Πέμπτη 27 και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014, οι μαθήτριες και οι μαθη-
τές της Β΄ τάξης του Λυκείου Ηρακλείου, με την εποπτεία της καθηγήτριάς τους Μαρίας 
Χρόνη, οργάνωσαν Διημερίδα – Αφιέρωμα στην Βυζαντινή Ιστορία με θέμα: «Η καθη-
μερινή ζωή στο Βυζάντιο».

Η διημερίδα περιελάμβανε παρουσιάσεις των 12 εργασιών που προέκυψαν από την 
έρευνα, την οποία πραγματοποίησε με μεγάλη συνέπεια και έντονο ιστορικό ενδιαφέρον 
το σύνολο των μαθητών της Β΄ Λυκείου για τρεις μήνες. 

Βυζαντινής Ιστορίας

ιστορικά
δρώμενα02

Την πρώτη ημέρα την 
έναρξη των εργασιών 
της διημερίδας έκανε ο κ. 
Σταύρος Αρβανιτόπου-
λος, Διδάκτωρ Αρχαιο
λογίας του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών και Πρόεδρος 
του Συλλόγου Φίλων 
της Μεγάλης του Γένους 
Σχο λής, με μία εξαιρετικά 
ενημερωτική παρουσίαση 
της ιστορίας και της σύγ-
χρονης πραγματικότητας 
της Πατριαρχικής Μεγά-
λης του Γένους Σχολής. 

Το θέμα της παρουσίασης 
ήταν: «Η Μεγάλη του Γέ-
νους Σχολή. 560 χρόνια 
από την ίδρυσή της».

Την δεύτερη ημέρα την 
έναρξη των εργασιών 
έκανε ο διεθνούς φήμης 
βυζαντινολόγος, κ. Ταξι-
άρχης Κόλιας, Καθηγητής 
του Βίου και του Πολιτι-
σμού των Βυζαντινών στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
στον τομέα Βυζαντινής 
Φιλολογίας και Διευ-
θυντής του Ινστιτούτου 
Ιστορικών Ερευνών του 
Εθνικού Ιδρύματος Ερευ-
νών. Το θέμα της ομιλίας 
του ήταν: «Οι βυζαντινές 
σπουδές στην Ελλάδα και 
διεθνώς».

Τις ομιλίες ακολούθη-
σαν πολύ ενδιαφέρουσες 
συζητήσεις με πλούσιες 
και ενδιαφέρουσες απορί-
ες και παρατηρήσεις των 
μαθητών. 

Οι ομιλητές παρακoλού-
θησαν ακολούθως ένα 
μεγάλο μέρος των παρου-
σιάσεων των ερευνητικών 
εργασιών των μαθητών. 
Παρόντες στην εκδήλωση 
ήταν και τις δύο ημέρες οι 
Διευθύντριες του Λυ-
κείου και του Γυμνασίου 
Ηρακλείου, καθηγητές, οι 
μαθητές της Β΄ Γυμνασί-
ου, που παρακολούθησαν 
την ομιλία του κ. Αρβα-
νιτόπουλου, μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ελληνικής Παιδείας. 
Τα θέματα και η δουλειά 
των παιδιών εντυπωσία-
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Λύκειο Ηρακλείου

σαν όλους τους παρευρισκο-
μένους.

Συνοπτικά τα θέματα που 
επεξεργάστηκαν τα παιδιά 
με την εποπτεία της καθηγή-
τριάς τους ήταν με την σειρά 
που παρουσιάστηκαν: 

1. Το «Ιερόν Παλάτιον», 
από τις μαθήτριες Ασπασία 
Κυριαφίνη, Κατερίνα Κω-
τσάκη και Δήμητρα Χαβά-
τζα.

2. Τα επαγγέλματα στο 
Βυζάντιο, από τις μαθήτριες 
Κατερίνα Βούρτση, Δήμη-
τρα Γεωργάκη, Μερόπη Ξυ-
ραφά και Μαρία Κρητικού.

3. Η ιατρική και το επάγ-
γελμα του ιατρού στο Βυ-
ζάντιο. Ιατρική και λευκή 
μαγεία στους βυζαντινούς 

χρόνους, από τους μαθητές 
Νίκο Μάργο, Δημήτρη Πα-
παναστασίου και Δημήτρη 
Ορφανίδη.

4. Όνειρα και ονειροκρι-
τικά κείμενα στο Βυζάντιο, 
από τον Στέλιο Οικονόμου.

5. Η διατροφή στο Βυ-
ζάντιο, από τις μαθήτριες 
Γλυνού Δήμητρα, Ισάκο-
γλου Μαρία και Αντωνίου 
Μαριάννα. 

6. Ο πόλεμος, τα όπλα και 
τα στρατιωτικά θέματα στο 
Βυζάντιο, από τους μαθητές 
Κωνσταντίνο Μπρακού-
λια, Γιώργο Λύρα, Αντώνη 
Τσιούμα και Μανώλη Σο-
φρά. 

7. Η ενδυμασία στο Βυζά-
ντιο, από την Χρύσα Κα-

ραπαναγιώτη και την Έφη 
Φραϊδάκη.

8. Η θέση της γυναίκας στο 
Βυζάντιο, από την Φωτεινή 
Γαλλή και την Κατερίνα 
Κίτσα.

9. Η βυζαντινή τέχνη. 
Κοσμική ζωγραφική και 
Αγιογραφία, από τον Ιάσονα 
Θεοδωρόπουλο και τον Ανα-
στάσιο Τέρπου.

10. Η εκκλησιαστική και η 
κοσμική μουσική στο Βυ-
ζάντιο. Η βυζαντινή υμνο-
γραφία, από τον Αριστείδη 
Βερυκάκη, τον Δημήτρη 
Γεωργόπουλο και την Κλεο-
πάτρα Ζκέρη.

11. Η αστρονομία στο 
Βυζάντιο, από τις μαθήτριες 
Αναστασία Γκεζερλή, Δήμη-
τρα Κουβαρά και Κατερίνα 
Κουκλάκη.

12. Θρύλοι και δημοτικά 
τραγούδια για την άλωση της 
Πόλης, από τις μαθήτριες 
Κωνσταντίνα Λυμπεροπού-
λου, Κατερίνα Παπαγιαννο-
πούλου και Μυρτώ Σαντορι-
ναίου.

Στα πλαίσια της έρευνας για την βυζαντινή ιστορία που πραγματοποίησαν οι μα-
θήτριες και οι μαθητές της Β΄ Λυκείου, οργανώθηκε εκπαιδευτική εκδρομή στην κα-
στροπολιτεία του Μυστρά, στις 14 Φεβρουαρίου 2014. Τα παιδιά ξεναγήθηκαν στο 
σύνολο των μνημείων από την καθηγήτρια που συντόνισε όλα τα στάδια της έρευ-
νας, Μαρία Χρόνη, διδάκτορα Βυζαντινής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.



22 περιοδικο Δρόμός

Τ ο 2014 συμπληρώνονται 560 χρόνια από την 
ίδρυση της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους 
Σχολής στην Κωνσταντινούπολη από τον 

πρώτο με τά την άλωση Οικουμενικό Πατριάρχη 
Γεώργιο Γεννάδιο Σχολάριο.

Η Σχολή υπήρξε το κέντρο της ελληνοχριστιανι-
κής παιδείας καθ’ όλη την διάρκεια της τουρκοκρα-
τίας και η προσφορά της στον νεώτερο Ελληνισμό 
είναι ανεκτίμητη, καθώς μέσω των δασκάλων και 
των μαθητών της διατήρησε την ορθόδοξη πίστη, 
την ελληνική γλώσσα και την παιδεία στους σκοτει-
νούς χρόνους, που το έθνος ήταν υπόδουλο στην 
Οθωμανική αυτοκρατορία. 

Σήμερα η Μεγάλη του Γένους Σχολή έχει περί-
που 50 μαθητές ελληνικής καταγωγής και το έργο 
που εξακολουθεί να συντελείται με την ενίσχυση 
του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως είναι υψί-
στης εθνικής και θρησκευτικής σημασίας.

Το 2004 ιδρύθηκε στην Αθήνα ο «Σύλ  λογος Φί 
λων της Πατριαρχικής Με  γάλης του Γένους  Σχο 
   λής» με βασικό σκοπό την παροχή ηθικής,  υλικής 
και κάθε άλλης μορφής συνδρομής και υποστή
ριξης του έργου της Σχολής. Επιπλέον ο Σύλλο γος 
αποβλέπει στο να προβάλλεται η  ιστορική πορεία 
της Σχολής, καθώς και της σημερινής προσφοράς 
της. 

Με αφορμή τον εορτασμό των 560 χρόνων από 
την ίδρυση της Μεγάλης του Γένους Σχολής, ο 
«Σύλλογος Φίλων της Πατριαρχικής Μεγάλης του 
Γένους Σχολής» αποφάσισε την ίδρυση ενός ευ-
ρύτερου δικτύου υποστήριξης του έργου της, στο 
οποίο να συμμετέχουν σχολεία και εκπαιδευτικοί 
φορείς. Το Γυμνάσιο και Λύκειο Ηρακλείου αποδέ-
χθηκαν την πρόσκληση και όρισαν εκπροσώπους 
μαθητές της Β΄ τάξεως Γυμνασίου και αντίστοιχα 
τους μαθητές της Β΄ Λυκείου ώστε να εκπροσωπή-
σουν τα σχολεία μας στο Δίκτυο Υποστήριξης της 
Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής. 

Στο Δίκτυο συμμετέχουν μέχρι σήμερα 20 σχο-
λεία, ιδιωτικά και δημόσια, κυρίως από την Αθή-

να, αλλά και από άλλες πόλεις της Ελλάδος. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι τα σχολεία μας έχουν παράδοση 
στην υποστήριξη του έργου της Μεγάλης του Γέ-
νους Σχολής, καθώς στο παρελθόν είχαν προσφέ-
ρει υποτροφίες σε αριστούχους μαθητές της. 

Οι μαθητές – εκπρόσωποι του Δικτύου Υποστή-
ριξης ενημερώθηκαν εκτενώς για την ιστορία της 
Σχολής και την σημερινή της προσφορά από τον 
κ. Σταύρο Αρβανιτόπουλο, Διδάκτορα Αρχαιολο-
γίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρο του 
Συλλόγου Υποστηρικτών της Μεγάλης του Γένους 
Σχολής, κατά την έναρξη της διημερίδας – αφιερώ-
ματος στην Βυζαντινή Ιστορία, που διοργάνωσαν 
οι μαθητές της Β΄ Λυκείου, την Πέμπτη 27 Φεβρου-
αρίου.

Ακολούθως αποδεχόμενοι την ευγενική πρό
σκλη     ση των εκπαιδευτηρίων Δούκα συμμετείχαν σε 
κοι νή συνάντηση των περισσότερων  σχολείων που 
μετέχουν στο Δίκτυο, γνωρίστηκαν μεταξύ τους και 
συμμετείχαν σε δρώμενα προς τιμήν της Μεγάλης 
του Γένους Σχολής.

Στις 30 Μαρτίου οι μαθητές – εκπρόσωποι του 
Δικτύου Υποστήριξης συμμετείχαν σε ημερίδα με 
θέμα: «Η Μεγάλη του Γένους Σχολή: 560 χρόνια 
από την ίδρυσή της», στην αίθουσα τελετών του 
Πο λεμικού Μουσείου, η οποία πραγματοποιήθηκε 
υπό την αιγίδα της Ακαδημίας Αθηνών, του  Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών και του  Συλλόγου Φίλων 
της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής.

Στα πλαίσια της επετείου της ιδρύσεως της Σχο
λής διοργανώνεται μαθητική ημερίδα στον χώρο
της Σχολής στην Κωνσταντινούπολη στην  ο ποία
θα συμμετέχουν από κοινού οι μαθητές της και οι 
 μαθητές που συμμετέχουν στο Δίκτυο  Υποστή 
ριξης. Έτσι θα δοθεί η ωραία και συγκινητική ευ
καιρία να γνωριστούν τα παιδιά μεταξύ τους αλλά 
και τα  Ελληνόπουλα από την Ελλάδα να επισκε-
φθούν και να ξεναγηθούν στον ιστορικό χώρο της 
Σχολής και στην Πόλη των Πόλεων, την Κωνστα-
ντινούπολη.

Δίκτυο της Μεγάλης του Γένους Σχολής
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Γυμνάσιο και Λύκειο Ηρακλείου

Γυμνάσιο Ηρακλείου



TΤα Χριστούγεννα του 2013 και το Πάσχα του 2014, με πρωτοβουλία της Διεύ-
θυνσης του Γυμνασίου Ηρακλείου, άνοιξε δίαυλος επικοινωνίας του σχολείου 
μας με τα σχολεία της Πόλης, της Βλάγκας και της Πριγκήπου, με προσφορά χρι-
στουγεννιάτικου και πασχαλινού υλικού, βιβλίων και DVD με εκπαιδευτικό υλικό.

Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές επισκέψεις 
στα σχολεία της Πόλης

Η πρώτη αυτή εμπειρία υπήρξε συν-
αρ  παστική καθώς μας έφερε σε επικοι  -
νωνία με τους φάρους αυτούς της Ορ-
 θο δοξίας και του Ελληνισμού που φυ -
λάσσουν Θερμοπύλες. Έτσι και τα φε-
τι νά Χριστούγεννα και το Πάσχα συνε   -
χίστηκε η επικοινωνία μας με τα ελλη-
νικά σχολεία της Πόλης, της Βλάγκας 
και της Πριγκήπου. Οι μαθητές και οι 
μαθήτριες του Γυμνασίου, στα πλαίσια 
των ομίλων, με την καθοδήγηση των κα-
θηγητριών τους, Κατερίνας  Γιαννάτου, 
Αγγελικής Κωνσταντοπούλου, Σταυρού-
λας Καψάλη και  Χριστίνας Τζαμαλή, κα-
τασκεύα σαν χριστουγεννιάτικα στολί-
δια και δι ακοσμητικά, κάρτες και μικρά 
δώρα για τους  μαθητές των σχολείων 
της  Πόλης. Το Πάσχα κατασκεύασαν 
όμορφες λαμπάδες και δώρα με τον ίδιο 
 προορισμό, τα οποία εντυπωσίασαν 
τους μικρούς μαθητές. Οι δασκάλες των 
σχολείων κ. Δέσποινα Βασιλειάδου και 
κ. Α    γνή Νικολαΐδου καθώς και οι μαθη-
τές έ    στειλαν στο σχολείο μας  θερμές ευ-
χαριστίες.

Το Πάσχα εστάλησαν πασχαλινά δώρα 
και λαμπάδες και στο Δημοτικό σχολείο 
της Ίμβρου, που λειτούργησε φέτος για 
πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια.

Την μεγαλύτερη συγκίνηση, όμως, 
προ     κάλεσε η επικοινωνία των μαθητών 
μας με τα παιδιά του σχολείου της Βλά-
γκας μέσω Skype, τις παραμονές των 
Χριστουγέννων. Αν  ταλλάξαμε ευχές και 
τραγουδήσαμε αμφότεροι τα Κά λαντα. 

Η δασκάλα του Δημοτικού σχολείου 
Βλά γκας κ. Δέσποινα Βασιλειάδου, που 

ξε  κίνησε την παιδαγωγική της σταδιο-
δρομία από τα σχολεία της «Ελληνικής 
Παιδείας», επισκέφθηκε τα σχολεία μας 
στο Ηράκλειο για να ευχαριστήσει για 
την όμορφη επικοινωνία που έχουμε κα-
θιερώσει με τα σχολεία της Πόλης. Μί-
λησε στα παιδιά του Νηπιαγωγείου για 
την Κωνσταντινούπολη και τους έδειξε 
στο χάρτη που βρίσκεται. Στο Δημοτικό 
μετέφερε στους μαθητές την συγκίνηση 
και τα ανείπωτα αισθήματα που νοιώθει 
ένας έλληνας δάσκαλος όταν μαθαίνει 
στους μαθητές του την ελληνική γλώσ-
σα κάτω από τον ίσκιο της Α    γιά-Σοφιάς. 
Μεταξύ των άλλων εί  πε χαρακτηριστι   κά: 
«Εμείς εκεί, σε αυτήν την μικρή γω νιά 
της ιστορικής  χερσονήσου, οι μαθητές, 
οι δάσκαλοι και η ελληνική κοινότητα 
της Βλάγκας, αγωνιζόμαστε να κρατή-
σουμε την ρωμαίικη  παράδοση, μιλάμε 
ρωμαίικα, τραγουδά με  ελληνικά, ανά-
βουμε τα καντηλάκια μας και περιμέ-
νουμε τα Χριστούγεννα». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον προαύλιο 
χώρο του σχολείου της Βλάγκας δεσπό-
ζει ο Ιερός Ναός των Αγίων Θεοδώρων, 
η παρουσία του οποίου ενδυναμώνει 
πνευματικά το προσωπικό του σχολείου 
που προσπαθεί καθημερινά να καλλιερ-
γήσει την ελληνορθόδοξη παι δεία στο 
πολίτικο περιβάλλον. 

Ελπίζουμε να βιώσουμε και στο μέλ-
λον τέτοιες στιγμές συγκίνησης και νο-
σταλγίας, καθώς το επόμενο σχολικό 
έ    τος τα παιδιά από τα σχολεία αυτά θα 
είναι μαθητές της Μεγάλης του Γένους 
Σχολής.

02

Στέλλα Ιωάννου - Αμερινού

Νοσταλγικά συναπαντήματα

στου Βοσπόρου τ’ αγιονέρια

23περιοδικο Δρόμός
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Γυμνάσιο Ηρακλείου



Σε μια εποχή που όλοι και 
ιδίως οι νέοι αναζητούν πρότυπα, 
η μορφή του Αγίου Κοσμά έχει 
πολλά να μας διδάξει. Γι’ αυτό και 
σκεφτήκαμε η φετινή επέτειος 
της εθνικής μας παλιγγενεσίας 
να είναι ένα μικρό αφιέρωμα στη 
σεπτή του μνήμη, με αφορμή μάλι-
στα τα τριακόσια χρόνια από τη 
γέννησή του. 

24 περιοδικο Δρόμός

στον 
Εθναπόστολο 

Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό
Η ζωή του

Ο Άγιος Κοσμάς γεννήθηκε στο 
Μέγα Δένδρο της Αιτωλοακαρνανίας. 
Μολονότι ήταν δύσκολο εκείνη την 
εποχή να μάθει κανείς γράμματα, οι 
γονείς φρόντισαν και έστειλαν τα δύο 
παιδιά τους να μορφωθούν. Ο Άγιος 
Κοσμάς, αφού σπούδασε σε τότε γνω-
στές σχολές της Αιτωλοακαρνανίας, 
γράφτηκε στην Αθωνιάδα Σχολή, στο 
Άγιο Όρος. Εκεί σπούδασε κοντά σε 
σοφούς επιστήμονες Θεολογία, Φιλο-
σοφία, Φυσικές Επιστήμες, Λογική και 
Ρητορική. Έμαθε την εβραϊκή, τουρκι-
κή και τη γαλλική και χρησιμοποιούσε 
άνετα τα κείμενα της αρχαίας ελληνι-
κής γλώσσας.

Όταν αποφοίτησε από την Αθωνι-
άδα Σχολή, έγινε μοναχός και ιερέας 
στη Μονή Φιλοθέου και έλαβε το 
ό    νο  μα Κοσμάς. Ζώντας με συνέπεια τη 
ζωή της Εκκλησίας, ένιωσε ότι ήθελε 
να βγει στον κόσμο και να στηρίξει 
τους Χριστιανούς της εποχής του στην 
Ορ θόδοξη πίστη. Οι τουρκοκρατούμε-
νοι Χριστιανοί διέτρεχαν τρεις κινδύ-
νους σοβαρότατους: α) τον βί   αιο 
εξι σλαμισμό, που οφειλόταν σε πι   έ-
σεις των Τούρκων, β) τον δόλιο προ-
σηλυτισμό, που οφειλόταν σε προπα-
γάνδα των Ρωμαιοκαθολικών και των 
προτεσταντών Ιεραποστόλων και 
γ) την κατάπτωση της εκκλησιαστικής 
ζωής και των ηθικών αξιών.

αφιέρωμα

02

Επίσημος Ιεροκήρυκας
Πονώντας ψυχικά γι’ αυτή την κατάσταση ο Άγιος, 

μετά από πολλή προσευχή, πηγαίνει στον Πατριάρχη 
Σεραφείμ τον Β΄, δηλαδή στον πνευματικό πατέρα του 
Ορθοδόξου Γένους και του εκθέτει την επιθυμία του 
ζητώντας τη συμβουλή του και την ευχή του. Ο Πα-
τριάρχης τού δίνει την ευχή του και τον διορίζει Ιερο-
κήρυκα ολόκληρου του τουρκοκρατούμενου Γένους.

Γι’ αυτό τον σκοπό πραγματοποιεί μέσα σε δέκα 
οχτώ χρόνια τρεις περιοδείες. Οι περιοδείες αυτές εί-
ναι οι εξής:

α) 1761-1763, β) 1763-1773, γ) 1774-1779. Κατά 
τη διάρκειά τους κυριολεκτικά οργώνει το Ορθόδοξο 
Γένος. Και στις τρεις περιοδείες κινδύνεψε, αλλά δεν 
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εγκατέλειψε τον αγώνα του. Κατά την πρώτη τον 
συνέλαβαν οι Τούρκοι. Αλλά οι Χριστιανοί της Αι-
τωλοακαρνανίας έκαναν έρανο, τους πλήρωσαν 
και τον απελευθέρωσαν. Τόσο πολύ είχε κερδίσει 
την αγάπη τους με τη δική του αγάπη.

Τη δεύτερη περιοδεία του εξ αιτίας της Ορλω-
φικής επανάστασης του 1770, αναγκάζεται να δι-
ακόψει και να επιστρέψει στο Άγιο Όρος. Δεν παύ-
ει όμως κι εκεί να διδάσκει τους μοναχούς, ενώ 
παράλληλα μελετά. Μετά την καταστολή των ορ-
λωφικών, το Πατριαρχείο τον καλεί για μια δύσκο-
λη αποστολή. Ο Σουλτάνος, επειδή φοβάται νέα 
επανάσταση, θέλει να μεταφέρει τους χριστιανούς 
από τη χερσόνησο της Κωνσταντινούπολης στα 
βάθη της Ασίας και παράλληλα να μετακινήσει 
Τούρκους στη χερσόνησο της Πόλης για εποικι-
σμό. Ο Πατριάρχης στέλνει τον Άγιο Κοσμά στον 
Σουλτάνο να μεσολαβήσει για να ματαιωθεί η ολέ-
θρια αυτή απόφαση. ΄Ηξεραν στο Πατριαρχείο ότι 
ο Σουλτάνος εκτιμούσε βαθύτατα τον Άγιο για την 
ανθρωπιά του. Ο Άγιος τα κατάφερε. Υποσχέθηκε 
στον Σουλτάνο να εξομαλύνει τις σχέσεις Χριστια-
νών και Τούρκων με τα κηρύγματά του και να φέ-
ρει ειρήνη. Ο Σουλτάνος τον εφοδίασε με φιρμάνι 
κι έτσι ξεκίνησε την τρίτη περιοδεία του. Βλέπουμε 
ότι ένας άνθρωπος του Θεού με την αγάπη του συ-
χνά κερδίζει όχι μόνο τους φίλους, αλλά και τους 
εχθρούς της πίστεως.

Το μαρτύριο
Η τρίτη περιοδεία του σημαδεύεται από μια πε-

ριπέτεια δολοφονίας εναντίον του από τους Βενε-
τούς και καταλήγει με το μαρτυρικό του θάνατο 
στις 24 Αυγούστου 1779, στο χωριό Κολικόντασι 
της Β. Ηπείρου από τους Τούρκους με  απαγχονι-
σμό. Αιτία του θανάτου του ήταν οι Εβραίοι της πε-
ριοχής, που συκοφάντησαν τον Άγιο στους Τούρ-
κους γιατί έθιγε τα οικονομικά τους συμφέροντα. 
Οι Εβραίοι δούλευαν την Κυριακή ως έμποροι στα 
παζάρια. Ο Άγιος προέτρεπε τους ακροατές του να 

μην εργάζονται την Κυριακή και να μην πηγαίνουν 
στα παζάρια των Εβραίων τη μέρα αυτή, αλλά να 
ξεκουράζονται και να εκκλησιάζονται, όπως θέλει 
ο Θεός από τους Χριστιανούς. Μετά τον απαγχο-
νισμό οι Τούρκοι πέταξαν το σώμα του Αγίου μας 
στον κοντινό ποταμό Άψο. Οι Χριστιανοί το βρή-
καν και το κήδεψαν με τιμές. 

Αυτή είναι η ζωή του Αγίου μας, ο οποίος από 
πολύ νωρίς αναγνωρίστηκε από τους Χριστιανούς 
της Εκκλησίας μας ως Ιερομάρτυρας, Ισαπόστολος 
και Διδάσκαλος του Γένους. Είναι Ιερομάρτυρας 
διότι είναι Ιερέας ο οποίος μαρτύρησε, δηλαδή 
έ   δωσε τη ζωή του, επειδή αγάπησε τον Χριστό 
και τους ανθρώπους. Είναι Ισαπόστολος, γιατί, ό  -
πως και οι Άγιοι Απόστολοι, κήρυξε το Ευαγγέλιο 
στους ανθρώπους, φρόντιζε να χτιστούν Εκκλησί-
ες και να δημιουργηθούν ζωντανές και οργανωμέ-
νες ενορίες, αντιμετώπιζε όσο πιο αποτελεσματικά 
μπορούσε τις ανάγκες των πιστών και άγγιζε τις 
καρδιές όλων των ακροατών του καλλιεργώντας 
τους την αγάπη του Χριστού μας. Είναι Δάσκαλος 
του Γένους, γιατί σε μια εποχή αμάθειας, απόγνω-
σης και ηθικής κατάπτωσης δίδαξε και στήριξε το 
Γένος και έχτισε σχολεία στοιχειώδους και ανώτε-
ρης εκπαίδευσης με πρωτοποριακό για την εποχή 
του πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο βάση ήταν η 
σωστή γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας, 
της Αγίας Γραφής, των Πατέρων της Εκκλησίας 
μας και των κειμένων της λατρείας μας.

Αξιοσημείωτο είναι και το χάρισμα της προφη-
τείας που τον διέκρινε, καθώς, όπως και οι προ-
φήτες της Π. Διαθήκης, ερμήνευε και κήρυττε το 
θέλημα του Θεού στους ανθρώπους και, όποτε ο 
Θεός το επέτρεπε, προέλεγε γεγονότα, που επα-
ληθεύτηκαν αργότερα. 

Ο Άγιος Κοσμάς είναι ένας από τους σημαντι-
κότερους Δασκάλους του Γένους μας. που ξεχω-
ρίζουν. Στο εθνοσωτήριο έργο του στηρίχτηκε. σε 
πολύ μεγάλο βαθμό, η εθνική και πνευματική ανα-
γέννηση του υπόδουλου Ελληνισμού

25περιοδικο Δρόμός

Λύκειο Μελισσίων



26 περιοδικο Δρόμός

«25 Μαρτίου 1821. Η αρχή μιας ένδοξης επανάστασης, ο δυνατός αγέρας που έφερε την ελευθερία 
στην πονεμένη Ελλάδα. Στα πλαίσια της επετείου αυτής της Επανάστασης που απελευθέρωσε τη 
σκλαβωμένη Ελλάδα από τον ζυγό των Τούρκων, έγινε και η σχολική γιορτή μας την οποία αφιερώ-
σαμε στη σε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ’21, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.

Τη διοργάνωση της γιορτής ανέλαβε η τάξη μας, η Γ΄ Γυμνασίου. Όλοι μας  ενθουσιασμένοι περι-
μέναμε με ανυπομονησία να πάρουμε τον ρόλο μας στο θεατρικό. Άλλος ήταν ο Παπαφλέσσας, άλλος 
ο Πετρόμπεης, άλλος ο Κολοκοτρώνης, άλλος ο Πλαπούτας, ο Αναγνωσταράς, ο Υψηλάντης...» (Α. 
Βούρτσης).

Η επιλογή μας να ασχοληθούμε με την προσωπικότητα του Γέρου του Μοριά δημιουργούσε υψηλές 
απαιτήσεις. Αλλά με θέληση, εργασία και συνεργασία πιστεύουμε ότι μπορέσαμε να «αναστήσουμε» 
τη μορφή του πρωταγωνιστή της Επανάστασης και των άλλων αγωνιστών. Τους είδαμε να ξεκινούν 
τον Αγώνα για τη Λευτεριά με αποφασιστικότητα, παραμερίζοντας προσωπικά στοιχεία και συμφέρο-
ντα. Αφουγκραστήκαμε τις δυνάμεις που φτέρωναν την ψυχή τους, δηλαδή τον πόθο της λευτεριάς, 
την αγάπη στην πατρίδα, τη βαθιά πίστη στον Θεό. Τους παρακολουθήσαμε στα ευφυή στρατηγικά 
τους σχέδια και σε κρίσιμες μάχες, όπως αυτή στα Δερβενάκια. Τους θαυμάσαμε για το μεγαλείο της 
ψυχής τους να αναγνωρίζουν τα λάθη τους και να υπομένουν την αδικία...

Η όλη εμπειρία διοργάνωσης της εκδήλωσης μάς φάνηκε συναρπαστική: 
• «Ήταν υπέροχο να αισθάνεσαι πως έχεις και εσύ ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα» (Γ. Μιχα-

λάκη).
• «Ευχαριστηθήκαμε δίνοντας ο καθένας τη μικρή “προσφορά” του στον Αγώνα...» (Β. Ορφανίδης)
• «Η προετοιμασία ήταν κουραστική, αλλά άξιζε! Όλοι δουλέψαμε και γι’ αυτό, πιστεύω, είχε 

καλό αποτέλεσμα» (Γ. Παπαδόπουλος).
• «Αρχικά στις πρόβες, βλέπαμε το βλέμμα της απογοήτευσης στην υπεύθυνη καθηγήτρια ώσπου 

αποφασίσαμε να την κάνουμε περήφανη... Προσωπικά άρχισα να παραμιλάω μπροστά στον καθρέφτη 
και να κάνω πρόβες... Νομίζω πως τα καταφέραμε!» (Ι. Μάρκου).

Η σύμπνοια και ο αλληλοστηριγμός αποτελούν μέρος των υπέροχων αναμνήσεών μας: 
• «Κάθε φορά που κοίταζα τους συμμαθητές μου, ένιωθα τους παλμούς τους και το άγχος τους, 

ακόμα και την αγωνία από τη φωνή τους...» (Β. Κωνσταντινίδη).
• «Ο ένας βοηθούσε τον άλλο όσο μπορούσε και όπως μπορούσε...» (Κ. Γερμανάκου).

Τα παιδιά που υποδύθηκαν τους ρόλους των αγωνιστών ομολογούν ότι ένιωσαν μεγά-
λη τιμή και περηφάνια, γι’ αυτό και προσπάθησαν να ανταποκριθούν στην ευθύνη που ανέλα-
βαν.«Ήταν τιμή μου που έπαιζα τον ρόλο ενός τόσο μεγάλου ήρωα, του Κολοκοτρώνη» (Λ. Λαμπίδης). 

στον
θρυλικό γέρο

του Μοριά

      αφιέρωμα        
25 Μαρτίου

       
         

       Εορτή 

Στόν απόηχο τῶν εντυπώσεων
Ἀναζητώντας τόν Ἕλληνα



27περιοδικο Δρόμός
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«Ήταν απίστευτο το πώς έβλεπα τους συμμαθητές μου σιγά-σιγά να γίνονται ένα 
με το ρόλο τους και να μπαίνουν στο κλίμα της Επανάστασης» (Δ. Λύρα). «Είχαν 
μπει στο ρόλο τους, ζούσαν την κάθε στιγμή και λέξη» (Ε. Φωτοπούλου).
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Τι μας άφησε αυτή η γιορτή; 
• «Μας έφερε ως τάξη πιο κοντά...» (Ι. Αλεξίου).
• «Ήταν ένας πιο ωραίος και πιο απλός τρόπος να μάθουμε Ιστορία...» (Μ. Αλεξανδράκη)
• «Τώρα ξέρω. Ξέρω γιατί πολέμησαν, γιατί πέθαναν, γιατί τιμούμε τους ήρωες, γιατί τους χα-

ρακτηρίζουμε ήρωες...» (Χρ. Αθανασοπούλου).
• «Μας έμαθε... πως ο καθένας πρέπει να παραμερίζει το προσωπικό συμφέρον μπροστά στο κοινό 

καλό» (Α. Δεδούση)
• «Κατάλαβα καλύτερα τις θυσίες που έκαναν οι ήρωες...» (Αντ. Παπαπαύλου).
• «Ένα συμπέρασμα που μου άφησε η γιορτή είναι να μην τα παρατάω ποτέ, όπως και οι Έλληνες 

δεν παραιτήθηκαν από τον αγώνα για Ελευθερία» (Μ. Σακελλαρίδη)
• «Κατάλαβα ότι παρά τα εμπόδια που θα έχει να αντιμετωπίσει η Ελλάδα, πάντα θα επιβιώνει 

και θα τα ξεπερνά, αρκεί να είναι ενωμένη, όχι διχασμένη» (Β. Σταματουλάς).

Η εθνική περηφάνεια και αυτοσυνειδησία ήταν ό,τι κυριάρχησε στην καρδιά όλων μας:
• «Έλληνες! Ναι. Είμαστε Έλληνες. Άργησα λίγο να το συνειδητοποιήσω. Η αλήθεια είναι πως 

με την εικόνα που τελευταίως έχουμε δώσει στον κόσμο δεν ήμουν περήφανη για την καταγωγή μου. 
Τεράστιο λάθος. Γιατί μπορεί τώρα να μην βρισκόμαστε στην καλύτερη σελίδα της ιστορίας μας, 
όμως, αν γυρίσουμε πίσω, στις σελίδες του 1821, θα καταλάβουμε όλοι πως είμαστε τυχεροί που 
λεγόμαστε Έλληνες. Προσωπικά, το κατάλαβα αυτό μέσα από την εκδήλωση που ανέλαβε η τάξη 
μου, για την 25η Μαρτίου 1821. Για την Επανάσταση. Και ο ήρωας που επιλέξαμε να τιμήσουμε; Ο 
Γέρος του Μοριά. 

Νομίζω καταφέραμε να συγκινήσουμε το κοινό μας, με τα λόγια και τα έργα του. Μα πρώτα από 
όλα συγκινηθήκαμε εμείς οι ίδιοι! Ουσιαστικά η εκδήλωση αυτή ήταν ένα πολύ ευχάριστο μάθημα 
ιστορίας. Μάθαμε περίπου πώς ζούσαν τότε πώς πολεμούσαν, πώς φέρονταν. Στο θεατρικό ήμουν 
κάποια πολύ γενναία καπετάνισσα, η Σταυριάννα Σάββαινα. Όχι ιδιαίτερα γνωστή, όμως δεν με ενό-
χλησε καθόλου αυτό. Από ό,τι κατάλαβα χρειαζόμουν αυτόν τον ρόλο, ώστε να νιώσω επιτέλους πως 
το να είσαι Έλληνας ή Ελληνίδα δεν είναι ντροπή. Το γεγονός ότι στο θεατρικό έπρεπε να φωνάξω και 
να συμπεριφερθώ με μάλλον σκληρό τρόπο, μου θύμισε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο ψεύτες πολιτικοί 
και προβλήματα, αλλά είναι και αντρειωμένοι άνθρωποι, ήρωες!

Χαίρομαι πάρα πολύ που η τάξη μου ανέλαβε την εκδήλωση αυτή. Όλοι μάθαμε από κάτι και-
νούριο και συνειδητοποιήσαμε πράγματα που ξέραμε, ίσως όμως δεν θέλαμε να τα πιστέψουμε. Ή 
μάλλον, να πω καλύτερα, δεν μας άφηναν να τα πιστεύουμε. Είμαστε όντως, απόγονοι μιας αθάνατης 
γενιάς! Κι όσοι ακόμα ντρέπεστε για την καταγωγή σας, ένα μόνο πράγμα μπορώ να σας πω: Διαβά-
στε Ιστορία! Θα καταλάβετε!» (Μαριάννα Στάμου).
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Σ υνέχισα να ανηφορίζω το πέτρινο σοκάκι 
που θα με ανέβαζε στο ξωκλήσι του Άι-
Λια… Άκουσα από μακριά την καμπάνα να 

χτυπάει… Πίσω μου η θάλασσα έπαιρνε χιλιάδες 
χρώματα κάτω απ’το φως του ήλιου, που έτρεχε 
να κρυφτεί στις βουνοκορφές… Τα πέτρινα αρχο-
ντικά δίπλα στα ασπρογάλαζα ταπεινά σπιτάκια 
αφουγκράζονταν την ομορφιά της φύσης… Και 
εκεί μέσα σ’όλα, το εκκλησάκι μου περιτριγυρι-
σμένο από δέντρα αγνάντευε το πέλαγος! Μπήκα 
μέσα και άναψα ένα κερί. Με το πέρας του εσπε-
ρινού πήγα να μιλήσω στην ηλικιωμένη κυρία 
που τα σπίτια μας γειτονεύουνε… 

-Καλώς την.
-Καλησπέρα, γιαγιά, τι κάνετε;
-Δόξα τω Θεώ. Εσύ γιαβρούμ…
-Καλά είμαι, πέρασα από εδώ πριν κατέβω στη 

Χώρα…
–Δε θα έρθεις από το σπίτι για λίγο;
Δε το σκέφτηκα και πολύ, η παρέα της κυρά-

Σμαραγδής ήταν πάντα ευχάριστη κι έτσι βρέθη-
κα καθισμένη στον αναπαυτικό καναπέ με τα 
μπουζένια μαξιλάρια.

-Πάρε παιδί μου, μου ‛πε και απόθεσε μπρος 
μου γλυκό του κουταλιού και ένα ποτήρι  δρο σε ρό 
νε   ρό. Ύστερα κάθισε δίπλα μου και άρ  χισε να μου 
μι λάει… Αν ξεκίναγε, δεν  πρόφθανες να τη στα μα-
τή σεις· όμως εμένα μου άρεσε ο  ατελείωτος μο-
νόλογος-διάλογός της αφού προτίμησα να απο-
λαύσω το γλυκό νεραντζάκι που μου προσέφερε 
προηγουμένως… Και πράγματι, έβαλε μπρος για 
άλλη μια φορά τη χιλιοειπωμένη ιστορία της, που 
με κάθε αφορμή επαναλάμβανε, ίσως για να ελα-

φρώσει την καρδιά της… Ποιος ξέρει;
–Που λες μάτια μου, στον Πόντο τότες  γίνονταν 

μεγάλες καταστροφές από τους Τσέτες, που κα-
κό χρόνο να΄χουν. Εδώ και εκεί σε διάσπαρτα 
χωριά έσφαζαν, έκλεβαν, ατίμωναν, έβαζαν φω-
τιά και έπειτα εξαφανίζονταν... Είχαν βαλθεί να 
ξεκάνουν ό,τι ελληνικό στοιχείο είχε η  περιοχή. 
Σαν χθες το θυμάμαι, εκείνο το πρωί που ξυπνή-
σαμε για τελευταία φορά στο σπιτικό μας, στην 
Αμάσεια. Ήταν μεγάλο, πέτρινο και γύρω του α  -
πλώνονταν κήποι με κάθε λογής καλούδια… Τότε 
όμως τα λουλούδια είχαν μαραθεί και τα δέντρα 
έγερναν απότιστα… Η φτώχεια είχε τυλίξει στο 
μαύρο πέπλο της ολόκληρη την πόλη… Οι άν-
θρωποι κυκλοφορούσαν ξυπόλυτοι, πεινασμένοι, 
ντυμένοι με κουρέλια. Τον τελευταίο μήνα είχαμε 
κηδέψει πάνω από τριανταπέντε φίλους και συγ-
γενείς… Τέλος πάντων. Επιστρέφω στην αρχή… 
Μας σήκωσε η μάνα εκείνο το πρωί και μου φαι-
νόταν πως το πρόσωπο της είχε δύο καινούργιες 
αυλακιές κάτω από τα μάτια… Μας έστρωσε τρα-
πέζι με λίγο μουχλιασμένο τυρί και ένα ξεροκόμ-
ματο στον καθένα μας. Φάγαμε σιωπηλοί, γιατί 
ξέραμε πως αυτό έπρεπε να μας κρατήσει μέχρι 
το άλλο πρωί… Μετά σκορπίσαμε. Ο πατέρας με 
τα δύο μεγάλα μου αδέρφια ξεκίνησαν για τα 
χωράφια, εμένα με έστειλαν να παζαρέψω κάτι 
ασημένια κουταλάκια, η μάνα πήγε στο σπίτι των 
γονιών της να τους φροντίσει, μαζί με τη Μυρτού-
λα, το στερνοπαίδι μας… Ο άλλος μου ο αδερφός 
μετά από πολύ επιμονή ξέκλεψε χρόνο για να δει 
τους φίλους του… Κατά το μεσημέρι τη στιγμή 
που πίστευα πως βρήκα τον πελάτη που θα μας 

*της Γεωργύσας Μιχαλάκη
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Στο σεντούκι των αναμνήσεων

ΕΠΑΙΝΟΣ στον 4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό για την ιστορία των Ελλήνων του Πόντου 

ΕΠΑΙΝΟΣ στον 4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό για την ιστορία των Ελλήνων του Πόντου 

Στο σεντούκι των αναμνήσεων
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εξασφάλιζε το αυριανό φαγητό 
άκουσα από μακριά ποδοβολητά, 
όχλο και άγριες φωνές… Η κεντρι-
κή οδός της Αμάσειας γέμιζε σιγά-
σιγά κόσμο που έτρεχε αλαφιασμένος να γλιτώ-
σει. Έφυγα να προφτάσω να πάω στο σπίτι πριν 
προλάβουν να έρθουν οι Τούρκοι. Βρήκα το σπίτι 
ερμητικά κλειστό και τη μάνα με έναν μπόγο στο 
χέρι να κλειδώνει. Αφού έκανε το σταυρό της και 
την ακολούθησα και εγώ μηχανικά, μου είπε:

–Σμαράγδα μου, φεύγουμε, θα πάμε στην Τρα-
πεζούντα που θα μπορούμε να βρούμε περισσό-
τερη ασφάλεια, και με αγκάλιασε.

Ένας κόμπος στο στομάχι με έκανε άβουλη… 
Δεν αντέδρασα. Ύστερα έπιασε τη Μυρτούλα και 
εμένα και μας είπε να μην την αφήσουμε καθό-
λου, ό,τι και να γίνει. Βγαίνοντας στο δρόμο έκο-
ψα ένα γιασεμί από αυτό που αναρριχιόταν στο 
φράκτη… Το μύρισα… Θα μου θύμιζε για πάντα 
το σπίτι που γεννήθηκα… Ήμουν αρκετά ώριμη 
για να καταλάβω ότι ο δρόμος που παίρναμε 
δεν θα είχε επιστροφή… Σπρώχνοντας άτσαλα 
το πλήθος που συνέρρεε φτάσαμε στο σπίτι των 
παππούδων. Εκεί βρήκαμε δύο ηλικιωμένους, 
που είχαν αποφασίσει να μην εγκαταλείψουν 
τη γη που τους γέννησε. Βλέποντας η μάνα πως 
ήταν αμετάπειστοι, έσκυψε, τους ασπάστηκε και 
δέχτηκε τις ευχές τους. Έπειτα χωρίς χρονοτρι-
βή πήραμε την κατεύθυνση για τον ποταμό Ίρι, 
από όπου με βάρκα θα είχαμε τη δυνατότητα να 
βγούμε κοντά στην Σαμψούντα. Καθώς μπαίναμε 
στο κέντρο της πόλης αντικρίσαμε τους Τούρ-
κους, που είχαν βάλει ήδη φωτιά σε κτίρια και 
λυσ σασμένοι αρπάζανε γυναίκες, μαχαίρωναν 
άν δρες, έπνιγαν παιδιά, έκοβαν χέρια, πόδια… 
Η μητέρα μου ήταν προβληματισμένη. Κοιτούσε 
δεξιά και αριστερά μήπως αντικρίσει τον πατέ-
ρα, τους δύο της γιούς, τον Ανέστη της που είχε 
πάει να δει τους φίλους του. Η ίδια αγωνία είχε 
ζώσει και εμένα… Από δεξιά και αριστερά 
άκουγα “Παναγιά μου, σώσε μας!” ξαφνι-
κά ένας Τουρκαλάς, που να μην  λιώσουν 
ποτέ τα κόκκαλά του, έπεσε πάνω στη μά-
να, να της αρπάξει τη Μυρτώ. Τόση ώρα 
είχα κλείσει το στόμα μου, δεν έβγαζα ούτε 
άχνα, σαν να έπαιζα σε κάποιο φρικτό έργο 
βουβού κινηματογράφου. Τώρα όμως είχα 
την ανάγκη να μιλήσω, να κραυγάσω, να 
τσιρίξω για βοήθεια… Μάταιος ο κόπος. Η 
μάνα κείτονταν κάτω χτυπημένη και ο σιχα-
μερός εχθρός απομακρυνόταν με την άμοιρη 
Μυρτώ, που έσκουζε και φώναζε τη μαμά. 
Είχα χάσει τον κόσμο κάτω από τα πόδια μου. 

Έσυρα τη μαμά σε μια άκρη. Έσκυψα και ακού-
μπησα το αυτί μου στο στήθος της. Ησυχία, νε-
κρική γαλήνη. Ένιωσα ένα χέρι να μου αδράχνει 
τον ώμο. Ανατρίχιασα… Ήταν ένας ιερέας με αγα-
θά μάτια, που με κοίταζε στοργικά.

–Φύγε, κόρη μου, να σωθείς. Θα αναλάβω εγώ 
τη μητέρα σου…

Τον κοίταξα με ευγνωμοσύνη. Πήρα βιαστικά 
την ευχή του και χωρίς να γυρίσω να ρίξω μια 
ματιά πίσω χάθηκα μες στο πλήθος… Πόσο άκαρ-
δους μας κάνει ο πόλεμος! Ο καθένας θέλει να 
σώσει το τομάρι του. Καθώς σπρωχνόμουν με 
τον αναμαλλιασμένο κόσμο για να φτάσω… ΠΟΥ; 
Έκλεισα τα μάτια μου για μια στιγμή, οι κατάρες 
του πλήθους και τα ουρλιαχτά βούιζαν στα αυτιά 
μου· το πλήθος με παρέσερνε…»

Η κυρά-Σμαράγδα σταμάτησε… Την σταμάτη-
σαν τα δάκριά της! Όμως εγώ ήξερα τη συνέχεια 
από μια άλλη φορά… Τελικά έφτασε μετά από 
ταλαιπωρία πολλών ημερών στην Σαμψούντα. 
Εκεί συνάντησε καταστροφή και χαλασμό. Μαζί 
ως εκ θαύματος συνάντησε και ένα μπαούλο που 
κάποιος είχε μεταφέρει από το σπίτι της… Ποιος; 
Ποτέ δεν έμαθε… Στο κάτω-κάτω δεν την ένοιαζε. 
Μπορούσε να είναι ευχαριστημένη που έστω είχε 
σωθεί κάτι που θα ανάσερνε από τη μνήμη της 
όλους όσους αγάπησε…

Υ/Γ: Η κυρά-Σμαράγδα εδώ και τέσσερα χρόνια ανα-
παύεται ειρηνικά. Τις τελευταίες ημέρες της νόμιζε πως 
ήταν στην Αμάσεια, πως ζούσε εκεί! Δεν θελήσαμε να της 
στερήσουμε αυτή τη χαρά για αυτό συμμετείχαμε στο πα-
ραμύθι της… Στερνή επιθυμία έδωσε να κληρονομήσω το 
σεντούκι που σώθηκε την ημέρα της προσφυγιάς… Όταν 
πέρασαν οι σαράντα μέρες της κοίμησής της, το άνοιξα… 
Ένα σωρό κεντίδια, δαντέλες και πορσελάνινα σερβί-
τσια… Κάτω-κάτω βρήκα και μια ξεθωριασμένη Παναγία, 
κάτι φωτογραφίες με άγνωστα πρόσωπα, ένα αποξηρα-
μένο λουλούδι, γιασεμί πρέπει να ήτανε, και ένα 
σκουριασμένο κλειδί… 
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Αναγνωστικό ημερολόγιο 
(αποσπάσματα) 

Στην τάξη και στο σπίτι διαβάσαμε και σχολιάσαμε αρκετά λογοτεχνικά κείμενα, περίπου σαράντα. Για πολλά από αυτά, κρατούσαμε αναγνωστικό ημερολόγιο. Είναι ωραία η διαδικασία να κρατάς αναγνωστικό ημερολόγιο. Ενθουσιάζεσαι ή απογοητεύεσαι… Συμπαθείς ή το αντίθετο τους ήρωες ανάλογα με τις πράξεις τους. Γίνεσαι ένα μαζί τους! 

τέχνη
του 

λόγου03

«Η φόνισσα
», Αλ. Πα

παδιαμάντη 

Διαβάζοντας την «Φόνισσα» του Παπαδιαμάντη 

εστίασα στην τραγικότητα της μορφής της, όπως 

άριστα την περιγράφει ο αξεπέραστος ηθογράφος 

και ψυχογράφος Παπαδιαμάντης! Τα συνεχή της 

σφάλματα από το μικρότερό της λάθος, το λανθα-

σμένα λογικό της συμπέρασμα (έτσι το νόμιζε), 

μέχρι τους φόνους, προσδίδουν πολύ έντονη 

τραγικότητα στην Χαδούλα. Αυτό μου προκά-

λεσε διάφορα συναισθήματα. Αρχικά δυσαρε-

στήθηκα έντονα, μόλις αντιλήφθηκα πως μια 

μικρή σκέψη θα την καταδίκαζε αιώνια. Κάθε 

φόνος και μια αγωνία, μήπως και μετανιώσει. 

Όταν τελικά αρχίζει να μετανιώνει, νοιώθω 

αισιόδοξα. Αρχίζω να χαίρομαι. Η διαδρομή 

της για το ησυχαστήριο ήταν η πιο αγχωτική 

της ζωής μου, ας μην ήταν και πραγματική. 

Όμως στο τέλος της διαδρομής της προς 

τον Άγιο Σώστη, πεθαίνει. Σε εκείνο το 

σημείο δεν ένοιωθα τίποτα. Είχα μείνει 

άφωνος. 
            Φ

ετάνης Στυλιανός Α2

Ακολουθούν αποσπάσματα από το αναγνωστικό ημερολόγιο και επιστολές 
(παραγωγή πρωτότυπου λογοτεχνικού υλικού).

Στα πλαίσια του μαθήματος της Νεοελλη-
νικής Λογοτεχνίας σύμφωνα με το αναλυτι-
κό πρόγραμμα της Α΄ Λυκείου, οι μαθητές 
διδάχθηκαν δύο ενότητες: «Τα φύλα στη Λο-
γοτεχνία» και «Παράδοση και  μοντερνισμός 
στη Νεοελληνική Ποίηση».

Έμφαση δόθηκε στους προτεινόμενους 
από το Υπουργείο Παιδείας στόχους, και ιδι-
αίτερα στην καλλιέργεια φιλαναγνωσίας και 
παραγωγή πρωτότυπου λογοτεχνικού λόγου 
(προσωπικών ερμηνειών των  παιδιών), τα ο  
ποία έγραψαν ημερολόγια, επιστολές, δια 
λόγους και θεατρικά, όλα πρωτότυπα. Στη 

συνέχεια δειγματοληπτικά θα παρουσια-
στούν κάποια αποσπάσματα από την παρου-
σίαση των ομαδικών εργασιών της Α΄ Λυ-
κείου, που αφορούν στη θεματική ενότητα: 
«Ηρωική και αντιηρωική στάση ζωής και από 
τα δύο φύλα». Η παρουσίαση των εργασιών 
τους έγινε στα πλαίσια εκδήλωσης με γενικό 
τίτλο «Με την Τέχνη του λόγου», που διορ-
γάνωσαν οι μαθητές με την συντονίστρια 
της εκδήλωσης και διδάσκουσα το μάθημα 
της Λογοτεχνίας στην Α΄ Λυκείου, κ. Ευαγγ. 
Κουσκουλή, στις 13/2/14, στο αμφιθέατρο 
του Λυκείου Ηρακλείου.
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Λύκειο Ηρακλείου
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«Ο γάμος το
υ Καραχμέτη»

,

Αλ. Πα
παδιαμάντη 

Μα τι άνθρωπος ήταν αυτή η Σεραϊνώ, η γυναίκα 

του Κουμπή! Την θαυμάζεις, την συμπαθείς και 

συγχρόνως εκπλήσσεσαι καθώς διαβάζεις το 

διήγημα. Ένιωσα συμπάθεια και θαυμασμό γι 

αυτή την γυναίκα. Είναι ο τεχνίτης Παπαδια-

μάντης με την άριστη ηθογραφία του που την 

παρουσιάζει έτσι , ή η  συμπεριφορά της τον 

 έκανε να δημιουργήσει αυτό το  αρι στούργημα; 

Το θεωρεί φυσικό (αφού αυτή δεν μπορεί να 

κάνει παιδιά), να καλοδεχτεί την καινούρια 

του γυναίκα και βοηθάει στο μεγάλωμα των 

παιδιών. Φαντάζει έξω από την ανθρώπινη 

φύση αυτή η συμπεριφορά της πλήρους 

υποταγής και της  ανιδιοτελούς αγάπης 

της! Γι αυτό στο τέλος ευωδίασαν τα 

λείψανά της! 

              
  Γιάνναρος Γιάννης Α1

«Η θυσία»,Ανδ. Καρκαβίτσα 
Τι εκπληκτική, η ηρωική μορφή του Γιάν-νη Γούναρη, στο διήγημα του Καρκαβίτσα, «Η θυσία». Ο άνθρωπος αυτός, με τη φο-βερή ψυχική πάλη, σε κάνει να κρατάς την ανάσα σου, μέχρι να δεις τι θα αποφασί-σει. Θα ειδοποιήσει τους Μεσολογγίτες ότι πρόκειται να τους επιτεθούν τη νύχτα των Χριστουγέννων οι Τούρκοι ή θα σκε-φτεί την οικογένειά του, που την κρατούν όμηρο οι εχθροί; Τελικά προτιμά να θυσια-στεί ο ίδιος μαζί με την οικογένειά του (τη γυναίκα του και τα δυο μικρά του παιδιά) παρά να θυσιάσει την ελευθερία της πα-τρίδας του. Μεγάλος πραγματικά! 

                            Κουτρίκη Άννα Α2
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Ανοιχτή επιστολή στους Ευρωπαίους εταίρους μας

Ο ι ηρωικές πράξεις ποτέ δεν είναι, λοιπόν, μάταιες. Ακόμα και αν ξεχνιούνται από τους 
ανθρώπους, δίνουν την δυνατότητα στους πρωταγωνιστές τους να κατακτήσουν την ηθική 

ανωτερότητα και παραμένουν για πάντα αθάνατες στην μνήμη της Ιστορίας, της παράδοσης και της 
κληρονομιάς του Έθνους.

Αντλώντας, λοιπόν, από αυτές επιχειρήματα, συντάξαμε δύο επιστολές προς τους εταίρους μας 
στην Ευρώπη, προσπαθώντας με τον δικό μας τρόπο να ανοίξουμε διάλογο με την επικρατούσα 
κατάσταση. Η αφορμή μάς δόθηκε από το κείμενο του Μακρυγιάννη: «Τέτοια φώτα έχουν…» που 
αναφέρεται στις αδικίες της Ευρώπης προς το ελληνικό έθνος.

Μποζίνη Χρυσαφούλα

τέχνη
του 

λόγου03

Λύκειο Ηρακλείου
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Ανοιχτή επιστολή στους Ευρωπαίους εταίρους μας

       Επιστολή πρώτη
Αγαπητοί Ευρωπαίοι
Αισθάνομαι την ανάγκη να γράψω αυτή την επιστολή, γιατί βλέπω ότι η στάση που κρατάτε απέ-ναντι στην Ελλάδα δεν είναι καθόλου σωστή και μας καταπνίγει το δίκαιο. Πρώτα-πρώτα, αυτό που σας ενδιαφέρει περισσότερο είναι το προσωπικό σας συμφέρον, τα όσον αφορά τη χώρα σας, στους τομείς της οικονομίας, της πολιτικής και της ηθικής ανταμοιβής. Αυτό φαίνεται από τις αποφάσεις που παίρνετε για την Ελλάδα, που δεν αποσκοπούν παρά μόνο στην ανάδειξη της χώρας σας και του οικονομικού της οφέλους και καθόλου μα καθόλου για το καλό της πατρίδας μου.Κοιτάζοντας την ιστορία μας, μπορείτε να διαπιστώσετε ότι και κατά τους βυζαντινούς χρόνους και κατά την τουρκοκρατία, ο Ελληνικός λαός «άγονταν και φέρονταν», ανάλογα με τις βλέψεις των Ευρωπαίων. Ακόμη και η Ελληνική απελευθέρωση θα γίνονταν νωρίτερα αν δεν υπήρχε το εμπό-διο των Ευρωπαίων. Αλλά και σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες και συνθήκες που γίνονταν ύστερα από τη λήξη των πολέμων, η Ελλάδα εδαφικά πάντα έπαιρνε μικρότερο μερίδιο, παρά το γεγονός ότι πολλά από τα εδάφη που διεκδικούσε, τα είχε «κερδίσει» με την γενναιότητα και το αίμα των Ελλήνων. Γιατί πάντα οι Έλληνες σε όλη την πορεία της ιστορίας τους, δεν είχαν τίποτα άλλο να επιδείξουν (οι λίγες εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα) παρά μόνο γενναιότητα, αυτοθυσία, πατριωτισμό και υψηλό ηθικό φρόνημα.Όλα αυτά τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον «Έλληνα» και τον ταυτίζουν με την εικόνα του «ήρωα», όπως είπε και ο Τσόρτσιλ «οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες», τα έχουν «εκ γενετής» μέσα τους, αλλά διδάσκονται από τους μεγάλους Έλληνες πνευματικούς πατέρες τους, όπως τον Πλάτω-να, τον Αριστοτέλη, το Σωκράτη, το Θεμιστοκλή, τον Λεωνίδα, τον Δημοσθένη και αμέτρητους άλ-λους! Όλη η ανθρωπότητα χρωστάει ευγνωμοσύνη για τον πολιτισμό, τα γράμματα και τις τέχνες με τα οποία άνοιξαν τον δρόμο οι Έλληνες και ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάτε αυτό που δημιούργησε αυτός ο λαός και την προσφορά του σε όλους. Γιατί παρότι μικρός αριθμητικά είναι μεγάλος σε πνεύμα και πάνω απ’ όλα σε ήθος.

Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να προστατεύετε και να βοηθάτε την Ελλάδα και να αγωνί-ζεστε αμερόληπτα και χωρίς σκοτεινά συμφέροντα για την δίκαιη αποκατάσταση της πατρίδας μου.
 Ένας Έλληνας

       Επιστολή δεύτερη

Φίλοι Ευρωπαίοι,
Εύκολα απευθύνετε κατηγορίες στους σημερινούς Έλληνες για τη θέση στην οποία έχουν περιέλθει. 

Αισθάνεστε ανώτεροι και ισχυρότεροι όμως η στάση σας απέναντί μας ήταν πάντοτε αρνητική, υπο-

κριτική, επηρεασμένη από τη διάθεση κατωτερότητας που σας προκαλεί η σύγκρισή σας με τον ελληνικό 

πολιτισμό. Δεν αμνηστεύουμε και τα όποια δικά μας λάθη, αλλά ο καλύτερος τρόπος για να τα διορ-

θώσουμε δεν είναι ο δικός σας.
Είμαστε ένας μικρός λαός με τεράστιο παρελθόν. Οι πρόγονοί μας έθεσαν τα θεμέλια αυτού του με-

γάλου πολιτισμού που εσείς αλλοιώσατε. Εμείς υπηρετήσαμε πάντα τον άνθρωπο και την αλήθεια, το 

ήθος και την αρετή παρά τις όποιες εξαιρέσεις. Εσείς ενδιαφέρεστε για το υλικό κέρδος και μεταχει-

ρίζεστε κάθε μέσο για να φτάσετε σε αυτό: το δόλο, την απάτη, την άθλια εκμετάλλευση. Βασίζεστε 

μόνο στο άτομο και στην ύλη. Αδιαφορείτε για την αρετή. Υποκρίνεστε τους φίλους και τους συμμά-

χους, αλλά τελικά το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να απομυζάτε τους λαούς και ιδίως αυτόν το λαό 

εδώ σε τούτη την άκρη της Μεσογείου.

Στηρίξατε σχεδόν πάντα τους εχθρούς μας, δεχτήκατε σε πολλές περιπτώσεις βοήθεια από μας, αλλά 

δείξατε αγνωμοσύνη. Αδικήσατε το λαό μας, αδιαφορήσατε για τα δικαιώματα του, συρρικνώσατε την 

Ελλάδα εδαφικά, πληθυσμιακά, οικονομικά.

Ακόμα και τον πολιτισμό της τον υποβαθμίσατε, υιοθετώντας τον και θέλετε τώρα να μας αφομοι-

ώσετε και να μας υποτάξετε.
Δεν έχετε δικαίωμα να μας υψώνετε το δάχτυλο, είστε ένοχοι!

Σαμπάνης Αντώνιος, Σκόνδρας Γεράσιμος
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Σε περιόδους κρίσεων, οικονομικών, κοινωνικών, αλλά κυρίως πνευματικών, έχουμε ανάγκη να 
στρεφόμαστε σε μορφές και φωνές που , με λόγο καίριο και αποκαλυπτικό, μας φανερώνουν, όχι 

μόνο τα τραύματα από τις άστοχες επιλογές μας, αλλά και το  πνευματικό ύψος που μπορούμε να 
κατακτήσουμε, όταν η πορεία μας εμπνέεται από αιώνιες αξίες και πανανθρώπινα ιδανικά.
Τέτοιες φωνές υπάρχουν πολλές και στο χώρο της ποίησής μας. Από τις πιο σημαντικές και αντιπρο-

σωπευτικές , είναι η φωνή του ποιητή Νικηφόρου Βρεττάκου. Του ποιητή «της ειρήνης, της αγάπης και 
του ανθρωπισμού», όπως τον αποκαλούν.

Ο Νικηφόρος Βρεττάκος γεννήθηκε το 1912 στις Κροκεές της Λακωνίας, έναν τόπο με ιδιαίτερο φυσικό 
κάλλος, που επέδρασε τόσο στην ψυχοσύνθεση, όσο και στην ποίησή του. Το 1929 εγκαταστάθηκε στην 
Αθήνα για σπουδές, που δεν πραγματοποίησε, λόγω της δύσκολης οικονομικής του κατάστασης. ́ Ασκησε 
διάφορα επαγγέλματα, αλλά η κύρια ασχολία του ήταν η ποίηση. «Στην ποίηση», γράφει ο ίδιος, «έδωσα 
την ψυχή μου. Και χωρίς να είμαι βέβαιος πως είμαι ποιητής, ξέρω τώρα πως δεν είμαι τίποτε άλλο». Έλα-
βε μέρος στον πόλεμο του ΄40 και στην Εθνική Αντίσταση. Εξέδωσε πολλές ποιητικές συλλογές, αλλά και 

πεζά έργα, τιμήθηκε δύο φορές με το Κρατικό Βραβείο Ποίησης, προτάθηκε 
για το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, και το 1986 έγινε μέλος της Ακαδημίας 
Αθηνών. 

Στις 4 Αυγούστου 1991 ο ποιητής άφησε την τελευταία του πνοή στην 
Πλούμιτσα της Λακωνίας, τον τόπο που τόσο πολύ αγάπησε και τραγούδη-
σε, αφήνοντάς μας παρακαταθήκη τα λόγια του:

  Το μικρό μου μονόγραμμα στου λινού 
  παιδικού σακακιού μου το πέτο: ΑΓΑΠΗ.
  Το μικρό μου μονόγραμμα στου γερον-
  ντικού μου παλτού το πέτο: ΑΓΑΠΗ.
 Το μικρό μου μονόγραμμα πάνω

    στην εντάφια πλάκα μου: ΑΓΑΠΗ
Αυτή την υψηλή ποιητική συνείδηση, αυτή την βαθιά ελληνική και ανθρώπινη φωνή, 

αποπειράθηκαν να γνωρίσουν πιο ουσιαστικά οι μαθητές μας της Β΄ Λυκείου με την επί-
βλεψη των καθηγητριών τους, Ευ. Κουσκουλή και  Παρ. Λούντου, με το αφιέρωμα που 

ετοίμασαν για τον ποιητή Νικηφόρο Βρεττάκο, το οποίο παρουσιάστηκε στο Αμφιθέατρο 
του Σχολείου μας, την Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014.
Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας, οι οποίες ασχολήθηκαν με θεματικές ενότητες 

της  ζωής και του έργου του ποιητή, που τις παρουσίασαν σε μορφή powerpoint και σε μορ-
φή video με μουσική επένδυση. Η παρουσίαση περιλάμβανε επίσης μελοποιημένη ποίηση του 

Νικηφόρου Βρεττάκου και δρώμενο, με απόσπασμα από το έργο του «Λειτουργία κάτω από την 
Ακρόπολη».
Η πρώτη θεματική ενότητα ήταν αφιερωμένη στα βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία του ποιητή, 

πλαισιωμένα από αποσπάσματα ποιημάτων του και την ποιητική του «Αυτοβιογραφία», ζωντανεμένη με 
εικόνες και μουσική.
Μια δεύτερη θεματική ενότητα είχε τίτλο: «Ο ποιητής για τη μητέρα του». Μελετώντας τα ποιήματα του Ν. 

Βρεττάκου διαφαίνεται η ιδιαίτερη αγάπη και τρυφερότητα που τρέφει ο ποιητής για τη μητέρα του. 
 Άλλαξε τη μπόλια της η μητέρα μου
 κι ετοιμάστηκε να πάει στην εκκλησία.

Γνωριμία με τον ποιητήΝικηφόρο Βρεττάκο
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 Καθαρή σαν αστέρι -παρ' όλα τα μαύρα της,
 κατεβαίνει ένα ένα τα σκαλοπάτια κοιτάζοντας
 ...την ευγένεια του ήλιου και τις άσπρες πορτοκαλιές.
 Δεν ξέρει η μητέρα μου τι είναι ο ήλιος. 
 Τον φαντάζεται αγάπη που ανατέλλει στον ουρανό.
Η τρίτη θεματική ενότητα ήταν αφιερωμένη σ’ έναν από τους βασικούς άξονες της ποίησης του Βρετ-

τάκου: στον άνθρωπο.
«Ήξερα πως δίχως τον άνθρωπο δεν είναι πλήρες του ήλιου το φως».
Ο Νικηφόρος Βρεττάκος είναι «ο ποιητής – μάρτυρας της εποχής μας. Η μεταφυσική αγωνία που φώ-

λιασε στα στήθη του αιώνα μας (του 20ού), η αλλοτρίωση του ανθρώπου, η σύγκρουση του καλού και 
του κακού, του όμορφου και του άσχημου, η ιστορική περιπέτεια του Νέου Ελληνισμού, έσκαψαν το 
πρόσωπό  και την ψυχή του».

Σ΄ ένα τέτοιο δραματικό εθνικό, αλλά και παγκόσμιο τοπίο ο Νικηφόρος Βρεττάκος θεωρεί ότι απο-
στολή του ποιητή είναι να μετατρέψει την πίκρα σε αγάπη, την ύψιστη δύναμη που δικαιώνει την ύπαρ-
ξη του ανθρώπου.

Ο Νικηφόρος Βρεττάκος μιλάει για τον άνθρωπο της ελευθερίας, της ευθύνης, της αλήθειας, της 
αγωνίας, του πόνου και προπαντός της αγάπης.

Και όπως εμφατικά λέει ο ίδιος:
 «Χρειάζεται διαρκής εγρήγορση, διαρκής επανάσταση κατά της βίας, επανάσταση αγάπης 

για το καλό του ανθρώπου»
 Το παιδί με τη σάλπιγγα
 Αν μπορούσες να ακουστείς
 θα σου έδινα την Ψυχή μου
 να την πας ως την άκρη του Κόσμου.
 Να την κάνεις περιπατητικό αστέρι,
 ή ξύλα αναμμένα για τα Χριστούγεννα
 Να την κάμεις ανθισμένη μηλιά
 στα παράθυρα των φυλακισμένων..
 Εγώ μπορεί να μην υπάρχω ως αύριο.
 Αν μπορούσες να ακουστείς
 θα σου έδινα την Ψυχή μου
 Να την κάνεις αγάπη!

  Γράμμα στον άνθρωπο της πατρίδας μου
      ...Μην με μαρτυρήσεις!
 Και προπαντός να μην του πεις πως μ’ εγκατέλειψεν η ελπίδα!
 Καθώς κοιτάς τον Ταΰγετο, σημείωσε τα φαράγγια
 που πέρασα. Και τις κορφές που πάτησα. Και τα άστρα
 που είδα. Πες τους από μένα, πες τους από τα δάκρυά μου,
 ότι επιμένω ακόμη πως ο κόσμος
 είναι όμορφος!  
Ο δεύτερος βασικός άξονας της ποίησης του Νικηφόρου Βρεττάκου είναι η σχέση του με τη Φύση και 

σ’ αυτήν ήταν αφιερωμένη η τέταρτη θεματική ενότητα του αφιερώματος και κυρίως στη σχέση του με 
το αγαπημένο του βουνό, τον Ταΰγετο και με τα λουλούδια.

«Ο Tαΰγετος ήταν το μεγαλοπρεπέστερο πράγμα που είδα, όταν παιδάκι πρωτάνοιξα τα μάτια μου, εκεί 
πάνω στην Πλούμιτσα [...] Κάποτε τον έβλεπα σαν ένα όραμα και υποσυνείδητα ήθελα να του μοιάσω. Τελικά 
έμεινε στη συνείδησή μου σαν κάτι ζωντανό και στις ώρες της μεγάλης μοναξιάς κουβέντιαζα μαζί του».

Έτσι ο Ταϋγετος εξελίσσεται σε έναν δια βίου συνομιλητή και καθοδηγητή του ποιητή σε μια πορεία 
που δεν μπορεί παρά να είναι ανοδική,  όπως το ύψος του βουνού ορίζει την ανάτασή του προς τον 
ουρανό.

Το βουνό είναι ο φίλος που τον εμπιστεύεται:
Λέω πως με καταλαβαίνεις, γέρο - παππού! 
Σε ποιον άλλο να μιλήσω μ’ αυτή μου τη σκοτωμένη φωνή, 
[...] 
σε ποιον άλλον, αγαθέ μου γέροντα, σε ποιον άλλον! 

Όσο για τα λουλούδια, ο ποιητής τα θεωρεί φίλους, αλλά και δασκάλους του:



«...Η παρουσία των λουλουδιών ήταν μια συμπαράσταση, ένα μέρος από τη συμπαρά-
σταση που έλαβα σ’ αυτό τον κόσμο. Πρέπει να τα καταγράψω στον κατάλογο των φίλων μου..» 

(Ημερολογιακές σημειώσεις) 
Τα λουλούδια είναι το άλλο ανοιχτό παράθυρο του ποιητή στον κόσμο. Μέσα από την ομορφιά και την 

αγνότητά τους βλέπει να αντανακλώνται όλες οι αξίες που ύμνησε με τη ζωή και το έργο του.
Αν με βλέπαν να στέκομαι
όρθιος, ακίνητος, μες
στα λουλούδια μου, όπως
αυτή τη στιγμή,
θα νόμιζαν πως
τα διδάσκω. Ενώ
είμαι εγώ που ακούω
κι αυτά που μιλούν.
Έχοντάς με στο μέσον
μου διδάσκουν το φώς. 

Το αφιέρωμα περιλάμβανε και αποσπάσματα από το μνημειώδες ποιητικό έργο του Βρεττάκου «Λει-
τουργία κάτω από την Ακρόπολη», που αποτελεί χαιρετισμό του ποιητή στην Ελλάδα και ύμνο στην 
βασιλεύουσα ψυχή των Ελλήνων που δεν αλώθηκε, παρά τα τόσα δεινά που υπέστη ανά τους αιώνες.

Εξαρθρώνονται οι πέτρες και το σίδερο καταλύεται
ερημώνουνε οι κορφές απ’ τα κάστρα που αφανίζονται,
αλλά το χτισμένο φως δεν ξεχτίζεται...

Ξεχωρίζεις ως ένα κινούμενο φως στο όλο της γης...

Ουκ εάλω η ρίζα, ουκ εάλω το φώς!
Ουκ εάλω η βασιλεύουσα ψυχή των Ελλήνων!
Το μνημειώδες έργο κλείνει με τον αξεπέραστο σε ευαισθησία χαιρετισμό του ποιητή στην 

πατρίδα:
Εγώ ο σε λίγο απερχόμενος, ο βαθιά ευτυχής, ο τιμημένος εγώ να είμαι απ’ το χώμα σου.
Ανεβαίνω απ’ τα σπλάχνα σου κ’ επιστρέφω στα σπλάχνα σου.
Δεν γνωρίζω αν με όσα είπα το χρέος εξοφλώ της φιλοξενίας σου.
Και τώρα,  ιδού· με το ίδιο αυτό χέρι που έγραφε τους ύμνους στο φως, 
παίρνω χώμα απ’ το χώμα σου.
Σε φιλώ και σου εύχομαι, Ζωή εσαεί· Φως εσαεί· Λόγο εσαεί· εγώ 

                                                             ο τρισχιλιο - μυριοστός σου μικρός υιός
                                                                                    Νικηφόρος

Η τελική αποτίμηση της εκδήλωσής μας: Ο Νικηφόρος Βρεττάκος, με την ακατάλυτη από τον χρόνο 
ποίησή του, θα υπάρχει πάντα ανάμεσά μας. Το έργο του αποτελεί ένα ανεξάντλητο ορυχείο ευαισθησί-
ας και ανθρωπιάς για όλους όσους προσπαθούν να αντισταθούν στη φθορά της εποχής μας. 

Και δύο γνώμες για το πώς βίωσαν οι μαθητές μας την γνωριμία με τον ποιητή:
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«Η ενασχόληση με την «Αυτοβιογραφία» του Ν. Βρεττάκου ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία για μας. 

Μας έδωσε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε, συνδυάζοντας τη λογοτεχνία με άλλες τέχνες, όπως τη ζωγραφι-

κή και τη μουσική. Στην προσπάθειά μας να αναπαραστήσουμε το ποίημα με εικόνα και ήχο, εμβαθύναμε στις 

ιδέες και τα νοήματά του και αφουγκραστήκαμε, μέσα από αυτό, τη φωνή του ποιητή. Ψάχνοντας τί κρύβεται 

πίσω από τις λέξεις του ποιήματος, ανακαλύψαμε πολλά για την κοσμοθεωρία του ποιητή κι αυτό μας έκανε να 

εκτιμήσουμε ακόμα περισσότερο την προσωπικότητα και το έργο του». Κυριαφίνη Ασπασία, Κωτσάκη Κατερίνα

«Στο πλαίσιο του μαθήματος της Λογοτεχνίας, ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με τη ζωή και το έργο του Νικηφόρου Βρεττάκου, ενός από τους σημαντικότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Μέσα από τη εργασία που κάναμε γνωρίσαμε άγνωστες πτυχές της ποίησης του, προσεγγίσαμε ανώτερα νοήματα που εξέφρασε στα ποιήματά του και πήραμε σημαντικά μηνύματα ανθρωπιάς, ευαισθησίας, ελπίδας και αγάπης. Ήταν μια ενδιαφέρουσα αναζήτηση, μια διαφορετική και σίγουρα πολύ δημιουργική προσέγγιση της λογοτεχνίας, που μας έδωσε την δυνατότητα να γνωρίσουμε τον ποιητή Βρεττάκο και να ανακαλύψουμε τον άνθρωπο, τον άνθρωπο της ελευ-θερίας και της αλήθειας μέσα από την ποίησή του...»             Δήμητρα Γεωργάκη

Λύκειο Ηρακλείου
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Ανοιχτή πόρτα
 προς τον Ουρανό
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Στο σχολείο μας, στο Λύκειο Μελισσίων, έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία να 
στεγάζεται ένας ιερός Ναός, αφιερωμένος στο Άγιο Πνεύμα. Η ύπαρξη ενός 
ιερού ναού μέσα στο χώρο του σχολείου δίνει μια αλλιώτικη αίσθηση στην 
καθημερινότητα της μαθητική μας ζωής.…

Σε στιγμές πίεσης, λόγω του διαβάσματος, αγωνίας για την έκβαση των 
εξετάσεων, σε στιγμές προσωπικού πόνου ή ανέλπιστης χαράς, όταν θες να 
Του πεις ένα μεγάλο «ευχαριστώ» ή όταν θες να Τον ρωτήσεις ένα μεγά-
λο «γιατί», ανοίγεις την πόρτα του Ναού, προσκυνάς και μεταφέρεσαι στον 
υπερφυσικό κόσμο του Θεού. Εδώ ο χρόνος σταματά να κυλά και ο τρόπος 
επικοινωνίας δεν περιορίζεται στο λόγο. 

Στη θαλπωρή του Ναού ο νους ελαφρώνει από τις έγνοιες και φτερου-
γίζει ανάμεσα στους Αγγέλους. Στις μέχρι στιγμής ελάχιστες αγιογραφίες 
που διαθέτει ο ναός, το βλέμμα των αγιογραφημένων Πατέρων, των 

Οσίων, των Μαρτύρων σε ανακουφίζει, ενώ τ’ ανοιχτά χέρια της Πανα-
γίας στο θόλο θαρρείς και σε καλούν στην αγκαλιά Της. Ο Εσταυρω-
μένος πίσω από την Αγία Τράπεζα παραμένει σιωπηλός. Η έκφρα-

σή του, όμως, άλλοτε καθησυχαστκή, άλλοτε πάλι πιο αυστηρή, 
σε κάθε περίπτωση σου δίνει τις απαντήσεις που ζητάς. Όταν 
σηκώνεσαι και βγαίνεις, νιώθεις πια ήρεμος. Όλα παίρνουν ξανά 
τη συνηθισμένη τους ρότα και η σχολική ζωή συνεχίζεται με τα 
γέλια, τις φωνές, τα πειράγματα και κάπου κάπου τις γκρίνιες. 

Όποτε νιώσεις την ανάγκη να επικοινωνήσεις βαθύτερα με 
τον Θεό, ξέρεις πως η πόρτα του Ουρανού είναι πάντα ανοιχτή 
και ανεβαίνεις τα σκαλιά που οδηγούν στο Ναό...

Η δυνατότητα της επικοινωνίας με το Θεό μέσα στο ίδιο μας 
το σχολείο είναι μόνιμη και οι εμπειρίες ξεχωριστές. Και μόνο 
η αίσθηση ότι την ώρα της διδασκαλίας πλάι μας βρίσκεται το 
σπίτι του Θεού, μας ενισχύει. 

Πολλοί στις μέρες μας εύχονται να συνδύαζε η σύγχρονη εκ-
παίδευση τον υλικοτεχνικό με τον πνευματικό χαρακτήρα. Στο 
σχολείο μας η ευχή αυτή έχει γίνει πραγματικότητα με την πιο 
αληθινή σημασία. Όχι τόσο γιατί πέρα από τα ποικίλα μαθήματα 
δίνεται αξία στην καλλιέργεια της κρίσης και του πνεύματός μας, 
αλλά πολύ περισσότερο γιατί η παρουσία του Αγίου Πνεύματος 
γίνεται πιο αισθητή με την ύπαρξη του ομώνυμου Ναού στο σχο-
λείο μας, διαποτίζει τη σχολική μας ζωή και μας φωτίζει!

                                (Ιωάννα Ευθυμίου, Γ’ Λυκείου)
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Χριστούγεννα:
Η συνάντηση με τον Άλλο

ΤΤα Χριστούγεννα του 2013 μια πα-
ρέα μαθητών της Α΄ και Β’ Λυκείου 
επιχειρήσαμε, μέσα από το στήσιμο 
μιας θεατρικής παράστασης για τη 
σχολική γιορτή των Χριστουγέννων, 
να συναντήσουμε ολοζώντανο το 
νε   ογέννητο Χριστό και να Τον ψηλα
φίσουμε. Πώς το επιχειρήσαμε; Ανα-
γνωρίζοντάς Τον (πρβλ. Ματθ. 25: 
3146) στα πρόσωπα των αδελφών 
μας που είχαν αποκλειστεί σε άγρια 
βουνά της Σκιάθου και που αποφασί-
σαμε να σώσουμε. Μπροστάρης και 
εμψυχωτής μας ο παπάς του χωριού. 
Τους βρήκαμε μετά από μια επίπο-
νη και επικίνδυνη πορεία, με ισχυρό 
αντίπαλο το διαπεραστικό κρύο, τον 
αέρα που λυσσομανούσε και τις εσω-
τερικές φωνές που μας ήθελαν πε-
ρίκλειστους στην ασφάλεια και στον 
εαυτούλη μας. Ψηλαφίσαμε τον νεο-

γέννητο Χριστό μέσα στο εκκλησάκι, 
εκεί ψηλά στο Κάστρο, όπου, διασώ-
στες και αποκλεισμένοι ενώσαμε τις 
φωνές μας και Τον δοξολογήσαμε. 
Τον ευχαριστήσαμε που σαρκώθηκε  
για τον καθένα μας, που μας έδωσε 
την ευκαιρία να Τον υπηρετήσουμε 
στο πρόσωπο των αδελφών μας που 
ήταν σε κίνδυνο, που μας ικάνωσε να 
τολμήσουμε την υπέρβαση: την οδό 
που οδηγεί σε Εκείνον. 

Το έργο που ανεβάσαμε ήταν δι-
ασκευή του έργου του Αλέξανδρου 
Παπαδιαμάντη «Στο Χριστό στο Κά-
στρο». 

Σ΄ αυτή την παράσταση κάναμε 
μια σκηνική καινοτομία. Δεν υπήρχαν 
παρασκήνια, ούτε αυλαία. Τις όποιες 
αλλαγές των σκηνικών τις κάναμε 
ενώπιον του ακροατηρίου μας. Έτσι 
οι θεατές μας ζούσαν όλη την εκτύλι-
ξη του έργου κι όλες τις προσπάθειες 
των συντελεστών του, χωρίς κάποια 
αυλαία να κρύβει μετακινήσεις, αλ-
λαγές κλπ. Όπως αποδείχτηκε, το 
εγχείρημα αυ τό συνετέλεσε σε ένα 
αίσθημα ταύτισης ηθοποιών, θεατών 
και άλλων συντελεστών, με όλους να 
πάλλονται, να αγωνιούν μαζί, και όλοι 
μαζί να φτάνουμε στο ποθούμενο: 
στην συνάντηση με τον νεογέννητο 
Άλλον, τον Χριστό, μέσα από τον πά-
σχοντα άλλον, τον αδύναμο αδερφό.  

Στην κατανυκτική αυτή ατμόσφαι-
ρα συνέβαλε πολύ η χορωδία μας, με  

την μουσικό του σχολείου μας, κυρία 
Ελένη Καλλίκα. Τα τραγούδια έντυναν 
την εκτύλιξη της ιστορίας, βοηθού-
σαν την κλιμάκωσή της και εξέφρα-
ζαν με νότες τα συναισθήματα όλων 
μας.

Πριν από το θεατρικό, οι μαθήτριες 
Δήμητρα Γεωργάκη, Χρύσα Καρα-
παναγιώτη και Κατερίνα Κουκλάκη 
διάβασαν ένα θεολογικό κείμενο με 
τίτλο: «Από την Εδέμ στην Βηθλε-
έμ». Το κείμενο συνοδευόταν από 
διαφάνειες με Βυζαντινές εικόνες 
και παρουσίαζε με διαυγή θεολογικό 
λόγο  τις αντιθέσεις αλλά τελικά και 
τη συγγένεια που υπάρχει ανάμεσα 
στην Εδέμ και την Βηθλεέμ, τον πα-
λαιό και τον νέο Αδάμ. 

Τη διασκευή του έργου και το στήσιμο της 

παράστασης έκαναν οι καθηγήτριες Άννα 

Λεμπιδάκη και Ελένη Ταμαρέση.

Στη θεατρική παράσταση έπαιξαν οι μαθητές και οι μαθή-
τριες: Άγγελος Βασιλείου, Κατερίνα Βούρτση, Μαργαρίτα 
Γιαννακοπούλου (μαθήτρια δημοτικού), Φωτεινή Γαλλή, Καί-
τη Κίτσα, Φώτης Μουραφέτης, Μερόπη Ξυραφά, Αντώνης 
Σαμπάνης, Απόστολος Σδρένιας, Παναγιώτης Τσιόδρας και 
Στέλιος Φετάνης.
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Χριστουγεννιάτικο  
   παζάρι 2013

Στα πλαίσια της προετοιμασίας για την εορ-
τή των Χριστουγέννων, το σχολείο μας δι-
οργάνωσε φιλανθρωπική εκδήλωση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Δεκεμ-
βρίου 2013. 

Παιδιά και καθηγητές ξεκίνησαν με ενθου-
σιασμό τις προετοιμασίες για τη χριστουγεν-
νιάτικη εκδήλωση και την οργάνωση του φι-
λανθρωπικού παζαριού. Τα παιδιά είχαν την 
ευκαιρία να δραστηριοποιηθούν, να καλλιερ-
γήσουν και κυρίως να αναλάβουν πρωτοβου-
λίες. 

Το πρωί της Κυριακής τελέστηκε Θεία Λει-
τουργία στον Ιερό Ναό του σχολείου μας. 
Ακολούθησε μικρή δεξίωση και έπειτα μία σύ-
ντομη χριστουγεννιάτικη γιορτή. Η εκδήλωση 
πλαισιώθηκε από φιλανθρωπικό παζάρι, 
με σκοπό τη συλλογή χρημάτων για 
έργα αγάπης και συμπαράστασης 
στους συνανθρώπους μας που 
έχουν ανάγκη.

Ένα μεγάλο ποσό που 
συγκεντρώθηκε παραδόθηκε για την 
ενίσχυση των σεισμοπαθών συ-
μπατριωτών μας στην Κεφαλο-
νιά. Επιπρόσθετα, ένα ποσό 
δόθηκε προς ενίσχυση 
άπορων οικογενειών, 
ενώ ρουχισμός 
και τρόφιμα 
που μαζεύτηκαν 
παραδόθηκαν από μία 
ομάδα μαθητών/τριών 
στο «Χαμόγελο του 
Παιδιού». 

γιορτές
εκδη-
λώσεις
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-Ουφ! Ουφ! Τι ζέστη! Τι σκόνη! 
Πήγαινε λίγο πιο πέρα λοιπόν! πα-
ραπονιάρικη ακούστηκε η φωνή μιας 
πορσελάνινης πιατέλας.

-Ποιος γκρινιάζει; Ποιος παραπο-
νιέται πάλι; ανασήκωσε τη μύτη του 
ένα πολυκαιρισμένο σκουριασμένο 
σίδερο. 

-Η πορσελάνινη πιατέλα! Κά-
ποιος φαίνεται τη σκούντησε λίγο 
και...

-Με σκούντησε; έπεσε επάνω μου 
πες καλύτερα το γουδί εκείνο και 
παραλίγο να με σπάσει, διαμαρτυ-
ρήθηκε η πιατέλα. Να με σπάσει! 
Εμένα! Και ξέρεις ποια είμαι εγώ; 
Είμαι η πιατέλα του 1920. Ξέρεις 
πόσους επίσημους είδαν τα μάτια 
μου; Ξέρεις πόσα μάτια θαύμασαν 
τα λεπτοδουλεμένα σχέδιά μου; 

-Εντάξει, το ξέρουμε! Μας το 
'χεις πει τόσες φορές. Μα να που 
τώρα βρεθήκαμε όλοι εδώ, σπουδαίοι 

και ασήμαντοι, πολύτιμοι και τα-
πεινοί, σε τούτο το σεντούκι. Είναι 
στενά, αλλά το χειρότερο είναι 
άλλο, κούνησε το κεφάλι του ένα 
παλιό γραμμόφωνο.

-Ποιο; 
-Το ότι κουβαλάμε μέσα μας μια 

ιστορία ! Μια ιστορία χρόνων, αι-
ώνων που μαζί μας θα πάει χαμένη 
αν δε γίνει κάτι... μονολόγησε το 
παλιό αλφαβητάρι και κούνησε τις 
κιτρινισμένες σελίδες του... 

-Έχεις δίκιο! Η θέση μας δεν είναι 
εδώ! Πόσο θα ‘θελα να ξανάβλεπα 
τον κόσμο! Τους ανθρώπους! Τα 
παιδιά! Ξέρεις πόσα θα είχα να τους 
διηγηθώ; συμφώνησε και το παλιό 
ρολόι με τον κούκο. Και δεν έχω 
χαλάσει ακόμα. Μετράω κανονικά!

-Κάτι πρέπει να γίνει! Συμφώνη-
σε και το πολύχρωμο υφαντό κου-
νώντας πάνω κάτω τα κρόσσια του, 
κάνοντας την πορσελάνινη πιατέλα, 

για να αποφύγει τις ριπές, να πέσει 
τρομαγμένη πάνω στο παλιό σίδερο. 
Κι ένα δυνατό "μπαμ" έκανε όλους 
τους ενοίκους του παλιού μπαούλου 
να πεταχτούν φοβισμένοι!

-Έσπασε κανείς;
-Όχι, μια μικρή γρατζουνιά, 

απάντησε αργά αργά η πιατέλα.
 Την ίδια στιγμή μια φωνή 

ακούστηκε: 
-Τι θόρυβος ήταν αυτός; 
-Κάτι σαν να κουνήθηκε! απά-

ντησε άλλη.
-Τραντάχτηκε, πες καλύτερα. 
Στο άκουσμα ομιλίας, τα πράγ-

ματα του μπαούλου κοιτάχτηκαν. 
-Φωνές! Φωνές παιδικές! Είμαι 

σίγουρη! φώναξε η παλιά κούκλα 
και κούνησε τα χεράκια της. Τις 
ξέρω καλά. 

-Μα τι γυρεύουν πάνω στη σο-
φίτα; είπε καχύποπτα μια πήλινη 
στάμνα. 

-Λες να άκουσαν που μιλούσαμε; 
ρώτησε ψιθυριστά μια χρυσοκέντητη 
ποδιά με λεπτά λεπτά λουλούδια. 

-Το μπαούλο! Το μπαούλο σαν να 
κουνήθηκε! Σαν να μιλάει! Είπαν 
ξαφνιασμένα τα παιδιά. Ας το 
ανοίξουμε!

-Με προσοχή! είπαν και πλησί-
ασαν. 

Τα πράγματα τ' άκουσαν. Κι ενώ 
το καπάκι του μπαούλου ανασηκώ-
θηκε τρίζοντας, τα πράγματα ζαρω-
μένα, σήκωσαν ντροπαλά τα μάτια 
τους κι αντίκρισαν δυο γελαστά 

Από το μπαούλο της σοφίτας...  
  
    στο Δημοτικό Αμαρουσίου!
Από το μπαούλο της σοφίτας...  
  
    στο Δημοτικό Αμαρουσίου!
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ζευγάρια μάτια που κοίταζαν με 
περιέργεια. Κι έτσι ξεκίνησαν όλα. 

........................
-Τι δροσερό κι ωραίο που είναι το 

αεράκι! Πού είμαστε;
-Σ' ένα αυτοκίνητο! Πρώτη 

φορά μπαίνω σε αυτοκίνητο! Αλλά 
το καλύτερο είναι αυτό που μας 
περιμένει!

-Τι μας περιμένει; Για πες αλφα-
βητάρι μου, εσύ που τα ξέρεις όλα. 

-Άκουσα, καθώς ο Γιώργος ξε-
φύλλιζε τις σελίδες μου, πως θα μας 
πάρουν μαζί τους, γιατί είμαστε 
σπουδαία και πολύτιμα!

-Επιτέλους! Το κατάλαβαν!, 
είπε η πιατέλα καμαρώνοντας. 

-Και πού θα μας πάνε; Σε κανένα 
μουσείο; Φοβάμαι τα μουσεία και 
τους ανθρώπους, είπε ντροπαλά ένα 
σιδερένιο παγούρι. 

-Μήπως μας πετάξουν στα σκου-
πίδια;

-Όχι, όχι! Θα μας πάνε τα παι-
διά στο σχολείο τους! Μου το είπε η 

Ευγενία καθώς χάιδευε τα μαλλιά 
μου, είπε η πορσελάνινη κούκλα.

-Σε ποιο σχολείο; 
-Στο Σχολείο «Ελληνική Παι-

δεία», στο Μαρούσι!
-Τι ωραίο όνομα! Σου εμπνέει 

κάτι ανώτερο! Ελληνικό! Τέτοιος 
χώρος μας ταιριάζει!

-Στο σχολείο! Τι χαρά! Θα 
δούμε τα παιδιά!

-Θα δούμε τα παιδιά και θα μας 
δουν!

-Μα πώς; τα παλιά πράγματα 
δεν πάνε στο σχολείο. Πώς γίνεται; 

-Ξέρω εγώ να σας πω, ξερόβηξε 
ένας φανοστάτης. Το εξηγούσε 
ο Γιώργος στον παππού και στη 
γιαγιά του. Φέτος στο σχολείο τους 
ασχολούνται στα μαθήματά τους με 
την ελληνική παράδοση, τα παραδο-
σιακά προϊόντα, δηλαδή.. .εμάς!

-Έχουν κι ένα σύνθημα: Γνωρίζω 
της παράδοσης τον πλούσιο θησαυ-
ρό!

-Θησαυρό! Για μας λέει!
-Κάθε μήνα, στα πλαίσια ενός 

μαθήματος που το λένε "Ευέλικτη 
Ζώνη" ασχολούνται με κάτι διαφο-
ρετικό. 

-Άκουσα πως έπαιξαν παραδο-
σιακά παιχνίδια! χοροπήδησε ένας 
παλιός βόλος. 

-Εμένα μου έκανε εντύπωση που 
μαγείρεψαν παραδοσιακά προϊό-
ντα: χυλοπίτες, ψωμί, χορτόπιτα,  
φώναξε ένας ξύλινος πλάστης.

-ΜΜΜ! μας άνοιξες την όρεξη!
-Γνώρισαν, έψαξαν και ζωγρά-

φισαν ήθη και έθιμα των Χριστου-
γέννων!

-Ζωντάνεψαν παραδοσιακά πα-
ραμύθια και κουκλοθέατρο! 

-Θαύμασαν παραδοσιακές στολές 
από διάφορες γωνιές της Ελλάδας, 
για παράδειγμα από το Μέτσοβο 
ή τη Ρούμελη, έμαθαν να διακρί-
νουν λεπτομέρειες, ομοιότητες και 
διαφορές στις διάφορες ενδυμασίες, 
φόρεσαν παραδοσιακές στολές, 
καμάρωσε η χρυσοκέντητη ποδιά και 
ένα κόκκινο φέσι, ενώ τα φλουριά 
κουδούνισαν χαρούμενα. 

-Ξεχάσατε να πείτε πως τα 
παιδιά γνώρισαν και τη βυζαντινή 
μουσική, τα δημοτικά τραγούδια και 
τα παραδοσιακά όργανα, συμπλή-
ρωσε ένα παλιό δοξάρι. 

-Ναι, το άκουσα κι εγώ, πως 
ήρθαν στο σχολείο τους οργανο-
παίχτες που τους ταξίδεψαν από τη 
Θράκη μέχρι την Κύπρο κι από τον 
Πόντο μέχρι τα Επτάνησα με ήχους 
και σκοπούς από κάθε γωνιά της 
Ελλάδας και είδαν από κοντά όργα-

Εκδήλωσεις

Δημοτικό

Αμαρουσίου04
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να σαν τον ταμπουρά, το  ούτι, το 
κανονάκι, τον μπαγλαμά, φώναξε 
ενθουσιασμένη μια φλογέρα. 

-Ακόμα, επισκέφτηκαν πολλά 
λαογραφικά Μουσεία και είδαν 
πράγματα... σαν εμάς! 

-Λοιπόν, τότε τα παιδιά ξέρουν 
να εκτιμούν και να ξεχωρίζουν τους 
πολύτιμους θησαυρούς της παρά-
δοσης! Αλλά δε μου είπατε, γιατί 
πάμε στο σχολείο τους; απόρησε μια 
λάμπα πετρελαίου.

-Γιατί αλήθεια; είπαν τα πράγ-
ματα απορημένα. Ξέρει κανείς; 
Άκουσε κάτι;

 Μέσα στη σιωπή που ακο-
λούθησε, τα πράγματα κοιτάχτη-
καν.  Κανείς δεν ήξερε. 

-Αν κάνουμε ησυχία, ίσως κάτι 
ακούσουμε να λέει ο Γιώργος με 
την Ευγενία στον παππού και στη 
γιαγιά τους. 

 Και τα πράγματα τέντω-
σαν αυτί. Το γραμμόφωνο ήταν που 
έπιασε κάποιους ήχους. 

-Λοιπόν παππού και 
γιαγιά, σας περιμέ-
νουμε στο σχολείο μας 
... οπωσδήποτε! Σας 
ετοιμάζουμε μια .... 

-Μια γιορτή αλ-
λιώτικη απ’ τις άλλες, 
όπου είναι καλεσμένοι 
ο μπαμπάς, η μαμά 
αλλά κι εσείς! 

-Σας ετοιμάζουμε 
τραγούδια, ποιήματα και το πιο 
σημαντικό; 

-Φτιάχνουμε το δικό μας 
Μουσείο στη μεγάλη αίθουσα 
του Σχολείου! Κάθε παιδί φέρνει 
ό,τι έχει! Ταγάρια, βαρελάκια, 
σίδερα σιδερώματος, δρεπάνια, 
στάμνες, πήλινα, πιατέλες, 
αργαλειό, υφαντά, κεντήματα, 
παραδοσιακές φορεσιές, καλάθια, 
πορτρέτα, ζυγαριές, καζάνια, 
ραπτομηχανές και ό,τι άλλο 
βάλει ο νους σας!

-Τώρα, με όσα φέρνουμε, 
παππού, όσα βρήκαμε, γιαγιά, 
στο μπαούλο της σοφίτας, τίποτα 
δε θα μας λείπει! 

 Τα πράγματα αντάλλα-
ξαν ένα βλέμμα γεμάτο περηφάνια 
και καμάρι! Και κανείς δεν ήξερε 
να πει γιατί ήταν πιο χαρούμενα: 
Επειδή θα γνώριζαν επιτέλους τα 
παιδιά ή επειδή ένιωθαν πως είναι 
θησαυροί μοναδικοί;
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«Ούλης τσης γης τις ευμορφιές
λες διάλεξεν ο Πλάστης
και τις επρόσφερε σε Σε 
λεβεντογέννα Κρήτη»

«Ούλης τσης γης τις ευμορφιές
λες διάλεξεν ο Πλάστης
και τις επρόσφερε σε Σε 
λεβεντογέννα Κρήτη»

Εκδήλωσεις

Δημοτικό

Ηρακλείου04

Στήσαμε Πανηγύρι 
Κρητικό

Υποδεχθήκαμε τους γονείς και 

συγγενείς μας και ταξιδέψαμε μαζί 

σ’ όλες της Κρήτης τις ομορφιές…

Μυρίσαμε τ’ αρώματα, γευτήκαμε τις νοστιμιές, γνωρίσαμε μεγάλους και τρανούς της Κρήτης μας Ανθρώπους…. και τραγουδήσαμε ωραίες μαντινάδες…

Κρήτη
1913-2013

100 χρόνια από την ένωση της Μεγαλονήσου
με την μητέρα Ελλάδα!
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Θα ’θελα να ’μουν περήφανος Αετός
να άνοιγα ορθάνοιχτα τα δυνατά φτερά μου!

Ψηλά απ’ του Ψηλορείτη τις κορφές 
την Κρήτη να καμάρωνα σε κάθε πέταγμά μου!

Η Αριάδνη είμαι εγώ η ξακουστή
του βασιλιά  του Μίνωα κόρη αγαπητή

το μίτο θα δώσω στο Θησέα
και την άκρη του λαβύρινθου θα βρει.

Ο φίλος είναι ιερός
ο φίλος έχει αξία

πάντα κοντά σου στέκεται 
σε κάθε δυσκολία.

Φίλος σημαίνει αντριγιά
αγάπη, εμπιστοσύνη,

να θες νερό και να διψά
κι εσένα να το δίνει.

«Η Λύρα με τις τρεις χορδές πολλές καρδιές σκλαβώνει
κι η μουσική τις Κρήτης μας τον κόσμος ξεσηκώνει.»

«Ο χάρος πάντα έτρεμε να πάρει ένα λυράρη
γιατί ανασταίνει και νεκρούς της λύρας το δοξάρι» 

«Τραγούδι κάνει ο Κρητικός κάθε χαρά και πόνο
και λέει ό,τι αισθάνεται με μαντινάδες μόνο»

Τση Κρήτης μας οι φορεσιές είναι πολύ ωραίες!

Η βράκα, το πουκάμισο, η ζώνη και το φέσι.
Οι γυναικείες φορεσιές στης Κρήτης το νησί…. ταιριάζουνε απόλυτα με την 

ομορφιά και την παλληκαριά της Κρητικιάς Γυναίκας.
Σε τούτο το ταξίδι μας, πώς να ξεχάσεις, πώς να κάμεις μιαν αναφορά σε 

πρόσωπα μεγάλα που ετίμησαν το ΝΗΣΙ και ΟΛΗ την Ελλάδα:

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος:
Ο Έλληνας, ο κρητικός, ο υπέροχος Ζωγράφος!
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1866 Μονή Αρκαδίου
Ορόσημο στην ιστορία 

της Κρήτης 
Ολοκαύτωμα 

και θυσία

Ο Ελύτης της Κρήτης  
Ο Νομπελίστας ποιητής,
Οδυσσέας Αλεπουδέλης.
«Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα στο τέλος θα 
δεις να σου απομένουν μια ελιά , ένα αμπέλι 
και ένα καράβι. Που σημαίνει με άλλα τόσα την 
ξαναφτιάχνεις.» 

Τση Κρήτης μας οι ομορφιές μας 
σύναξαν δω πάνω και περπατάμ’ 
ολημερίς, δεν ξέρω που να πάγω.

 «Στου Ψηλορείτη την κορφή, ποτέ δεν λιώνει χιόνι, 
ώσπου να λιώσει το παλιό, καινούργιο το πλακώνει»

«Τα κρητικά τα χώματα με τη βελόνα αν σκάψεις, 
αίμα παλικαριών θα βρεις, κόκκαλα θα ξεθάψεις»

«Τούτο τον τόπο τον αγαπήσανε πολύ κι οι ξένοι, 
παλέψανε  κι αυτοί ωσάν θεριά για την ελευθεριά».

Κρατάς δεξιά 
μιαν ήπειρο,
αριστερά 
μιαν άλλη, 
τους παίζεις 
την βροντόλυρα 
για να χορέψουν 
πάλι.

Sir Patrick Leigh Fermor, a British author 
and a great Philhellene as well. He played a 
prominent role behind the lines in the Cretan 
resistance during the Second World War. Fer-
mor and his team organised the abduction or 
General Heinrich Kraipe on 26th April 1944. A 
memorial was erected in memory of the ab-
duction in Archanes, Crete. 



Έφτασε το καλοκαίρι

και πριν πούμε αντίο

ας δούμε πώς περάσαμε

φέτος στο σχολείο!

❁   ❁   ❁
Αγαπημένοι στα παιχνίδια

με το Χριστό μας Αρχηγό

αλλά και στην τάξη μονοιασμένοι

μάθαμε το σεβασμό.

❁   ❁   ❁
Φτιάξαμε όμορφες χειροτεχνίες,

μάθαμε τόσα πολλά

και πήραμε μέρος σε γιορτές 

με όλα τα παιδιά.

❁   ❁   ❁

Σε όλα αυτά τα σπουδαία και σημαντικά

ένα ειν’ το μυστικό,

η συνεργασία και η αγάπη,

που βοηθούν να πετυχαίνεις κάθε σκοπό.

❁   ❁   ❁

Γι’ αυτό πάντοτε θα προσπαθούμε

ο ένας τον άλλο να βοηθά,

να είμαστε φίλοι και συνεργάτες·

τότε η ζωή μας θα είναι ΧΑΡΑ!

Συνεργασία
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Η κ. Ιωάννα Κουνδουράκη, 
           παιδίατρος και μητέρα μαθητών μας
μας έδωσε πολύτιμες συμβουλές Υγείας για 

 μικρούς και μεγάλους…

                         ΑΞΙΟΛΟΓΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
Η κ. Κυριακή Κανελλακοπούλου, καθηγήτρια Πανεπιστημίου της Παθολογίας- Λοιμοξιολογίας,  σε ομιλία της με θέμα: 

«Σώστε τα αντιβιοτικά για να συνεχίσουν να σώζουν ζωές. Τα αντιβιοτικά σώζουν ζωές. Σώστε τη ζωή τους» ζήτησε 
με τον δικό της μοναδικό τρόπο την συνεργασία όλων για τη ‘‘ σωτηρία’’ των πολυτιμότατων Αντιβιοτικών.

Εμείς και φέτος ανοίξαμε… 
το Σχολειό μας διάπλατα σε ΟΛΟΥΣ

Επίσημοι προσκεκλημένοι μας τίμησαν 
με την παρουσία τους και τις υπέροχες παρουσιάσεις τους.

Το Σχολείο είναι παράθυρο 
στον Κόσμο…

46 περιοδικο Δρόμός
Δημοτικό Ηρακλείου



 Η Αγάπη νικά τη Βία                             

Ο πατήρ Μάρκος, μιλώντας με τα παιδιά, έλυσε τις απορίες, καθησύχασε τους φόβους, έδωσε συμβουλές και παροτρύνσεις για πραγματική φιλία.
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Αντιστεκόμαστε στη Βία

                        

Πες ΟΧΙ στη βία                     Μη με πληγώνεις

  Το χρώμα δε χωρίζει τους ανθρώπους

✦ Ο πατήρ Μάρκος Τζανακάκης και ο κ. Ράπτης Δημήτριος

Κύριοι ομιλητές για το καίριο θέμα του φόβου και του εκφοβισμού. 
Σήμα SOS εξέπεμψαν και οι δυο… 

     «Τα παιδιά μας στις Πολιτείες του Φόβου»

Ένας κόσμος, ο κόσμος μας, γεμάτος ανασφάλεια, φόβους και φοβί-
ες, απειλές και απελπισία…  και μέσα σ’ αυτόν και τα παιδιά μας… Τρα-
γικές διαπιστώσεις, επιτακτικότατη ανάγκη για προβληματισμό γονιών 
και εκπαιδευτικών.

και οι υπέροχες φωνές των παιδιών έστειλαν παντού την Ελπίδα…

Η χορωδία των μεγάλων (Γυμνασίου-Λυκείου) μας απογείωσε…
Η χορωδία των μικρών συμπλήρωσε πετυχημένα το μήνυμα: 

«ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ, ΝΑΙ ΣΤΗ ΦΙΛΙΑ».

Τα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων εμπνεύστηκαν από τούτο το μή-
νυμα και δημιούργησαν υπέροχες ζωγραφιές, εξαιρετικά κείμενα, σκέ-
ψεις πρωτότυπες, μοναδικές, που καθηλώνουν…

Δημοτικό Ηρακλείου
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Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Comenius – Regio 2013 – 2015, η Διεύθυνση Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας πραγματοποίησε σειρά εκδηλώσεων με κεντρικό θέμα τον «Εκφοβισμό 
των Εφήβων». Στόχος των εκδηλώσεων ήταν η ενημέρωση για τις παραμέτρους του φαινομένου του εκ-
φοβισμού και η εξεύρεση τρόπων αποτελεσματικής αντιμετώπισής του. Σε κάποιες από τις εκδηλώσεις 
αυτές τα Εκπαιδευτήρια της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» συμμετείχαν τόσο ως συνδιοργανωτές, όσο 
και ως συμμετέχοντες με πολλές και σημαντικές διακρίσεις.

3 εκδηλώσεις  +  1 σχόλιο

Εκδήλωση 1η: 
Προκήρυξη διαγωνισμού 

με θέμα «ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: ΠΑΙΔ(Ε)
ΙΑ, ΟΧΙ ΒΙΑ». Οι μαθητές 
των Εκπαιδευτηρίων μας 
συμμετείχαν με τα θεατρικά 
δρώμενα (τριλογία) «Ναυα-
γός στο πουθενά – Φως στο 
αδιέξοδο – Ένα προωθημένο 
μήνυμα», με το πρωτότυπο 
τραγούδι «Της αγάπης το 
τραγούδι» και με εμπνευσμέ-
νες ποιητικές δημιουργίες.

Εκδήλωση 2η: 
Ημερίδα με θέμα «Εκφο-

βισμός στο Σχολείο: Μορ-
φές – Αίτια – Αποτελέσμα-
τα – Συναισθήματα θύτη, 
θύματος, παρατηρητών 
– Τρόποι αντιμετώπισης». 
Τα Εκπαιδευτήριά μας 
ήταν από τους βασικούς 
συνδιοργανωτές μαζί με τη 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
και το 2ο ΓΕΛ Βριλησσίων. 
Στην ημερίδα συμμετείχαν 
καθηγητές των Σχολείων 
μας με σχετικές εισηγήσεις 
και 60 μαθητές και μαθή-
τριες, που παρουσίασαν 
με εξαιρετική σκηνική 
παρουσία τα έργα που 
προαναφέρθηκαν καθώς και 
νέα τραγούδια. Η ημερίδα 
έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο 
των Εκπαιδευτηρίων του 
συγκροτήματος Αμαρουσίου 
«Ιωάννης Οικονομίδης».

Εκδήλωση 3η: 
Με αφορμή την Παγκόσμια 

Ημέρα Παιδικού Βιβλίου η 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμι-
ας βράβευσε τα σχολεία της 
ευθύνης της που συμμετείχαν 
σε διαγωνσισμούς. Τα Εκπαι-
δευτήρια της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΠΑΔΕΙΑΣ απέσπασαν το 
πρώτο βραβείο.

...και το σχόλιο: Δεν είναι τόσο η βράβευση και προβολή που μάς χαροποίησε. 
Είναι κυρίως η συνεργασία μεταξύ μας που έφερε καρπούς, 
είναι η συμπόρευση στον αγώνα και ο πολλαπλασιασμός της επιτυχίας,
είναι το κλίμα εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης που καλλιεργείται όλο αυτό το διάστημα στα Σχολεία μας,
είναι το αίσθημα ότι συν-δημιουργούμε, συν-υπάρχουμε, συν-αγωνιζόμαστε, συν-εργαζόμαστε, συν-χαίρουμε.
Για όλα αυτά τα ΣΥΝ των Εκπαιδευτηρίων μας χαιρόμαστε και ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον.

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

Λύκειο και Γυμνάσιο Ηρακλείου
Γυμνάσιο Αμαρουσίου
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Γυμνάσιο Αμαρουσίου: 
γίναμε ECO–SCHOOL!

     32.156 σχολεία! 44 χώρες! 
Κι εμείς ανήκουμε στη μεγάλη ομάδα των ECO-SCHOOLS!

Το Σάββατο 15 Μαρτίου 2014, η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύ-
σης, βράβευσε με την πράσινη Σημαία των Οικολογικών Σχολείων 60 σχο-
λεία απ' όλες τις βαθμίδες, για τις οικολογικές τους δράσεις. Το σχολείο 
μας είχε την τιμή να βρίσκεται ανάμεσα στα σχολεία που βραβεύτηκαν 
για τις περιβαλλοντικές τους δράσεις την τελευταία διετία. Στην εκδή-
λωση παρευρέθηκε ολιγομελής αντιπροσωπία καθηγητών (Στυλιανίδου 
Ζαφειρία, Γουναρίδης Σταύρος, Μελανίτου Ελένη) και μαθητών (Γιαν-
νούλης Παναγιώτης, Τραυλός Χριστόφορος, Τσαγκάρης Μηνάς) που πα-
ρέλαβαν το βραβείο του σχολείου, την ΠΡΑΣΙΝΗ σημαία!

Το δίκτυο των Οικολογικών  Σχολείων Ελλάδας, στο οποίο ανήκει πλέ-
ον και «Η  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»  Αμαρουσίου εν τάσ σεται στον ευρωπαϊκό 

φορέα των Eco- Schools, FEE (Foundation for Environme ntal Education) έναν μη  κυβερνητικό, μη κερ-
δοσκοπικό  οργανισμό που προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη μέσω της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
Το σχολείο μας πιστοποιήθηκε σαν Eco – School και στον FEE, για τις μακροχρόνιες δράσεις του πάνω 
σε θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας.

Το 2011 το σχολείο μας συμμετείχε ενεργά στο πρόγραμμα Οικολογικών σχολείων με θέμα «ΤΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ». Λαμ βάνοντας ως κεντρικό άξονα της φετινής μας δράσης το σύνθημα «Reduce-Reuse-
Recycle», οι μαθητές μας ευαισθητοποιήθηκαν μέσω διαφορετικών προσεγγίσεων με σκοπό την αλλα-
γή στάσης στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ακολουθώντας τα βήματα που συστήνονται 
από την «Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης», αρχικά συγκροτήθηκε μια επιτροπή από μαθητές 
και καθηγητές (κ.Σιεηττάνη, κ.Φράγκου, κ.Νικολούζος), 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 - εκπροσώπων του 15μελούς του σχολείου με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή 
συμμετοχή της σχολικής κοινότητας στις διάφορες δράσεις.

Το σχολείο μας άρχισε ν’ αλλάζει… Όχι μόνο σε όψη, αλλά και σε νοοτροπία! Τοποθετήθηκαν σε 
κάθε τάξη κάδοι ανακύκλωσης χαρτικών ειδών με σαφείς οδηγίες και ενδείξεις, ενώ σε εμφανές ση-
μείο τοποθετήθηκε κάδος ανακύκλωσης μπαταριών. Δεν μείναμε, βέβαια, στα όρια του σχολείου μας, 
αλλά αναλάβαμε δράση και στο κοντινό μας πάρκο, το οποίο καθαρίστηκε από σκουπίδια και καθετί 
που του στερούσε την καθαρή και φιλόξενη εικόνα! 

Δεν μείναμε όμως μόνο εκεί! Επιπλέον, οι μαθητές του σχολείου μας συνέλεξαν καπάκια από διά-
φορες συσκευασίες σε ειδικό κάδο συλλογής στο σχολείο με σκοπό την αποστολή τους στο Σύλλογο 
‘’Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων’’ με έδρα τα Γιαννιτσά, οι οποίοι με τη σειρά τους τα ανταλ-
λάσσουν με αναπηρικά καροτσάκια/ορθοπεδικά είδη. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα από τις διάφορες δράσεις που διοργανώθηκαν από τους μαθητές και 
τους καθηγητές αναπτύχθηκε το συλλογικό πνεύμα, καθώς επίσης και το μήνυμα της έμπρακτης αγά-
πης τόσο για το περιβάλλον, όσο και για τον άνθρωπο. 

Συγχαρητήρια στο σχολείο μας, αλλά και σε κάθε 
ανάλογη προσπάθεια! Από δω και πέρα η ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΗΜΑΙΑ θα 

κυματίζει στο σχολείο μας υπενθυμίζοντάς 
μας το χρέος μας προς το περιβάλλον που 

μας χάρισε ο Άγιος Θεός!



 Η Α’ τάξη του Γυμνασίου Ηρακλείου συμμετείχε  στο 4ο Πανελλήνιο Πρόγραμμα «Ημέρα 
Ολυμπιακής Παιδείας» που διοργάνωσε η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας και το 
Υπουργείο Παιδείας, στις 11 Απριλίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες με τη συνεργασία της καθηγήτριας των Καλλιτεχνικών ετοίμα-
σαν εκατοντάδες λευκά καραβάκια, τα οποία μια αντιπροσωπία παρέδωσε στην επιτροπή.  

Το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες δημιουργίας του μεγαλύτερου χάρτινου περιστεριού ειρή-
νης, επιτεύχθηκε χάρη στην συμμετοχή μαθητών της χώρας, στο 4ο Πανελλήνιο Πρόγραμμα 
«Ημέρα Ολυμπιακής Παιδείας» που διοργάνωσε η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας 
και το Υπουργείο Παιδείας, στις 11 Απριλίου 2014.

Μέσα από αυτό το γιγαντιαίο έργο ειρήνης ταξίδεψε, σε όλο τον 
κόσμο, το μήνυμα των πανανθρώπινων Ολυμπι-
ακών Αξιών.

Ενημερωτικά, σάς αναφέρουμε ότι στο παρα-
κάτω link θα βρείτε το βίντεο σχηματοποίησης 
του μεγαλύτερου περιστεριού ειρήνης στον κό-
σμο.

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=ERCNa__JLFk

Με τη συμμετοχή περίπου 180 αθλητών και αθλητριών διεξήχθη το 
 Σάββατο, 29 Μαρ τίου στην Πτολεμαΐδα, η τελική φάση του πανελλή-
νιου πρωταθλήματος παίδων (ελληνορωμαϊκής - ελευθέρας πάλης) 
και κορασίδων. 

Συγκεκριμένα διακρίσεις απέσπασαν δύο μαθητές του σχολείου 
μας. Ο Χρήστος Χειλετζάρης, μαθητής της Α’ Λυκείου, κατάφερε να 
κερδίσει τη πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 
69 κιλών ελληνορωμαϊκής, ενώ η αδελφή του Φανή Χειλετζάρη της 
Α΄ Λυκείου κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στην 
κατηγορία των 56 κιλών ελευθέρας πάλης. 

Στο Πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα που  πραγματοποιήθηκε 
στις 2 Μαΐου 2014 στο κλειστό γυμναστήριο της Καρδίτσας σε συ-
νεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αλλά και 
τον Δήμο Καρδίτσας, η Φανή Χειλετζάρη κατέκτησε την τρίτη θέ-
ση και το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 55 κιλών ελευ-
θέρας πάλης.
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Ρεκόρ Γκίνες

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
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Η ομάδα μπάσκετ  του Λυκείου Ηρακλεί-
ου με τον προπονητή της κύριο Γ. Γκόγκα 
και τη Γυμνάστρια κα Σ. Σούμπαση.

Στους διασχολικούς αγώνες της 27ης Μαρτίου 2014 ο μαθητής του Λυκείου Ηρα-
κλείου Πέτρος Κοντόπουλος κατέκτησε την τρίτη θέση στη σφαιροβολία.

Στους αγώνες στίβου στίβου που έγιναν στο κολέγιο Αθηνών στις 28-3-2014, ο μαθητής 
Λυκείου Χρήστος Χριστόπουλος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στα 400 μ. μετ’ εμποδίων.

Η ομάδα βόλλεϋ του 
Λυκείου Ηρακλείου.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Το σχολείο μας τους συγχαίρει για την απόδοση τους και τους εύχεται καλή πρόοδο!
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Δήμητρα Γεωργάκη, Λύκειο Ηρακλείου.

Την φετινή χρονιά είχα την ευκαιρία να συμμετέχω στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βουλής 
των Εφήβων. Ήταν πραγματικά μια μοναδική και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εμπειρία από την οποία 
αποκόμισα πολλά!!! Το πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων αποτελεί μια προσομοίωση της λει-
τουργίας του ελληνικού κοινοβουλίου και μυεί τον μαθητή στις δημοκρατικές διαδικασίες. Οι έφη-
βοι βουλευτές καλούνται να τροποποιήσουν ένα νομοσχέδιο και να το ψηφίσουν, ενώ από φέ-
τος μπορούν να ασκούν και κοινοβουλευτικό έλεγχο, διατυπώνοντας επίκαιρες ερωτήσεις στον 
Υπουργό Παιδείας.  Το θέμα αυτής της Συνόδου ήταν η δημοκρατία στο σχολείο και ο θεσμός των 
μαθητικών κοινοτήτων καθώς και το πώς θα μπορούσε η ορθή λειτουργία του να αναβαθμίσει 
την σχολική ζωή. Οι συμμετέχοντες μπορούσαμε να διατυπώσουμε ελεύθερα τις απόψεις μας και 
να προτείνουμε αλλαγές για την βελτίωση αυτού του θεσμού. Παράλληλα, είχαμε την δυνατότητα 
να εκφράσουμε τους προβληματισμούς μας για τα ζητήματα που μας απασχολούσαν σχετικά με 
την παιδεία και το εκπαιδευτικό σύστημα. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η ελεύθερη συζήτηση που 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3/7/2014 στην αίθουσα της ολομέλειας με βουλευτές, όπου όλοι 
μπορούσαμε να τους θέσουμε ερωτήματα για διάφορα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, όπως 
η ανεργία, η περιβαλλοντική καταστροφή, η οικονομική κρίση...Σ το πρόγραμμα συμμετείχαν 
παιδιά από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από την Κύπρο και τον απόδημο ελληνισμό, με τα οποία 
αντάλλαξαμε εμπειρίες, απόψεις και σκέψεις... Βέβαια, εκτός από τις εργασίες μας στη Βουλή 
παρακολουθήσαμε μια εφηβική παραστάση στο Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης» και μια μουσική 
συναυλία στο Αττικό Άλσος από τα Μουσικά Σχολεία Αλίμου και Παλλήνης. Πρόκειται για μια αξέ-
χαστη εμπειρία, που προσέφερε σε όλους πολλά και μας βοήθησε να καταλάβουμε πόσο σημα-
ντικό είναι να σεβόμαστε την διαφορετική γνώμη και να συνεργαζόμαστε για να καλυτερεύσουμε 
την καθημερινότητά μας στον βαθμό που αυτό είναι στο χέρι μας...

Ç ÂïõëÞ ôùí åöÞâùí



εκδρομές 2013

Μια μεγάλη προσδοκία είναι πάντα για τους μαθητές η εκδρομή της Γ΄ Λυκείου. Φέτος, για μια ακόμα 
φορά, αποδείχθηκε μια αξέχαστη εμπειρία! 

Το κοινό ταξίδι, η ευκαιρία να μοιραστούν στιγμές συγκίνησης, ομορφιάς και εθνικής υπερηφάνειας, η 
επίσκεψη σε  τόπους της πατρίδας μας με απίστευτο φυσικό κάλλος, αλλά και ιστορικό μεγαλείο, η χαρά 
της αναστροφής μεταξύ τους, αλλά και με τους καθηγητές τους, έξω από το καθιερωμένο ωράριο του 
σχολείου, όλα αυτά και άλλα πολλά, φυλαγμένα στις καρδιές των μαθητών και των μαθητριών μας, θα 
συνοδεύουν τρυφερά τις σχολικές τους αναμνήσεις!

Ευχή μας, οι τόποι που επισκεφθήκαμε να γίνουν και προσωπικοί τους πνευματικοί προορισμοί, για να 
τροφοδοτούν με ό, τι ωραίο και υψηλό τη σκέψη και την ψυχή τους.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Σάββατο  9 εως Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013  

 (ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

 (ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ)

ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -  ΒΕΡΓΙΝΑ – ΕΔΕΣΣΑ – ΡΟΥΠΕΛ

 Σάββατο  9 εως Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013  
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Εκδήλωση Απογευματινών
Εργαστηρίων Σπουδών 

και Αθλητικών Δραστηριοτήτων
Σάββατο 5 Απριλίου 2014

Τα Εργαστήρια Σπουδών των σχολείων μας διοργάνωσαν μία 
εκδήλωση γνωριμίας με τα προγράμματα που προσφέρονται στα 
απογευματινά Εργαστήρια Σπουδών και στις αθλητικές δραστηρι-
ότητες. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο συγκρότημα Ηρακλεί-
ου «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», το Σάββατο 5 Απριλίου 2014, από τις 10 
π.μ. μέχρι και τις 2 μ.μ.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ενημέρωση των γονέων για τα Ερ-
γαστήρια Σπουδών και για τις Αθλητικές δραστηριότητες. Τα παι-
διά, αλλά και οι γονείς απασχολήθηκαν με παιχνίδια σε σταθμούς 
σε όλα τα εργαστήρια: Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών και Πλη-
ροφορικής. Σκοπός των παιχνιδιών ήταν τα παιδιά να γνωρίσουν 
με απλό κι ευχάριστο τρόπο τις διάφορες γλώσσες, αλλά και να 
ελέγξουν τις γνώσεις τους.

 Τα παιδιά της Pre-Junior του συγκροτήματος Αμαρουσίου πα-
ρουσίασαν ένα «δειγματικό» μάθημα (Peer-teaching), ενώ τα παι-
διά των  τμημάτων Junior A΄, Junior B΄ και A΄ Class του συγκροτή-
ματος Ηρακλείου παρουσίασαν στα Αγγλικά ένα τραγούδι για την 
Άνοιξη (“Spring is here”).

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, υπήρχε ενη-
μέρωση για τα πτυχία Young Learners, KET/PET for Schools, Lower 
και Proficiency Cambridge και Michigan.

Ακολούθως, το πρόγραμμα περιλάμβανε παιχνίδι στο δάσος, το 
οποίο οργάνωσαν οι δάσκαλοι του Δημοτικού Ηρακλείου των σχο-
λείων μας και έλκυσε φυσικά το ενδιαφέρον γονέων και παιδιών.

Μετά τις 12 μ.μ., στα διάφορα γήπεδα του συγκροτήματος ορ-
γανώθηκαν από τους γυμναστές και τις γυμνάστριες των σχολείων 
μας ολιγόλεπτοι αγώνες για κάθε ηλικία στα αθλήματα: ποδόσφαι-
ρο, μπάσκετ, βόλεϊ, γυμναστική με μπάλες και λάστιχα, ποδηλασία, 
πινγκ-πονγκ. Η πρωταθλήτρια Ελλάδος στο πινγκ-πονγκ Λουκία 
Γιανναδάκη έπαιξε με τα παιδιά, μαθαίνοντάς τους τις βασικές τε-
χνικές για το άθλημα.  

Στο χώρο του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου λειτούρ-
γησε Καλλιτεχνικό Εργαστήρι για την κατασκευή πασχαλινής λα-
μπάδας κι άλλων πρωτότυπων κατασκευών.

Γονείς και παιδιά έφυγαν με θετικές εντυπώσεις, ευχαριστημένοι 
για την αλλιώτικη μέρα που πέρασαν στο σχολείο.
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Παιδιά και φέτος περάσαμε τέλεια στο Summer Camp! Και τι 
δεν κάναμε… Σας δίνω μια μικρή γεύση… 

Χρωματιστές αθλητικές δραστηριότητες, ενόργανη και ρυθ-
μική γυμνα στική, ποδηλασία, ποδόσφαιρο, vol ley, στί  βος (αγώ-
νες ταχύτητας, σκυταλοδρομίες, εμπόδια, άλμα εις μή κος, σφαι-
ροβολία), ping-pong, υπαίθρια κυκλική προπόνηση σε σταθμούς 
και παιχνίδια αντοχής στη φύση. Τα καλύτερα απ΄ όλα όμως 
ήταν τα παιχνίδια ανα ψυχής στο δάσος: αναρρίχηση, rapel 
 (κα ταρρίχηση), ισορροπία, αντοχή.

Πολύ μoυ άρεσαν και οι δραστηριότητες εκτός σχολείου: εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα στην ΕΜΑΚ για τα σκυλιά - διασώστες, 
για την προστασία από τους σεισμούς και στην Τροχαία Πρό-
γραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Φυσικά πολύ μου άρεσε και η μεγάλη βόλτα στην Αρχαία, 
Βυζαντινή, Παλιά και Σύγχρονη Αθήνα. Οι ομάδες ερευνητών 
μας, αρχιτέκτονες και καταγραφείς επαγγελμάτων, ξεκινώντας 
από τη Μητρόπολη Αθηνών και Πύργο των Ανέμων, (Ωρολόγιον 
Ανδρονίκου Κυρρήστου) περιηγήθηκαν στην αρχαία, ρωμαϊκή 
και σύγχρονη αγορά (στην οδό Αδριανού) της κεντρικής Αθήνας.

Επίσκεψη σε έναν υπέροχο Ορθόδοξο Ναό, τον Άγιο Ανδρέα 
Κοντόπευκου Αγίας Παρασκευής, που έχει ξεχωριστά ψηφιδωτά 
και αγιογραφίες και είναι διακοσμημένος ο ίδιος και τα 14 πα-
ρεκκλήσιά του με ποικίλες καλλιτεχνικές τεχνικές.

Περάσαμε και μια μέρα στο δάσος, στα απέραντα κτήματα 
Τατοΐου. Εκεί, συντροφιά με τα πουλιά, δώσαμε μια μοναδική 
και αξέχαστη συναυλία στο δάσος με πολλά, πολλά μουσικά όρ-
γανα.

Την καλύτερη μέρα σας την άφησα για το τέλος: Ημερήσια 
εκδρομή στη Σαλαμίνα!

Το απογευματάκι, την ώρα που έδυε ο ήλιος, σκεφτόμουνα 
πόσο όμορφα πέρασα και φέτος με τους φίλους μου στο Summer 
Camp της Ελληνικής Παιδείας και πόσα πολλά απόλαυσα! 

Καλή συνάντηση το Σεπτέμβριο στα σχολεία της Ελληνικής 
Παιδείας, με την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς!

Summer Camp 2014 
για τα Δημοτικά Σχολεία

Χρωματιστέσ
μέρέσ

16-30 ιουνίου 2014
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Στη χώρα της κακοκεφιάς
και της βαριάς καρδιάς
τα παιδιά δεν ’ξέραν πως και τι
ποια είναι η σωστή διατροφή
Κάθε μέρα παγωτά,
λίπη και πολλά γλυκά.
Ωχ, πάνε τα δοντάκια
και πονούν τα στομαχάκια.
Οι κοιλίτσες θέλουν γιατρό
και σκουριάζει το μυαλό.

Γιορτή Λήξεως Νηπιαγωγείου

Πω πω τι συμφορά!
ποιος θα φέρει την υγειά; 
Πού θα βρούνε το γιατρό
πού να έχει το γιατρικό; 
Μήπως ξέρουν οι κινέζοι
ή μήπως η Γιαπωνέζοι
πίνουν τσάι, τρώνε ρύζι
κι η κοιλίτσα τους γεμίζει.
Μήπως ξέρει ο Μεξικάνος
ή μήπως ο ινδιάνος;
Μήπως ξέρει ο Γερμανός
ή μήπως ο Σουηδός;
Αχ, ποιος θα βοηθήσει 
και το πρόβλημα θα λύσει; 
Αχ, κι όλο περνάνε τα χρόνια
έτσι θα μείνουμε αιώνια; 

Κάποια μέρα μές στη χώρα
την τελευταία ώρα
ήρθε η κυρά Διατροφή
που είχε κέφι για ζωή.
Είχε μάγουλα ροζέ
μάτια θαλασσί και μπλε.
Είχε πατρίδα τη Μεσόγειο
μα ήταν γνωστή 
σ’ όλη την υδρόγειο. 
Άρχισε λοιπόν δουλειά
για να γιάνει τα παιδιά.
Έμαθε πρώτα στα παιδιά
πως να τρέφονται σωστά
με φρούτα και λαχανικά
δημητριακά και γάλα
κι ένα σωρό άλλα,
για να έχουνε υγεία
και αρρώστια πια καμία.

Με ελίτσα και ψωμάκι
με νερό και μαρουλάκι
με τυράκι και φακές
με μπιζέλια, πιπεριές,
με γλυκό του κουταλιού
και με φέτες καρπουζιού
με φρεσκότατο ψαράκι
με ρίγανη αγγουράκι
και κοντολογίς να πούμε
και πολύ να το χαρούμε
με ό,τι μεσογειακό
και πολύ πολύ ελληνικό
έφερε η κυρα Διατροφή
την υγειά και τη ζωή.
Και πω-πω για δείτε εκεί
πανηγύρι έχει στηθεί
στην πλατεία του χωριού
δίπλα στη βρύση του βουνού.

Γιορτή λήξης σχολικού έτους 2013-2014
«Υγιεινή διατροφή = χαρούμενη ζωή»
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