


Προλογικά
Δεν μπορείς να ζεις σ’ αυτόν τον κόσμο και να μη συμμερίζεσαι 

τα ολοένα αυξανόμενα προβλήματά του. Δεν μπορείς να περνάς 
τις μέρες της ζωής σου αδιάφορος για τα πιο κοντινά προβλή
ματα,τα προβλήματα του τόπου σου.

Πιο πολύ σ’ αγγίζουν όλα όταν είσαι νέος. Αν μπορούσες 
θα έσπαζες τα όρια του χρόνου,του τόπου,του ανθρώ
πινου λάθους και θα έφτιαχνες έναν κόσμο όμορφο,δί
καιο,ειρηνικό.

Η Αλήθεια,ο Θεός μας,σ’ έχει διδάξει πως μπο
ρεί ο κόσμος αυτός να ζήσει έτσι.

Όμως η γύρω πραγματικότητα σε κάνει να δι
στάζεις.

Στις σελίδες αυτού του τεύχους του πε
ριοδικού μας,αφήνουμε την καρδιά των 
νέων να εξετάσει,να κρίνει,να προ
τείνει.

Αφήνουμε την ελπίδα να ζωγρα
φίσει με χρώματα ζεστά,λαμπε
ρά,σελίδες της ζωής και να 
τις μυρώσει με στίχους ποιη
τι κούς.

Η σύνταξη
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να αντιμετωπίσεις, αν χρειαστεί, και το χείριστο, να ματώσεις, κι αν βγεις, μπράβο σου, εί-
σαι «γεμάτος» πια μέσα σου.

Η τόση πολλή αισιοδοξία δεν μπορεί να λύσει προβλήματα. Ο ρεαλισμός ίσως βοηθούσε 
λίγο περισσότερο... Αυτή, ως ματιά μας στον κόσμο, δεν ξέρω για άλλους, αλλά για μένα 
είναι η καλύτερη. Πάντα πρέπει να ‘χεις μια αισιοδοξία, για να βάλεις στόχους, για να ενι-
σχυθείς εσωτερικά και να βαδίζεις σταθερά. Πάντα πρέπει να ‘χεις όμως και λίγη απαισιο-
δοξία, ένα όριο στο όνειρο. όχι για να μη φτάσεις ψηλά, αλλά για να μην πέσεις στη συνέ-
χεια...

Το τι θα επιλέξει ο καθένας, έχει σχέση μ’ αυτόν και την ψυχή του. Υπάρχουν άνθρωποι 
που αν δεν ήταν πολύ απαισιόδοξοι ή το αντίθετο, δεν θα μπορούσαν ίσως καν ν’ ανοίξουν 
τα φτερά τους. Ίσως ο ποιητής τελικά να μην αποτελεί εξαίρεση.

Ωραία είναι η ζωή, αλλά τα προβλήματά της δεν λείπουν. Η χώρα μου περνάει τα χειρό-
τερα και πάσχω μαζί της. Και λυπάμαι όχι για το κάποιο χρέος, όχι για κάποιους «ανάξιους» 
τριακόσιους ή «τρεις» δήμιους, αλλά επειδή απειλείται εκ των έσω από λίγους αλλά ισχυ-
ρούς ανθρώπους που θέλουν το κακό της και -το χειρότερο- είναι Έλληνες κι αυτοί, αλλά 
προσπαθούν υπογείως να την ισοπεδώσουν, επειδή υπερισχύει έναντι άλλων λαών στις πα-
ραδόσεις, στη θρησκεία, στην ιστορία, στο ήθος και στις αξίες, τις κληροδοτημένες από το 
παρελθόν. Δε λυπάμαι που είμαστε στριμωγμένοι στη γωνία, έχουμε αποδείξει πως μπορού-
με να το ανατρέψουμε αυτό, αλλά να πολεμιέται η χώρα από μέσα, είναι πραγματικά τρο-
μακτικό. Το χειρότερο όμως είναι η ουδετερότητα. Είμαι νέος και ενεργητικός, νομίζω πως 
μπορώ να φέρω τα πάνω κάτω ή μάλλον τα... κάτω πάνω στον κόσμο! Αυτό όμως, είναι σα-
φώς λάθος. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν, αν όλοι μαζί ενωμένοι γίνουμε ένα. 

Η ουδετερότητα είναι που σαν πριόνι κόβει τις αλυσίδες της ενότητας των ανθρώπων. 
Έχω ακούσει χιλιάδες συζητήσεις ή στο Ίντερνετ να λένε «Ο τάδε έκανε εκείνο το παράπτω-
μα, ο τάδε το άλλο, ο άλλος αυτό, ο άλλος εκείνο» κι όμως σα να μη συνέβη τίποτα θα συ-
νεχίσουν τη συζήτηση. Αρνούνται  κατηγορηματικά ν’ αναλάβουν τα ηνία, όχι με την έννοια 
της αρχηγίας, αλλά με την έννοια της αλλαγής, ακόμα κι αν αυτή θα οδηγούσε και σε κά-
ποια λάθη.

Περιμένουν ένα κέντρισμα. Πώς θα ‘θελα να το δώσω εγώ! Ακόμα δεν ξέρω πώς. Να μορ-
φωθώ; Να γίνω άνθρωπος με επιρροή; Να προσπαθήσω να γίνω πολιτικός; Τι; Αλλά παράλ-
ληλα φοβάμαι. Οι ενήλικες δεν είναι ανεγκέφαλοι. Είναι κι αυτοί αξιοσέβαστοι. Πώς ή ποιος 
τους κατάντησε έτσι; Κι αν φτάσω εγώ στη θέση τους και δεχτώ κι εγώ το «βέλος της ουδε-
τερότητας»;... Όλα θα πάνε στράφι... 

Η ζωή δεν έχει μόνο αδιέξοδα. Υπάρχουν πολλά πράγματα στη ζωή που με μαγνητίζουν, 
με γαντζώνουν εδώ, να μη θέλω να φύγω. Η παρέα και οι φίλοι, μοναδικό στη φύση. Τα χό-
μπυ και τα ενδιαφέροντα, η κολύμβηση, παραδοσιακοί χοροί, όργανα... Η ατέλειωτη γνώ-
ση... μα και η χαλάρωση στον καναπέ... και πολλά άλλα πραγματικά αξίζουν στη ζωή. Πε-
ρισσότερο όμως απ’ όλα, οι εμπειρίες και οι αναμνήσεις. Πρόσωπα, συναισθήματα, αισθή-
σεις, δάκρυα και γέλια όλα σε ένα, ό,τι κράτησε η ψυχή μου να μ’ ακολουθεί ως το τέλος 

της ζωής μου, κι αυτό που πραγματικά αξίζει να θυμάμαι για να τη φτάσω «γε-
μάτη» ως το τέλος... Όλα αυτά όχι μόνο δεν μ’ αφήνουν να φύγω, μα με 

πιέζουν ν’ αγωνιστώ και να δημιουργήσω έναν κόσμο που θα μπορεί μ’ 
αυτά να καταπιάνεται κι όχι με τους εχθρούς του. Να αποκατασταθεί η 
δικαιοσύνη και η ενότητα και να πάρει αξία η έννοια της πραγματικής 
προσωπικής τιμής και υστεροφημίας.

«Ναι, την κοίταξα στα μάτια τη Ζωή»! Παράξενο! Πότε μοιάζει γε-
μάτη θεριά έτοιμα να σου ορμήξουν και να σε ρίξουν κάτω και να 
υποφέρεις και να ματώνεις και πότε με τα πιο όμορφα πάνω στη 
γη, που σε αγκαλιάζουν και σε συγχαίρουν. Μου θύμισαν κάτι... 

Μένω αμίλητος. Ζητώ; ζητώ; ζητώ... ψιθυριστά. Μου χαμογε-
λά, μου δείχνει το όμορφό της πρόσωπο και με χαϊδεύει στο 
κεφάλι... «Συνέχισε... και θα τα καταφέρεις!»....   

Έκθεση του Λευτέρη Σοφρά,Γ΄ Γυμνασίου Ηρακλείου, 
Απρίλιος 2011

Ζ
ωή. Έννοια δύσκολη. Πολλοί 
προσπάθησαν και προσπαθούν 
να καταλάβουν τη σημασία 
της, άλλοι από περιέργεια, άλ-

λοι από καθήκον. Αυτοί οι πολλοί για να 
βρουν τη σημασία της ψάχνουν στη θρη-
σκεία, άλλοι στη λογική, άλλοι με έν-
στικτο, άλλοι βαδίζοντας στην τύχη και 
πάει λέγοντας.

Οτιδήποτε κι αν είναι αυτό το ταξί-
δι, πρέπει να το ελέγξεις. Υπάρχουν δύο 
είδη ανθρώπων ανάλογα με το πώς επι-
λέγουν να κοντρολάρουν το πηδάλιο. Οι 
πρώτοι είναι οι «Αισιόδοξοι» -λίγο ως 
πολύ. Χέρια σταθερά, έχουν απόλυτο 
έλεγχο και μια τεράστια καρδιά να τους 
οδηγεί, επί του ασφαλούς καμιά φορά. Η 
φουρτούνα γι’ αυτούς μοιάζει ψιχάλα... 
μια ηλιαχτίδα αρκεί να φωτίσει ολόκλη-
ρο το δωμάτιο. Το να μπαίνεις όμως σε 
ποτάμι ενώ είναι ατίθασος χείμαρρος δεν 
είναι πάντα ηρωικό...

Δεύτερο είδος, οι «Απαισιόδοξοι» - 
κι αυτοί λίγο ως πολύ. Η κατηφόρα εί-
ναι ανηφόρα και η ανηφόρα κάθετο τεί-
χος που δεν μπορείς να περάσεις. Έχουν 
αφήσει το τιμόνι, όλα είναι φουρτού-

νες εδώ έξω. Τα κουπιά, άφαντα. Ό,τι 
και να γίνει, κακό θα βγει. Τα παρατά-
νε, όχι επειδή είναι ανίκανοι να συνεχί-
σουν, αλλά επειδή διάλεξαν  την ουδετε-
ρότητα. Δεν υπάρχουν στόχοι, έτσι δεν 
υπάρχουν νίκες, ούτε όμως και ήττες. Ο 
φόβος κυρίεψε την κρίση τους, κι αυτή 
σκεπάστηκε με το μαύρο πέπλο.

Ο ποιητής φαίνεται στο ποίημα υπερ-
βολικά αισιόδοξος, σχεδόν τυφλός από 
αισιοδοξία... Ο «κάμπος» της ζωής χώ-
ρε σε όλα τα ωραία... μυρωδιές,  γεύσεις, 
εικόνες και όλα τ’ άλλα χάθηκαν στη 
 δύναμη του αέρα. Δε θέλω να τον κρίνω, 
επειδή κυρίως δεν είμαι σε θέση. Έτσι κι 
αλλιώς, στον «κάμπο» δεν είμαι.

Προσωπικά όμως θεωρώ ότι η οπτική 
γωνία απ’ την οποία κοιτάει ο ποιητής 
τον κόσμο δεν είναι και η καλύτερη. Όχι 
επειδή είμαι απαισιόδοξος, αλλά επειδή 
βλέπει την τίγρη πεταλούδα. Σε μια επο-
χή δύσκολη, δεν προσπερνάς τις συμφο-
ρές ούτε συμφιλιώνεσαι μ’ αυτές. Αντι-
θέτως, οφείλεις να τις εξουδετερώσεις. 
Το να επιλέγεις τα εύκολα και όμορφα 
μονοπάτια για να βγεις από ένα δάσος, 
δεν σε καθιστά στο τέλος νικητή. Πρέπει 

Στίχοι του Οδυσσέα Ελύτη, εκατό χρόνια από τη γέννηση του οποίου εορ-
τάζουμε φέτος (έτος Παπαδιαμάντη, Δροσίνη, Σικελιανού, Ελύτη, Γκάτσου... να 
μην ξεχνιόμαστε)! Οραματισμός, αισιοδοξία, η χαρά της ζωής… δοσμένα σε 
εποχή ίσως όχι λιγότερο δύσκολη απ’ τη δική μας! Σε βρίσκει σύμφωνο;

Ως νέο άνθρωπο, γενιά του σήμερα και του αύριο, υπάρχει κάποιο κακό που 
σε πονάει; υπάρχει και κάποιος μαγνήτης που σε μεθάει; Κοιτάς τη ζωή στα μά-
τια, που σε ξανακοιτάζουν! Τι της λες; τι της ζητάς; τι μπορείς να της δώσεις;

“Εμείς τη λέμε τη ζωή,πηγαίνουμε μπροστά…

…Είμαστε από καλή γενιά…”
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αυτά να καταπιάνεται κι όχι με τους εχθρούς του. Να αποκατασταθεί η 
δικαιοσύνη και η ενότητα και να πάρει αξία η έννοια της πραγματικής 
προσωπικής τιμής και υστεροφημίας.

«Ναι, την κοίταξα στα μάτια τη Ζωή»! Παράξενο! Πότε μοιάζει γε-
μάτη θεριά έτοιμα να σου ορμήξουν και να σε ρίξουν κάτω και να 
υποφέρεις και να ματώνεις και πότε με τα πιο όμορφα πάνω στη 
γη, που σε αγκαλιάζουν και σε συγχαίρουν. Μου θύμισαν κάτι... 

Μένω αμίλητος. Ζητώ; ζητώ; ζητώ... ψιθυριστά. Μου χαμογε-
λά, μου δείχνει το όμορφό της πρόσωπο και με χαϊδεύει στο 
κεφάλι... «Συνέχισε... και θα τα καταφέρεις!»....   

Έκθεση του Λευτέρη Σοφρά,Γ΄ Γυμνασίου Ηρακλείου, 
Απρίλιος 2011

Ζ
ωή. Έννοια δύσκολη. Πολλοί 
προσπάθησαν και προσπαθούν 
να καταλάβουν τη σημασία 
της, άλλοι από περιέργεια, άλ-

λοι από καθήκον. Αυτοί οι πολλοί για να 
βρουν τη σημασία της ψάχνουν στη θρη-
σκεία, άλλοι στη λογική, άλλοι με έν-
στικτο, άλλοι βαδίζοντας στην τύχη και 
πάει λέγοντας.

Οτιδήποτε κι αν είναι αυτό το ταξί-
δι, πρέπει να το ελέγξεις. Υπάρχουν δύο 
είδη ανθρώπων ανάλογα με το πώς επι-
λέγουν να κοντρολάρουν το πηδάλιο. Οι 
πρώτοι είναι οι «Αισιόδοξοι» -λίγο ως 
πολύ. Χέρια σταθερά, έχουν απόλυτο 
έλεγχο και μια τεράστια καρδιά να τους 
οδηγεί, επί του ασφαλούς καμιά φορά. Η 
φουρτούνα γι’ αυτούς μοιάζει ψιχάλα... 
μια ηλιαχτίδα αρκεί να φωτίσει ολόκλη-
ρο το δωμάτιο. Το να μπαίνεις όμως σε 
ποτάμι ενώ είναι ατίθασος χείμαρρος δεν 
είναι πάντα ηρωικό...

Δεύτερο είδος, οι «Απαισιόδοξοι» - 
κι αυτοί λίγο ως πολύ. Η κατηφόρα εί-
ναι ανηφόρα και η ανηφόρα κάθετο τεί-
χος που δεν μπορείς να περάσεις. Έχουν 
αφήσει το τιμόνι, όλα είναι φουρτού-

νες εδώ έξω. Τα κουπιά, άφαντα. Ό,τι 
και να γίνει, κακό θα βγει. Τα παρατά-
νε, όχι επειδή είναι ανίκανοι να συνεχί-
σουν, αλλά επειδή διάλεξαν  την ουδετε-
ρότητα. Δεν υπάρχουν στόχοι, έτσι δεν 
υπάρχουν νίκες, ούτε όμως και ήττες. Ο 
φόβος κυρίεψε την κρίση τους, κι αυτή 
σκεπάστηκε με το μαύρο πέπλο.

Ο ποιητής φαίνεται στο ποίημα υπερ-
βολικά αισιόδοξος, σχεδόν τυφλός από 
αισιοδοξία... Ο «κάμπος» της ζωής χώ-
ρε σε όλα τα ωραία... μυρωδιές,  γεύσεις, 
εικόνες και όλα τ’ άλλα χάθηκαν στη 
 δύναμη του αέρα. Δε θέλω να τον κρίνω, 
επειδή κυρίως δεν είμαι σε θέση. Έτσι κι 
αλλιώς, στον «κάμπο» δεν είμαι.

Προσωπικά όμως θεωρώ ότι η οπτική 
γωνία απ’ την οποία κοιτάει ο ποιητής 
τον κόσμο δεν είναι και η καλύτερη. Όχι 
επειδή είμαι απαισιόδοξος, αλλά επειδή 
βλέπει την τίγρη πεταλούδα. Σε μια επο-
χή δύσκολη, δεν προσπερνάς τις συμφο-
ρές ούτε συμφιλιώνεσαι μ’ αυτές. Αντι-
θέτως, οφείλεις να τις εξουδετερώσεις. 
Το να επιλέγεις τα εύκολα και όμορφα 
μονοπάτια για να βγεις από ένα δάσος, 
δεν σε καθιστά στο τέλος νικητή. Πρέπει 

Στίχοι του Οδυσσέα Ελύτη, εκατό χρόνια από τη γέννηση του οποίου εορ-
τάζουμε φέτος (έτος Παπαδιαμάντη, Δροσίνη, Σικελιανού, Ελύτη, Γκάτσου... να 
μην ξεχνιόμαστε)! Οραματισμός, αισιοδοξία, η χαρά της ζωής… δοσμένα σε 
εποχή ίσως όχι λιγότερο δύσκολη απ’ τη δική μας! Σε βρίσκει σύμφωνο;

Ως νέο άνθρωπο, γενιά του σήμερα και του αύριο, υπάρχει κάποιο κακό που 
σε πονάει; υπάρχει και κάποιος μαγνήτης που σε μεθάει; Κοιτάς τη ζωή στα μά-
τια, που σε ξανακοιτάζουν! Τι της λες; τι της ζητάς; τι μπορείς να της δώσεις;

“Εμείς τη λέμε τη ζωή,πηγαίνουμε μπροστά…

…Είμαστε από καλή γενιά…”
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εξουσία είχαν οι αγορές των δήμων,
ηβουλή,ηεκκλησίατουδήμου,οιεν-
νέαάρχοντες,οιστρατηγοί,οιένδεκα,
οι επιμελητές και οι αστυνόμοι. Τη
δε πολιτική δικαιοσύνη απένεμαν οι
κατάδήμοδικαστές,οιδιαιτητέςκαι
οιναυτοδίκες.

Στην αρχαία Σπάρτη την ποινι
κή δικαιοσύνη απένεμε η γερουσία,
ενώτηνπολιτικήοιΈφοροι,περιορι-
ζόμενοιοιΒασιλείςμόνοσεδιαφορές
οικογενειακούδικαίου.

Κατά την Οθωμανική κυριαρ-
χία την πολιτική δικαιοσύνη στην
ΕλλάδααπένεμεοΚαδής,καθώςε
πίσηςκαιοιΠροεστοίήδημογέροντες.
ΌμωςοιδιαφορέςμεταξύτωνΕλλή-
νων επιλύονταν συνήθως από τα εκ-
κλησιαστικάδικαστήρια,ταοποίαα
ποτελούνταναπόεξέχοντεςκληρικούς
και λαϊκούς. Οι Έλληνες προσέφευ-
γαν στη δικαιοσύνη της εκκλησίας,
παρότιηπροσφυγήαυτήήτανπροαι-
ρετική.Αυτόοφειλότανστηνεπιθυμία
τους να διατηρήσουν την εθνική τους
συνείδηση,αλλάκαιστηνεμπιστοσύ-
νηπουείχανσταδικαστήριααυτά.

ΟεορτασμόςτηςΗμέραςτηςΔι-
καιοσύνης συνδέεται με την θρησκευ-
τική εορτή του Αγίου Διονυσίου του
Αρεοπαγίτου και εμμέσως, με την
ομιλία του Αποστόλου Παύλου στον
ΆρειοΠάγοτοέτος52μ.Χ.

Η δίψα του ελληνικού λαού για
δικαιοσύνη εκφράζεται παραστατικά
απότονΑδαμάντιοΚοραή,οοποίος
το1824αναφέρει:«ΑντίτηςΑθηνάς,
τηνοποίαντοπροσωρινόνπολίτευμα
εμελέταναχαράξηειςτηνσφραγίδα
τηςκυβερνήσεως,πολύδιδασκαλικώ-
τερον ήτο να χαραχθή και εις αυτήν
και εις του εθνικού νομίσματος το εν
μέροςηεικώντηςδικαιοσύνηςμετην
ζυγαριάνκαιμεταλόγιατουΣολο-
μώντος(Παροιμ.ιδ΄34)ταύταειςτον
γύρον«Δικαιοσύνηυψοίέθνος».

ΤοΠροσωρινόΠολίτευματηςΕ
θνικής Συνελεύσεως της Επιδαύρου
(12.1.1822) στο Ε΄ Κεφάλαιο «Περί
Δικαστικού» αναφερόταν στην οργά-
νωσητηςΔικαιοσύνηςκαιόριζεότιη
Δικαστικήείναιανεξάρτητηαπότην

Εκτελεστική και Βουλευτική Δύνα-
μη.

Δυστυχώςηπορείατηςελληνικής
δικαστικής λειτουργίας επηρεάζεται
βαθιά από την πολιτική ιστορία της
χώρας, η οποία πέρασε από πολλές
καιδύσκολεςφάσεις.Ωστόσοδενπρέ-
πει να ξεχνάμε ποτέ τον αγώνα του
ανώνυμου έλληνα δικαστή να αντα-
ποκριθεί στα καθήκοντά του, συχνά
μέσααπόαντίξοεςσυνθήκες.

Η δικαιοσύνη αποτελεί υπηρεσία
που παρέχει το δημοκρατικό κράτος
στουςπολίτεςτου.Θαπρέπειπάντοτε
να χαρακτηρίζεται από εύκολη πρό-
σβαση, ισότητα των διαδίκων, ακε-
ραιότητα,ανεξαρτησία,επαγγελματι-
κή επάρκεια, υπευθυνότητα, έγκαιρη
έκδοση των αποφάσεων και να απο-
λαμβάνει της εμπιστοσύνης του κοι-
νωνικού συνόλου. Το δικαίωμα στη
ζωή,τηνελευθερίακαιτηνπροσωπι-
κήασφάλεια,εξασφαλίζεταιμόνομε
ελεύθερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη,
με την προστασία του αδυνάτου ένα-
ντιτουισχυρούκαιέναντιτωνμέσων
πουδιαθέτειγιαναεπιβάλλειτηνθέ-
λησήτου.ΗΔικαιοσύνη,θεμέλιοτης
Δημοκρατίας,αποτελείσοβαρήεγγύ-
ησηκαιασπίδατωνδικαιωμάτωντου
ανθρώπουκαιτουπολίτη.Ευθύνηκαι
καθήκοντουενεργοποιημένουπολίτη
είναιηπεριφρούρησητηςανεξαρτησί-
αςκαιτηςαποτελεσματικότητάςτης.

(απόσπασμα)
Αλέξανδρος Βεκρής 

Γ΄ Γυμνασίου

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ἐν δικαιοσύνῃ συλλήβδην πᾶσα ἀρετή ἐστί»
Στη δικαιοσύνη εμπεριέχεται κάθε άλλη αρετή

(ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ)
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Ξενία ή Ξενίηείναιηφιλοξε-
νία και ξενί     ζω σημαίνει φι-
λοξενώ, περιποιούμαι σύμ-

φωναμεταέθιματηςφιλοξενίας.Ξέ-
νος σημαίνειστααρχαίαελληνικάφί-
λοςαπόξένηχώρα,μετονοποίοέχει
συναφθείιερήσυνθήκηφιλοξενίας.

Ήταν θεσμός για τους αρχαίους
ναυποδέχονταικαιναπεριποιούνται
τους ξένους στο σπίτι τους. Πίστευαν
ιδιαίτεραστηνιδέατηςφιλοξενίαςκαι
τη θεωρούσαν ηθικό χρέος και ιερό
κανόνατωνθεών(προστάτηςοΞένιος
Δίας).Επιπλέον,οτρόποςζωήςτων
Ελλήνων(ταξίδια,εμπόριο,πόλεμοι)
είχεαποτέλεσμαναβρίσκονταιστους
δρόμους, σε ξένους τόπους, με μεγά-
ληανάγκηγιακατάλυμα,βοήθειαή
προστασία.Μετοθεσμό,λοιπόν,της
φιλοξενίας,έβρισκανκαιοιίδιοιαυτά
πουζητούσαν.Εξάλλου,οιξένοιήταν
καλοδεχούμενοι,γιατίήτανγιαπολ-
λούςημόνηεπαφήμετονυπόλοιπο
κόσμοκαιπηγήπληροφοριώνλόγω
της έλλειψης μέσων επικοινωνίας.
Οι ηθικές υποχρεώσεις της φιλοξενί-
αςήταν:Ν’αντιμετωπίζονταιόλοιμε
τονίδιοσεβασμό.Ναπροσφέρεταιη
φιλοξενίασεκάθεπεραστικό,ανεξάρ-
τητααπότηνκοινωνικήτουθέση,την
οικονομικήτουκατάστασηήτηνπο-
λιτικήθέση.Ναμηνσηκώσουνποτέ
όπλαοέναςενάντιαστονάλλο(ξενι-
στής–ξένος).Πολλοίείχανστασπί-
τια τους ιδιαίτερους ξενώνες, για να
προσφέρουν στους ξένους τους ζεστα-
σιάκαιστέγη.

Αλλά και η χριστιανική 
διδασκαλία προβάλλει θαυ-
μάσιατονιερόθεσμότηςφι-
λοξενίας στις σωστές του δι-
αστάσεις. Ο χριστιανός έχει
την υποχρέωση να φιλοξενεί
βοηθώνταςαυτούςπουέχουν
την ανάγκη του. Ο Απόστο-
λος Παύλος στην πρός Ρω-
μαίουςεπιστολήτου(κεφ.ιβ΄,
13) προτρέπει: «ταῖς χρείαις
τῶνἁγίωνκοινωνοῦντες,τήν
φιλοξενίαν διώκοντες», που
σημαίνειότιμεταδώρατης
αγάπης σας να γίνεστε συμ-

μέτοχοικαιβοηθοίστιςανάγκεςτων
χριστιανώνκαιναεπιδιώκετετηνφι-
λοξενία, χωρίς να περιμένετε να σας
τηζητήσουν.

Η διαχρονική επιβίωση του θε-
σμού της φιλοξενίας είναι ιδιαίτερα
εμφανής σε όλο τον ελλαδικό χώρο
και έχει δεχτεί επηρεασμούς από τη
θρησκείακαιτηνπαράδοση.

Ποια όμως είναι η 
κατάσταση σήμερα; Ο
σημερινός άνθρωπος λει-
τουργείόπωςουπολογι-
στής που προγραμματί-
ζεται να λειτουργεί μόνο
μετηλέξηκλειδί:«αντα-
πόδοση». Συχνά πα-
ρουσιάζεται εγωκεντρι-
κόςκαιδενδιαθέτειχρό-
νοκαιχρήμαγιατονσυ-
νάνθρωπό του. Εξάλλου
στην εποχή μας η δια-
μονή ενός ξένου προσφέ-
ρεται αντί αμοιβής (εστι-
ατόρια,ξενοδοχεία).Σίγουραηαπο-
ξένωση, ο φόβος των μεταναστών, η
εγκληματικότητα και γενικά η σύν-
θεσητηςσημερινήςελληνικήςκοινω-
νίας δεν ευνοεί την φιλοξενία. Παρό-
λααυτάεμείςοιΈλληνεςσεκάθεευ-
καιρία προσφέρουμε ζεστή φιλοξενία,
τέτοιαπουεντυπωσιάζειτουςξένους.

(απόσπασμα) Ιωάννης Καραλής

Α1 Γυμνασίου Αμαρουσίου
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Ηέννοια του δικαί-
ουγεννήθηκεπολύ
νωρίςστονΕλλαδι-

κόχώρο.
Ηαρχικήέννοιασύστα-

σης δικαστηρίου για την
απονομή δικαιοσύνης βρί-
σκεταιστην Ελληνική Μυ  
θο λογίακαιμάλισταστους
ίδιους τους Ολύμπιους θε-
ούς.ΤόσοστηνΑρχαίαΕλ-
λάδαόσοκαιστηΡώμηη
απονομήδικαιοσύνηςπέρα-
σε στους Βασιλείς. Αργότε-
ραανατέθηκεαυτήσεδικα-
στήρια.

Στην αρχαία  Αθήνα
ονομαστά ποινικά δικαστή
ρια ήταν η «Βουλή του Α
ρείου Πάγου», το «Παλλά-
διο», το «επί Δελφινίω», το
«ενΦρεαττοί»,το«επίΠρυ
τανείω»καιη«Ηλιαία».Ε
κτόςόμωςαυτώνδικαστική
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Εκτελεστική και Βουλευτική Δύνα-
μη.

Δυστυχώςηπορείατηςελληνικής
δικαστικής λειτουργίας επηρεάζεται
βαθιά από την πολιτική ιστορία της
χώρας, η οποία πέρασε από πολλές
καιδύσκολεςφάσεις.Ωστόσοδενπρέ-
πει να ξεχνάμε ποτέ τον αγώνα του
ανώνυμου έλληνα δικαστή να αντα-
ποκριθεί στα καθήκοντά του, συχνά
μέσααπόαντίξοεςσυνθήκες.

Η δικαιοσύνη αποτελεί υπηρεσία
που παρέχει το δημοκρατικό κράτος
στουςπολίτεςτου.Θαπρέπειπάντοτε
να χαρακτηρίζεται από εύκολη πρό-
σβαση, ισότητα των διαδίκων, ακε-
ραιότητα,ανεξαρτησία,επαγγελματι-
κή επάρκεια, υπευθυνότητα, έγκαιρη
έκδοση των αποφάσεων και να απο-
λαμβάνει της εμπιστοσύνης του κοι-
νωνικού συνόλου. Το δικαίωμα στη
ζωή,τηνελευθερίακαιτηνπροσωπι-
κήασφάλεια,εξασφαλίζεταιμόνομε
ελεύθερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη,
με την προστασία του αδυνάτου ένα-
ντιτουισχυρούκαιέναντιτωνμέσων
πουδιαθέτειγιαναεπιβάλλειτηνθέ-
λησήτου.ΗΔικαιοσύνη,θεμέλιοτης
Δημοκρατίας,αποτελείσοβαρήεγγύ-
ησηκαιασπίδατωνδικαιωμάτωντου
ανθρώπουκαιτουπολίτη.Ευθύνηκαι
καθήκοντουενεργοποιημένουπολίτη
είναιηπεριφρούρησητηςανεξαρτησί-
αςκαιτηςαποτελεσματικότητάςτης.

(απόσπασμα)
Αλέξανδρος Βεκρής 

Γ΄ Γυμνασίου

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ἐν δικαιοσύνῃ συλλήβδην πᾶσα ἀρετή ἐστί»
Στη δικαιοσύνη εμπεριέχεται κάθε άλλη αρετή

(ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ)
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Ξενία ή Ξενίηείναιηφιλοξε-
νία και ξενί     ζω σημαίνει φι-
λοξενώ, περιποιούμαι σύμ-

φωναμεταέθιματηςφιλοξενίας.Ξέ-
νος σημαίνειστααρχαίαελληνικάφί-
λοςαπόξένηχώρα,μετονοποίοέχει
συναφθείιερήσυνθήκηφιλοξενίας.

Ήταν θεσμός για τους αρχαίους
ναυποδέχονταικαιναπεριποιούνται
τους ξένους στο σπίτι τους. Πίστευαν
ιδιαίτεραστηνιδέατηςφιλοξενίαςκαι
τη θεωρούσαν ηθικό χρέος και ιερό
κανόνατωνθεών(προστάτηςοΞένιος
Δίας).Επιπλέον,οτρόποςζωήςτων
Ελλήνων(ταξίδια,εμπόριο,πόλεμοι)
είχεαποτέλεσμαναβρίσκονταιστους
δρόμους, σε ξένους τόπους, με μεγά-
ληανάγκηγιακατάλυμα,βοήθειαή
προστασία.Μετοθεσμό,λοιπόν,της
φιλοξενίας,έβρισκανκαιοιίδιοιαυτά
πουζητούσαν.Εξάλλου,οιξένοιήταν
καλοδεχούμενοι,γιατίήτανγιαπολ-
λούςημόνηεπαφήμετονυπόλοιπο
κόσμοκαιπηγήπληροφοριώνλόγω
της έλλειψης μέσων επικοινωνίας.
Οι ηθικές υποχρεώσεις της φιλοξενί-
αςήταν:Ν’αντιμετωπίζονταιόλοιμε
τονίδιοσεβασμό.Ναπροσφέρεταιη
φιλοξενίασεκάθεπεραστικό,ανεξάρ-
τητααπότηνκοινωνικήτουθέση,την
οικονομικήτουκατάστασηήτηνπο-
λιτικήθέση.Ναμηνσηκώσουνποτέ
όπλαοέναςενάντιαστονάλλο(ξενι-
στής–ξένος).Πολλοίείχανστασπί-
τια τους ιδιαίτερους ξενώνες, για να
προσφέρουν στους ξένους τους ζεστα-
σιάκαιστέγη.

Αλλά και η χριστιανική 
διδασκαλία προβάλλει θαυ-
μάσιατονιερόθεσμότηςφι-
λοξενίας στις σωστές του δι-
αστάσεις. Ο χριστιανός έχει
την υποχρέωση να φιλοξενεί
βοηθώνταςαυτούςπουέχουν
την ανάγκη του. Ο Απόστο-
λος Παύλος στην πρός Ρω-
μαίουςεπιστολήτου(κεφ.ιβ΄,
13) προτρέπει: «ταῖς χρείαις
τῶνἁγίωνκοινωνοῦντες,τήν
φιλοξενίαν διώκοντες», που
σημαίνειότιμεταδώρατης
αγάπης σας να γίνεστε συμ-

μέτοχοικαιβοηθοίστιςανάγκεςτων
χριστιανώνκαιναεπιδιώκετετηνφι-
λοξενία, χωρίς να περιμένετε να σας
τηζητήσουν.

Η διαχρονική επιβίωση του θε-
σμού της φιλοξενίας είναι ιδιαίτερα
εμφανής σε όλο τον ελλαδικό χώρο
και έχει δεχτεί επηρεασμούς από τη
θρησκείακαιτηνπαράδοση.

Ποια όμως είναι η 
κατάσταση σήμερα; Ο
σημερινός άνθρωπος λει-
τουργείόπωςουπολογι-
στής που προγραμματί-
ζεται να λειτουργεί μόνο
μετηλέξηκλειδί:«αντα-
πόδοση». Συχνά πα-
ρουσιάζεται εγωκεντρι-
κόςκαιδενδιαθέτειχρό-
νοκαιχρήμαγιατονσυ-
νάνθρωπό του. Εξάλλου
στην εποχή μας η δια-
μονή ενός ξένου προσφέ-
ρεται αντί αμοιβής (εστι-
ατόρια,ξενοδοχεία).Σίγουραηαπο-
ξένωση, ο φόβος των μεταναστών, η
εγκληματικότητα και γενικά η σύν-
θεσητηςσημερινήςελληνικήςκοινω-
νίας δεν ευνοεί την φιλοξενία. Παρό-
λααυτάεμείςοιΈλληνεςσεκάθεευ-
καιρία προσφέρουμε ζεστή φιλοξενία,
τέτοιαπουεντυπωσιάζειτουςξένους.

(απόσπασμα) Ιωάννης Καραλής

Α1 Γυμνασίου Αμαρουσίου

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
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Ηέννοια του δικαί-
ουγεννήθηκεπολύ
νωρίςστονΕλλαδι-

κόχώρο.
Ηαρχικήέννοιασύστα-

σης δικαστηρίου για την
απονομή δικαιοσύνης βρί-
σκεταιστην Ελληνική Μυ  
θο λογίακαιμάλισταστους
ίδιους τους Ολύμπιους θε-
ούς.ΤόσοστηνΑρχαίαΕλ-
λάδαόσοκαιστηΡώμηη
απονομήδικαιοσύνηςπέρα-
σε στους Βασιλείς. Αργότε-
ραανατέθηκεαυτήσεδικα-
στήρια.

Στην αρχαία  Αθήνα
ονομαστά ποινικά δικαστή
ρια ήταν η «Βουλή του Α
ρείου Πάγου», το «Παλλά-
διο», το «επί Δελφινίω», το
«ενΦρεαττοί»,το«επίΠρυ
τανείω»καιη«Ηλιαία».Ε
κτόςόμωςαυτώνδικαστική
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6 Δρόμος

Η 2011. 
Η οικονομι-
κή κρίση μαί-
νεται. Οι απο-
λύσεις πληθαί-
νουν. Ο αριθ-
μός των ανέρ-
γων νέων αυξάνε-
ται κατακόρυφα. 
Παντού γύρω σου 
ακούς ότι «πρέπει 
να έχεις πολλά προ-
σόντα σήμερα για 
να επιβιώσεις στην 
αγορά εργασίας». Σε 
περιβάλλει ένα κλίμα 
αβεβαιότητας, που δη-
μιουργείται από τις δι-
εθνείς συγκυρίες, μεγα-
λοποιείται από τα μέσα 
ενημέρωσης και τελικά 
μετατρέπεται μέσα σου 
σε μια ακαθόριστη αγωνία 
για το μέλλον. Σε ορισμέ-
νες μάλιστα περιπτώσεις 
σε κάνει να πιστεύεις πως 
νομοτελειακά θα αποτύχεις 

και θα υποφέρεις σε αυτή τη 
ζωή. Κι εσύ, 18χρονος έφη-
βος, να πρέπει να σταθμίσεις 
τις καταστάσεις και να κάνεις 
μία επαγγελματική επιλογή, 
η οποία σε πρώτη φάση γί-
νεται με την επιλογή σχολής, 
ώστε «να μπορέσεις να επι-
βιώσεις στη ζούγκλα της κοι-
νωνίας», όπως δίκαια ή άδι-
κα - δεν ξέρω - προπαγανδί-
ζεται σήμερα. 

Πολλοί παράγοντες παί-
ζουν ρόλο σε αυτή την επι-
λογή: προσωπικές σχέσεις, 
χαρακτήρας, προηγούμενο 
ιστορικό ως μαθητής, επιθυ-
μίες των γονέων, επάγγελμα 
των γονέων, σχολικό περι-
βάλλον, συγγενικό περιβάλ-
λον, φίλοι, προοπτικές, οι-
κονομική κατάσταση, διάθε-
ση προσφοράς… Κι εσύ που 
μέχρι λίγο πρίν έπαιζες ανέ-
μελος, οφείλεις να πάρεις μια 
απόφαση, οι συνέπειες της 
οποίας ίσως σε ακολουθή-
σουν για μεγάλο μέρος της 
ζωής σου. Κάποιοι κάνουν 
την επιλογή τους ξεκάθαρη 
από την πρώτη στιγμή, άλλοι 
τη βρίσκουν στο δρόμο και 
άλλοι κατασταλάζουν βεβι-
ασμένα, μόλις πριν συμπλη-
ρώσουν το μηχανογραφικό. 
Σε κάθε περίπτωση, όμως, 
μεσολαβεί η διαδικασία των 
Πανελλαδικών Εξετάσεων. Ο 
βαθμός σε αυτές καθορίζει 
τη δυνατότητα εισαγωγής σε 
μια σχολή. Συχνά, όμως, οι 
Πανελλαδικές αποκτούν ένα 
κύρος, που τις μεταβάλλει σε 
στόχο ζωής και αντλείται από 

την αρρωστημένη αντίληψη 
μαθητών, καθηγητών και γο-
νέων για το θεσμό.

Έτσι, σχεδόν όλοι οι μα-
θητές, ακόμη και αυτοί που 
ως τώρα ήταν αδιάφοροι, αρ-
χίζουν το εντατικό διάβα-
σμα, ως υποψήφιοι πλέον. Τα 
φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα 
μαθήματα ξεφυτρώνουν σαν 
μανιτάρια, ο ελεύθερος χρό-
νος περικόπτεται σταδιακά, 
τα διαγωνίσματα έρχονται το 
ένα μετά το άλλο, η ύλη τρέ-
χει μερικές φορές τόσο, που 
 μετατρέπει το μυαλό σου σε 
«καύσιμη ύλη». Κι εσύ, μπα-
λάκι του πινγκ-πονγκ ανάμε-
σα σε σχολείο-φροντιστή ριο 
-ι  διαίτερο, να είσαι σκυμ-
μέ  νος πάνω από κάτι «ρά-
βδους» στη Φυσική, με την 
εναγώνια προσμονή της ρά-
βδου που θα πέσει, όταν 
γράψεις. Να σπας το κεφάλι 
σου πάνω από κάτι ολοκλη-
ρώματα, μπας και ολοκληρω-
θείς ως άνθρωπος.    

Σε αυτή τη δίνη που ξαφ-
νικά βρέθηκες έρχονται και 
οι γονείς με τη σειρά τους να 
διαμορφώσουν με τη συμπε-
ριφορά τους την ψυχολογία 
σου. Πόσο ωραία αισθάνε-
σαι όταν βλέπεις την κατανό-
ηση στα πρόσωπά τους, που 
σου κεντρίζει το φιλότιμο για 
προσπάθεια. Όταν τα λόγια 
τους είναι μία παρότρυνση 
που σε αγγίζει, ένα ισχυρό 
χάπι ξεκούρασης στην κου-
ρασμένη από τον κόπο και 
την αϋπνία ψυχή και το σώμα 
σου. Όταν βρίσκεσαι έκπλη-

Στο δρόμο για το μέλλον...
Στο δρόμο για το μέλλον...

κτος ενώπιον της διάθεσής τους 
να ξενυχτίσουν για λίγο ή και για 
πολύ μαζί σου για να διαβάσεις. 
Όταν νιώθεις την αγάπη τους να 
σε περιβάλλει περισσότερο α     πό 
άλλοτε, καθώς συμμετέχουν 
στον αγώνα σου.

Και πάλι πόσο πίσω σε φέρ-
νει ψυχολογικά, αλλά και στα 
μαθήματα και την απόδοση, 
όταν από την πλευρά τους γίνε-
σαι δέκτης μίας αφόρητης, ενίο-
τε, πίεσης, που σου τσακίζει τη 
διάθεση για να συνεχίσεις και να 
ανορθωθείς· όταν η συμπεριφο-
ρά τους σε κάνει να πιστεύεις 
ότι, αν δεν πετύχεις σε μια σχο-
λή με όνομα, είσαι σκουπίδι◯ ότι 
για αυτούς αξίζεις μόνο αν βγά-
λεις τόσα μόρια. Αλλιώς… Ούτε 
να το σκέφτεσαι το αλλιώς.

Είναι αλήθεια ότι  ακόμα και 
ο πιο φιλότιμος  μαθητής (γιατί 
εκεί εντάσσουμε εμείς οι υπο-
ψήφιοι τις περισσότερες φορές 
τον εαυτό μας) έχει την ανά-
γκη μιας βοηθη τικής πίεσης από 
πρόσωπα που τον αγαπούν. Οι 
γονείς μπορούν και πρέπει να 
του δίνουν κατά καιρούς μια 
ώθηση, χωρίς όμως, σπρώχνο-
ντάς τον να τον ρίχνουν κάτω. 
Κάθε έφηβος αισθάνεται, ακό-
μα κι αν δεν το ομολογεί, ότι οι 
γονείς του για το καλό του κά-
νουν ό,τι κάνουν. Όταν, όμως, 
τα ευαίσθητα αισθητήριά του 
αντιλαμβάνονται μια ιδιοτέλεια 
στα λόγια τους - «τι θα πει ο κό-
σμος;…» - ή μια πίεση συνεχή 
και χωρίς διάκριση ή μια έμμονη 
προσήλωσή τους σε μια σχολή 
που επιθυμούν για το παιδί τους, 
αυτά, σε συνδυασμό με τον επα-
ναστατικό χαρακτήρα του, δημι-
ουργούν ένα επικίνδυνο μείγ-
μα, που κάποια στιγμή θα εκρα-
γεί. Είναι κρίμα η καλή διάθεση 
και από τις δύο πλευρές να οδη-

γεί σε ένα λυπηρό αποτέλεσμα 
λόγω αδυναμίας συνεργασίας, 
επειδή μέσα στο γονέα ή στο 
παιδί έχει ριζώσει η προκατάλη-
ψη ότι ο άλλος είναι ενάντιος.

Επιστρέφω εκεί απ’ όπου ξε-
κίνησα. Περνάει ο καιρός. Η α -
πάντηση στην ερώτηση «Τι κά-
νεις; Καλά είσαι;» είναι συχνά εκ 
των προτέρων γνωστή και στε-
ρεότυπη: «Πολύ διάβασμα…». 
Σε σημείο που ακούστηκε κάπο-
τε από μαθητή Γ΄ Λυκείου, χα-
ριτολογώντας, αυτό: «Δεν είμα-
στε άνθρωποι. Είμαστε υποψή-
φιοι». «Υπερβολές», θα πει κά-
ποιος μεγαλύτερος. «Ωχ, τι με 
περιμένει», θα πει ένας μαθητής 
της Β΄Λυκείου. Δεν ξέρω εν τέ-
λει ποια είναι η πραγματικότη-
τα, αφού ακόμη κλυδωνίζομαι. 
Αναρωτιέμαι, ωστόσο, τι θα γί-
νει μετά, αφού περάσει η μπό-
ρα. «Τι θα γένουμε χωρίς βαρ-
βάρους;» Μαζί με τις Πανελλα-
δικές θα τελειώσουν και οι στό-
χοι; Προς το παρόν αναγνωρί-
ζω ότι, παρά τα σκοτεινά ση-
μεία της, η όλη διαδικασία μάς 
αναγκάζει για πρώτη φορά στη 
ζωή μας να μπούμε σε ένα αυ-
στηρό πρόγραμμα, έχοντας ένα 
συγκεκριμένο στόχο και να τα 
δώσουμε όλα για όλα. Και σκέ-
φτομαι πως το μοντέλο των Πα-
νελλαδικών, στην υγιή έκφανσή 
του, θα μπορούσε να αποτελεί 
και τρόπο ζωής από δω και στο 
εξής. Για όποιο στόχο βάζουμε, 
και πρωτίστως για το σκοπό της 
ζωής μας, να βάζουμε τα δυνα-
τά μας και να μη σκοντάφτουμε 
πάνω στον εγωιστή και τεμπέλη 
εαυτό μας, μέχρι να τον επιτύ-
χουμε. 

Κι ας μη θεωρούμε πως η ει-
σαγωγή σε μια σχολή είναι το 
παν ή το κλειδί για την ευτυχία. 
Το κλειδί είναι αλλού. Με την 

επιλογή μας το στρί-
βουμε λίγο. Κι αν δεν 
το στρίψουμε στη σω-
στή κατεύθυνση, ας ξα-
ναπροσπαθήσουμε αλ-
λιώς. Η πόρτα της ευ-
τυχίας, με την πολλή 
προσπάθεια, θ’ ανοίξει. 
Σε τελική ανάλυση, ίσως 
να επιμένουμε σε λάθος 
πόρτα και τα αποτελέ-
σματα των Εξετάσεων να 
μας οδηγήσουν στη σω-
στή. Ας δώσουμε, λοι-
πόν, στις Πανελλαδικές 
και στις Σπουδές τη θέση 
που τους αξίζει στην όλη 
γήινη πορεία μας. Ούτε 
παραπάνω, ούτε παρακά-
τω. Κι ως τότε, ας μη λη-
σμονούμε την παρηγοριά 
του Ουρανού, τη γαλήνη 
που πηγάζει από ένα εν-
δόμυχο «γενηθήτω τό θέ-
λημά σου», που διασφαλί-
ζει την προσωπική επιλο-
γή μέσα στην αγάπη και την 
πρόνοια του Θεού Πατέρα. 
Κι αν νιώθουμε αβεβαιότη-
τα, ας ψελλίζουμε παρακλη-
τικά, όχι με τα λόγια, μα με 
την καρδιά: «Γνώρισόν μοι, 
Κύριε, ὁδόν ἐν ᾗ πορεύσο-
μαι»… 

Παπάδης Νίκος,
Γ΄ Λυκείου Μελισσίων
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σουν για μεγάλο μέρος της 
ζωής σου. Κάποιοι κάνουν 
την επιλογή τους ξεκάθαρη 
από την πρώτη στιγμή, άλλοι 
τη βρίσκουν στο δρόμο και 
άλλοι κατασταλάζουν βεβι-
ασμένα, μόλις πριν συμπλη-
ρώσουν το μηχανογραφικό. 
Σε κάθε περίπτωση, όμως, 
μεσολαβεί η διαδικασία των 
Πανελλαδικών Εξετάσεων. Ο 
βαθμός σε αυτές καθορίζει 
τη δυνατότητα εισαγωγής σε 
μια σχολή. Συχνά, όμως, οι 
Πανελλαδικές αποκτούν ένα 
κύρος, που τις μεταβάλλει σε 
στόχο ζωής και αντλείται από 

την αρρωστημένη αντίληψη 
μαθητών, καθηγητών και γο-
νέων για το θεσμό.

Έτσι, σχεδόν όλοι οι μα-
θητές, ακόμη και αυτοί που 
ως τώρα ήταν αδιάφοροι, αρ-
χίζουν το εντατικό διάβα-
σμα, ως υποψήφιοι πλέον. Τα 
φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα 
μαθήματα ξεφυτρώνουν σαν 
μανιτάρια, ο ελεύθερος χρό-
νος περικόπτεται σταδιακά, 
τα διαγωνίσματα έρχονται το 
ένα μετά το άλλο, η ύλη τρέ-
χει μερικές φορές τόσο, που 
 μετατρέπει το μυαλό σου σε 
«καύσιμη ύλη». Κι εσύ, μπα-
λάκι του πινγκ-πονγκ ανάμε-
σα σε σχολείο-φροντιστή ριο 
-ι  διαίτερο, να είσαι σκυμ-
μέ  νος πάνω από κάτι «ρά-
βδους» στη Φυσική, με την 
εναγώνια προσμονή της ρά-
βδου που θα πέσει, όταν 
γράψεις. Να σπας το κεφάλι 
σου πάνω από κάτι ολοκλη-
ρώματα, μπας και ολοκληρω-
θείς ως άνθρωπος.    

Σε αυτή τη δίνη που ξαφ-
νικά βρέθηκες έρχονται και 
οι γονείς με τη σειρά τους να 
διαμορφώσουν με τη συμπε-
ριφορά τους την ψυχολογία 
σου. Πόσο ωραία αισθάνε-
σαι όταν βλέπεις την κατανό-
ηση στα πρόσωπά τους, που 
σου κεντρίζει το φιλότιμο για 
προσπάθεια. Όταν τα λόγια 
τους είναι μία παρότρυνση 
που σε αγγίζει, ένα ισχυρό 
χάπι ξεκούρασης στην κου-
ρασμένη από τον κόπο και 
την αϋπνία ψυχή και το σώμα 
σου. Όταν βρίσκεσαι έκπλη-
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κτος ενώπιον της διάθεσής τους 
να ξενυχτίσουν για λίγο ή και για 
πολύ μαζί σου για να διαβάσεις. 
Όταν νιώθεις την αγάπη τους να 
σε περιβάλλει περισσότερο α     πό 
άλλοτε, καθώς συμμετέχουν 
στον αγώνα σου.

Και πάλι πόσο πίσω σε φέρ-
νει ψυχολογικά, αλλά και στα 
μαθήματα και την απόδοση, 
όταν από την πλευρά τους γίνε-
σαι δέκτης μίας αφόρητης, ενίο-
τε, πίεσης, που σου τσακίζει τη 
διάθεση για να συνεχίσεις και να 
ανορθωθείς· όταν η συμπεριφο-
ρά τους σε κάνει να πιστεύεις 
ότι, αν δεν πετύχεις σε μια σχο-
λή με όνομα, είσαι σκουπίδι◯ ότι 
για αυτούς αξίζεις μόνο αν βγά-
λεις τόσα μόρια. Αλλιώς… Ούτε 
να το σκέφτεσαι το αλλιώς.

Είναι αλήθεια ότι  ακόμα και 
ο πιο φιλότιμος  μαθητής (γιατί 
εκεί εντάσσουμε εμείς οι υπο-
ψήφιοι τις περισσότερες φορές 
τον εαυτό μας) έχει την ανά-
γκη μιας βοηθη τικής πίεσης από 
πρόσωπα που τον αγαπούν. Οι 
γονείς μπορούν και πρέπει να 
του δίνουν κατά καιρούς μια 
ώθηση, χωρίς όμως, σπρώχνο-
ντάς τον να τον ρίχνουν κάτω. 
Κάθε έφηβος αισθάνεται, ακό-
μα κι αν δεν το ομολογεί, ότι οι 
γονείς του για το καλό του κά-
νουν ό,τι κάνουν. Όταν, όμως, 
τα ευαίσθητα αισθητήριά του 
αντιλαμβάνονται μια ιδιοτέλεια 
στα λόγια τους - «τι θα πει ο κό-
σμος;…» - ή μια πίεση συνεχή 
και χωρίς διάκριση ή μια έμμονη 
προσήλωσή τους σε μια σχολή 
που επιθυμούν για το παιδί τους, 
αυτά, σε συνδυασμό με τον επα-
ναστατικό χαρακτήρα του, δημι-
ουργούν ένα επικίνδυνο μείγ-
μα, που κάποια στιγμή θα εκρα-
γεί. Είναι κρίμα η καλή διάθεση 
και από τις δύο πλευρές να οδη-

γεί σε ένα λυπηρό αποτέλεσμα 
λόγω αδυναμίας συνεργασίας, 
επειδή μέσα στο γονέα ή στο 
παιδί έχει ριζώσει η προκατάλη-
ψη ότι ο άλλος είναι ενάντιος.

Επιστρέφω εκεί απ’ όπου ξε-
κίνησα. Περνάει ο καιρός. Η α -
πάντηση στην ερώτηση «Τι κά-
νεις; Καλά είσαι;» είναι συχνά εκ 
των προτέρων γνωστή και στε-
ρεότυπη: «Πολύ διάβασμα…». 
Σε σημείο που ακούστηκε κάπο-
τε από μαθητή Γ΄ Λυκείου, χα-
ριτολογώντας, αυτό: «Δεν είμα-
στε άνθρωποι. Είμαστε υποψή-
φιοι». «Υπερβολές», θα πει κά-
ποιος μεγαλύτερος. «Ωχ, τι με 
περιμένει», θα πει ένας μαθητής 
της Β΄Λυκείου. Δεν ξέρω εν τέ-
λει ποια είναι η πραγματικότη-
τα, αφού ακόμη κλυδωνίζομαι. 
Αναρωτιέμαι, ωστόσο, τι θα γί-
νει μετά, αφού περάσει η μπό-
ρα. «Τι θα γένουμε χωρίς βαρ-
βάρους;» Μαζί με τις Πανελλα-
δικές θα τελειώσουν και οι στό-
χοι; Προς το παρόν αναγνωρί-
ζω ότι, παρά τα σκοτεινά ση-
μεία της, η όλη διαδικασία μάς 
αναγκάζει για πρώτη φορά στη 
ζωή μας να μπούμε σε ένα αυ-
στηρό πρόγραμμα, έχοντας ένα 
συγκεκριμένο στόχο και να τα 
δώσουμε όλα για όλα. Και σκέ-
φτομαι πως το μοντέλο των Πα-
νελλαδικών, στην υγιή έκφανσή 
του, θα μπορούσε να αποτελεί 
και τρόπο ζωής από δω και στο 
εξής. Για όποιο στόχο βάζουμε, 
και πρωτίστως για το σκοπό της 
ζωής μας, να βάζουμε τα δυνα-
τά μας και να μη σκοντάφτουμε 
πάνω στον εγωιστή και τεμπέλη 
εαυτό μας, μέχρι να τον επιτύ-
χουμε. 

Κι ας μη θεωρούμε πως η ει-
σαγωγή σε μια σχολή είναι το 
παν ή το κλειδί για την ευτυχία. 
Το κλειδί είναι αλλού. Με την 

επιλογή μας το στρί-
βουμε λίγο. Κι αν δεν 
το στρίψουμε στη σω-
στή κατεύθυνση, ας ξα-
ναπροσπαθήσουμε αλ-
λιώς. Η πόρτα της ευ-
τυχίας, με την πολλή 
προσπάθεια, θ’ ανοίξει. 
Σε τελική ανάλυση, ίσως 
να επιμένουμε σε λάθος 
πόρτα και τα αποτελέ-
σματα των Εξετάσεων να 
μας οδηγήσουν στη σω-
στή. Ας δώσουμε, λοι-
πόν, στις Πανελλαδικές 
και στις Σπουδές τη θέση 
που τους αξίζει στην όλη 
γήινη πορεία μας. Ούτε 
παραπάνω, ούτε παρακά-
τω. Κι ως τότε, ας μη λη-
σμονούμε την παρηγοριά 
του Ουρανού, τη γαλήνη 
που πηγάζει από ένα εν-
δόμυχο «γενηθήτω τό θέ-
λημά σου», που διασφαλί-
ζει την προσωπική επιλο-
γή μέσα στην αγάπη και την 
πρόνοια του Θεού Πατέρα. 
Κι αν νιώθουμε αβεβαιότη-
τα, ας ψελλίζουμε παρακλη-
τικά, όχι με τα λόγια, μα με 
την καρδιά: «Γνώρισόν μοι, 
Κύριε, ὁδόν ἐν ᾗ πορεύσο-
μαι»… 

Παπάδης Νίκος,
Γ΄ Λυκείου Μελισσίων
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Οικονομική κρίση
● Πρόβλημα είναι η οι  -

κο νομική κρίση. Οι μισθοί 
των υπαλλήλων μειώνον-
ται. Γι’ αυτό οι πιο  πολλές 
οι   κογένειες αντιμετωπίζουν 
οι   κονομικά προβλήματα. Έτσι στε-
ρούνται κάποια πράγματα που 
χρει άζονται για να επιζήσουν. 

● Πιστεύω ότι στην σύγχρονη 
οικογένεια το σημαντικότερο πρό-
βλημα είναι ότι τα παιδιά τα θέ-
λουν όλα... Έτσι πρέπει να πάρου-
με την απόφαση εμείς τα παιδιά να 
μη ζητάμε συνέχεια..

● Ένα από τα προβλήμα τα που 
αντιμετωπίζει η σύγχρονη οικογέ -
νεια είναι η έλλειψη εμπιστοσύ-
νης… Το πρόβλημα αυξάνεται δι-
ότι λόγω της οικονομικής κρίσης, 
οι γονείς αναγκάζονται να λείπουν 
όλο και περισσότερες ώρες από το 
σπίτι…

● Το πρόβλημα της οικογένει-
άς μου είναι ότι τα πράγματα σι-
γά-σιγά δυσκολεύουν διότι δεν υ  -
πάρχουν πλέον χρήματα… Οι κα-
ταστάσεις στενεύουν κι ε   δώ και 
δυο χρόνια δεν παίρνω πράγματα, 
όπως παλιά… Τα βγάζουμε πέρα 
με μεγάλη δυσκολία.
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Tα παιδιά της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Ηρακλείου
σκέφτονται, συζητούν για τα προβλήματα

που αντιμετωπίζει η σύγχρονη οικογένεια και προτείνουν:

Ρήξη στις σχέσεις των γονέων

● Μεγάλο πρόβλημα της σύγχρονης οικογένει-

ας είναι το διαζύγιο μεταξύ των γονέων. Το κακό 

είναι ότι όταν οι δύο γονείς χωρίζουν, τα παιδιά, 

αν υπάρχουν, αντιμετωπίζουν πολλά και με-

γάλα προβλήματα. Μπορεί να αντιμετω-

πίσουν ακόμη και τη διεκδίκηση της μη-

τέρας του ή του πατέρα τους. Κι αυτό 

πάλι δημιουργεί διάφορα άλλα προ-

βλήματα. Γι αυτό υπάρχουν δύο λύ-

σεις: Να συζητάνε τα  προβλήματα 

τους οι γονείς και να μην προχω-

ρούν κατευθείαν σε διαζύγιο. Να μην 

εμπλέκονται σε τέτοια θέματα τα παι-

διά. 
● Αρκετοί άνθρωποι έχουν ένταση 

στην οικογένειά τους. Κάποιοι χωρίζουν 

για το καλό δήθεν των παιδιών. Κάποιες οι-

κογένειες μαλώνουν μεταξύ τους και δημιουργούν 

χάσματα. Εδώ η λύση είναι η ηρεμία και η ανεκτι-

κότητα, η ανοχή και η αληθινή Αγάπη. 

● Πιστεύω ότι το σημαντικότερο πρόβλημα σε 

μια οικογένεια είναι οι τσακωμοί μεταξύ των γο-

νιών. Πολλές φορές αυτοί οι τσακωμοί μπορεί να 

οδηγήσουν στο διαζύγιο. Μέχρι να βγει το διαζύ-

γιο δημιουργείται δυσάρεστη κατάσταση στο σπίτι 

κι έτσι το παιδί νιώθει μόνο του. Όταν εκείνοι τσα-

κώνονται τα παιδιά παίρνουν παράδειγμα από αυ-

τούς και γίνονται εχθρικά με τους άλλους….

Η εξασφάλιση 
του μέλλοντος ήταν 
ανέκαθεν το κύριο 
μέλημα των αν-
θρώπων κι ιδιαι-
τέρως των νέων. 

Η εξασφάλιση αυτή όμως σήμε-
ρα, ιδιαίτερα λόγω του οικονομικού φι-
λελευθερισμού και της ανταγωνιστικό-
τητας που αυτός επιβάλλει, καθίστα-
ται δυσεπίτευκτη. Τι είναι όμως αυτή η 
ανταγωνιστικότητα, που στο όνομά της 
πραγματοποιούνται μαζικές απολύσεις, 
και κυρίως ποιον αφορά;  

Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα πρό-
σχημα στο επιχειρηματικό παιχνίδι του 
κέρδους. Αξιοσημείωτο είναι όμως το 
πώς αυτή η ιδεολογία του κέρδους επι-
βλήθηκε στην κοινωνία και χωρίς να 
την αφορά, την επηρεάζει. Η οικονομι-
κή τρομοκρατία συντηρείται σκόπιμα με 
το γενικώς επιβεβλημένο και καθολικά 
αποδεκτό καθεστώς του καπιταλισμού, 
το οποίο συντηρεί έναν κοινωνικό κομ-
φορμισμό, θεσμοθετεί το ψεύδος και την 
απάτη ως κάτι θεμιτό –αφού το νομοθε-
τικό πλαίσιο δε φανερώνει το αντίθετο- 

και αντικαθιστώντας την εργασία με την 
απασχόληση, την καθιστά ως το απόλυ-
το βιοποριστικό αγαθό.

Όμως και σε παλαιότερες εποχές «αει-
φόρου ανάπτυξης», το πλήθος των επεν-
δύσεων δεν οδήγησε σε  περισσότερες 
θέσεις εργασίας, αλλά σε περισσότερες 
απολύσεις με στόχο το κέρδος. Οι επι-
χειρήσεις ανέκαθεν αποδύονταν στην 
επίτευξη του παραγωγισμού δημιουργώ-
ντας ένα νέο κοινωνικό απαρτχάιντ ανά-
μεσα σε πολίτες δύο ταχυτήτων: εργαζό-
μενους και μη ή φτωχούς και μη.

Τι μέλλει γενέσθαι όμως; Η λύση έγ-
κειται στην εκδήλωση της  δυσαρέσκειάς 
μας -μέσα απ’ τη Δημοκρατία,  και τη θέ-
σπιση ενός νομοθετικού πλαισίου που θα 
συνδυάζει την ανταγωνιστικότητα με την 
κοινωνική πρόνοια, επιβάλλοντας κανό-
νες θεμιτού ανταγωνισμού. Η αφύπνιση 
της κοινής γνώμης είναι που θα επιφέρει 
αλλαγές, και η συλλογικότητα. Στο κά-
τω-κάτω, η ανταγωνιστικότητα το επι-
βάλλει κι αυτό…

(απόσπασμα)
Κοκολογιαννάκης Μιχάλης

Γ΄ Λυκείου Μελισσίων

Για όλους μας υπάρχει το 100%

ΑΝΕΡΓΙΑ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Όλοι μας έχουμε πολλές δυνατότητες...
Όλοι κάπου φθάνουμε, κανείς δεν χάνεται... Παρόλο που η εποχή μας είναι αχόρ-

ταγη και ο ανταγωνισμός έχει ξεπεράσει τα όρια. Για όλους μας υπάρχει το 100%, 
αρκεί να υπάρχει πίστη στον στόχο μας, όποιος κι αν είναι αυτός. Τι είναι στόχος; 
Στόχος είναι τα όνειρα που κάνουμε με ανοιχτά μάτια. Χρειάζεται πίστη στα όνειρα, 
πίστη στο «θέλω», αγώνας να φθάσουμε στην δική μας Ιθάκη. Κι αν μετανιώσουμε, 
δεν χάνουμε, έχουμε κερδίσει το ταξίδι.

Όλοι έχουμε γεννηθεί για έναν σκοπό. Όλοι έχουμε γεννηθεί με ιδιαιτερότητες, 
αδυναμίες και χαρίσματα. Σκοπός της ζωής μας: να βρούμε τον μυστικό σκοπό της 
ζωής μας, να καλλιεργηθούμε πάνω σε αυτό που από την φύση μας αγαπάμε... Στη 
ζωή πολλά θα δούμε, πολλά θα ακούσουμε, εκεί που πάντα θα καταλήγουμε είναι 
αυτό που ζητάει η καρδιά μας. Πετυχαίνουμε το 100% μόνο όταν οι επιλογές μας εί-
ναι της καρδιάς μας και της αγάπης μας. 

Να έχουμε πίστη! Όλοι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε ό,τι αγαπάμε. Για όλους 
μας υπάρχει το 100%.

     Αλεξία Καλπάκου Γ΄ Λυκείου Ηρακλείου 
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Γ΄ Λυκείου Μελισσίων

Για όλους μας υπάρχει το 100%

ΑΝΕΡΓΙΑ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Όλοι κάπου φθάνουμε, κανείς δεν χάνεται... Παρόλο που η εποχή μας είναι αχόρ-

ταγη και ο ανταγωνισμός έχει ξεπεράσει τα όρια. Για όλους μας υπάρχει το 100%, 
αρκεί να υπάρχει πίστη στον στόχο μας, όποιος κι αν είναι αυτός. Τι είναι στόχος; 
Στόχος είναι τα όνειρα που κάνουμε με ανοιχτά μάτια. Χρειάζεται πίστη στα όνειρα, 
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αδυναμίες και χαρίσματα. Σκοπός της ζωής μας: να βρούμε τον μυστικό σκοπό της 
ζωής μας, να καλλιεργηθούμε πάνω σε αυτό που από την φύση μας αγαπάμε... Στη 
ζωή πολλά θα δούμε, πολλά θα ακούσουμε, εκεί που πάντα θα καταλήγουμε είναι 
αυτό που ζητάει η καρδιά μας. Πετυχαίνουμε το 100% μόνο όταν οι επιλογές μας εί-
ναι της καρδιάς μας και της αγάπης μας. 
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Πολλές ώρες εργασίας-

Παιδιά εγκαταλελειμμένα 

● Ένα ακόμη πρόβλημα, που αντιμετω-

πίζει μια σύγχρονη οικογένεια, είναι οι πολ-

λές ώρες εργασίας των γονέων για να κερ-

δίσουν περισσότερα χρήματα και να μπορέ-

σουν να συντηρήσουν την οικογένεια. Ανα-

γκαστικά προσλαμβάνουν ανθρώπους για να 

κάνουν τις δουλειές του σπιτιού και να προ-

σέχουν τα παιδιά. Έτσι όμως, τα παιδιά δεν 

νιώθουν την οικογενειακή θαλπωρή και αυτό 

είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα γι αυτά. 

● Το πρόβλημα είναι πως πολλά παιδιά, 

μικρά και μεγάλα δεν μπορούν να δουν πολ-

λές ώρες τους γονείς τους. Έτσι λείπει η ζε-

στασιά που ενώνει τους γονείς με τα παιδιά 

και πολλές φορές, αν είναι μικρό το παιδί, οι 

γονείς του πληρώνουν μια νταντά για να το 

προσέχει μα δεν καταλαβαίνουν πως το παι-

δί αγαπά αυτόν που το μεγαλώνει και το στη-

ρίζει, αλλά όχι τους γονείς που δεν γνώρισε 

ποτέ σαν μητέρα και σαν πατέρα. Η λύση στο 

πρόβλημα είναι κατά τη γνώμη μου, ότι θα 

μπορούσε ένας από τους γονείς να δου-

λεύει λίγο λιγότερο και να προσπαθή-

σουν να περνούν περισσότερο χρόνο 

με τα παιδιά τους, ακόμη και αν πρέ-

πει να στερηθούν κάτι απ’ τα δικά 

τους.
● Ένα ακόμη πρόβλημα είναι η 

αδιαφορία που εισπράττουμε εμείς 

τα παιδιά εξαιτίας των πολλών ω  -

ρών εργασίας των γονέων μας. Οι 

γονείς αφήνουν τα παιδιά τους στο 

σπίτι μόνα τους χωρίς την απαραίτη-

τη φροντίδα. Έτσι τα παιδιά δε νιώθουν 

ασφάλεια και σκέφτονται: «μ’ αγαπάν οι 

γονείς μου, κι αν ναι γιατί μ’ α    φήνουν μόνο/η 

μου στο σπίτι;» Η λύση σ’ αυτό το πρόβλη-

μα είναι: Οι γονείς, να συνειδητοποιήσουν ότι 

τα παιδιά είναι απροστάτευτα μόνα τους μες 

στο σπίτι.
● Πιστεύω ότι το σημαντικότερο πρόβλη-

μα σε μια οικογένεια είναι το να μην ακούει ο 

ένας τον άλλο.

Βία στην οικογένεια
● Η βία είναι πολύ  συνηθισμένη 

στην εποχή μας. Οι γονείς μαλώ-
νουν μεταξύ τους, χτυπούν τα παι-
διά κάποιες φορές πολύ άσχημα. 
Τα παιδιά όμως βλέποντας τους με-
γαλύτερους να κάνουν αυτό το κα-
κό, τους αντιγράφουν. Όταν  λοιπόν 
μεγαλώνουν κάνουν το ίδιο προς τους 
φίλους τους και αργότερα, γιατί όχι, 
και προς τα παιδιά τους. Τι φοβερό!

Ψυχαγωγία και τεχνολογία
● Οι νέες εφευρέσεις έχουν γίνει, 

εκ τός από εξυπηρέτηση και εμπόδιο 
στο δρόμο της σύγχρονης  οικογένειας. 
Εγώ, όπως κι άλλα παιδιά φαντάζο-
μαι, βλέπω αρκετή τηλεόραση. Είναι 
καλό να ενημερώνεσαι και να περ-
νάς καλά με αυτήν, αλλά με μέ-
τρο. Επίσης με έχει απορρο-
φήσει ο πόθος μου για τα 
ηλεκτρονικά. Σήμερα το 
75% των παιδιών έχει ηλε-
κτρονικά και παίζει αρκε-
τές ώρες την εβδομάδα. 
Οι γονείς όταν φωνάζουν 
«κλείσε το» έχουν δίκιο. 
Εδώ θα μας βοηθήσει και 
πάλι το μέτρο, η εγκράτεια. 
Καλύτερα ένα κανονικό άθλη-
μα παρά ένα άθλημα στον υπο-
λογιστή, το Wii το Ds και το PSP. Η δι-
ασκέδαση καμιά φορά πρέπει να περι-
μένει. Να προλαβαίνουμε να τα κάνου-
με όλα, διασκέδαση, μάθημα και δου-
λειά. Αυτό είναι το καλύτερο! 

● Στην σύγχρονη οικογένεια ένα ση-
μαντικό πρόβλημα είναι η επικοινωνία 
γονιών-παιδιών. Τα παιδιά, επειδή εί-
ναι απασχολημένα με τα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια, όταν κάτι τους αρνηθούν οι 
γονείς, αρχίζουν να νευριάζουν και να 
φωνάζουν. Πιστεύω ότι τα ηλεκτρονι-
κά παιχνίδια ασκούν μεγάλη και κακή 
επιρροή στα παιδιά.
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Πολλοί την ύμνησαν και την τραγούδησαν για την 
ομορφιά, τον πολιτισμό, την προσφορά της∙ πολλοί 
τη φθόνησαν και θέλησαν να την κάνουν δική τους∙ 
πολλοί την κατακρίνουν για τα χρέη της και τους πο-
λιτικούς της∙ πολλοί γράφουν και συζητούν ... για τη 
χώρα μας, την Ελλάδα!

Οι σελίδες αυτές θα δώσουν το λόγο στα παιδιά της 
Ελλάδας, στους μόνους γνήσιους κληρονόμους... Για-
τί η δική τους γνώμη έχει την πιο μεγάλη σημασία!

Θεωρούμε ότι οι παρακάτω αυτούσιες απόψεις των 
παιδιών της Γ΄ Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου Ηρα-
κλείου είναι ενδεικτικές για τον τρόπο σκέψεως της 
νέας γενιάς και εκπέμπουν ακτίνες φωτός και ελπίδας 
στο σκοτεινιασμένο ουρανό της χώρας μας…

Τι είναι για σένα η πατρίδα;

☀ Η πατρίδα για μένα είναι κάτι το μοναδικό. Είναι η ελευθερία, η ζεστασιά που καίει στην καρδιά μας, είναι το σπίτι μου, είμαι εγώ. 

☀ Πατρίδα για μένα είναι 

όλος ο εαυτός μου. Το σπί-

τι μου είναι η ταυτότητά μου. 

Ρέει στις φλέβες μου και απο-

τελεί αναπόσπαστο κομμάτι 

της ζωής μου 

☀ Πατρίδα για μένα είναι λέξη ιερή. 

[…] Είναι η «μάνα» που μεγαλώνει και 

γαλουχεί τα παιδιά της. Είναι η ιστορία 

μας και ο πολιτισμός. Η θρησκεία μας 

και οι παραδόσεις μας. Άνθρωπος άπα-
τρις είναι χωρίς ταυτότητα, χωρίς όνο-
μα, δίχως δύναμη για να ζήσει.

☀ Δάφνη και ελιά συνταιριασμέ-
να στρέφονται προς το άπλετο φως· 
είναι η πατρίδα μου που λες για μένα 
ελπίδα ολόχρυση, ζωή, σκοπός.

Η δική τους γνώμη
έχει την πιο μεγάλη 

σημασία
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☀ Αν μπορούσα να 

αλ    λάξω κάτι, θα άλλαζα 

τα σκέψη των ανθρώπων 

που κόλλησε στα χρήμα-

τα. Ακόμη θα τους έλεγα 

ότι αν ζούμε μόνο για τον 

εαυτό μας χτίζουμε τη δυ-

στυχία μας.

☀ Δε θα άλλαζα τίπο-

τα από τον τόπο, τους θε-

σμούς και τους ανθρώπους 

στην πατρίδα μου. Εκείνο 

που θα ήθελα να αλλάξει 

είναι οι αρχηγοί τους που 

την πωλούν και την προδί-

δουν.

☀ Όχι, δε συμφωνώ καθέτως και ορι-

ζοντίως. Είναι αδύνατο να συνυπάρξουν 

οι ιδιαιτερότητες κάθε πατρίδας, η ιστο-

ρία, η θρησκεία, ο πολιτισμός, η κουλτού-

ρα, όλα μαζί και να επιβιώσουν. Η επικοι-

νωνία με τους άλλους δεν βλάπτει. Η κα-

τάργηση όμως της ιδιαιτερότητας ισοπε-

δώνει και θανατώνει.

Γεννήθηκες και μεγαλώνεις στην Ελλάδα. Πώς νιώθεις γι’ αυτό; 

☀ Η Ελλάδα μας δεν εί-ναι απλά ένα κράτος, μία χώρα, είναι μια πατρίδα που πλέον έχει γίνει ιδέα.

☀ «Ελλάδα για μένα είναι η χώρα που 

γεννήθηκα. Έχει περάσει πάρα πολλά σε 

σύγκριση με τις άλλες χώρες κι όμως κα-

ταφέρνει ακόμα και επιβιώνει και η φλόγα 

της δεν έχει σβήσει. Γι’ αυτό και την αγα-

πώ...» (Σ.Α., μαθήτρια)

☀ «Η Ελλάδα είναι η πατρίδα 
μου. Για μένα αντικατοπτρίζει τη ζωή 
μου και κάθε τοπίο και κάθε ομορφιά 
της μου δίνει μια τόσο οικεία αίσθη-
ση που καμιά άλλη χώρα δεν θα μπο-
ρούσε να μου δώσει. Είναι το «σπίτι» 
μου» (Π.Α., μαθήτρια)

Θα προτιμούσες για πατρίδα σου κάποια άλλη χώρα;

☀ Με τίποτα δεν θα ήθελα να μεγάλω-

να σε κάποια άλλη χώρα, διότι καμία δεν 

είναι τόσο ευλογημένη όσο η Ελλάδα μας. 

Και το πιστεύω αυτό, καθώς ο ήλιος δεν 

ξεχνάει ποτέ να ανατείλει, η θάλασσα πε-

ρικυκλώνει τα νησιά και την ξηρά μας και 

οι κλιματικές συνθήκες είναι ιδανικές.

Θα άλλαζες κάτι σ’ αυτήν;

Συμφωνείς με το σύνθημα «Πατρίδες δίχως σύνορα»;

☀ Πατρίδες δίχως σύνορα δε ση-

μαίνει και ένωση των ανθρώπων και 

ειρήνη και πρόοδος. Η μόνη αληθι-

νή ένωση μπορεί να επιτευχθεί με την 

αγάπη και το φως της αληθινής πίστης 

στον Ιησού Χριστό. Όποια άλλη ένω-

ση δεν είναι δυνατή, γιατί πίσω από τις 

φαινομενικά καλές προθέσεις κρύβο-

νται πολιτικοκοινωνικά συμφέροντα.

 ☀ Ανεδαφικό σύνθημα. Κάθε πατρίδα πρέπει να έχει τα δικά της σύνορα, όπως κάθε σπίτι έχει τα δικά του όρια. Έχουμε τα δικά μας ήθη και έθιμα, την ιστορία, τη θρησκεία, την παράδοση, τον πολιτισμό. Η παγκοσμιοποίηση σημαίνει υποδούλωση όλων των λαών κι όλων των πολιτισμών στον ισχυρότερο οικονομικά της γης. Γι΄ αυτό όχι στην παγκοσμιοποίηση!

☀ «Θα προτιμούσα να πάω να σπουδάσω σε κάποια ξένη χώρα, όπως στην Αμερική, αλλά όχι να μείνω για πολύ καιρό. Την Ελλάδα δεν την αλλά-ζω με τίποτα!» (Χ.Π., μαθήτρια)

☀ Δε θα προτιμούσα να με-

γαλώσω σε κάποια άλλη χώρα. 

Παρ’ όλα αυτά θα ήθελα να με-

γαλώσω σε μια άλλη εποχή, ό   -

που οι άνθρωποι θα ήταν πιο σω-

στοί και θα είχαν πιο ορθά πρό-

τυπα...» (Γ. Α., μαθητής)

☀ Η πατρίδα μας θα μπορούσε να είναι 

από τις καλύτερες σε οργάνωση και διοίκη-

ση και πλούτο χώρες. Δυστυχώς σήμερα τα 

συμφέροντα των μεγάλων και των ξένων, 

η οικονομική και προπάντων η ηθική κρίση 

την οδηγούν στον κατήφορο. Τι μπορούμε 

να κάνουμε ο καθένας χωριστά; Αν φτιά-

ξουμε σωστό τον εαυτό μας.

☀ Επιβάλλεται η ορθή διαπαιδα-γώγηση και η βαθιά γνώση της ιστο-ρίας μας, ώστε να μην διαπράττο-νται τα σφάλματα του παρελθόντος και να διεκδικούμε τα έννομα και κα-τοχυρωμένα δικαιώματά μας.

(επιλογή) Κ. Πανίτσα - Ε. Κουσκουλή, Φιλόλογοι
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Η πρωτοπόρος γυναίκα, πρότυπο επανάστασης κατά 
της πνευματικής και εθνικής υποδούλωσης του Γένους, 
το στιβαρό ηθικό έρεισμα των συνανθρώπων της μέσα 
στην πιο ζοφερή σκλαβιά, που δίδαξε με το έργο και το 
λόγο της τη σημασία της Ελευθερίας και της Αγάπης: Φι-
λοθέη Μπενιζέλου, η αγία των Αθηνών.

Σ  την ελληνική ιστορία μετά την πτώση της Κωνστα-
ντινουπόλεως, λαμπρή θέση κατέχουν οι εθνομάρ-
τυρες και νεομάρτυρες. Σχεδόν κάθε πόλη της πα-
τρίδας μας δίπλα στον πολιούχο της Άγιο έχει ένα 

νεομάρτυρα, τον οποίον τιμά ως δεύτερο πολιούχο. Η πόλη της 
Αθήνας δίπλα στον ιδρυτή της εκκλησίας της, απόστολο Παύλο 
και τον πολιούχο της Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, πρώτο επί-
σκοπο Αθηνών, τοποθετεί την οσιομάρτυρα Φιλοθέη την Αθη-

ναία, μια θαυμαστή γυναικεία προσωπικότητα, που λαμπρύνει το 
στερέωμα των αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας ως νεομάρτυς και εθνομάρτυς. 

Η κατά κόσμον Ρεγούλα Μπενιζέλου, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1522 και υπήρξε 
μονάκριβος γόνος μιας από τις πλουσιότερες και μεγαλύτερες Αθηναϊκές οικογένει-
ες, αυτής των Μπενιζέλων. Έλαβε την στοιχειώδη για την εποχή εκπαίδευση και υψη-
λή κοινωνική παιδεία από τους γονείς της Άγγελο και Συρίγα. Μετά από ένα σύντομο 
αποτυχημένο γάμο και τον θάνατο των γονέων της, αποφάσισε να μονάσει, ασκώ-
ντας όμως ένα είδος φιλανθρωπικού και ιεραποστολικού μοναχισμού σε καθίδρυμα 
το οποίο δημιούργησε με πρότυπο την «Βασιλειάδα» του Μεγάλου Βασιλείου. 

Κατέχοντας ως μοναδική κληρονόμος την τεράστια κτηματική και χρηματική περι-
ουσία των Μπενιζέλων, ανοικοδόμησε στο κέντρο της Αθήνας στην περιοχή της Πλά-
κας, παρθενώνα προς τιμήν του Πρωτοκλήτου αποστόλου Ανδρέα, τον οποίον, σύμ-
φωνα με τον βιογράφο της, είδε σε όραμα. 

Η Μονή του αγίου Ανδρέα στην Πλάκα
Ο επωνομαζόμενος «παρθενώνας» από τον πρώτο βιογράφο της οσίας, οικοδο-

μήθηκε μεταξύ των ετών 1548-1550 σε κτήμα της οικογένειας των Μπενιζέλων, στην 
περιοχή της Πλάκας, πολύ κοντα στο πατρικό της σπίτι· υπήρξε δε το βασικό κέντρο 
όλων των φιλανθρωπικών και ιεραποστολικών δραστηριοτήτων της. Μετά τον θάνα-
το της οσίας, η αδελφότητα και οι διάδοχές της εξακολούθησαν το έργο της μέχρι τις 
παραμονές της Επαναστασης του 1821.

Απόσπασμα από την παρουσίαση της φιλολόγου του Λυ-
κείου Ηρακλείου κ. Μαρίας Χρόνη-Βακαλοπούλου, στα πλαί-
σια του μαθήματος της Ιστορίας (Γενικής Παιδείας) στις μαθή-
τριες της Γ΄ Λυκείου.

Μια πρωτοπόρα Ελληνίδα...
Η Αγία των Αθηνών

Εκτός από τον παρθενώνα–μονή του αγίου Ανδρέα στην Πλάκα, από τον οποίον σώζονται 
μό νο αναπαραστάσεις και σπαράγματα εικόνων, σημαντικά μνημεία της Φιλοθέης είναι τα δύο 
σωζόμενα μετόχια του παρθενώνα: 

 

1. Ο Ναός του Αγίου Ανδρέα
Πατησίων

Ο ναός βρίσκεται επί της οδού Λευκωσίας στα Κάτω Πατή-
σια και είναι το μόνο σωζόμενο κτίσμα από το συγκεκριμένο 

μετόχι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τον Βίο της 
οσίας πρέπει να χτίστηκε λίγα χρόνια αργότερα από 
την μονή στην Πλάκα. Ο ναός αυτός έχει ιδιαίτερη 
σημασία για την ίδια την οσία Φιλοθέη, καθώς μέσα 
σε αυτόν εξαγριωμένοι Τούρκοι την βασάνισαν θα-
νάσιμα, την νύχτα της 2ας προς 3η Οκτωβρίου 1588, 
κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας που ετελείτο προς 
τιμήν του πολιούχου των Αθηνών, αγίου Διονυσίου 
του Αρεοπαγίτου. Από τα κτυπήματα που δέχτηκε δεν μπόρεσε ποτέ να συνέλθει και 
παρέμεινε κλινήρης στο μετόχι του Πυρσού, όπου την μετέφεραν, μέχρι τον θάνατο 
της την 19η Φεβρουαρίου 1589. Σήμερα σώζεται ο μικρός κιονίσκος, όπου, κατά την 
παράδοση, την έδεσαν οι βασανιστές της και την ξυλοκόπησαν άγρια. Το 1950 ο ναός 
αναστηλώθηκε από τον Α. Ορλάνδο και ιστορήθηκε εκ νέου από τον Φώτη Κόντογλου. 

2. Το μετόχι του Πυρσού - Καλογρέζας
Εδώ υπήρξε το δεύτερο μεγάλο κέντρο δράσης της οσί-

ας, μετά την μονή του Αγίου Ανδρέα στην Πλάκα. Το μετό-
χι πήρε το όνομά του από τον Πυρσό, παλαιότερη ονομα-
σία του σημερινού Περισσού, και βρίσκεται στα όρια Κα-
λογρέζας και Φιλοθέης. Σύμφωνα με τους Γεννάδιο και 
Καμπούρογλου, Καλογρέζα αποκαλούσαν οι κάτοικοι της 
περιοχής την οσία Φιλοθέη, ως ιδιωματική παραφθορά 
του Κυρά ή καλή Καλόγρηα, ενώ Φιλοθέη ονομάστηκε, α  -
μέσως μετά την κοίμησή της, όλη η ευρύτερη περιοχή και 
αργότερα ο σημερινός δήμος.

Ο ναός είναι το μόνο κτίσμα που σώζεται ολόκληρο και 
σε σχετικά καλή κατάσταση. Σύμφωνα με τους Καμπού-
ρογλου και Γεννάδιο, το μετόχι λειτουργούσε ως νοσοκο-
μείο - αναρρωτήριο της Μονής του Αγίου Ανδρέα . Εδώ με-
ταφέρθηκε και η οσία Φιλοθέη για να νοσηλευθεί από τις 
συμμονάστριές της, μετά τον βασανισμό της στον Άγιο Αν-

δρέα Πατησίων, τη νύχτα της 2ας Οκτωβρίου 1588. Μετά την κοίμησή της, 
την 19η Φεβρουαρίου 1589, ετάφη εδώ. 

Περισσότερα για τη ζωή και το έργο της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας βλ. Μ. Χρόνη-
Βακαλοπούλου – Ν. Πανσελήνου, Φιλοθέη Μπενιζέλου η Αθηναία, επιμ. Κ. Μπουρδάρα, Εκδο-
τικός Οργανισμός Πάπυρος, Αθήνα 2006.

► Το καθολικό του 
μετοχίου του Πυρσού

► Ο ναός του Αγίου Ανδρέα, Κ. Πατήσια.

► Μετόχι Πυρσού. Η 
ο     σία Φιλοθέη επιζωγραφι-
σμένη στή θέση άλλης αγί-
ας, στον βόρειο τοίχο του 
καθολικού. 16ος αι. 

Πρόκειται για μία από 
τις πρώτες απεικονίσεις της 
Φιλοθέης (1610). 

Αρχείο Μ. Χρόνη

15Δρόμος

Γ
ια

 μ
ας

 ή
τα

ν 
άλ

λο
 π

ρά
γμ

α 
ο 

πό
λε

μο
ς 

γι
α 

τη
ν 

πί
στ

η 
το

υ 
Χ

ρι
στ

ού
κα

ι 
γι

α 
τη

ν 
ψυ

χή
 τ

ου
 α

νθ
ρώ

πο
υ 

κα
θ
ισ

μέ
νη

 σ
τα

 γ
όν

ατ
α 

τη
ς 

Υ
πε

ρμ
άχ

ου
 

Στ
ρα

τη
γο

ύ,
 π

ου
 ε

ίχ
ε 

στ
α 

μά
τι

α 
ψη

φ
ιδ

ω
τό

ν 
το

ν 
κα

ημ
ό 

τη
ς 

Ρ
ω

μι
οσ

ύν
ης

…
Γ

. 
Σε

φ
έρ

ης



14 Δρόμος

Η πρωτοπόρος γυναίκα, πρότυπο επανάστασης κατά 
της πνευματικής και εθνικής υποδούλωσης του Γένους, 
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στην πιο ζοφερή σκλαβιά, που δίδαξε με το έργο και το 
λόγο της τη σημασία της Ελευθερίας και της Αγάπης: Φι-
λοθέη Μπενιζέλου, η αγία των Αθηνών.

Σ  την ελληνική ιστορία μετά την πτώση της Κωνστα-
ντινουπόλεως, λαμπρή θέση κατέχουν οι εθνομάρ-
τυρες και νεομάρτυρες. Σχεδόν κάθε πόλη της πα-
τρίδας μας δίπλα στον πολιούχο της Άγιο έχει ένα 

νεομάρτυρα, τον οποίον τιμά ως δεύτερο πολιούχο. Η πόλη της 
Αθήνας δίπλα στον ιδρυτή της εκκλησίας της, απόστολο Παύλο 
και τον πολιούχο της Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, πρώτο επί-
σκοπο Αθηνών, τοποθετεί την οσιομάρτυρα Φιλοθέη την Αθη-

ναία, μια θαυμαστή γυναικεία προσωπικότητα, που λαμπρύνει το 
στερέωμα των αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας ως νεομάρτυς και εθνομάρτυς. 

Η κατά κόσμον Ρεγούλα Μπενιζέλου, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1522 και υπήρξε 
μονάκριβος γόνος μιας από τις πλουσιότερες και μεγαλύτερες Αθηναϊκές οικογένει-
ες, αυτής των Μπενιζέλων. Έλαβε την στοιχειώδη για την εποχή εκπαίδευση και υψη-
λή κοινωνική παιδεία από τους γονείς της Άγγελο και Συρίγα. Μετά από ένα σύντομο 
αποτυχημένο γάμο και τον θάνατο των γονέων της, αποφάσισε να μονάσει, ασκώ-
ντας όμως ένα είδος φιλανθρωπικού και ιεραποστολικού μοναχισμού σε καθίδρυμα 
το οποίο δημιούργησε με πρότυπο την «Βασιλειάδα» του Μεγάλου Βασιλείου. 

Κατέχοντας ως μοναδική κληρονόμος την τεράστια κτηματική και χρηματική περι-
ουσία των Μπενιζέλων, ανοικοδόμησε στο κέντρο της Αθήνας στην περιοχή της Πλά-
κας, παρθενώνα προς τιμήν του Πρωτοκλήτου αποστόλου Ανδρέα, τον οποίον, σύμ-
φωνα με τον βιογράφο της, είδε σε όραμα. 

Η Μονή του αγίου Ανδρέα στην Πλάκα
Ο επωνομαζόμενος «παρθενώνας» από τον πρώτο βιογράφο της οσίας, οικοδο-

μήθηκε μεταξύ των ετών 1548-1550 σε κτήμα της οικογένειας των Μπενιζέλων, στην 
περιοχή της Πλάκας, πολύ κοντα στο πατρικό της σπίτι· υπήρξε δε το βασικό κέντρο 
όλων των φιλανθρωπικών και ιεραποστολικών δραστηριοτήτων της. Μετά τον θάνα-
το της οσίας, η αδελφότητα και οι διάδοχές της εξακολούθησαν το έργο της μέχρι τις 
παραμονές της Επαναστασης του 1821.

Απόσπασμα από την παρουσίαση της φιλολόγου του Λυ-
κείου Ηρακλείου κ. Μαρίας Χρόνη-Βακαλοπούλου, στα πλαί-
σια του μαθήματος της Ιστορίας (Γενικής Παιδείας) στις μαθή-
τριες της Γ΄ Λυκείου.

Μια πρωτοπόρα Ελληνίδα...
Η Αγία των Αθηνών

Εκτός από τον παρθενώνα–μονή του αγίου Ανδρέα στην Πλάκα, από τον οποίον σώζονται 
μό νο αναπαραστάσεις και σπαράγματα εικόνων, σημαντικά μνημεία της Φιλοθέης είναι τα δύο 
σωζόμενα μετόχια του παρθενώνα: 

 

1. Ο Ναός του Αγίου Ανδρέα
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νάσιμα, την νύχτα της 2ας προς 3η Οκτωβρίου 1588, 
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Βακαλοπούλου – Ν. Πανσελήνου, Φιλοθέη Μπενιζέλου η Αθηναία, επιμ. Κ. Μπουρδάρα, Εκδο-
τικός Οργανισμός Πάπυρος, Αθήνα 2006.

► Το καθολικό του 
μετοχίου του Πυρσού

► Ο ναός του Αγίου Ανδρέα, Κ. Πατήσια.

► Μετόχι Πυρσού. Η 
ο     σία Φιλοθέη επιζωγραφι-
σμένη στή θέση άλλης αγί-
ας, στον βόρειο τοίχο του 
καθολικού. 16ος αι. 

Πρόκειται για μία από 
τις πρώτες απεικονίσεις της 
Φιλοθέης (1610). 

Αρχείο Μ. Χρόνη
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16 Δρόμος

"Ο Μάνος του Κορωνιού, λεμβούχος ψαράς, ήτον αδύνατος 
εις τα μυαλά όπως και πας θνητός… Έβλεπε, βραδιές τώρα, το 
παράδοξον εκείνο μεμακρυσμένον φως να τρέμῃ και να φέγγῃ 
εκεί εις το πέλαγος, ενώ ήξευρεν ότι δεν ήτο εκεί κανείς φάρος. 
Η κυβέρνησις δεν είχε φροντίσει δι’ αυτά τα πράγματα εις τα μι-
κρά μέρη τα μη έχοντα ισχυρούς βουλευτάς…

Το Άνθος του Γιαλού έγινεν ανθός, αφρός του κύματος· 
κι η Σπίθα εκείνη, η φωτιά του πελάγου… είναι η ψυχή του 
Βασιλόπουλου, που έλιωσε, σβήσθηκε… και κανείς δεν την 
βλέπει πλέον, παρά μόνον όσοι ήταν καθαροί τον παλαιόν 
καιρόν και οι ελαφρΐσκιωτοι στα χρόνια μας." 

                                               (Αλ. Παπαδιαμάντης, Άνθος 
του Γιαλού)        

Τόσο παλιός και τόσο σημερινός… 
"Ο Παπαδιαμάντης είναι από τους τελευταίους που προφτάσανε να γερά-

σουν μ'αυτά που πρωτοαγάπησαν", επισημαίνει στη μελέτη του "Η μαγεία 
του Παπαδιαμάντη" ο νομπελίστας μας Οδυσσέας Ελύτης, εκατό χρόνια από 
τη γέννηση του οποίου εορτάζουμε φέτος.

Στην εποχή των υψηλών ταχυτήτων και των χαμηλών επιτεύξεων, που δεν  
προλαβαίνουμε ούτε τη σκέψη μας ν'ακούσουμε κάποιες στιγμές, είναι όμορ-
φο να στρέφουμε κάποτε τον νου σε αξίες απαρασάλευτες και σε μορφές μο-
ναδικές που τις υπηρέτησαν και τις τραγούδησαν στο έργο τους. Τέτοια μορ-
φή ο "άγιος των γραμμάτων μας", Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. 

Ωραία συγκυρία, ένας μεγάλος λογοτέχνης μας να γεννιέται την ίδια χρονιά 
που ένας άλλος άφησε αυτόν τον κόσμο! Έχουμε λοιπόν και έτος Παπαδιαμά-
ντη, καθώς συμπληρώνονται εκατό χρόνια από τον θάνατό του.

2011,
ΕΤΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΔΡΟΣΙΝΗ,

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, ΕΛΥΤΗ, ΓΚΑΤΣΟΥ. 
Ο λόγος των ποιητών μας,

φως στήν καταχνιά των καιρών

Ας θυμηθούμε, ως σύντομη αναφορά στους δυο, τα λόγια του Ελύτη από το "Άξιον εστί", 
αναγνώριση και απόδοση τιμής απ'τον μοντέρνο υπερρεαλιστή της γενιάς του '30 στον "κοσμο-
καλόγερο" κυρ-Αλέξανδρο και προτροπή για μιαν ανάσα ελπίδας σ’ έναν αιώνα όπου πολλά 
φαίνονται να γκρεμίζονται γύρω μας. 

"Όπου και να σας βρίσκει το κακό, αδελφοί,
όπου και να θολώνει ο νους σας, 
μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμό
και μνημονεύετε Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη·
η λαλιά που δεν ξέρει από ψέμμα  
θ'αναπάψει το πρόσωπο του μαρτυρίου".
Αναβάπτισμα σε καθάριες πηγές!... Σε μέρες δύσκολες, μάλιστα για τη χώρα μας, πάλι, από 

άλλον δρόμο επίκαιρα, ελπιδοφόρα μες στην πίκρα τους, τα λόγια του πνευματικού δημιουρ-
γού: 

"Πέστε λοιπόν στον ήλιο νά'βρει έναν καινούργιο δρόμο
τώρα που πια η πατρίδα του σκοτείνιασε στη γη, 
αν θέλει να μη χάσει από την περηφάνεια του…
ή τότε πάλι με χώμα και νερό  
ας γαλαζοβολήσει αλλού μιαν αδελφούλα Ελλάδα"  

(Ο. Ελύτης, Άσμα ηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας)
Η Ελλάδα, πατρίδα του ήλιου, μία! Άλλη, "αδελφούλα" Ελλάδα φτιαγμένη από γαλάζιο, δεν 

μπορεί να υπάρξει! Το μήνυμα σαφές… να παλέψουμε να την ξαναστήσουμε. 

Εξήντα χρόνια πριν, έφυγε από τη ζωή ένας άλλος μεγαλόπνοος 
ποιητής μας, ο Άγγελος Σικελιανός. Έχει κι αυτός, όπως πάντα έχει η 
γνήσια Ποίηση, να μιλήσει σε όποια εποχή, και στη δική μας: 

"Ομπρός· βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω απ'την Ελλάδα·
ομπρός, βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από τον κόσμο! 
τι, ιδέτε, εκόλλησεν η ρόδα του βαθιά στη λάσπη
κι α, ιδέτε, χώθηκε τ'αξόνι του βαθιά στο αίμα!

❋   ❋   ❋
Ομπρός, παιδιά, και δε βολεί μονάχος του ν'ανέβει ο ήλιος.
Σπρώχτε με γόνα και με στήθος, να τον βγάλουμε απ'τη λάσπη·

❋   ❋   ❋
σπρώχτε με χέρια και κεφάλια, για ν'αστράψει ο ήλιος Πνέμα!" 

(Πνευματικό Εμβατήριο)

"Βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο…" και τότε, για να δανειστούμε τους 
στίχους του άλλου στον οποίο αποδίδουμε τιμή μνήμης τούτη τη χρονιά (εκα-
τό χρόνια από τη γέννησή του), του Νίκου Γκάτσου,

"…στην πικραμένη χώρα
θα σταματήσει η μπόρα
και θά'ρθει ξαστεριά"

(Μυθολογία)

"Εκεί που  πας… βάλε τον ήλιο σύνορο…"
                                                (Σπίτι μου, σπιτάκι μου)

Κ. Κ.        
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Πολύ μας ενόχλησε φέτος τούτη η διαστρέβλωση στον επετειακό εορτασμό της εθνικής μας 
παλιγγενεσίας. Και δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους. Γιατί αυτό προσφέρει το σχολείο 

Αφιέρωμα
25ης Μαρτίου 1821

Αφιέρωμα
25ης Μαρτίου 1821

ΕΘνική Εορτή
25ης Μαρτίου 2011

1821 – 2011!
190χρόνια μετά το μεγάλο ελληνικό θαύμα! Κι η Πατρίδα μας, 
αγέραστη παρά τα παρατεινόμενα, συχνά ακούσια δεινά της, πά-
ντα πονεμένη κι αδύναμη μπρος στους μεγάλους κι ισχυρούς, 
θυμάται ακόμη... Τιμά και γιορτάζει! Του Γένους τον ξεσηκωμό 
και την ανάσταση, την ακριβή της λευτεριά, που την πλή ρωσε 
με αίμα και θυσίες. Πώς να ξεχάσει η ψυχή του Έλληνα; Το έχει 
υποσχεθεί:

«Χρωστάμε σ’ όσους πέρασαν, θά ’ρθούνε, θα περάσουν,
κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί...!» 
Τάχα τον θυμούνται στις μέρες μας τούτο τον όρκο, όσοι βάλ-

θηκαν να ξαναγράψουν την Ιστορία; «Είναι ο καιρός ώριμος να 
πούμε την αλήθεια», είπαν. Αλήθεια, ποιος τους το ζήτησε; Πά-
ντως όχι εμείς... «Η ιστορία όπως δεν την έχετε ξαναδεί», πολυ-
διαφήμισαν, χρηματοδότησαν, σκηνοθέτησαν, πρόβαλαν, συζή-
τησαν, προκάλεσαν, προβλημάτισαν... 

Ποιος ξέρει τι μας περιμένει ακόμη;...
Στη γιορτή μας, λοιπόν, είδαμε το μύθο και την ιστορική αλήθεια: με λόγο, εικόνα και ήχο:

J Αφουγκραστήκαμε μαζί τα μηνύματα αυτών που έκαμαν το θαύμα και θα μας πουν ξεκά-
θαρα: «Γι’ αυτά πολεμήσαμε» και όχι εκείνα που βλέπετε στις οθόνες σας και σας λένε...

J Πονέσαμε για τα δεινά των Ελλήνων, που ένιωσαν 
την ψυχή τους να ξεριζώνεται με «Το παιδομάζωμα». Και πώς 
τότε να δεχθούμε το «ευημερούσαν οι Έλληνες»;

J Μπήκαμε «Στο Κρυφό Σχολειό» και ασπαστήκαμε 
το χέρι του παπα-δάσκαλου κι 
ακούσαμε τη φωνή του. Γιατί, 
πού αλλού να πάμε να μάθουμε 
γραφή και ανάγνωση και ιστο-
ρία εκείνα τα χρόνια της σκλα-
βιάς με τον Τούρκο στο κατόπι 
μας;

Κι ύστερα; 

J Στήσαμε χορό λεβέντικο, 
περήφανο, ελληνικό, όπως πρέ-

πει στο πανηγύρι τούτο της πατρίδας, 190 χρόνια μετά τον ξεσηκω-
μό του Γένους την 25η Μαρτίου 1821!

Λοιπόν, «Όσοι Έλληνες, ό,τι είστε» μην ξεχάσετε ποτέ! Είναι οι 
καιροί μας δύσκολοι και ίσως γίνουν δυσκολότεροι... Μα οι Έλλη-
νες είμαστε πάντοτε για τα δύσκολα, τα μεγάλα, τα ακατόρθωτα. 
Αυτή είναι η Ιστορία μας και δεν αλλάζει!...

Γυμνάσιο Αμαρουσίου

μας. 

ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ!
Το συμφωνήσαμε λοιπόν, καθηγητές και μαθητές, να τα γιορτάσουμε αλλιώς τα 190 χρόνια 

της Επανάστασης του 1821 και νά ’στε και σεις στο πανηγύρι μας. Αυτή είναι «Η δική μας Επα-
νάσταση» στις αντεθνικές προκλήσεις των καιρών μας! Να θυμηθούμε όσα λησμονήσαμε, να ξα-
στερώσει η σκέψη μας, να πάρουμε κουράγιο ο ένας από τον άλλο, να συνεχίσουμε την Ιστο-
ρία, όπως μας την παρέδωσαν οι πρόγονοί μας, να μη χρεωθούμε τη σιωπή και την απραξία, να 
αποδείξουμε ότι είμαστε ετοιμοπόλεμοι, όποτε και αν χρειαστεί. Είναι πολυμήχανος ο εχθρός... 
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... πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες, 
πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους.

Κ. Καβάφης
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ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 και η Εθνική μας γιορτή για την Εθνική 
Επέτειο είναι αφιερωμένη σε μια ηρωίδα της Θράκης. 

Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το κομμάτι αυτό του Ελ-
ληνισμού, γιατί μέσα στο ομιχλώδες πολιτικό-κοινωνικό το-
πίο, κινδυνεύει η εθνική μας μνήμη με όλα όσα συνεπάγεται 
αυτή η λησμοσύνη.

Πρόσωπα που συμμετείχαν:
Μιχαλάκη Μαρηλία, Πιτέλλος Γεώργιος, Κώτσης Ευστάθιος, Τζωράκη Μαρία, Καρανάσιος Αλέξανδρος, Αρώ-

νη Σοφία, Πεκτεσίδου Όλγα, Μήλιου Αργυρώ, Τσιώκου Ευθυμία, Χουντούρη Ιωάννα, Κανελόπουλος Κωνσταντί-
νος, Αναστασόπουλος Χρήστος, Χάας Ιωάννα, Χάας Παύλος, Θεοδώρου Μαρία, Κίτσα Άννα, Σακελλαρίου Ιωάν-
να, Διαμάντης Οδυσσέας, Κελλάρη Ιωάννα, Σαμαρά Αλκυόνη.

                                                                     Λύκειο Ηρακλείου

Αφιέρωμα
Η Θράκη μας

Αφιέρωμα
Η Θράκη μας

Πουλάκι πόθεν έρχεσαι, πουλάκι γι’ αποκρίσου 
μην είδες και μην άκουσες για την κυρά Δομνίτσα
την όμορφη, τη δυνατή, την αρχικαπετάνα,
πούχει καράβι ατίμητο και πρώτο μεσ' στα πρώτα,
καράβι γοργοτάξιδο, καράβι τιμημένο,
καράβι που πολέμησε στης Ίμπρος το μπουγάζι; 
Και το πουλάκι στάθηκε και το πουλάκι λέει·
Την είδα την απάντησα σιμά στο Αγιονόρος
τρεις μέρες επολέμαγε με δυο χιλιάδες Τούρκους
Καράβια εδώ, καράβια εκεί, καράβια παραπέρα
και τούτη σαν τον αετό ώρμαγε και χτυπούσε
δεξιά ζερβά κι ανάστροφα κι όπου βολούσε ακόμα
κι άκουγες βόγγους δυνατούς και στεναγμούς μεγάλους
κι άκουγες κλάματα πικρά, κατάρες στην κατάρα
κι οι θάλασσες κοκκίνιζαν ως φέσια των αγάδων.

Η  Θρακιώτισσα καπετά-
νισσα Δόμνα Βισβίζη 
άρχισε α      πλά τη ζωή της 

στην Αίνο, ονομαστή και πολύ-
παθη πολιτεία στα παράλια της 
Θράκης. Έγινε σύζυγος του κα-
πετάν Αντώνη Βισβίζη. Γυναίκα  
με γνώση, με φρόνηση κι αν-
δρεία. Απέκτησαν  πέντε παιδιά. 
Ο καπετάνιος της, πολυταξιδε-

μένος κι έμπειρος, ορκίστηκε 
από νωρίς Φιλικός από τον με-
γάλο  δάσκαλο του γένους Άνθι-
μο Γαζή. Παραδο μένοι στ’ όνει-
ρο της Λευτεριάς, στο δίκιο της 
πατρίδας, στην πίστη στο Θεό, 
προσμένουν την ώρα να σημά-
νει. Γι' αυτό αψηφώντας πως ο 
τόπος τους είναι κάτω απ' το μά-
τι του Σουλτάνου. Μόλις  αρχί-

ζει ο ξεσηκωμός, ξεχνάνε  κά  θε 
τι δικό τους. Παραδίνουν το βι-
ός  τους, την οικογένειά τους, 
τη ζωή τους στην προσταγή της 
Πατρίδας. Θρύλος γίνεται το ό -
νομά της. Και περνάει στην α -
θανασία με το ’να χέρι υψωμέ-
νο να παρακαλάει το Θεό και τ’ 
άλλο να δείχνει την α   λύ τρωτη 
α    κόμα, τη σκλαβωμένη γη της.

► Χαλάλι της πατρίδας μας η Καλομοίρα.

► Ως πότε παληκάρια θα ζούμε στα στενά.

► Δεν είναι καιρός για φόβο παιδιά μου...

► Ο πατέρας σας τα έδωσε όλα για την πατρίδα.

► Εμείς πάντως θα το βροντήσουμε το κανόνι.

► Σκέψου, παιδί μου, πως έχεις χρέος
σ’ ολάκερη την πατρίδα.
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Δεν ειναι διαβατάρικο πουλί,που για μια μέρα
σχίζει τα νέφη και περνά γοργό σαν τον αγέρα...

ούτε κισσός,π ’ αναίσθητος την πέτρα περιπλέκει
ούτ’ αστραπή,που σβύνεται χωρίς αστροπελέκι...
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Δεν ειναι διαβατάρικο πουλί,που για μια μέρα
σχίζει τα νέφη και περνά γοργό σαν τον αγέρα...

ούτε κισσός,π ’ αναίσθητος την πέτρα περιπλέκει
ούτ’ αστραπή,που σβύνεται χωρίς αστροπελέκι...



Η σημερινή μικρή μας Θράκη, που αποτελεί μόνο το 1/9 της συνολικής 
θρακικής έκταση, μεταξύ Νέστου και Έβρου. Έχει 355.000 κατοίκους, 
από τους οποίους περίπου το 70% είναι χριστιανοί και το 30% μουσουλ-
μάνοι, που κυρίως κατοικούν στους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης. 

Πληθυσμιακή εξέλιξη-έκρηξη του μουσουλμανικού στοιχείου μέσα στα χρόνια. Οι 
αντίστοιχοι αριθμοί που αφορούν την πληθυσμιακή εξέλιξη-συρρίκνωση της ελληνικής μειονό-
τητας στην Κων/πολη και των πληθυσμών της Ίμβρου και Τενέδου, μαρτυρούν δυστυχώς την 
τακτική εξάλειψης του ελληνικού στοιχείου που ακολούθησε και ακολουθεί η τουρκική πολιτι-
κή. 

Θρησκευτική ελευθερία των Μουσουλμάνων. Στη Θράκη λειτουργούν 231 τζαμιά, 78 
μετζίτια (παρεκκλήσια), 12 τεκέδες (μοναστήρια) και 305 ισλαμικά νεκροταφεία. 

Φροντίδα του ελληνικού κράτους για την παιδεία των μαθητών της μειονό-
τητας. Πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα έξοδα ανέγερσης, συντήρησης και επισκευής σχολικών 
κτιρίων και τεμενών καθώς και όλα τα λειτουργικά έξοδα των μειονοτικών σχολείων καλύπτο-
νται από το ελληνικό κράτος. Αντιθέτως, στην Τουρκία η πολιτεία δεν επέτρεψε την συντήρη-
ση και την επισκευή των ναών και σχολείων της ελληνικής μειονότητας ούτε καν με έξοδα που 
προσφέρονταν να καλύψουν οι ομογενείς.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Πρόβλημα και κίνδυνος για τη Θράκη δεν είναι η μουσουλμανική μειονότητα. Πρόβλημα 

και κίνδυνος είναι το ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί τη μειονότητα ως όπλο για την επεκτατι-
κή πολιτική της. 

Προς αυτή την κατεύθυνση οι «Παντουρκιστές» της Άγκυρας προσπαθούν με κάθε τρόπο να 
καλλιεργήσουν τουρκική εθνική συνείδηση στη μειονότητα. Το τουρκικό Προξενείο Κομοτηνής 
παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωση της ανθελληνικής προπαγάνδας. Από όλες αυτές τις 
πλευρές ασκείται ένα είδος «Ψυχολογικού Πολέμου» με πολλούς τρόπους, όπως: 

1. Έχουν δημιουργήσει το παράνομο αυτοαποκαλούμενο «Ανώτατο Μειονοτικό Συμβούλιο» 
και την «Εκτελεστική Επιτροπή του Ανωτάτου Μειονοτικού Συμβουλίου», με τα οποία προσπα-
θούν να υποκαταστήσουν την Ελληνική Διοίκηση και να δημιουργήσουν μια παράνομη δική τους 
«Διοίκηση-Διακυβέρνηση» στη Θράκη.

2. Υποβοηθούν την προπαγάνδα των Σκοπίων για το ανύπαρκτο «Μακεδονικό», που χρη-
σιμοποιείται σαν ένα επιπλέον κεφάλι της Λερναίας Ύδρας του τουρκικού επεκτατισμού. 

3. Ενισχύουν οικονομικά τους εξτρεμιστές μουσουλμάνους της Θράκης για να αγοράζουν 
σε υπερβολικές τιμές, κατά 80%-90% επάνω από την τρέχουσα τιμή, τα σπίτια και τα χωράφια 
που πωλούν οι Χριστιανοί. 

4. Πολύ βοηθητικό για τις βλέψεις της Τουρκίας το δημογραφικό πρόβλη-
μα της Ελλάδος. Ο ρυθμός γεννητικότητας των Μουσουλμάνων είναι τριπλάσιος 
από εκείνον των Χριστιανών.

5. Τέλος, το πρώτο και ισχυρότερο ίσως όπλο της Τουρκίας είναι η ενορχη-
στρωμένη προπαγάνδα, που εξάπτει τα κατώτερα ένστικτα μέρους της μειονό-
τητας ενώ παράλληλα παραπλανά και επηρεάζει τη διεθνή κοινή γνώμη. Όργα-
νά της συχνά οι Έλληνες μουσουλμάνοι βουλευτές, εφημερίδες εθνικιστικού πε-
ριεχομένου που εκδίδονται και κυκλοφορούν μέσα στη Θράκη, προβοκάτσια και 
δολιοφθορές, «κατασκευή» διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για «διώξεις και διακρί-
σεις» σε βάρος της μειονότητας. Παράλληλα, διατυμπανίζεται διεθνώς η ειρηνό-
φιλη πολιτική της Τουρκίας προς την Ελλάδα.

Το αύριο της Θράκης δεν θα το αποφασίσουν ούτε οι Τούρκοι, ούτε οι Αμερικά-
νοι, ούτε οι Ευρωπαίοι, ούτε οι ελληνικές κυβερνήσεις. Το αύριο της Θράκης θα το 
αποφασίσει η Παναγία η Κοσμοσώτηρα, οι Άγιοι της Θράκης, ο Παντοδύναμος Θεός, 
που αγαπά την Ελλάδα και στηρίζει τον αγώνα των Ελλήνων για την εθνική και εδα-
φική ακεραιότητα της Θράκης.

ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ
Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάννης, στη Δυτική Θράκη υπάρχουν «μουσουλ-

μανικές μειονότητες» κι όχι «μουσουλμανική μειονότητα» - σε καμμία περίπτωση 
«τουρκική μειονότητα». Αυτό σημαίνει ότι: 

1. Οι μειονότητες στη Θράκη είναι θρησκευτικές κι όχι εθνικές. Έχουμε Έλλη-
νες Μουσουλμάνους κι όχι Τούρκους.

2. Οι μουσουλμανικές μειονότητες έχουν διαφορετικές ρίζες και καταβολές 
και είναι τουλάχιστον τρεις: Πομάκοι, Αθίγγανοι και Τουρκογενείς.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΟΜΑΚΟΙ: Αποτελούν το 35% της μουσουλμα-
νικής μειονότητας, κατοικούν στην ορεινή Ροδόπη, είναι μουσουλμάνοι στο 
θρήσκευμα αλλά μιλούν την μη γραφόμενη πομακική γλώσσα που περιέχει 
βουλγαρικές, τουρκικές κι ελληνικές λέξεις. Γνωρίζουν τα ελληνικά, αρκετοί 
και τα τούρκικα. Τόσο η Τουρκία όσο και η Βουλγαρία, λόγω εθνικών βλέψε-
ων, διεκδικούν για τον εαυτό τους την καταγωγή των Πομάκων. Οι ίδιοι καυ-
χώνται ότι είναι οι παλαιότεροι κάτοικοι της Θράκης, και πράγματι, πρόσφατα 
τεκμηριώθηκε και επιστημονικά, ότι αποτελούν απογόνους αυτόχθονος θρα-
κικού πληθυσμού και ειδικότερα της αρχαίας θρακικής φυλής των Αγριάνων. 
Ήταν Χριστιανοί που εξισλαμίστηκαν βίαια τον 16ο αιώνα. 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ
Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή ανταποκρίθηκε υποδειγματικά στις υποχρεώσεις της απέ-

ναντι στους μειονοτικούς πληθυσμούς. Ο Πρέσβυς R. A. Leeper σε αναφορά του προς το Φόρε-
ϊν Όφις χαρακτηρίζει τους Μουσουλμάνους της Θράκης ως «μειονοτικό μοντέλο» και επισημαί-
νει την «υποδειγματική συμπεριφορά των ελληνικών αρχών». Ο Τούρκος βουλευτής Χαλίλ Τσε-
λίκ είπε σε ομιλία του στην Τουρκική Βουλή: «Στην Ελλάδα η μουσουλμανική μειονότητα απο-
λαμβάνει την ελευθερία της. Εμείς στην Τουρκία, παρόλο που είμαστε πλειοψηφία, δεν έχουμε 
τέτοια ελευθερία. Τελικά, μήπως πρέπει να μεταναστεύσουμε στην Ελλάδα, για να μπορέσουμε 
να ασκήσουμε τη λατρεία μας σύμφωνα με τις επιταγές του Κορανίου;» 

Καί ιδού οι αποδείξεις: 

Αφιέρωμα
Η Θράκη μας σήμερα
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Δεν είναι νεκροθάλασσα,βοή χωρίς σεισμό...
Νοιώθω για σε,πατρίδα μου,στα σπλάγχνα χαλασμό.

Α. Βαλαωρίτης
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      Άξιον εστί το τίμημα
Τον στίχο αυτό του Οδυσσεα Ελύτη θέσαμε ως προμετωπίδα της εθνικής μας εορτής της 

28ης Οκτωβρίου: Άξιον εστί το τίμημα.
Το τίμημα της απόφασης των προγόνων μας να μείνουν ελεύθεροι και να μην υποταχθούν 

στον φασισμό του ιταλογερμανικού άξονα, την ίδια ώρα που τα ευρωπαϊκά κράτη ένα - ένα 
έσκυβαν το κεφάλι και παραδίδονταν στους εισβολείς. 

Άξιον εστί το τίμημα
Το τίμημα της θυσίας που δε λογάριασε νιάτα και όνειρα, οικογέ-

νεια και ανέσεις. Όρμησε σαν γίγαντας στα βουνά της Πίνδου για να 
μην παραδώσει αυτήν την μαρτυρική Πατρίδα στα χέρια των εισβο-
λέων, με όποιο τίμημα. 

Και εμείς σήμερα τιμούμε αυτό το τίμημα. Της καρδιάς τους το τί-
μημα, που μας χάρισε ένα από τα πιο πολύτιμα δώρα για ένα έθνος: 
την εθνική μας περηφάνεια.

Καθώς ετοιμάζαμε αυτή την εορτή αναρωτηθήκαμε πολλές φορές 
άν μπορούμε εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες να κατανοήσουμε αυτό το 
τίμημα. 

Κι άν μπορούμε να τιμήσουμε αυτούς τους ήρωες, όχι επειδή επι-
βάλλεται από τον σχολικό κανονισμό η γιορτή, αλλά γιατί νοιώθουμε 
την ανάγκη να τους πουμε ευχαριστώ για το τίμημα της θυσίας τους.

Καταλαβαίνουμε άραγε τον όρο θυσία;
Κατανοούμε άραγε ότι η Πατρίδα, η κάθε Πατρίδα αλλά κυρίως 

η δική μας Πατρίδα δεν μπορεί να ζήσει, δεν μπορεί να υπάρξει χω-
ρίς την θυσία των παιδιών της; Και δεν αναφερόμαστε φυσικά στις 
πολυσυζητημένες στις μέρες μας οικονομικές θυσίες, που επιβάλλο-
νται συνεχώς στον λαό μας. Γρήγορα θα γίνει σαφές σε όλους μας 
ότι αυτό που ονομάζουμε οικονομική κρίση σήμερα δεν είναι παρά 
μόνο ηθική κρίση με οικονομικές συνέπειες. Ο λαός μας έχει λησμο-
νήσει την δύναμή του. Έχει ξεχάσει τον πλούτο του. Παραπέει μέσα 
στις επίπλαστες απολαύσεις του καταναλωτισμού και στα ματαιόδο-
ξα όνειρα του ευδαιμονισμού. Τα παιδιά μας δεν γνωρίζουν Ιστορία, 
ξέρουν να μιλάνε καλύτερα ξένες γλώσσες απ’ ό,τι την ελληνική, 
δεν νοιώθουν την σημασία της εθνικής περηφάνειας. Καίνε και ξεσχίζουν την ελληνική ση-
μαία, διοχετεύοντας έτσι ασυναίσθητα την οργή τους ενάντια σε αυτούς που δεν τους έμαθαν 
ποτέ ότι Πατρίδα δεν είναι οι κυβερνήσεις αλλά το αίμα και η ύπαρξή μας η ίδια. 

Δεν είναι που αλλάξαν οι καιροί ούτε φταίει η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας. Εί-
ναι που βυθιστήκαμε αδιαμαρτύρητα στην λήθη… Είναι που αφήσαμε τους πνευματικούς ει-
σβολείς να εισέλθουν στην ψυχή μας και να υποκλέψουν αργά αλλά σταθερά την πίστη στις 
αξίες που κράτησαν μέσα στους αιώνες το έθνος μας αδιάφθορο. 

Αλλά πάντα η ελπίδα γεννιέται απ’ τα χαλάσματα. Γεννιέται από την στάχτη... 
Άς κοιτάξουμε με συλλογή βαθειά μέσα στην ψυχή μας να βρούμε τον χαμένο πλούτο, να 

αναζητήσουμε την θαμμένη κρυφή δύναμή μας: την προγονική αρετή και την θυσία. 
Αυτό είναι το δικό μας τίμημα. Το αντι-τίμημα στην δική τους θυσία. 
Δεν έχουμε περιθώρια να μην το επιλέξουμε…
Ο καθένας για τον εαυτό του και όλοι μαζί για την Πατρίδα.

Άξιον εστί το τίμημα...
Λύκειο Ηρακλείου

Αφιέρωμα
28η Οκτωβρίου 1940

Αφιέρωμα
 Αγώνας της ΕΟΚΑ

Το Λύκειο Μελισσίων
τιμά τα γεγονότα του ΄55

Τ ην Παρασκευή, 1η Απριλίου 2011, στο Λύκειό 
μας στα Μελίσσια πραγματοποιήθηκε εορτα-
στική εκδήλωση  με την ευκαιρία της επε-
τείου έναρξης του εθνικοαπελευθερωτικού 

αγώνα της ΕΟΚΑ στην Κύπρο το 1955. 
Η παρουσία και συμμετοχή των μαθητριών και των 

μαθητών στη γιορτή ήταν συγκινητική. Από την πρώ-
τη στιγμή, όταν αποφασίστηκε η διοργάνωση του 
επετειακού αυτού εορτασμού τα παιδιά αφοσιώθη-
καν στην προετοιμασία με τη συγκέντρωση του σχε-
τικού υλικού. Στις πρόβες όλοι ζούσαν στον παλ-
μό της γιορτής. Ακόμα και εκτός του σχολικού προ-
γράμματος πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις για 
την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσμα-
τος. Το πιο σημαντικό απ’ όλα όμως ήταν το ενδια-
φέρον των παιδιών να μάθουν τι έγινε τότε, τις μέ-
ρες του αγώνα. Πώς δηλαδή οι ελληνοκύπριοι έγρα-
ψαν μια από τις πιο λαμπρές σελίδες της ελληνικής ιστορίας πολεμώντας εναντίον της αγγλικής 
αποικιοκρατίας. Έμαθαν ποιος είναι ο Αυξεντίου, ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, τι έγινε στο Λιοπέ-
τρι στο κυπριακό «χάνι της Γραβιάς». Διάβασαν τις συγκλονιστικές επιστολές των ηρώων λίγο 
πριν την αγχόνη. Κατάλαβαν ότι η ιστορία γράφεται όταν οι άνθρωποι αποκτήσουν συνείδηση 
του χρέους απέναντι στην πατρίδα και όταν η πίστη τους στον Θεό γίνεται οδηγός στον αγώνα 
για την ελευθερία.

Την παρουσίαση της γιορτής έκανε η μαθήτρια της Α΄ τάξης Κατερίνα Μπιμπιδάκη, ενώ τη βα-
σική ομιλία – προσέγγιση στα γεγονότα του αγώνα η μαθήτρια Χρύσα Μπέττα. Το πρόγραμμα πε-
ριελάμβανε αφηγήσεις για τη θυσία των ηρώων του αγώνα. Ο Όμηρος Γκιουμές διάβασε για τον 
Γρηγόρη Αυξεντίου, η Όλγα Λυράκη για τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη, ενώ η μαθήτρια Εύη Καρα-
θάνου απήγγειλε ένα συγκινητικό ποίημα για τον αγωνιστή. Επίσης, ο Θοδωρής Βγόντζας διάβα-
σε μια αφήγηση για τα βασανιστήρια, ο Γιώργος Βαρλόκωστας για το «χάνι της Γραβιάς» της Κύ-
πρου στο Λιοπέτρι, ενώ η Φωτεινή Παναγοπούλου διάβασε επιστολές κάποιων ηρώων στα συγγε-
νικά τους πρόσωπα πριν οδηγηθούν στην αγχόνη. Το πρόγραμμα της γιορτής συμπλήρωσαν τρα-
γούδια για το έπος του ΄55 τα οποία παρουσίασε η ορχήστρα με τη χορωδία των παιδιών. Συμ-
μετείχαν οι μαθήτριες: Κ. Μπιμπιδάκη (βιολί), Χ. Μπέττα (πιάνο), Λ. Μαγουλά, Σ. Κουτσάγια, Μ. 
Κουφοπούλου (φωνές), και οι μαθητές Κ. Παναγόπουλος, Α. Κουλούρης, Β. Μόσχος (κιθάρες), Δ. 
Κρυφός (μπουζούκι), Β. Καθάρειος, Ε. Αντωνίου (φωνές). Αξίζει ακόμα να αναφερθεί και η προ-
βολή σχετικού βίντεο με το χρονικό του αγώνα το οποίο προκάλεσε αίσθηση. Την τεχνική υπο-
στήριξη της γιορτής επιμελήθηκαν οι μαθητές Νίκος Ρακτιβάν (Β΄τάξη) και Μιχάλης Κοκολογιαν-
νάκης (Γ΄ τάξη). 

Στο κλείσιμο, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της «Ελληνικής Παιδείας» και Κύπριος 
αγωνιστής κατά την  εισβολή του 1974 κ. Ζαχαρίας Κονές συγκίνησε ιδιαίτερα με τα λόγια που 
απηύθυνε στους μαθητές. Αναφέρθηκε στη σημασία του αγώνα ιδιαίτερα για τους νέους και συ-
νεχάρη τα παιδιά για τη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Μιχαηλίδης Μάριος
Φιλόλογος Λυκείου Μελισσίων

24 Δρόμος 25Δρόμος

Θα πάρω μιαν ανηφοριά θα πάρω μονοπάτια, 
να βρω τα σκαλοπάτια που παν στη Λευτεριά.

Ευ. Παλληκαρίδης
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άν μπορούμε εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες να κατανοήσουμε αυτό το 
τίμημα. 

Κι άν μπορούμε να τιμήσουμε αυτούς τους ήρωες, όχι επειδή επι-
βάλλεται από τον σχολικό κανονισμό η γιορτή, αλλά γιατί νοιώθουμε 
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Κατανοούμε άραγε ότι η Πατρίδα, η κάθε Πατρίδα αλλά κυρίως 

η δική μας Πατρίδα δεν μπορεί να ζήσει, δεν μπορεί να υπάρξει χω-
ρίς την θυσία των παιδιών της; Και δεν αναφερόμαστε φυσικά στις 
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νται συνεχώς στον λαό μας. Γρήγορα θα γίνει σαφές σε όλους μας 
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ξα όνειρα του ευδαιμονισμού. Τα παιδιά μας δεν γνωρίζουν Ιστορία, 
ξέρουν να μιλάνε καλύτερα ξένες γλώσσες απ’ ό,τι την ελληνική, 
δεν νοιώθουν την σημασία της εθνικής περηφάνειας. Καίνε και ξεσχίζουν την ελληνική ση-
μαία, διοχετεύοντας έτσι ασυναίσθητα την οργή τους ενάντια σε αυτούς που δεν τους έμαθαν 
ποτέ ότι Πατρίδα δεν είναι οι κυβερνήσεις αλλά το αίμα και η ύπαρξή μας η ίδια. 

Δεν είναι που αλλάξαν οι καιροί ούτε φταίει η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας. Εί-
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Δεν έχουμε περιθώρια να μην το επιλέξουμε…
Ο καθένας για τον εαυτό του και όλοι μαζί για την Πατρίδα.

Άξιον εστί το τίμημα...
Λύκειο Ηρακλείου

Αφιέρωμα
28η Οκτωβρίου 1940

Αφιέρωμα
 Αγώνας της ΕΟΚΑ

Το Λύκειο Μελισσίων
τιμά τα γεγονότα του ΄55

Τ ην Παρασκευή, 1η Απριλίου 2011, στο Λύκειό 
μας στα Μελίσσια πραγματοποιήθηκε εορτα-
στική εκδήλωση  με την ευκαιρία της επε-
τείου έναρξης του εθνικοαπελευθερωτικού 

αγώνα της ΕΟΚΑ στην Κύπρο το 1955. 
Η παρουσία και συμμετοχή των μαθητριών και των 

μαθητών στη γιορτή ήταν συγκινητική. Από την πρώ-
τη στιγμή, όταν αποφασίστηκε η διοργάνωση του 
επετειακού αυτού εορτασμού τα παιδιά αφοσιώθη-
καν στην προετοιμασία με τη συγκέντρωση του σχε-
τικού υλικού. Στις πρόβες όλοι ζούσαν στον παλ-
μό της γιορτής. Ακόμα και εκτός του σχολικού προ-
γράμματος πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις για 
την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσμα-
τος. Το πιο σημαντικό απ’ όλα όμως ήταν το ενδια-
φέρον των παιδιών να μάθουν τι έγινε τότε, τις μέ-
ρες του αγώνα. Πώς δηλαδή οι ελληνοκύπριοι έγρα-
ψαν μια από τις πιο λαμπρές σελίδες της ελληνικής ιστορίας πολεμώντας εναντίον της αγγλικής 
αποικιοκρατίας. Έμαθαν ποιος είναι ο Αυξεντίου, ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, τι έγινε στο Λιοπέ-
τρι στο κυπριακό «χάνι της Γραβιάς». Διάβασαν τις συγκλονιστικές επιστολές των ηρώων λίγο 
πριν την αγχόνη. Κατάλαβαν ότι η ιστορία γράφεται όταν οι άνθρωποι αποκτήσουν συνείδηση 
του χρέους απέναντι στην πατρίδα και όταν η πίστη τους στον Θεό γίνεται οδηγός στον αγώνα 
για την ελευθερία.

Την παρουσίαση της γιορτής έκανε η μαθήτρια της Α΄ τάξης Κατερίνα Μπιμπιδάκη, ενώ τη βα-
σική ομιλία – προσέγγιση στα γεγονότα του αγώνα η μαθήτρια Χρύσα Μπέττα. Το πρόγραμμα πε-
ριελάμβανε αφηγήσεις για τη θυσία των ηρώων του αγώνα. Ο Όμηρος Γκιουμές διάβασε για τον 
Γρηγόρη Αυξεντίου, η Όλγα Λυράκη για τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη, ενώ η μαθήτρια Εύη Καρα-
θάνου απήγγειλε ένα συγκινητικό ποίημα για τον αγωνιστή. Επίσης, ο Θοδωρής Βγόντζας διάβα-
σε μια αφήγηση για τα βασανιστήρια, ο Γιώργος Βαρλόκωστας για το «χάνι της Γραβιάς» της Κύ-
πρου στο Λιοπέτρι, ενώ η Φωτεινή Παναγοπούλου διάβασε επιστολές κάποιων ηρώων στα συγγε-
νικά τους πρόσωπα πριν οδηγηθούν στην αγχόνη. Το πρόγραμμα της γιορτής συμπλήρωσαν τρα-
γούδια για το έπος του ΄55 τα οποία παρουσίασε η ορχήστρα με τη χορωδία των παιδιών. Συμ-
μετείχαν οι μαθήτριες: Κ. Μπιμπιδάκη (βιολί), Χ. Μπέττα (πιάνο), Λ. Μαγουλά, Σ. Κουτσάγια, Μ. 
Κουφοπούλου (φωνές), και οι μαθητές Κ. Παναγόπουλος, Α. Κουλούρης, Β. Μόσχος (κιθάρες), Δ. 
Κρυφός (μπουζούκι), Β. Καθάρειος, Ε. Αντωνίου (φωνές). Αξίζει ακόμα να αναφερθεί και η προ-
βολή σχετικού βίντεο με το χρονικό του αγώνα το οποίο προκάλεσε αίσθηση. Την τεχνική υπο-
στήριξη της γιορτής επιμελήθηκαν οι μαθητές Νίκος Ρακτιβάν (Β΄τάξη) και Μιχάλης Κοκολογιαν-
νάκης (Γ΄ τάξη). 

Στο κλείσιμο, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της «Ελληνικής Παιδείας» και Κύπριος 
αγωνιστής κατά την  εισβολή του 1974 κ. Ζαχαρίας Κονές συγκίνησε ιδιαίτερα με τα λόγια που 
απηύθυνε στους μαθητές. Αναφέρθηκε στη σημασία του αγώνα ιδιαίτερα για τους νέους και συ-
νεχάρη τα παιδιά για τη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Μιχαηλίδης Μάριος
Φιλόλογος Λυκείου Μελισσίων

24 Δρόμος 25Δρόμος

Θα πάρω μιαν ανηφοριά θα πάρω μονοπάτια, 
να βρω τα σκαλοπάτια που παν στη Λευτεριά.

Ευ. Παλληκαρίδης

Ά
ξι

ον
 ε

στ
ί 
το

 τ
ίμ

ημ
α.

..
 

Ο
. 

Ελ
ύτ

ης



Όλο παλμό! Συγκίνηση και θαυμασμό η φετινή γιορτή του 
Σχολείου μας, η αφιερωμένη στην ηρωική, τη λεβεντογέννα Μα-
κεδονία!...

Ζαφειράκης, Καρατάσος, Γάτσος, Βαρβαρέσκος... λεβέντες 
καπεταναίοι, που ξεσήκωσαν ό    λους τους Έλληνες της Δυτικής 
Μακεδονίας!...

Βρεθήκαμε στην πλατεία της ηρωικής Νάουσας, έξω απ’την 
πύλη της Εκκλησίας την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου!...

Συγκινηθήκαμε από τη λεβεντιά και την θυσία της Ζαφειρά-
καινας και της Καρατάσαινας!...

Τραγουδήσαμε με περη φά νια, με τα χείλη και την καρδιά 
μας:  «Έλληνες ή    ταν και θα  μείνουνε για πάντα οι Μακεδόνες! 
Εδώ Μακεδονία! Ελλάδα εδώ!»

Δημοτικό Αμαρουσίου
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Κάθε Μάιο η σκέψη των Ελλήνων πετάει στην Κωνστα-
ντινούπολη. Την πανέμορφη επτάλοφη πόλη στο ακρότα-
το άκρο της Θράκης μας. Στη βασιλίδα των πόλεων την 
Παντάνασσα του Ελληνισμού, τη Μητρόπολη της Ορθό-
δοξίας.

Πριν 558 χρόνια, την αυγή της 29ης Μαΐου 1453 Η ΠΟ-
ΛΙΣ ΕΑΛΩ.

Ο τελευταίος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολό-
γος και οι συμπολεμιστές του έπεσαν όλοι γενόμενοι ήρωες 
και μάρτυρες της Ορθοδοξίας και του Ελληνικού Έθνους.

Η Πόλη υπέκυψε, αλλά δεν αφανίστηκε, όπως αφανί-
στηκαν στο πέρασμα των αιώνων τόσοι άλλοι υπόδουλοι 
λαοί.

Όσο υπάρχουν Ελλάδα και Έλληνες, η Πόλη ζεί. Κάθε 
Έλληνας κρατά βαθειά στην καρδιά του την Πόλη. Και η 
ελληνική καρδιά είναι πλατειά και ανθεκτική, ώστε να χω-
ρεί και να αντέχει και στον πιο μεγάλο πόνο χωρίς να σπά-
ζει. Και ταυτόχρονα είναι άξια και δυνατή, ώστε, όταν έλ-
θει η στιγμή να μετατρέψει τον δίκαιο πόνο της σε ιερό 
θυμό. Και τότε αστράφτει και κάνει θαύματα!

Και σήμερα δεν πρέπει να πάψει να είναι η Πόλη της 
καρδιάς μας, ο βαθύς ο πόθος μας! 

Ποτέ δεν πρέπει να λησμονούμε την αποφράδα αυτή 
ημέρα, αλλά να τη θυμόμαστε ζωντανά, γιατί θα ξαναση-
μάνουν οι καμπάνες και τα σήμαντρα της Αγια-Σοφιάς για 
να συνεχιστεί η λειτουργία, που η Άλωση δεν άφησε να 

τελειώσει. 
Πάμε λοιπόν να προσκυνήσουμε σήμερα 

στην επέτειό της. Πάμε να αφήσουμε 
την καρδιά μας να δέεται στην 

Παναγιά κάτω από τους θό-
λους της Αγια-Σοφιάς και 

ας μη πούμε τίποτε με 
τα χείλη... προσκύνημα 

να κάνουμε...

 Δημοτικό 
Αμαρουσίου

Αφιέρωμα
 Άλωση της Πόλης

Εορτή - αφιέρωμα
στην άλωση της Πόλης

26 Δρόμος 27Δρόμος

Μητέρα μας πολύπαθη,του συντριμμού σου τα σπαθιά 
στα κάμανε φυλαχτά και στεφάνια σου οι αιώνες...

Κ. Παλαμάς



Όλο παλμό! Συγκίνηση και θαυμασμό η φετινή γιορτή του 
Σχολείου μας, η αφιερωμένη στην ηρωική, τη λεβεντογέννα Μα-
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Αφιέρωμα
«Ελλάδα! Στην οικουμένη δώρο»

Αφιέρωμα
«Ελλάδα! Στην οικουμένη δώρο»

28 Δρόμος 29Δρόμος

Κι αν είσαι στο σκαλί το πρώτο,πρέπει
να ’σαι υπερήφανος κι ευτυχισμένος...

Κ. Καβάφης

Ιούνιος 2010... Εορτή λήξεως
Νηπιαγωγείου - Παιδικού Σταθμού

με τίτλο:
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ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ
ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΑ

Γράμμα προς την εξουσία της χώρας μου.

Ε ίμαι μια βραχονησίδα στο Αιγαίο. Ένα α  -
πο   μακρυσμένο, ξερό κομμάτι γης κατά-

μεσα στο α   πέραντο βαθυγάλαζο πέλαγος. 
Ίσως να μη  γνωρίζει κανείς την ύπαρξή μου 
και να μην αναγνωρίζει κανένας την αξία και 
τη σημασία μου σε αυτόν τον κόσμο. Όμως, 
έστω και από αυτή την άσημη θέση μου, απο-
φάσισα να σας γράψω αυτά που τόσο και-
ρό τώρα με βασανίζουν και με στενοχωρούν. 

Είμαι απλά χώμα, αλλά αυτό δε με εμπο-
δίζει να εκφράσω την άποψή μου και να σας 
κατηγορήσω. Γιατί αυτό που κάνετε είναι 
δείγμα αδιαφορίας για την πατρίδα. Κάπο-
τε, η Ελλάδα μας ήταν πιο μεγάλη. Πιο ενω-
μένη. Όλοι απολαμβάνουμε τις καταπράσινες 
πεδιάδες της με τις γραφικές της πόλεις, τα 
κακοτράχαλα βουνά και τα καθαρά νερά της. 
Όμως, εσείς, ως εξουσία της μικρής αυτής 
χώ  ρας, αρχίσατε όλα να τα  πουλάτε, να τα 
χα  ρίζετε χωρίς ουσιαστικό αντάλλαγμα. Ξε-
χά σατε ότι αυτή η γη είναι ηρώων; Αδιαφο-
ρήσατε, και για την εξυπηρέτηση άλλων συμ-
φερόντων, υποτίθεται ανώτερων, την προ-
δώσατε. Η εθνική σας συνείδηση, το εθνι-
κό σας φρόνημα, που όλοι υποστηρίζετε πως 
έχετε, εξαφανίστηκε. Αλήθεια, έχετε συνει-
δητοποιήσει τι κάνετε; Γιατί εγώ μπορεί να 
είμαι μια άχρηστη βραχονησίδα, όμως υπήρ-
χαν άλλοι τόποι με τόση ιστορία, με τόση 
αξία και ενδιαφέρον. Όλοι οι Έλληνες, ακό-
μη κι αν είναι αδύναμοι να το αποδείξουν, 
πληγώνονται. Και θα έρθει η μέρα που θα 
επαναστατήσουν. Όσο όμως είναι ακόμη κά-
πως νωρίς, ενδιαφερθείτε. Ξανασκεφτείτε 
τις πράξεις σας και αναλογιστείτε μήπως τε-
λι κά μπορούσατε να κάνετε κάτι πιο ωφέλιμο 
και εθνικό. Αγαπήστε την πατρίδα σας όπως 
και οι πρόγονοί μας.

Συγγνώμη που πήρα λίγο από το χρόνο 
σας. Πιστεύω να μην τα προσπεράσετε όλα 
αυτά, αλλά να σας προβληματίσουν...

Με εκτίμηση
Μια ξεχασμένη βραχονησίδα στο Αιγαίο

Φιλοθέη Μερκούρη Γ΄ Λυκείου Ηρακλείου

Μια βραχονησίδα
του Αιγαίου...

Σημαία δε μου δώσαν να κρατώ
να δείξω πως και ’γώ είμαι ελληνικό,
ένα νησάκι σαν όλα τ’ άλλα
-μικρά, μεγάλα- πού ‘χει η Ελλάδα.

Αξίζω, μου είπαν, χιλιάδες ευρώ,
αν πω πως τάχα δεν είμαι ελληνικό,
χρήμα θα βρούν χωρίς παρακάλια
και δεν θα έχει η Πατρίδα μου τέτοια χάλια.

Μα συ, πατριώτη, που κοιτάς κατά ’δω
στείλε τους μήνυμα αυτό που θα πω: 
Άσβεστη, κρυφή κρατάω τη δάδα
παιδί είμαι ’γω και μάνα μου η Ελλάδα.

Πατρίδα μου, εγώ σ’αγαπώ!
ό,τι κι αν κάνουν ανήκω εδώ.

Παρασκευή Νανά
Γ’ Λυκείου Ηρακλείου

Αφιέρωμα
    Καστελόριζο

Welcome to Greece
Εδώ Καστελόριζο!

Τα σχολεία μας, Δημοτικό, Γυμνά-
σιο και Λύκειο Ηρακλείου έστει-
λαν στα σχολεία του Καστελόριζου, 
προβολικό μηχάνημα, μικροσκό πιο, 
μοντέλα βιολογίας και  βοηθητι κό 
υλικό Γεωμετρίας, ως μια  κίνηση 
επικοινωνίας με τα παιδιά και 
τους συναδέλφους του ακριτικού 
μας ελληνικού νησιού. Η πράξη 
αυτή έδωσε ιδιαίτερη χαρά στους 
μαθητές των σχολείων μας. Ελπί-
ζουμε αυτή η προσπάθειά μας 
να αποτελέσει μια ηθική ενίσχυ-
ση των κατοίκων του Καστελό-
ριζου, που τόσο αγαπούμε και 
νοιαζόμαστε. 

30 Δρόμος 31Δρόμος
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Αφιέρωμα
Η Θράκη μας

Η  Ελληνική βιβλιοθήκη Μύκης στα Πομακο-
χώρια της Ξάνθης είναι μια από τις ση-
μαντικότερες βιβλιοθήκες της ελληνικής 

επαρχίας. Η συμβολή της είναι μεγάλη, καθώς λει-
τουργεί ως ομφάλιος λώρος που δένει την περιοχή με 
τον ελληνικό πολιτισμό. 

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της ύπαρξης μιας ελ-
ληνικής βιβλιοθήκης σε ευαίσθητες περιοχές, όπως τα Πομακο-
χώρια Ξάνθης, κι έχοντας συναίσθηση του εθνικού χρέους αποφασίσαμε ως 
σχολείο να ενημερώσουμε τα παιδιά και να συμβάλουμε στην προσπάθεια 
αυτή με μια συμβολική προσφορά. Από τα χρήματα που μάζεψαν τα παιδιά 
για την πράξη αγάπης του Πάσχα, δωρίσαμε ένα βιντεοπροβολέα για τις ανά-
γκες της βιβλιοθήκης ευελπιστώντας να δοθούν νέες δυνατότητες στη λει-
τουργία του χώρου αυτού. 

Ευχόμαστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας της βι-
βλιοθήκης, έτσι ώστε οι Πομάκοι της περιοχής να γίνονται μέτοχοι του 
πλούτου της ελληνικής παιδείας και ιστορίας. 

Λύκειο Μελισσίων

Ελληνική βιβλιοθήκη
Μύκης

32 Δρόμος 33Δρόμος

Ταξίδι
στην Ελλάδα
Ένα οργανωμένο παιχνίδι από το Στ1

14 Ιουνίου 2010

Η Στ΄τάξη του Δημοτικού Αμαρουσίου θέλησε να μας ταξιδέ-
ψει σε όλη την Ελλάδα! 

Να γνωρίσουμε τους ένδοξους τόπους της, να ξεναγηθούμε στις 
ομορφιές της, να αφουγκραστούμε για λίγο την ιστορία της και να 
γευθούμε τις υπέροχες γεύσεις της!

Ταξίδι στον Πόντο, Θράκη, Κωνσταντινούπολη, Μακεδονία, Ρούμε-
λη, Πελοπόννησο, Αιγαίο και Ιόνιο Πέλαγος, Κρήτη και Κύπρο!...

Κάθε τμήμα επισκεπτόταν τους 10 αυτούς σταθμούς που αντιστοιχού-
σαν σε περίπτερα, που ήταν διαμορφωμένα κατάλληλα. 

 Ένα υπέροχο οργανωμένο παιχνίδι από το Στ1, 
που ενθουσίασε και εντυπωσίασε όλους!
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Αφιέρωμα
Η Θράκη μας

Η  Ελληνική βιβλιοθήκη Μύκης στα Πομακο-
χώρια της Ξάνθης είναι μια από τις ση-
μαντικότερες βιβλιοθήκες της ελληνικής 

επαρχίας. Η συμβολή της είναι μεγάλη, καθώς λει-
τουργεί ως ομφάλιος λώρος που δένει την περιοχή με 
τον ελληνικό πολιτισμό. 

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της ύπαρξης μιας ελ-
ληνικής βιβλιοθήκης σε ευαίσθητες περιοχές, όπως τα Πομακο-
χώρια Ξάνθης, κι έχοντας συναίσθηση του εθνικού χρέους αποφασίσαμε ως 
σχολείο να ενημερώσουμε τα παιδιά και να συμβάλουμε στην προσπάθεια 
αυτή με μια συμβολική προσφορά. Από τα χρήματα που μάζεψαν τα παιδιά 
για την πράξη αγάπης του Πάσχα, δωρίσαμε ένα βιντεοπροβολέα για τις ανά-
γκες της βιβλιοθήκης ευελπιστώντας να δοθούν νέες δυνατότητες στη λει-
τουργία του χώρου αυτού. 

Ευχόμαστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας της βι-
βλιοθήκης, έτσι ώστε οι Πομάκοι της περιοχής να γίνονται μέτοχοι του 
πλούτου της ελληνικής παιδείας και ιστορίας. 

Λύκειο Μελισσίων

Ελληνική βιβλιοθήκη
Μύκης
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Ἔαρ χελιδών οὐ καθίστησι μία
Τρεῖς ἀηδόνες ψυχῶν ἔαρ
Ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη. Τρία όμως αη-

δόνια του πνεύματος, οι τρείς Ιεράρχες, φέρνουν την 
άνοιξη στις ψυχές των ανθρώπων, με την πολύπλευρη 
και αέναη προσφορά τους στην παγκοσμιότητα· δηλα-
δή τα αθάνατα έργα τους, την ορθόδοξη θεολογία και 
θεογνωσία, την κοινωνική τους δράση και την υποδειγ-
ματική βιοτή τους.  

Στο δοξαστικό του εσπερινού υμνογράφος της εκ-
κλησίας, καλεί όλη τη χορεία των ανθρώπων, «βασι-
λείς και άρχοντες, θεολόγους, ποιμένες και διδασκά-
λους, πλούσιους και πτωχούς, οδοιπόρους και αμαρτω-
λούς, τούς πάντες», να συγκεντρωθούμε, και να τρέξο-
με να συναντήσουμε τους τρεις Ιεράρχες, για να πάρει 
ο καθένας τα δώρα του. 

Πρώτα οι βασιλείς και άρχοντες για να ακούσουν 
από το στόμα του ιερού Χρυσοστόμου: «Ο άρχοντας 
είναι διάκονος του Θεού στο αγαθό»1. Κι ακόμη: «Άρ-
χοντας δεν είναι αυτός που ονομάζεται, αλλά αυτός 
που είναι πραγματικά… Ούτε τα γράμματα κάνουν 
τον άρχοντα ούτε το όνομα»2.

Οι θεολόγοι θα βρουν τους ακραιφνέστατους θεο-
λόγους, που εξεζήτησαν τα βάθη του πνεύματος, και 
τους προστέθηκαν τα κάλλη του φθέγματος, και θα 
ακούσουν από το στόμα του Γρηγορίου3: «Θες κάπο-
τε και συ να γίνεις Θεολόγος; Τήρησε τις εντολές του 
θεού και για να ζήσεις τη θεωρία, πρέπει να περάσεις 
πρώτα από την πράξη. Πρώτα ἡ κάθαρση, έπειτα ο 
θείος φωτισμός και κατόπιν η θεολογία». 

Οι ποιμένες της εκκλησίας, θα βρουν κοντά στους 
τρεις, τους χριστομίμητους ποιμένες, που έγιναν πραγ-

Στις 30 Ιανουαρίου 2011 τα Σχολεία μας 
γιόρτασαν με λαμπρότητα τη μνήμη των Τρι-
ών Ιεραρχών στο συγκρότημα του Αμαρου-
σίου.

Ο εορτασμός άρχισε με αρχιερατική Θεία 
Λειτουργία στον εορτάζοντα Ιερό Ναό, προ-
εξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου  Μητροπολί  - 
του Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ.κ. 
 Κυρίλλου, ο οποίος και κήρυξε τον θείο λόγο.

Στη γιορτή που ακολούθησε, τα παιδιά 
της χορωδίας του Δημοτικού Σχολείου Ηρα-
κλείου τραγούδησαν με ακρίβεια και ευαι-
σθησία το τραγούδι, που δάσκαλοι του σχο-
λείου συνέθεσαν και μελοποίησαν.

Αφιέρωμα
Στη γιορτή των Τριών Ιεραρχών

Στη γιορτή των Τριών

                    Ιεραρχών

Κεντρική ομιλία με θέμα «Η προσφορά των Τριών Ιεραρχών –Διαχρονικά Μηνύματα», έγινε 
από την κ. Ευαγγελία Κουσκουλή φιλόλογο, Δρ. Φιλοσοφίας. 

Οι ευχές του Σεβασμιωτάτου σφράγισαν τη μεγάλη μέρα.

Αποσπάσματα της ομιλίας της κ. Ευαγγελίας Κουσκουλή.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

 - ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Το τραγούδι των παιδιών του 
Δη μοτικού Σχολείου Ηρακλείου.

Τη χορωδία διηύθυνε ο κ. Αλέ-
ξιος Χαλκιόπουλος, μουσικός –θεο-
λόγος και στο πιάνο συνόδευσε η κ. 
Δέσποινα Χατζηγεωργίου,δασκάλα.
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Της Εκκλησίας οι κρουνοί,

οι Άγιοί μας οι τρανοί,

τρεις Φάροι μας οι φωτεινοί,

Πατέρες των Γραμμάτων.

Το αγαλλίαμα του νου

και παιδικών στομάτων.

Γρηγόριε, συ ταπεινέ 

και μέγα Θεολόγε,

αισχύνη των αιρετικών, 

των Ορθοδόξων λόγε.

Του Ιωάννου η φωνή,

στόμα θείας λατρείας,

θα αντηχεί μες στις καρδιές,

χρυσή πηγή σοφίας.

1. « Ὁ ἄρχων Θεοῦ διάκονος ἐστίν εἰς ἀγαθόν».
2. « Ἄρχων οὐχί ὁ καλούμενος, ἀλλά ὁ ὤν...οὐδέ τά γράμματα ποιεῖ ἄρχοντας, οὐδέ τό ὄνομα».
3. «Δεῖ καθάραι πρῶτον ἐμαυτόν, εἶτα ἑλκῦσαι πνεῦμα…εἶτα λαλεῖν Θεοῦ σοφίαν τελείαν».
4. « Ποθῶ, ποθῶ σε φίλτατε, οὐκ ἀρνήσομαι, Ἀναστασίας, ὦ λαέ, τῆς ἐμοί φίλης».
5. Ἔργον ἔχεις ψυχή, καὶ μέγα ἤν ἐθέλῃς. Ἐρεύνα σαὐτήν ἥτις ᾖ, καὶ πῇ στρέφῃ.
6. Αἷ αἷ, γόης κλέπτει σε τοῖς σοφίσμασι. Κλέπτει σε, κλέπει, δυσμενής. Ἐπιστρέφου.
πρός τόν Λόγον τάχιστα, μή πόρρῳ πέσῃς. Σταυρῷ περιπλάκηθι καί στήσεις βλάβην.

ματικοί πατέρες του λαού του 
Θεού. Να πώς εκφράζει ο άγιος 
Γρηγόριος ως πνευματικός πατέ-
ρας την καρδιακή του αγάπη για 
τα πνευματικά του παιδιά στο ναό 
της Αγίας Αναστασίας4: 

«Εσέ ποθώ, που σαν παιδί 
μου σ’ έθρεψαν οι λόγοι μου, λαέ 
της ακριβής μου Αναστασίας». 

Στις μέρες μας που πληθαί-
νουν οι φτωχοί και συσσωρεύε-
ται ο πλούτος όλο και περισσότε-
ρο στα χέρια των λίγων, διαχρονι-
κό και αφυπνιστικό, ακούγεται το 
μήνυμα του Μεγάλου Βασιλείου, 
που με την Βασιλειάδα έθεσε τα 
θεμέλια της οργανωμένης κοινω-
νικής πρόνοιας: 

«Τοῦ πεινῶντός ἐστιν ὁ ἄρ
τος, ὅν σύ κατέχεις. Τοῦ γυμνη-
τεύοντος τό ἱμάτιον, ὅ σύ φυ-
λάσ σεις ἐν ἀποθήκῃ. Τοῦ ἀνυ-
πο δήτου τό ὑπόδημα, ὅ παρά 
σοί  σήπεται. Τοῦ χρήζοντος τό 
 ἀρ  γύριον, ὅ σύ ἔχεις [...] ὥστε το-
σούτους ἀδικεῖς, ὅσοις παρέχειν 
ἐ      δύνασο;» 

Στην εποχή μας πού ἡ τεχνο-
κρατική και χρησιμοθηρική εκ-
παίδευση κατακτά συνεχώς έδα-
φος έναντι της πνευματικής καλ-
λιέργειας, οι παιδαγωγοί και παι-
δαγωγούμενοι, (δάσκαλοι, γονείς 
και μαθητές) κοντά στους τρείς 
Ιεράρχες θα βρουν τους πραγμα-
τικούς δασκάλους, και θα πάρουν 
τις άριστες παιδαγωγικές κατευ-
θύνσεις. Ας ενωτιστούμε μόνο 
δύο φράσεις του  Χρυσοστόμου. 
Την πρώτη ως ορισμό της παιδεί-
ας, με την ευρύτερη έννοια του 

όρου, «Παιδεία μετάληψις ἁγιότητος ἐστίν», και την δεύτερη ως χρυσό κα-
νόνα της παιδαγωγικής: «Οὐδέν οὕτω πρός παιδαγωγίαν ἐπαγωγόν, ὅσον 
τό φιλεῖν καί φιλεῖσθαι». 

Σήμερα σε μια εποχή εξωστρέφειας και επιπολαιότητος, που όλοι και 
όλα μας αποπροσανατολίζουν από τον κύριο προορισμό μας στη γη, ὁ άγι-
ος Γρηγόριος μας ανακαλεί στη σωστή πορεία μας, με τους στίχους του5: 

Έχεις ψυχή μου ευθύνη, κι αν το θες μεγάλη. 
Ψάξε να μάθεις ποια είσαι και πού πας, 
Πούθε έχεις έρθει και πού πρέπει να σταθείς.
Έχεις ψυχή μου ευθύνη. Καθαρό το βίο σου κράτα.
Κι ἕνα τελευταῖο: Στην κοινωνία μας είναι φανερό πια, ότι απεμπολεί-

ται το πνεύμα, ο πολιτισμός μας, η ορθόδοξη πίστη και οι παραδόσεις μας. 
Μεθοδεύεται ποικιλοτρόπως και ταχύτατα ο αποπροσανατολισμός μας ως 
Χριστιανών απο την σταυραναστάσιμη πορείας μας, χωρίς να μας αφήνουν 
περιθώρια να ξυπνήσουμε και να αντιδράσουμε. Κι όμως υπάρχει λύση. Ας 
ακούσουμε σαν εγερτήριο σάλπισμα, και πάλι τη φωνή του Γρηγορίου του 
Θεολόγου6: 

Ε, Ε! Ξύπνα. Σε κλέβει ο πλάνος με τά σοφίσματά του.
Σε κλέβει, σε κλέβει ο αντίπαλος! 
Γύρνα στο Λόγο παρευθύς, μη και χειρότερα ξεπέσεις.
Πλέξε τά χέρια σου στο Σταυρό σφιχτά, να καθηλώσεις το κακό. 
Σταυρῷ περιπλάκηθι και στήσεις βλάβην.

Του Βασιλείου η στοργή,   

ποιμαίνει τους ανθρώπους

και με  σοφία θεϊκή,

ανοίγει νέους δρόμους.

Ιεραπόστολοι θερμοί,

προστάτες πονεμένων

μ’ ουράνια θρέψατε τροφή,

ψυχές των κουρασμένων.

Εσάς υμνούμε ταπεινά,

της Εκκλησίας φάροι,

Ορθοδοξίας οι φρουροί,

ουράνιο φως που λάμπει.

Εσάς υμνούμε ταπεινά,

Πατέρες αγιασμένοι,

λάμψτε και σήμερα ξανά,

άστρα στην Οικουμένη.

Στους Τρεις

Ιεράρχες
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1. « Ὁ ἄρχων Θεοῦ διάκονος ἐστίν εἰς ἀγαθόν».
2. « Ἄρχων οὐχί ὁ καλούμενος, ἀλλά ὁ ὤν...οὐδέ τά γράμματα ποιεῖ ἄρχοντας, οὐδέ τό ὄνομα».
3. «Δεῖ καθάραι πρῶτον ἐμαυτόν, εἶτα ἑλκῦσαι πνεῦμα…εἶτα λαλεῖν Θεοῦ σοφίαν τελείαν».
4. « Ποθῶ, ποθῶ σε φίλτατε, οὐκ ἀρνήσομαι, Ἀναστασίας, ὦ λαέ, τῆς ἐμοί φίλης».
5. Ἔργον ἔχεις ψυχή, καὶ μέγα ἤν ἐθέλῃς. Ἐρεύνα σαὐτήν ἥτις ᾖ, καὶ πῇ στρέφῃ.
6. Αἷ αἷ, γόης κλέπτει σε τοῖς σοφίσμασι. Κλέπτει σε, κλέπει, δυσμενής. Ἐπιστρέφου.
πρός τόν Λόγον τάχιστα, μή πόρρῳ πέσῃς. Σταυρῷ περιπλάκηθι καί στήσεις βλάβην.

ματικοί πατέρες του λαού του 
Θεού. Να πώς εκφράζει ο άγιος 
Γρηγόριος ως πνευματικός πατέ-
ρας την καρδιακή του αγάπη για 
τα πνευματικά του παιδιά στο ναό 
της Αγίας Αναστασίας4: 

«Εσέ ποθώ, που σαν παιδί 
μου σ’ έθρεψαν οι λόγοι μου, λαέ 
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 ἀρ  γύριον, ὅ σύ ἔχεις [...] ὥστε το-
σούτους ἀδικεῖς, ὅσοις παρέχειν 
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Στην εποχή μας πού ἡ τεχνο-
κρατική και χρησιμοθηρική εκ-
παίδευση κατακτά συνεχώς έδα-
φος έναντι της πνευματικής καλ-
λιέργειας, οι παιδαγωγοί και παι-
δαγωγούμενοι, (δάσκαλοι, γονείς 
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Ιεράρχες θα βρουν τους πραγμα-
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Έχεις ψυχή μου ευθύνη. Καθαρό το βίο σου κράτα.
Κι ἕνα τελευταῖο: Στην κοινωνία μας είναι φανερό πια, ότι απεμπολεί-

ται το πνεύμα, ο πολιτισμός μας, η ορθόδοξη πίστη και οι παραδόσεις μας. 
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Θεολόγου6: 

Ε, Ε! Ξύπνα. Σε κλέβει ο πλάνος με τά σοφίσματά του.
Σε κλέβει, σε κλέβει ο αντίπαλος! 
Γύρνα στο Λόγο παρευθύς, μη και χειρότερα ξεπέσεις.
Πλέξε τά χέρια σου στο Σταυρό σφιχτά, να καθηλώσεις το κακό. 
Σταυρῷ περιπλάκηθι και στήσεις βλάβην.

Του Βασιλείου η στοργή,   

ποιμαίνει τους ανθρώπους

και με  σοφία θεϊκή,

ανοίγει νέους δρόμους.

Ιεραπόστολοι θερμοί,

προστάτες πονεμένων

μ’ ουράνια θρέψατε τροφή,

ψυχές των κουρασμένων.

Εσάς υμνούμε ταπεινά,

της Εκκλησίας φάροι,

Ορθοδοξίας οι φρουροί,

ουράνιο φως που λάμπει.

Εσάς υμνούμε ταπεινά,

Πατέρες αγιασμένοι,

λάμψτε και σήμερα ξανά,

άστρα στην Οικουμένη.

Στους Τρεις

Ιεράρχες
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Ξημερώνοντας Χριστούγεννα… 1 μ.Χ.
Λίγοι βοσκοί, τρεις μάγοι, πλήθος αγγέλων βρίσκονται εκεί 

για να προσκυνήσουν Αυτόν που με την αμέτρητη αγάπη Του 
άλλαξε την ιστορία του κόσμου, την πονεμένη ιστορία του αν-
θρώπου. Αυτόν που ήρθε για όλους μας ανεξαιρέτως.

Ξημερώνοντας Χριστούγεννα… 1957 μ.Χ.
Ο Ομέρ Μπέης πουλούσε κάστανα στην άκρη του δρόμου της 

Κωνσταντινούπολης. Η όψη του προκαλούσε φόβο. Τι παράξε-
νο όμως, ξημερώματα Χριστούγεννα καθώς πήγαιναν τα παιδιά 
στην εκκλησία τα φώναξε κοντά του, τα καλημέρισε και έβγαλε 
κάτι γυαλιστερό από την τσέπη του. Ένα νόμισμα να ανάψουν 
ένα κεράκι ανήμερα Χριστούγεννα στην εκκλησία…

Ξημερώνοντας Χριστούγεννα… 2010 μ.Χ.
Ο Χάρης, η Νίκη, η Άννα, ο Δημήτρης, ο Μίλτος επιστρέφουν 

από μία μοναδική διασκέδαση. Περνούν από μια πλατεία της 
Αθήνας γεμάτη αστέγους. Βλέπουν από μακριά μια μαύρη σεβα-
στική φιγούρα. Παράξενη η παρουσία εκεί ενός ιερέα με έναν 
σάκο γεμάτο κουβέρτες...

Τρεις διαφορετικές αληθινές ιστορίες ζωντάνεψαν μπρο-
στά μας φέτος τα Χριστούγεννα. Βυζαντινοί χριστουγεννιάτικοι 
ύμνοι, χριστουγεννιάτικα τραγούδια, κάλαντα, η εικονογραφη-
μένη ιστορία με αφήγηση, το θεατρικό γέμισαν την αίθουσα του 
σχολείου μας και τις σκέψεις μας.

Θερμές ευχαριστίες στη βυζαντινή χορωδία του σχολείου μας 
«Τρεις παίδες: τον Κύριον υμνείτε», υπό τη διεύθυνση του κ. 
Παύλου Καλλίκα, τους Παυλίνα Αναγνωστοπούλου, Σταυρούλα 
Καλαμαρά, Γιάννη Λεούση, Δημήτρη Παπαδήμα, Γιώργο Πετρά-
κη, Σταυρούλα Πολλάτου, Φωτεινή Τσιόδρα, Μανώλη Τσόλια 
που πρωταγωνίστησαν και όλη τη θεατρική ομάδα της Γ΄ Γυ-
μνασίου που ανέλαβε την παρουσίαση του θεατρικού. Επίσης, 
ευχαριστούμε τον κ. Αλ. Φωτόπουλο για την παρουσίαση της 
ιστορίας «Χριστούγεννα στην Πόλη». Τέλος, ιδιαίτερες ευχαρι-
στίες οφείλουμε στην χορωδία τον σχολείου μας υπό την διεύ-
θυνση της κ. Ελ. Καλλίκα, η οποία μας μετέδωσε το χαρμόσυνο 
μήνυμα των Χριστουγέννων.

Κι όταν τελείωσε η γιορτή είχαμε δεχτεί όλοι μια μοναδική 
πρόταση για τις μέρες των Χριστουγέννων… να γιορτάσουμε με 
Α.Σ.Ε.!

Α.Σ.Ε.= Αγάπη – Συγχωρητικότητα – Ειρήνη

Τη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή στο σχολείο μας, την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2010 
ετοίμασαν και παρουσίασαν τα τμήματα ξένων γλωσσών του σχολείου μας.

Ταξιδέψαμε όλοι μαζί σε γνωστές ευρωπαϊκές πόλεις όπως το Παρίσι, το Λονδί-
νο, το Βερολίνο και την Αθήνα. Είδαμε πως γιορτάζονται τα Χριστούγεννα σε κάθε 
μια από τις αντίστοιχες πόλεις, ποια είναι τα έθιμά τους και οι συνήθειές τους.

Στο ταξίδι μας αυτό μας βοήθησε ένας περιηγητής που έγραφε στις εντυπώσεις 
του στο ημερολόγιό του.
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Α.Σ.Ε.
Χριστούγεννα 2010

Χριστούγεννα 2010
Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες το σχολείο μας  ετοιμάζεται 

για την «Πράξη της Αγάπης». Φέτος όμως, που και η πα-
τρίδα μας βιώνει τις δύσκολες μέρες της οικονομικής κρί-
σης και που κάποιοι πολύ κοντινοί συνάνθρωποί μας περ-
νούν πολύ πιο δύσκολα από μας και έχουν ανάγκη από την 
έμπρακτη αγάπη μας, δραστηριοποιηθήκαμε λίγο  διαφορετικά. 
Συγκεκριμένα:

Με τη βοήθεια της καθηγήτριας των Καλλιτεχνικών ετοιμάσα-
με πανέμορφες χριστουγεννιάτικες κατασκευές, τις οποίες 

και εκθέσαμε προς πώληση στην χριστουγεννιάτικη εορ-
ταστική αγορά μας την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου.

Επίσης λίγο πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων εί-
χαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε από κοντά Ιδρύμα-
τα με παιδιά, που έχουν ανάγκη βασικών υλικών αγα-
θών, τα οποία και συγκεντρώσαμε. Ενδεικτικά προσφέ-

ραμε:
Ελαιόλαδο, τυρί φέτα, μέλι, γάλα εβαπορέ, υλικά του 

τόστ (τυρί, πάριζα, ψωμί), φακές, φασόλια, ρεβίθια. 

Γυμνάσιο Ηρακλείου

Γυμνάσιο Αμαρουσίου
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Η Δ΄ τάξη επισκεφτήκαμε ένα 
γηροκομείο. Σκοπός μας να τους 
παρουσιάσουμε τη Χριστουγεννιά-
τικη γιορτή μας, να τους τραγουδή-
σουμε τα κάλαντα, να τους δώσου-
με λίγη χαρά. Δεν ξέρουμε όμως, 
τελικά αν η χαρά που δώσαμε ήταν 
μεγαλύτερη από αυτή που πήραμε! 

Σ το πλαίσιο του  μαθήματος 
των Αγγλικών, το προχω-

ρημένο επίπεδο της Γ΄τάξης 
του Γυμνασίου του Ν. Ηρα-
κλείου των σχολείων μας, με-
λέτησε τη ζωή και του έργο 
του Βρετανού συγγραφέα του 
19ου αιώνα, Charles Dickens 
και ανέβασε θεατρική παρά-
σταση με τίτλο: «Interviewing 
Charles Dickens (1812-1870). 
One of the many unfortunate 
British children of the nine-
teenth century - One of the 
most famous British authors of 
all ages». Το σενάριο προέκυ-
ψε με τη συνεργασία της καθη-
γήτριας των Αγγλικών, κ.Τα-
μαρέση και των παιδιών της 
τάξης.

Η προσπάθειά μας στηρί-
χτηκε από όλο τον σύλλογο, 
γι’ αυτό και μπόρεσε να υλο-
ποιηθεί. Η παράσταση δόθηκε 
στη διάρκεια μιας διδακτικής 
ώρας και την παρακολούθη-
σαν η διευθύντρια του Γυμνα-
σίου μας, κυρία Μαρία Μαβή, 
οι εκπαιδευτικοί και οι μαθη-
τές της Β΄και της υπόλοιπης 
Γ΄τάξης.

Το αποτέλεσμα το χαρήκα-
με, κυρίως γιατί πιστεύουμε 
ότι δώσαμε μια άλλη διάστα-
ση στο μάθημα των Αγγλικών 
και δείξαμε ότι προσφέρεται, 
αν το θελήσουμε, για να γίνει 
μέ σο  καλλιέργειας και  φορέας 
αξιών σε μια εποχή που την 
χα ρακτηρίζει βαθειά κρίση.

Το θεατρικό μας εκτυλίχθη-
κε ως εξής:

Ο σκηνοθέτης, ενώ διαβά-
ζει το έργο του Dickens, «Da-
vid Copperfield»,  αποκοιμιέται 
και ονειρεύεται κάποια σημε-
ρινά παιδιά να παίρνουν μια 
εκ βαθέων συνέντευξη από 
τον καταξιωμένο συγγραφέα. 
Όταν ξυπνά, κάνει με τον θί-
ασό του πρόβες δυο σκηνών, 
με στιγμιότυπα από τη παιδική 
πολυτάραχη ζωή του Dickens. 
Ο ίδιος ο Dickens παραμένει 
στη σκηνή και γίνεται θεατής 
της ζωής του.

1η σκηνή: O δωδεκάχρο-
νος Charles Dickens με την μη-
τέρα του και δυο από τις αδελ-
φές του, αμέσως μετά την φυ-
λάκιση του πατέρα του για 
χρέη. Η μητέρα του του ανα-
κοινώνει πως πρέπει αυτός να 
αναλάβει τη συντήρηση της οι-
κογένειάς του.

2η σκηνή: 
► Μέρος α΄: O Dickens βρί-

σκεται στο εργοστάσιο βερνι-
κιού για παπούτσια, όπου μαζί 
με συνομήλικούς του εργάζε-
ται σε άθλιες συνθήκες. Προ-
σωπικότητες συνθλίβονται και 
βασικά ανθρώπινα δικαιώματα 
καταπατούνται.

► Μέρος β΄:  Αποτυπώνε   ται 
ο παράλληλος κόσμος των 
 προ  νομιούχων παιδιών της ε  -
ποχής, τα οποία  εκπροσωπούν 

η κόρη του σκληρού  α     φεντικού 
και η πλούσια φίλη της. 

Οι σκηνές πλαισιώθηκαν α           -
  πό αφηγήσεις που συμπλήρω-
σαν το πορτρέτο του συγγρα-
φέα: κείμενα για τον νέο που 
κατάφερε, μέσα από αντιξο-
ότητες, να γίνει δικηγόρος, δη - 
μοσιογράφος και διάσημος 
συγγραφέας, και ταυτόχρονα 
να παραμείνει ένας κοινωνικά 
ευαισθητοποιημένος και αλλη-
λέγγυος άνθρωπος. 

Το εγχείρημα αυτό παρου-
σιάσαμε με εισήγηση υπό τον 
τίτλο «Η λογοτεχνία και το θέ-
ατρο ως κίνητρα για την ευαι-
σθητοποίηση των μαθητών», 
στο Εργαστήριο Ξένων Γλωσ-
σών της επιμορφωτικής ημε-
ρίδας «Αναλυτικά Προγράμ-
ματα και Διδακτικές Πρακτικές 
στο Σύγχρονο Σχολείο» (διορ-
γάνωση: Σχολικοί Σύμβουλοι 
Δ.Ε. Β΄Αθήνας), Χολαργός, 12 
Μαρτίου 2011.

Πάσχα 2011

Παραμονές
Χριστουγέννων 2010

Η φετινή Πράξη Αγάπης είναι μια πράξη συμβολική, ένα 
μήνυμα ελπίδας και στηριγμού! Οι φετινοί μας στόχοι δια-

φορετικοί αλλά αναγκαίοι:
► Αποστολή εκπαιδευτικού υλικού στο σχολείο της Γαύ-

δου Κρήτης. 
Αλλά και...
► Συμπαράσταση σε συμμαθητές και συνανθρώπους μας 

της διπλανής πόρτας που αναπάντεχα σήμερα δοκιμάζονται.
Η ανταπόκριση μας χρηματική αλλά και σε είδη πρώτης 

ανάγκης πλούσια και από καρδιάς.

Dickens

Δημοτικό Ηρακλείου

Γυμνάσιο Ηρακλείου

Δημοτικό Αμαρουσίου

Εκπαιδευτήρια «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»



εκδηλώσεις

εκδηλώσεις
38 Δρόμος 39Δρόμος

Η Δ΄ τάξη επισκεφτήκαμε ένα 
γηροκομείο. Σκοπός μας να τους 
παρουσιάσουμε τη Χριστουγεννιά-
τικη γιορτή μας, να τους τραγουδή-
σουμε τα κάλαντα, να τους δώσου-
με λίγη χαρά. Δεν ξέρουμε όμως, 
τελικά αν η χαρά που δώσαμε ήταν 
μεγαλύτερη από αυτή που πήραμε! 

Σ το πλαίσιο του  μαθήματος 
των Αγγλικών, το προχω-

ρημένο επίπεδο της Γ΄τάξης 
του Γυμνασίου του Ν. Ηρα-
κλείου των σχολείων μας, με-
λέτησε τη ζωή και του έργο 
του Βρετανού συγγραφέα του 
19ου αιώνα, Charles Dickens 
και ανέβασε θεατρική παρά-
σταση με τίτλο: «Interviewing 
Charles Dickens (1812-1870). 
One of the many unfortunate 
British children of the nine-
teenth century - One of the 
most famous British authors of 
all ages». Το σενάριο προέκυ-
ψε με τη συνεργασία της καθη-
γήτριας των Αγγλικών, κ.Τα-
μαρέση και των παιδιών της 
τάξης.

Η προσπάθειά μας στηρί-
χτηκε από όλο τον σύλλογο, 
γι’ αυτό και μπόρεσε να υλο-
ποιηθεί. Η παράσταση δόθηκε 
στη διάρκεια μιας διδακτικής 
ώρας και την παρακολούθη-
σαν η διευθύντρια του Γυμνα-
σίου μας, κυρία Μαρία Μαβή, 
οι εκπαιδευτικοί και οι μαθη-
τές της Β΄και της υπόλοιπης 
Γ΄τάξης.

Το αποτέλεσμα το χαρήκα-
με, κυρίως γιατί πιστεύουμε 
ότι δώσαμε μια άλλη διάστα-
ση στο μάθημα των Αγγλικών 
και δείξαμε ότι προσφέρεται, 
αν το θελήσουμε, για να γίνει 
μέ σο  καλλιέργειας και  φορέας 
αξιών σε μια εποχή που την 
χα ρακτηρίζει βαθειά κρίση.

Το θεατρικό μας εκτυλίχθη-
κε ως εξής:

Ο σκηνοθέτης, ενώ διαβά-
ζει το έργο του Dickens, «Da-
vid Copperfield»,  αποκοιμιέται 
και ονειρεύεται κάποια σημε-
ρινά παιδιά να παίρνουν μια 
εκ βαθέων συνέντευξη από 
τον καταξιωμένο συγγραφέα. 
Όταν ξυπνά, κάνει με τον θί-
ασό του πρόβες δυο σκηνών, 
με στιγμιότυπα από τη παιδική 
πολυτάραχη ζωή του Dickens. 
Ο ίδιος ο Dickens παραμένει 
στη σκηνή και γίνεται θεατής 
της ζωής του.

1η σκηνή: O δωδεκάχρο-
νος Charles Dickens με την μη-
τέρα του και δυο από τις αδελ-
φές του, αμέσως μετά την φυ-
λάκιση του πατέρα του για 
χρέη. Η μητέρα του του ανα-
κοινώνει πως πρέπει αυτός να 
αναλάβει τη συντήρηση της οι-
κογένειάς του.

2η σκηνή: 
► Μέρος α΄: O Dickens βρί-

σκεται στο εργοστάσιο βερνι-
κιού για παπούτσια, όπου μαζί 
με συνομήλικούς του εργάζε-
ται σε άθλιες συνθήκες. Προ-
σωπικότητες συνθλίβονται και 
βασικά ανθρώπινα δικαιώματα 
καταπατούνται.

► Μέρος β΄:  Αποτυπώνε   ται 
ο παράλληλος κόσμος των 
 προ  νομιούχων παιδιών της ε  -
ποχής, τα οποία  εκπροσωπούν 

η κόρη του σκληρού  α     φεντικού 
και η πλούσια φίλη της. 

Οι σκηνές πλαισιώθηκαν α           -
  πό αφηγήσεις που συμπλήρω-
σαν το πορτρέτο του συγγρα-
φέα: κείμενα για τον νέο που 
κατάφερε, μέσα από αντιξο-
ότητες, να γίνει δικηγόρος, δη - 
μοσιογράφος και διάσημος 
συγγραφέας, και ταυτόχρονα 
να παραμείνει ένας κοινωνικά 
ευαισθητοποιημένος και αλλη-
λέγγυος άνθρωπος. 

Το εγχείρημα αυτό παρου-
σιάσαμε με εισήγηση υπό τον 
τίτλο «Η λογοτεχνία και το θέ-
ατρο ως κίνητρα για την ευαι-
σθητοποίηση των μαθητών», 
στο Εργαστήριο Ξένων Γλωσ-
σών της επιμορφωτικής ημε-
ρίδας «Αναλυτικά Προγράμ-
ματα και Διδακτικές Πρακτικές 
στο Σύγχρονο Σχολείο» (διορ-
γάνωση: Σχολικοί Σύμβουλοι 
Δ.Ε. Β΄Αθήνας), Χολαργός, 12 
Μαρτίου 2011.

Πάσχα 2011

Παραμονές
Χριστουγέννων 2010

Η φετινή Πράξη Αγάπης είναι μια πράξη συμβολική, ένα 
μήνυμα ελπίδας και στηριγμού! Οι φετινοί μας στόχοι δια-

φορετικοί αλλά αναγκαίοι:
► Αποστολή εκπαιδευτικού υλικού στο σχολείο της Γαύ-

δου Κρήτης. 
Αλλά και...
► Συμπαράσταση σε συμμαθητές και συνανθρώπους μας 

της διπλανής πόρτας που αναπάντεχα σήμερα δοκιμάζονται.
Η ανταπόκριση μας χρηματική αλλά και σε είδη πρώτης 

ανάγκης πλούσια και από καρδιάς.

Dickens

Δημοτικό Ηρακλείου

Γυμνάσιο Ηρακλείου

Δημοτικό Αμαρουσίου

Εκπαιδευτήρια «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»



40 Δρόμος 41Δρόμος

Στα πλαίσια του μαθήματος Αρχές Οικονομίας, οι μαθητές και οι μαθήτρι-
ες της Α΄ Λυκείου αποφάσισαν να συνδυάσουν τη θεωρία με την πράξη!

Καθημερινά, σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, ξεφύλλιζαν οικο-
νομικές εφημερίδες και σε εβδομαδιαία βάση αφιέρωναν 15΄ για να ενημερω-
θούν, να συζητήσουν  μέσα στην τάξη και να σχολιάσουν την οικονομική επι-
καιρότητα της εβδομάδας που πέρασε.

Το έναυσμα γι΄ αυτή την πρωτοβουλία δόθηκε απ΄ τα ίδια τα παιδιά που κα-
θημερινά εξέφραζαν τους προβληματισμούς και τις αγωνίες τους σε σχέση με 
τη βαθιά οικονομική ύφεση που πλήττει την χώρα μας.

Σε ερωτήματα όπως:
● Ποιες είναι οι αιτίες της οικονομικής ύφεσης;
● Πόσο καιρό θα κρατήσει;
● Τι μέτρα πρέπει να πάρει η κυβέρνηση;
● Τι πρέπει να προσέξει ο καθένας προσωπικά;
● Πόσο άσχημες μπορεί να είναι οι συνέπειες σε ατομικό και εθνικό επίπεδο;
● Πώς θα βγούμε από την ύφεση;
δόθηκαν τελικά μέσα από τη δικιά τους έρευνα ικανοποιητικές απαντήσεις.

«Τώρα κατανοούμε καλύτερα τι συμβαίνει γύρω μας....»,
 «Μπορώ και συμμετέχω στις συζητήσεις των μεγάλων....», 
«Εξηγώ και στη μητέρα μου τις αιτίες της οικονομικής κρίσης και μου 

αρέσει.....», 
«Διαβάζω πιο ευχάριστα τις ειδήσεις τώρα που τις καταλαβαίνω....», 
«Προβληματίζομαι έντονα για τις οικονομικές εξελίξεις στη χώρα μας....», 
.........είναι μερικά από τα σχόλια των μαθητών μας!

Το 1 5́  λεπτο
της οικονομικής

επικαιρότητας
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“Όλοι αξίζουν μία δεύτερη 
ευ  καιρία”

Την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2011 
το Λύκειο Μελισσίων  «Ελληνική 
Παιδεία», έλαβε μέρος στην εμ -
πο ρική έκθεση Trade Fair 2011 
που πραγματοποιήθηκε στο εμ -
πορικό κέντρο “The Mall” στο 
Μαρούσι. Η έκθεση αποτελεί μέ-
ρος του προγράμματος «Εικονι-
κή Επιχείρηση» του Σωματείου 
Επιχειρηματικότητας Νέων, στο 
οποίο το σχολείο μας συμμετέχει 
για δεύτερη σχολική χρονιά. Οι 
μαθητές μαθαίνουν να εργάζο-
νται, να συνεδριάζουν σαν μέλη-
μέτοχοι των τμημάτων παραγω-
γής, μάρκετινγκ, προσωπικού, 
δημοσίων σχέσεων και οικο-
νομικών. Έτσι, τα στελέχη λει-
τουργούν σε μία ολοκληρωμένη 
επιχείρηση, από την αγορά με-
τοχών μέχρι και τη διάλυσή της.

Στα πλαίσια της δράσης, 20 
με λής ομάδα του σχολείου μας 
δημιούργησε προϊόντα αποκλει-
στικά από πλαστικά μπουκά-
λια. Η επιχείρηση  ονομάζεται 
“PETart”, (Pet, είναι η διεθνής 
ονομασία των πλαστικών μπου-

καλιών). Το καινοτόμο αυτό 
προ ϊόν, με το σλόγκαν “Όλοι α   -
ξί ζουν μία δεύτερη ευκαιρία”, 
μαζί με την δημιουργία του πε-
ριπτέρου της έκθεσης, άφησε 
τις καλύτερες εντυπώσεις στον 
κόσμο που προσήλθε να μάθει 
πληροφορίες. Καθηγητές από 
ό    λα τα σχολεία μας επισκέφθη-
καν την έκθεση και εντυπωσιά-
στηκαν από την παρουσία μας. 

Οι παραγγελίες ήταν πολλές 
και όλη η ομάδα συνέχισε την 
δραστηριότητα μέχρι το τέλος 
της σχολικής χρονιάς. Οι μαθη-
τές «εργάστηκαν» στα  τμήματα 
παραγωγής, μάρκετινγκ, πωλή-
σεων, ανθρώπινου  δυναμικού, 
οικονομικού μαθαίνοντας έτσι 
την λειτουργία μίας  επιχείρησης. 

Καθηγητής – σύμβουλος της 
δρα στηριότητας ήταν ο κ. Αν-
δρέας Στριφτάρας, οικονομολό-
γος του Λυκείου Μελισσίων.

 

Λύκειο Ηρακλείου

 Η τέχνη στην υπηρεσία 
του περιβάλλοντος.
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Λύκειο Ηρακλείου

 Η τέχνη στην υπηρεσία 
του περιβάλλοντος.
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Έπαινος για την άψογη παρουσία και την ενεργό συμμετοχή 
των μαθητών της Α΄ τάξης στη διαδραστική θεατρική παρά-
σταση «Από πού παν στο Σκουπιδο.... Πρασινιστάν;» στάλ-
θηκε στη Διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου Ηρακλεί-
ου από την κα Μαίρη Ιγγλέση, υπεύθυνη της θεατρικής 
σκηνής ‘’Ελεύθερη Έκφραση’’. Τα ίδια τα παιδιά από-
λαυσαν την παράσταση, μέσω της οποίας ευαισθη-
τοποιήθηκαν σε θέματα ανακύκλωσης.

Θέλοντας να φτιάξουμε ένα άρθρο για την εφημερίδα της 
τάξης μας σκεφτήκαμε να γράψουμε κάτι για ένα θέμα που  
απασχολεί τόσο εμάς τα παιδιά όσο και πολλούς μεγάλους… 
Άλλωστε ακούσαμε πολλά ενδιαφέροντα στη σχετική εκδή-
λωση του σχολείου μας και μπήκαμε σε σκέψη...
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T α βιντεοπαιχνίδια μπορούν να μας ταξιδέψουν σ' ένα μαγι-
κό κόσμο που στην πραγματικότητα εμείς δεν μπορούμε να 
γνωρίσουμε. Παρ’ όλα αυτά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπο-

ρούν να δημιουργήσουν μεγάλο κακό.
Είναι διασκεδαστικά, μας κάνουν σε μας τα παιδιά να νιώ-

θουμε άνετα με την τεχνολογία και αναπτύσσουν την ικανότητα 
της λογικής σκέψης μας.

Όμως, τα βιντεοπαιχνίδια έχουν και πολλά κακά. Παίζοντας 
με βίαια βιντεοπαιχνίδια καταστρέφεται η κοινωνική συμπερι-
φορά του παιδιού. Πολλοί πιστεύουν πως τα βιντεοπαιχνίδια 
μπορούν να προκαλέσουν εθισμό σε μας τα παιδιά που μπορεί 
να οδηγήσει σε προβλήματα υγείας. Επίσης, μειώνεται ο χρό-
νος που διαθέταμε στα μαθήματά μας, στις εξωτερικές δραστη-
ριότητες ή στα αθλήματα και γίνεται χαμένος χρόνος μπροστά 
στην τηλεόραση ή τον υπολογιστή.

Τα βιντεοπαιχνίδια είναι ένα μόνο είδος παιχνιδιού και δεν 
θα πρέπει να αποτελούν τη μοναδική ψυχαγωγία μας.

Ομάδα:
Αρβανίτη Χριστίνα
Κόρακα Άννα
Μέλλου Άννα-Μαρία
Μπλέτσα Ιωάννα

τάξη Δ΄
Δημοτικό Ηρακλείου

 όνειρο ή εφιάλτης;

Τα πρωτάκια 
διέπρεψαν….!

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Στα πλαίσια του μαθήματος των Ελ-
ληνικών και μάλιστα στην ενότητα 

για την Διατροφή, αποφασίσαμε τα παι-
διά της Έκτης να γνωρίσουμε την παραδο-

σιακή ελληνική διατροφή με …γλυκά του κου-
ταλιού… Ναι καλά διαβάσατε…. Γλυκιά ήταν η 

μέρα που ξημέρωσε… Συνεργαστήκαμε απίθανα! 
Φτιάξαμε μια παραδοσιακή γωνιά…
Άσπρο τραπεζομάντηλο σκέπασε δυο τραπεζο-

θρανία της τάξης μας…
Τοποθετήσαμε σε αυτά περίπου οκτώ διαφορετικά 

είδη γλυκών του κουταλιού που φέραμε από τα σπί-
τια μας…

Χαρτοπετσέτες, κουτάλια, κανάτα με δροσερό νερό 
και ποτήρια και …κοπιάστε στην γλυκιά γωνιά της τά-
ξης μας…

Μας τίμησαν με την παρουσία τους η Διευθύντρια 
του σχολείου μας, κ. Φωτεινή Τσομάκου , πολλοί δά-
σκαλοι και συμμαθητές μας από άλλα τμήματα.

Δε νομίζετε ότι περνάμε περίφημα!
Ξεχάσαμε το πιο σημαντικό! Απολαύσαμε όλοι 

τα υπέροχα γλυκά…Όχι μία κουταλιά, αλλά από 
τρεις και πάνω… 

Δημοτικό Ηρακλείου
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29 Σεπτεμβρίου 2010
Την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010 επισκέφτηκε στο σχολείο ο κ. Αθανά-

σιος Λερούνης, πρόεδρος της Μ.Κ.Ο. "ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ", που δρα-
στηριοποιείται στο Β.Δ. Πακιστάν σε μία προσπάθεια να ενισχυθούν οι πα-
ραδοσιακοί οικισμοί των Καλάς και να διατηρηθεί ο πολιτισμός τους που έχει 
ελληνικές ρίζες. Ο ίδιος έχει επανειλημμένως επισκεφτεί την περιοχή και μά-
λιστα τον περασμένο χρόνο είχε κρατηθεί ως όμηρος από τους Ταλιμπάν επί 
7 μήνες, σε μια προσπάθειά τους να τον ανακόψουν από το πολύ σημαντικό 
έργο που επιτελεί στην περιοχή.

9 Φεβρουαρίου 2011 
Ενημερωτική Ομιλία για την Γ΄ Τάξη από τον κ. Χρονόπουλο, βατραχάν-

θρωπο του Πολεμικού Ναυτικού που υπηρετούσε στα Ίμια τον Ιανουάριο του 
1996. Προηγήθηκε προβολή και ενημέρωση για τα γεγονότα στα Ίμια από τον 
φιλόλογο κο Αθανασίου.

Ομιλία-Συζήτηση με θέμα «Κοινωνική δικτύωση»- Facebook: κίνδυνοι 
και απειλές από την κακή χρήση», από τον Μαθηματικό κ. Κάτσιο.

Γυμνάσιο Αμαρουσίου

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Ρωσία: Στο δύσκολο δρόμο μιας επανάστασης.
Πώς έφτασε η Ρωσία στην επανάσταση του 

1916-17;
Πώς εξελίχτηκε η ιστορία της;
Πώς άλλαξε το καθεστώς;
Πώς είναι η σημερινή Ρωσία;
Σ΄ αυτά τα ερωτήματα απάντησε η κυρία Να-

ταλία Νικαλάου, Καθηγήτρια του Πανεπιστημί-
ου Λομονόσωφ της Μόσχας και Διευθύντρια του 
εκεί Ελληνικού Σχολείου.

44 Δρόμος 45Δρόμος
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ALL STAR GAME 2010
Όποιος λέει ότι σχολείο είναι μόνο διάβασμα, εργασίες και διαγωνίσματα κάνει λάθος. Είναι 

και παιχνίδι! Ατέλειωτο παιχνίδι! Με την καλή μας διάθεση και την επιθυμία για νίκη παραδο-
θήκαμε σε ένα ατέλειωτο αγώνα παιχνιδιού.

Μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο, πινγκ-πονγκ, ρακέτες, memory, ταμπού, καπάκια, τεστ 
μνήμης και γνώσεων, στόχος, τάνγκραμ και… 

 Με τόσο παιχνίδι -μην τα πολυλογούμε- πεινάσαμε! Καλοψημένα σουβλάκια στα κάρβουνα 
και... του χρόνου με υγεία!!!

Νέες αθλητικές διακρίσεις
Δύο νέα μετάλλια αποσπάσαμε στους διασχολικούς αγώνες κολύμβησης, που διεξήχθησαν 

την Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Μεταμόρφωσης.
● η Μαρία Ντούλοβι του Β2 κατετάγη 3η και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μ. μι-

κτή ατομική και
● ο Ιωάννης-Φανούρης Κουλουλίας του Γ2 κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στα 100 μ. ελεύ-

θερο. Ο μαθητής μας χάρισε στο Σχολείο τα τρία μετάλλια που είχε κατακτήσει αγωνιζόμενος 
στους διασχολικούς αγώνες κολύμβησης κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Γυμνάσιο. Δή-
λωσε ο ίδιος:

«Έδωσα τα μετάλλια στο σχολείο, για να μείνει κάτι δικό μου στο χώρο που θα αφήσω πίσω 
μου του χρόνου και για να με θυμούνται οι καθηγητές και ο διευθυντής. Είναι κάτι σαν δώρο 
για όλη τη γνώση και όλες τις εμπειρίες που έχω αποκτήσει αυτά τα τρία χρόνια που φοίτησα 
στο Γυμνάσιο Αμαρουσίου «Η Ελληνική Παιδεία».

Πανελλήνιες αθλητικές διακρίσεις
● Πολύ μεγάλη επιτυχία μάς επιφύλαξε η συμμετοχή του μαθητή-αθλητή του σχολείου μας 

Φίλη Λουκά της Γ΄ Γυμνασίου στη β΄ φάση των σχολικών αγώνων Γυμνασίων του Νοτίου Ομί-
λου, την Τρίτη στις 9 Φεβρουαρίου 2010 στο κλειστό Γυμναστήριο των Άνω Λιοσίων. Μετά από 
τέσσερις νικηφόρους αγώνες, ο Λουκάς αναδείχτηκε τελικά δεύτερος στην ελληνορωμαϊκή 
πάλη στην κατηγορία των 59 κιλών, αποσπώντας έτσι το ασημένιο μετάλλιο.

16-2-2011 «ΟΑΣΗ»!!!
Αυτό είναι το όνομα της καινούργιας αίθουσας που εγκαινιάσαμε την Τετάρτη 16-2-11 στον 

1ο όροφο του Γυμνασίου Αμαρουσίου παρουσία του Δ.Σ του Συλλόγου « Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», 
του διευθυντού του σχολείου, του Συλλόγου των Καθηγητών και του 15μελους μαθητικού συμ-
βουλίου και των 5μελων συμβουλίων των τμημάτων του σχολείου μας και όλων των μαθητών 
που περίμεναν καιρό με ανυπομονησία την υλοποίηση και αυτής της επιθυμίας τους. 

Ο κ. Πρόεδρος έκοψε με κάθε επισημότητα την κορδέλα και αποκάλυψε την πινακίδα με το 
όνομα της αίθουσας! Μια πρωτότυπη, εντυπωσιακή, χαρούμενη ατμόσφαιρα μας περίμενε. Μια 
ΟΑΣΗ χαράς, ξεκούρασης, αναψυχής και πολύ- πολύ παιχνιδιού άνοιγε τις πύλες της για να μας 
δεχτεί. Ακολούθησε παιχνίδι και κέρασμα. 

Η «ΟΑΣΗ» θα είναι ανοιχτή καθημερινά. και σας προσκαλούμε να την επισκεφτείτε για να 
πάρετε μια μικρή γεύση από όσα ωραία ζούμε εκεί… 

Γυμνάσιο
Αμαρουσίου

Λύκειο Ηρκλείου
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ΟΑΣΗ χαράς, ξεκούρασης, αναψυχής και πολύ- πολύ παιχνιδιού άνοιγε τις πύλες της για να μας 
δεχτεί. Ακολούθησε παιχνίδι και κέρασμα. 

Η «ΟΑΣΗ» θα είναι ανοιχτή καθημερινά. και σας προσκαλούμε να την επισκεφτείτε για να 
πάρετε μια μικρή γεύση από όσα ωραία ζούμε εκεί… 

Γυμνάσιο
Αμαρουσίου

Λύκειο Ηρκλείου



Ένα μάθημα  υπομο νής, 
σκέψης, συγκέντρωσης, 

προσοχής. Ούτε παραγγε-
λία να το είχαμε. Ότι ακρι-

βώς λείπει από τον Έλληνα. 
Άρνηση της κουτουράδας. Άρ-
νηση της  τσαπατσουλιάς και της 
προχειρότητας. Άρνηση της τύ-
χης, ελεεινής θε άς που με τόσο 
 φανατισμό προσκυνούμε. Άρ-
νηση των  «ανυπολόγιστων πα-
ραγόν των» στους οποίους, κάθε 
φορά που δίνουμε μια μά  χη, 
στηρίζουμε το  μεγαλύτε  ρο μέ-
ρος των ελπίδων μας. Άρ νη   ση 
της πονηρίας, της α  πάτης, της 
ζαριάς, του καταφερτζισμού, 
της ματσαρά γκας, του κόλπου, 
της πλαγίας οδού, της τρικλο-
ποδιάς, των κλειστών χαρτιών, 
της μηχανής που στήνουμε, της 
εξυπνάδας, με την έννοια που 
δίνουμε στη λέξη, της ικανότη-
τας δηλαδή να παρακάμπτουμε 
τις πόρτες και να μπαίνουμε α    πό 
τα παράθυρα.

Τόσα χαρίσματα και να μην 
έχει επιβληθεί δια νόμου σε κά-
θε Έλληνα η υποχρέωση, μαζί με 
τ’ άλλα διπλώματά του, να πα-
ρουσιάζει και το πιο  ενδιαφέρον 
απ’ όλα: το δίπλωμα του σκακι-
στή. Θα ήταν μια απόδειξη ότι 
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αθλητικά

Συμμετοχή του Γυμνασίου Ηρακλεί-
ου «Η Ελληνική Παιδεία» για 3η 
χρονιά.

Στο φετινό πρωτάθλημα ήταν τελικά 
δυνατό να αγγίξουμε και το όνειρο της 
πρόκρισης στα Πανελλήνια. Αυτό χάθη-
κε, όπως δείχνει και το σύνολο της ατο-
μικής βαθμολογίας, για ελάχιστο. Τα 
κρίσιμα σημεία της προσπάθειας ήταν 
δύο: ο 3ος γύρος, όπου με το 8ο Γυμνά-
σιο Κορυδαλλού χάσαμε 2,5-1,5 αντί να 
κερδίσουμε με το ίδιο σκορ και ο επόμε-
νος 4ος γύρος με το 4ο Γυμνάσιο Μετα-
μόρφωσης. 

Ασφαλώς το κύριο κριτήριό μας ή   ταν 
η συμμετοχή όλων και όχι η κατάκτηση 
τροπαίων, και αξίζουν συγχαρητήρια σε 
όλα τα παιδιά που συνέβαλαν στην αξι-

οπρεπή εμφάνιση του Γυμνασίου μας, 
που από τη μία έχανε οριακά, ενώ από 
την άλλη κέρδιζε με μεγάλα σκορ, ώστε 
κατέλαβε την 14η θέση, αλ λά με ατομι-
κή βαθμολογία (10,5) μεγαλύτερη από 
το Κολλέγιο Αθηνών (10) που κατέληξε 
στην 7η θέση. Η ευρεία νίκη με 3,5 – 0,5 
επί του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου στον 
τελευταίο γύρο, όπου αγωνιστήκαμε 
με το θεωρητικά πιο δυνατό σχήμα μας 
έδωσε την τελική 14η θέση.

Συνολικά πήραν μέρος 20 Γυμνάσια. 
Τα αναλυτικά, ανά γύρο, αποτελέσματά 
μας φαίνονται στον πίνακα που ακολου-
θεί ( η σειρά καθόριζε τα χρώματα των 
αντιπάλων στις σκακιέρες) :

Στη σκακιστική ομάδα του σχολείου 
μας συμμετείχαν:

κάποτε στρώθηκε στη δουλειά, κάποτε ακόνισε το μυαλό 
του, κούρασε τη σκέψη του, αγνόησε την τύχη και στήριξε 
την επιτυχία στις δυνάμεις του.

Εκεί μπροστά στη σκακιέρα θα μας έδειχνε το μέτρο των 
ικανοτήτων του. Κυνηγός της εύκολης επιτυχίας, όταν έσκυ-
βε στο σκάκι θα καταλάβαινε ότι δεν μπορεί να περιμένει τη 
νίκη παρά μόνο από τον εαυτό του τον ίδιο : από τη φρόνη-
ση, το θάρρος, την εγκαρτέρηση, την ένταση της προσπάθει-
ας. Τίποτα απ’ την τύχη. Αυτή στο σκάκι είναι η μεγάλη ητ-
τημένη. Πλήρης ανατροπή του θρόνου της. Σ’ όλα τα παιχνί-
δια θριαμβεύει. Μήπως δεν θριαμβεύει, γενικότερα, και στη 
ζωή του Έλληνα; Της φορτώνει όλα τα βάρη που έπρεπε να 
φορτώνει στον εαυτό του. Πόσες εκφράσεις για την εκδή-
λωση της υποταγής του! Αν είναι της τύχης... Ότι είναι το 
 τυχερό... Της τύχης τα γραμμένα... Ότι γράφει δεν ξεγρά-
φει... Αν έχεις τύχη διάβαινε... Σαν δεν σου τρέχει που την 
κυνηγάς;... Και η ευχή πριν από κάθε επιδίωξή μας : Καλή 
τύχη.

Με τέτοια πεποίθηση της τύχης και του πεπρωμένου πως 
μπορεί να αντέξει και να ευδοκιμήσει η προσπάθεια. Κερ-
δισμένους στο παιχνίδι της ζωής σπάνια θα αναγνωρίσουμε 
τους ικανούς. Εκείνους που αναγνωρίζουμε είναι οι τυχεροί. 
Στην τύχη δίνουμε όλοι το προβάδισμα. Όλοι εκτός από το 
σκακιστή. Αυτός ό   ταν καθίσει αντίκρυ στη σκα κιέρα του ξέ-
ρει ότι μόνον από την τύχη δεν έχει τίποτα να περιμένει. Ούτε 
το ζάρι, ούτε το χαρτί θα του δώσουν τη νίκη. Τα πάντα απ’ 
αυτόν. Ισχύς του ο εαυτός του. Υπεύθυνος για τις πράξεις 
του, κύριος των τυχών του, δημιουργός της επιτυχίας και της 
αποτυχίας του, όπως στρώσει, θα κοιμηθεί. Από κανένα δεν 
περιμένει. Γι’ αυτό και ηττημένος δεν τα βάζει με την τύχη 
του. Τα βάζει με τον εαυτό του, που δεν πρόσεξε όσο έπρε-
πε, που δεν είχε την προπαίδεια η οποία του χρειαζόταν, 
που παρουσιάστηκε στον αγώνα με ατελή προπαρασκευή. 
Και προσπαθεί στο προσεχές ματς να φανεί καλύτερος. 

Αλλά έχει κι ένα χάρισμα ακόμα το σκάκι: Αγνοεί το κέρ-
δος. Δεν καλείτε το φίλο στο σπίτι σας για να του πάρετε το 
πορτοφόλι, ούτε σας καλεί για να σας ανταποδώσει τα ίδια. 
Το παιχνίδι για το παιχνίδι. Μια ειρηνική μάχη που διευθύ-
νουν δύο στρατηγοί, με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις για 
τη νίκη και για την ήττα.

Τέτοια μια επινόηση και να μην την ανακηρύξουμε ε    θνικό 
παιχνίδι μας! Πόσο λίγο ξέρουμε τις ανάγκες μας. 

*Ενα χρονογράφημα του Παύλου Παλαιολόγου που είχε δημοσιεύσει η 
εφημερίδα «ΒΗΜΑ» των Αθηνών, με τίτλο «Το μάθημα που μας λείπει ...», 
το οποίο και αναδημοσιεύουμε. Την μεταφορά, στη σημερινή καθομιλουμέ-
νη, έκανε ο Γιώργος Διαμάντης. 

1.Σακελλαρίου Δέσποινα Α΄ Γυμνασίου
2.Παρασκευόπουλος Χρήστος Α΄
3.Διαμάντης Φοίβος-Απόλλων Β΄
4. Τσόλιας Μανώλης  Γ΄
5.Σιούτης Σπύρος Γ΄
6. Πετρουλάκης Παναγιώτης Γ΄ 

Την ευθύνη του σκακιστικού ομιλού είχε ο κ. Γιώργος Π. Διαμάντης
Και του χρόνου παρομοίως αισιόδοξα και επιτυχημένα!

Γύρος Αντίπαλοι Αποτέλεσμα
1ος 2ο Γυμνάσιο Ψυχικού – Ελληνική Παιδεία 3 – 1
2ος Ελληνική Παιδεία – 6ο Γυμνάσιο Πειραιά 3 – 1
3ος 8ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού – Ελληνική Παιδεία 2,5 – 1,5

     4ος Ελληνική Παιδεία – 4ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης 1,5 – 2,5
5ος 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου – Ελληνική Παιδεία 0,5 – 3.5

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στο τέλος της σχολικής χρονιάς δι-
οργανώθηκαν ενδοσχολικοί αγώνες σκάκι. Συμμετείχαν 110 μαθητές, από 
την Α΄ έως την Στ΄- !!!...
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