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Ο άγριος διωγμός ξέσπασε κατά των Ελλήνων της Σπάρτης το 1914 σε μια πε-
ρίοδο που η πόλη είχε δοκιμαστεί από φοβερό σεισμό. Ο διωγμός έγινε «επί προ-
σχεδιασμένου σχεδίου». Μόλις άρχισε η στρατολογία, στρατιώτες με «εφ΄ όπλου 
λόγχην» όρμησαν στα σπίτια της ελληνικής συνοικίας και συνέλαβαν όλους τους 
άνδρες που ήταν 17 μέχρι 50 ετών. Αρχίζει παράλληλα και η «λευκή σφαγή» του 
ανδρικού χριστιανικού πληθυσμού με τα «τάγματα εργασίας». Οι Τούρκοι είναι 
ευρηματικoί στο να επεξεργάζονται δεινά κατά των Ελλήνων της Σπάρτης, π.χ. 
με την πρόφαση του εξωραϊσμού της πόλης κατεδάφισαν και σειρά καταστημά-
των. Βρισκόμαστε σε γενοκτονία του Μικρασιατικού Ελληνισμού.

                                                                                                                            Ν. Βικέτος
                        (Από το "Ανθολόγιο Πισιδίας", Χ. Σαπουντζάκη, Αθήνα 2000) 

Οι ανθελληνικοί διωγμοί στη Σπάρτη της Μικράς Ασίας
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Κάθε μήνα
«Τὰ κατὰ πόλιν δεσμὰ καὶ τάς θλίψεις σου τὶς διηγήσεται, 

ἔνδοξε Ἀπόστολε Παῦλε; Ἢ τὶς παραστήσει τοὺς ἀγῶνας καὶ 

τοὺς κόπους σου, οὓς ἐκοπίασας ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ, 

ἳνα πάντας κερδήσῃς καὶ Χριστῷ προσαγάγῃς τὴν Ἐκκλησί-

αν;  Ἀλλὰ ταύτην αἴτησαι φυλάττειν τὴν καλήν σου ὁμολογί-

αν μέχρι τελευταίας ἀναπνοῆς, Παῦλε Ἀπόστολε καὶ διδάσκα-

λε τῶν Ἐκκλησιῶν.»

       (Ύμνος από την εορτή των Αγ. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου)

Του Αποστόλου Παύλου

Ο μέγας Απόστολος της Χρι-
στιανικής Εκκλησίας, ο Απ. 

Παύλος, ποτέ δεν λησμόνησε τον 
θαυμαστό τρόπο με τον οποίο γνώ-
ρισε τον Χριστό και πήρε την εντολή 
για να ευαγγελίζεται «τήν πίστιν ἣν 
ποτε ἐπόρθει» (Γαλ. α΄, 23). Το όραμα 
της Δαμασκού δεν επέφερε μόνο την 
εσωτερική μεταστρο-
φή των διαθέσεων και 
των ιδεών του Παύλου, 
αλλά και τον μετέβαλε 
σε απαράμιλλο πρό-
μαχο της χριστιανικής 
πίστης. Η βαθιά εντύ-
πωση από το όραμά 
του και από την αιφνίδια μεταστρο-
φή του στο Χριστιανισμό, εξαιτίας 
της οποίας από τη μια κατεύθυνση 
εξωθήθηκε στην αντίθετη και από 
διώκτης έγινε φλογερός κήρυκας 
του Χριστού, γέννησε στην ψυχή του 
την πεποίθηση ότι πρόκειται για επι-

τακτική πρόσκληση από το Θεό, που 
τον καλούσε, όχι επειδή ήταν άξιος 
της κλήσεως αυτής, αλλά απλά, δι-
ότι «οὓτως ηὐδόκησε ἡ βουλή τοῦ 
Θεοῦ» «οὐκ ἐξ ἒργων, ἀλλ’ ἐκ τοῦ 
καλοῦντος» (Ρωμ. θ΄, 11). 

Οι αποστολικές του περιοδεί-
ες και όλη η δραστηριότητά 

του για το κήρυγμα του 
ι. Ευαγγελίου γίνονται 
κατ’ επιταγή του Θεού. 
Νομίζει κανείς ότι μια 
υπερφυσική δύναμη 
οδηγεί τον άγιο Παύ-
λο από περιφέρεια σε 
περιφέρεια, διά μέσου 

αγνώστων τόπων και λαών και αδι-
αφορώντας για τους κινδύνους και 
τις στερήσεις και έχοντας συνεχώς 
το βλέμμα του προς τα εμπρός, με 
την ελπίδα, ει δυνατόν, όλα τα έθνη 
να μετάσχουν στις ευλογίες της μετά 
του Χριστού κοινωνίας. Η συναίσθη-
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ση ότι εκτελούσε εξολοκλήρου θεία 
εντολή τον όπλιζε με δύναμη και 
ενθουσιασμό για δράση, επειδή θε-
ωρούσε τον εαυτό του ότι «κατελή-
φθην ὑπό τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ» (Φι-
λιπ. γ΄, 12), ώστε να είναι έτοιμος να 
εκτελεί σαν ένας πιστός δούλος Του 
αυτά που όφειλε να πράττει. Και να 
αντιμετωπίζει συνεχώς, για την αγά-
πη Του, ραβδισμούς, λιθασμούς, μα-
στιγώσεις, πληγές, πείνα, στερήσεις, 
γυμνότητα, κάθε είδους κίνδυνο, και 
αυτόν ακόμη το θάνατο. 

Για την αποστολική δράση 
του θείου Παύλου η Μικρά 

Ασία πρόσφερε το πιο κατάλληλο 
έδαφος. Εν πρώτοις, η «κουλτούρα» 
των πόλεών της ήταν οικεία στον 
Παύλο, καθότι αυτός ήταν θρέμμα 
της Ταρσού της Κιλικίας. Η διάδο-
ση της ελληνικής γλώσσας, που την 
είχε σαν γλώσσα μητρική, του επέ-
τρεπε να εκφράζεται με άνεση και 
να αναπτύσσει όπως ήθελε τις ιδέες 
του. Οι Μικρασιατικές πόλεις στις 
οποίες υπήρχαν εβραϊκές κοινότητες 
ήταν πολλές και συνεπώς δινόταν 
στον Παύλο η δυνατότητα να αρχίζει 
σ΄ αυτές με ευχέρεια τη διδασκαλία 
του. Έτσι, πραγματοποίησε στο Μι-
κρασιατικό έδαφος δύο μεγάλες ιε-
ραποστολικές περιοδείες. 

Την πρώτη αποστολική περιο-
δεία πραγματοποίησε στη Μι-

κρά Ασία το 44 ή 45 μ.Χ. μαζί με τον 
απ. Βαρνάβα. Οι δύο άνδρες, πριν πε-

ράσουν στη Μ. Ασία, μετέβησαν πρώ-
τα στην Κύπρο. Οι Πράξεις των Απο-
στόλων αναφέρουν ότι εκεί προσπά-
θησαν να προσελκύσουν στη χριστια-
νική πίστη το ρωμαίο διοικητή Σέργιο 
Παύλο και παρέμειναν εκεί για μικρό 
χρονικό διάστημα. Έπειτα, ο Παύλος 
και ο Βαρνάβας, πέρασαν και πάλι τη 
θάλασσα κατευθυνόμενοι προς την 
Πέργη της Παμφυλίας. Στην πόλη 
αυτή δεν έμειναν πολύ καιρό. 

Διασχίζοντας την Παμφυλία 
κατευθύνθηκαν προς την 

Αντιόχεια της Πισιδίας. Η πόλη 
αυτή γνώρισε τη μεγάλη της ακμή 
στα πρώτα χριστιανικά χρόνια και 
σε αυτήν ιδρύθηκε η πρώτη Εκκλη-
σία στη Μικρά Ασία από τον Παύλο 
και τον Βαρνάβα, κάτω από πολύ δύ-
σκολες συνθήκες. Από την Αντιόχεια 
της Πισιδίας, αργότερα, ξεκίνησε και 
η προσέλευση των νέων πιστών σε 
ολόκληρο το Μικρασιατικό χώρο. Την 
Αντιόχεια είχε σαν τόπο καταγωγής 
και ο δοκιμότερος από τους ποιητές 
του Βυζαντίου, Γεώργιος ο Πισίδης.  

Οι Εβραίοι πρώτοι προσπάθη-
σαν να εκδιώξουν τους Απο-

στόλους Παύλο και Βαρνάβα. Η αρ-
νητική αντιμετώπιση των κηρύκων 
του χριστιανισμού από τους ίδιους 
τους ομοεθνείς τους εκδηλώθηκε 
έντονα και στην Αντιόχεια. Το κήρυγ-
μα του Παύλου στη Συναγωγή της 
πόλης είχε μικρή ανταπόκριση μετα-
ξύ των Εβραίων. Μεγάλη όμως υπήρ-
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ξε η ανταπόκριση των προσήλυτων 
εθνικών. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 
να εκδιωχθούν ο Παύλος και ο Βαρ-
νάβας εκ των ορίων της πόλεως. Αυ-
τοί δε «ἐκτιναξάμενοι τόν κονιορ-
τόν τῶν ποδῶν αὐτῶν ἐπ’ αὐτούς 
ἦλθον εἰς Ἰκόνιον» (Πράξ. ιγ΄, 51). 
Όμως, οι νεοφώτιστοι μαθητές, αυτοί 
που πίστεψαν στην Αντιόχεια, γέ-
μιζαν ολοένα με περισσότερη χαρά 
και πνεύμα άγιο, όπως σημειώνουν 
οι Πράξεις των Αποστόλων. Οι Από-
στολοι δεν ήθελαν 
απλά να κηρύξουν 
στην Αντιόχεια τη 
χριστιανική διδα-
σκαλία, αλλά και 
να δημιουργήσουν 
στελέχη για τη 
Χριστιανική Εκ-
κλησία. 

Γνωρίζουμε ότι 
μετά ο απ. Παύλος 
επέστρεψε στη 
Συρία και μάλιστα στην εκεί Μεγά-
λη Αντιόχεια. Πιθανή χρονολογία για 
την επάνοδό του είναι το 47 μ.Χ. 

* * *

Το βασικό στοιχείο που κυριαρ-
χεί στην προσωπικότητα του 

Απ. Παύλου είναι η πίστη στο Χριστό 
και η αγωνιστικότητά του να κηρύξει 
το έργο της σωτηρίας σε όλο τον κό-
σμο. Υπολογίζεται πως κατά τη δι-
άρκεια των αποστολικών περιοδειών 
του διήνυσε περισσότερα από 4.000 
χιλιόμετρα, τα οποία μάλιστα έκανε 
κάτω από τις πιο δύσκολες συνθή-

κες. Διαβάζουμε τα εξής: «Με χτύ-
πησαν με αγριότητα, φυλακίστηκα, 
κινδύνεψα πολλές φορές να θανατω-
θώ, πέντε φορές μαστιγώθηκα από 
Ιουδαίους με 39 μαστιγώματα. Τρεις 
φορές με τιμώρησαν με ραβδισμούς, 
μια φορά με λιθοβόλησαν, τρεις φο-
ρές ναυάγησα, ένα μερόνυχτο έμεινα 
μέσα στο πέλαγος» κ.ε. (βλ. Β΄ Κορ. 
ια΄,  22 - 33).

Η πρώτη περιοδεία των δύο 
Αποστόλων έγινε στην Κύ-

προ, την Πέργη της 
Παμφυλίας, την 
Αντιόχεια της Πι-
σιδίας, το Ικόνιο, 
τα Λύστρα και τη 
Δέρβη. Στις πόλεις 
αυτές οι περισσό-
τεροι των Ιουδαί-
ων εξέγειραν δι-
ωγμούς κατά των 
Αποστόλων, ενώ 
πολλοί από τους 

εθνικούς δέχονταν την πίστη με χαρά. 
Όλοι αυτοί απετέλεσαν τα μέλη των 
εκκλησιών της Μ. Ασίας. 

Η ζωή, το έργο και οι θεόπνευ-
στες επιστολές του Απ. Παύ-

λου μαρτυρούν την ανεπιφύλακτη 
υποταγή του στο θείο θέλημα, την 
απέραντη αγάπη του προς τον άν-
θρωπο και τη βαθειά συναίσθηση της 
ευθύνης του απέναντι όλων, ώστε να 
διακηρύττει «Ἓλλησί τε καί βαρβά-
ροις, σοφοῖς τε καί ἀνοήτοις ὀφει-
λέτης εἰμί» (Ρωμ. α΄, 14). 

Χ.Γ.Κ.

Τμήμα χάρτη Μ. Ασίας
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Ελληνικό σχολείο στη Σπάρτη

Η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της 
Σπάρτης διέθετε δύο μεικτά Νηπι-

αγωγεία, βασισμένα στο σύστημα Frοbel, 
ένα εξατάξιο Παρθεναγωγείο και το δεκα-
τάξιο Αρρεναγωγείο. Η επάνδρωση αυτών 
των σχολείων ήταν πάντοτε υποδειγματική. 
Η κοινότητα, μέσω της Δημογεροντίας, 
φρόντιζε να επιλέγει επιφανείς δασκάλους 
με αυστηρά κριτήρια. Η στάθμη των σπου-
δών υπήρξε υποδειγματική...

Το Σχολικό Έτος άρχιζε την 1η του Σε-
πτέμβρη με μεγάλο Αγιασμό και τέλειωνε 
στα τέλη Ιουνίου με τις γυμναστικές επιδεί-
ξεις. Οι μαθητές έπρεπε να πηγαίνουν στο 
σχολείο κουρεμένοι, καθαροί και ευπρε-
πείς, ενώ οι μαθήτριες καλοχτενισμένες 
και απαραίτητα με ποδιά.

Ο σεβασμός που έδειχναν οι μαθητές 
γενικά στους δασκάλους αλλά και στους 
αξιωματούχους της Κοινότητας ήταν παροι-
μιώδης. Αλλά και οι γονείς δεν υστερού-
σαν σ' αυτό. Η εμπιστοσύνη που έδειχναν 
στο δάσκαλο ήταν απεριόριστη.

Σε κάθε τάξη υπήρχαν δυο ή τρεις μα-
θητές, διαλεγμένοι από τους καλύτερους, 
που είχαν ως φροντίδα τους την τήρηση 
της καθαριότητας και της τάξης στην αί-
θουσα σε επίπεδο κοσμιότητας και ευπρέ-
πειας. Κάθε Σάββατο πρωί όλοι οι μαθητές 
παρευρίσκονταν στη μεγάλη συγκέντρωση 
του σχολείου στην αίθουσα τελετών. Εκεί 

γινόταν ο απολογισμός της εβδομάδας.
Ο Εκκλησιασμός για τους μαθητές ήταν 

υποχρεωτικός κάθε Κυριακή. Η συγκέ-
ντρωση όλων των τάξεων γινόταν στο σχο-
λείο.

Η εκπαίδευση των μαθητών στη Σπάρ-
τη, πόλη ορεινή στην καρδιά της Τουρκι-
κής ενδοχώρας, δεν ήταν βέβαια εύκολη 
υπόθεση. Καθώς ήταν φυσικό, εκτός του 
σχολείου, μιλιόταν μονάχα η τούρκικη 
γλώσσα. Στην ουσία τα παιδιά άρχιζαν να 
φοιτούν σ' ένα ξενόγλωσσο σχολείο, με 
όλες τις δυσκολίες που σήμαινε αυτό. Έτσι 
τα ανάλογα μέτρα είχαν όλα παρθεί με τον 
καλύτερο τρόπο προς αυτή την κατεύθυν-
ση. 

Χαρακτηριστική ήταν η παρακολού-
θηση των μαθητών μέσα στο σχο-

λείο από τους «ευταξίες» αναφορικά με τη 
γλώσσα. Όλοι οι μαθητές ήσαν υποχρεω-
μένοι μέσα στο σχολείο να μιλούν μονάχα 
την Ελληνική. Κάθε παράβαση αναφερό-
ταν αμέσως στη Διεύθυνση.

Παρ' όλες αυτές τις δυσκολίες, τα αποτε-
λέσματα ήσαν καταπληκτικά. Η εκμάθηση 
της Ελληνικής γλώσσας και πλήρης ήταν 
και διεξοδική. Τόσο μάλιστα, που ενώ στα 
πρώτα τους βήματα οι μαθητές με δυσκο-
λία κατόρθωναν να συλλαβίζουν μικρές 
λέξεις, στη δέκατη τάξη ήσαν ήδη ικανοί 
να μεταφράσουν νεοελληνικά κείμενα σε 
αρχαία - σε ύφος Ισοκράτη!

Η Ελληνική τους παιδεία, εκτός από την 
εμμονή στη Γραμματική και το Συντακτι-
κό, περιλάμβανε ακόμη: Ιστορία Ελληνική 
και Παγκόσμια, μελέτη των μεγαλύτερων 
αρχαίων συγγραφέων και ποιητών (Ξενο-



φώντας, Λουκιανός, Ισοκράτης, Θου-
κυδίδης, Πίνδαρος, Όμηρος κ.ά.) κα-
θώς και των σπουδαιότερων Πατερικών 
Κειμένων (Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Μ. 

Βασίλειος, Γρηγόριος Παλαμάς κ.ά.).
Το πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

περιλάμβανε Μαθηματικά, Φυσική Πει-
ραματική, Χημεία, Γυμναστική, Οικοκυ-
ρικά (στο Παρθεναγωγείο), Αγωγή του 
πολίτη (!), Ωδική κ.ά.

Οι εξετάσεις του Ιουνίου, που σήμαι-
ναν και το τέλος της σχολικής χρονιάς, 
αποτελούσε πάντα ένα σπουδαίο κοι-
νωνικό γεγονός για τη Σπάρτη. Υπήρχε 
μια γενική κινητοποίηση, όχι μονάχα 
για τους εντόπιους, αλλά και για τους 
ξενιτεμένους. Οι εξεταστικές επιτροπές 
του Ιουνίου συγκροτούνταν από άτομα 
άριστου ήθους και παιδείας, που τοπο-
θετούσε η Σχολική Εφορεία και η Δη-
μογεροντία.

Τ Η Σ  Σ Π Α Ρ Τ Η Σ  Μ .  Α Σ Ι Α Σ
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Ευσταλής χορός προβαίνει μουσοπόλων ευελπίδων
και τα ρόδα διαχέει των αλσών των πιερίδων. 
Βίον νέον διανοίγει αθανάτων αρετών
και ανίσταται το κλέος των προγονικών επών. 

Ο Αμφίων λύραν νέαν, θεσπεσίαν ανακρούει.
Και ο λίθος εμψυχούται και το μάρμαρον ακούει
και ο κήπος αναθάλλει ζωογόνων αρετών
και ανίσταται το κλέος των προγονικών επών. 

Της ειρήνης, της προόδου την οδόν ημίν δεικνύων
την ωδήν της ευτυχίας αναμέλπει ο Αμφίων. 
Θίασος της αρμονίας, λατρευταί των αρετών,
αναστήσωμεν το κλέος των προγονικών επών. 

Δώμεν δώμεν τη πατρίδι την χρυσήν ευημερίαν,
μελωδούντες χαρμοσύνως της αγάπης την αιθρίαν.
Ευσθενώς ζητούντες άθλον επιζήλων αρετών,
αναστήσωμεν το κλέος των προγονικών επών.

Ίθι Σπάρτης της ευάνδρου μουσοπόλος νεολαία.
Η χρυσή των φώτων δόξα είναι αθάνατος, ωραία.
Λατρευταί της μελωδίας, των μεγάλων αρετών,
αναστήσωμεν το κλέος των προγονικών επών. 

Εμβατήριο 
του Φιλαρμονικού Ομίλου 

Σπάρτης Μ. Ασίας

Απολυτήριο Αρρεναγωγείου (1910)



45 χρόνια από την εκδημία της

«Είμαι πλημ-
μυρισμένη από 

ευτυχία!» Πόσο 
σπάνια ακούγεται 

απ΄ τα ανθρώπινα χείλη 
η φράση αυτή!  Πόσο αταίριαστα είναι 
τα λόγια αυτά με την εσωτερική διάθεση 
των περισσότερων ανθρώπων! Και πόση 
έκπληξη και απορία δεν προκαλεί, όταν 
κανείς μαθαίνει πως τα λόγια αυτά έβγαι-
ναν γνήσια, δυνατά και ευγνώμονα, απ΄ 
την καρδιά μιας γυναίκας που σ΄ όλη της 
τη ζωή πάλευε με την σοβαρή της ανα-
πηρία! 

Είναι τα λόγια της Έλεν Κέλερ, της 
Αμερικανίδας από την Τουσκού-

μπια της Αλαμπάμα, που από 19 μηνών 
έχασε για πάντα την όραση, την ακοή και 
τη φωνή της και βυθίστηκε σε ένα παγε-
ρό σκοτάδι σιωπής, μοναξιάς και θλίψης 
που «βάραινε την ψυχή της», της «έφρα-
ζε το δρόμο», απειλούσε να την αφήσει 
«καρφωμένη στο κατώφλι μιας ζωής, που 
οι πόρτες της ποτέ δεν θ΄ άνοιγαν». Μα 
που η ίδια το πάλεψε με μιαν απίστευ-
τη αγωνιστικότητα, δίνοντας μάχη κάθε 
στιγμή, και τελικά το νίκησε, αρνούμενη 
να βυθιστεί και να χαθεί μέσα του!

Πού βρήκε τη δύναμη; Πώς κατάφε-
ρε, βήμα-βήμα, να επικοινωνεί με τους 
γύρω της; Και μόνον αυτό; Πώς κατόρ-
θωσε να μάθει να διαβάζει, να βγάλει 
το γυμνάσιο, να κάνει πανεπιστημιακές 
σπουδές και με διάκριση στην επίδο-
σή της; Να μάθει ακόμη - εκτός από τα 

αγγλικά - αρχαία ελληνικά, λατινικά, 
γαλλικά και γερμανικά, να αναγορευτεί 
διδάκτορας της Φιλοσοφίας, να γράψει 
πολλά αξιόλογα βιβλία, που έγιναν δεκτά 
με θαυμασμό και μεταφράστηκαν σε πολ-
λές ξένες γλώσσες; Τέλος, να αγωνιστεί 
για την εκπαίδευση των μειονεκτούντων 
ατόμων και τη δημιουργική επανένταξή 
τους στην κοινωνία διεθνώς και να ταξι-
δέψει σε πολλά μέρη του κόσμου για να 
δώσει μηνύματα αισιοδοξίας προς όσους 
τα είχαν ανάγκη;  

Η ίδια εξηγεί: «Πιστεύω στο Θεό, 
πιστεύω στον άνθρωπο, πι-

στεύω στη δύναμη του πνεύματος». 
Αυτή η πίστη της στο Θεό, που με 
τον καιρό δοκιμάστηκε και βάθυνε όσο 
να γίνει ακλόνητη, αυτή η προσφορά 
στους συνανθρώπους, που έγινε σκο-
πός της ζωής της, προκειμένου να τους 
δείξει το δρόμο της πνευματικής προό-
δου, της ψυχικής ανύψωσης, της ευτυ-
χίας, αυτά ώθησαν την Έλεν Κέλερ όχι 
μόνο να ξεπεράσει με θαυμαστό τρόπο 
τις απαγορευτικές προσωπικές της αδυ-
ναμίες, αλλά να γίνει και ο παρηγορητής 
και ο αρωγός για χιλιάδες ανθρώπους, 
ανάπηρους και υγιείς, από την εποχή της 
μέχρι και σήμερα. 

«Νιώθω ευτυχισμένη στη σκέψη 
πως ο ουράνιος Πατέρας μου είναι 
πάντοτε κοντά... Δυσκολίες συνα-
ντούμε σε κάθε στροφή. Αποτελούν 
τη συνοδεία της ζωής. Ο ασφαλέστε-
ρος τρόπος να τις αντιμετωπίσουμε 

Έ λ ε ν
   πρότυπο  π ίσ της ,             αγων ισ τ ικό τη τας  & προσφοράς
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είναι να παραδεχτούμε ότι έχουμε 
ένα Φίλο (τον Κύριο)... που μας φυ-
λάει και μας οδηγεί - φτάνει να Του 
το επιτρέψουμε... 

Προσπάθησε να ξεχάσεις τον εαυ-
τό σου και τότε θα βρεις τη χαρά», 
λέει με τη χαρακτηριστική ενάργεια και 
αμεσότητα του λόγου της, που ανοίγει 
δρόμο και φτάνει στην καρδιά του ακρο-
ατή και του αναγνώστη της. «Πολλοί 
άνθρωποι έχουν σφαλερή εντύπωση 
για τα συστατικά της αληθινής ευτυ-
χίας. Αυτήν δεν την αποκτούμε με 
την ικανοποίηση του εγώ μας αλλά 
με την αφοσίωση σε έναν ανώτερο 
σκοπό. Να χαίρεσαι, όταν υπερπηδάς 
εμπόδια και να μεγαλώνεις τα σύνορα 
της ευτυχίας - ποια άλλη χαρά υπάρχει 
σαν κι αυτή;» είπε σε ομιλία που έκανε 
στη χώρα μας. 

Τα λόγια αυτά η Έλεν Κέλερ τα 
έκανε πράξη ζωής. Αμέτρητοι 

άνθρωποι σ΄ όλο τον κόσμο χρωστούν 
στην πίστη της, στην ακατάβλητη δύνα-
μη και την αισιοδοξία της, την ελπίδα 
τους, τη συνέχιση του αγώνα τους, τη 
βελτίωση της ζωής τους και την ανακά-
λυψη του δρόμου της ευτυχίας. «Σήμε-
ρα είναι όπως ήταν στην αρχή. Το σκο-
τάδι βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια της 
αβύσσου. Ωστόσο, το Πνεύμα του Θεού 
βαδίζει κι αυτό πάνω στην άβυσσο. Με 
τον καιρό το φως θα λάμψει όλο και πε-
ρισσότερο για να γίνει αληθινό Πάσχα. 
Και μέσα στο φως εκείνο θα μπορούμε 

ν΄ αντικρίσουμε έναν ουράνιο πολιτισμό 
πάνω στη γη.»

Ειδικά προς τους νέους έχει στεί-
λει μεστό μήνυμα:

«Επαναστάτησε ενάντια στη σκληρό-
τητα και στην αδικία όσο θέλεις. Είναι 
καλό να έχεις τη μαχητικότητά σου ακονι-
σμένη, για να χτυπάς τις αδικίες όπου τις 
συναντάς. Μην αμφιβάλλεις όμως ποτέ 
πως τούτος εδώ είναι ο κόσμος του Θεού 
και πως έρχεται περισσότερο κοντά στο 
Θεό τόσο με τη σωστή δουλειά των πιο 
μικρών από τα παιδιά Του, όσο και με τα 
μεγάλα έργα της μεγαλοφυίας. Πήγαινε 
με τη μεγάλη παρέα εκείνων που κάνουν 
τους άγονους τόπους της ζωής να καρ-
ποφορήσουν από καλοσύνη. Έχε το 
όραμα του ουρανού στην ψυχή σου 
και το σπίτι, το πανεπιστήμιό σου, ο 
κόσμος ολόκληρος θ΄ ανταποκριθεί 
σ΄ αυτό το όραμα. Η επιτυχία κι η ευ-
τυχία σου βρίσκονται μέσα σου. Οι 
εξωτερικές συνθήκες είναι τα επεισόδια 
της ζωής, τα εξωτερικά της φάλαρα. Οι 
μεγάλες, αιώνιες αλήθειες είναι η αγάπη 
και η εξυπηρετικότητα.» 

Ας γνωρίσουμε τη θαυμάσια μορφή 
της Έλεν Κέλερ. Ας εμπνευστού-

με από τη ζωή της κι ας πραγματώσουμε 
στη δική μας ζωή τη δική μας οφειλή. Κι 
αν το έργο μας δεν θα ανήκει στα μεγά-
λα έργα των μεγαλοφυών ανθρώπων, ας 
είναι «η σωστή δουλειά ενός μικρού από 
τα παιδιά Του». Ας αποτελεί μια κατάθε-
ση ψυχής στον Θεό και στον πλησίον...

Κ έ λ ε ρ  (1880-1968)

   πρότυπο  π ίσ της ,             αγων ισ τ ικό τη τας  & προσφοράς
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Το τρίτο τρίμηνο στην τάξη μας 
(Β΄ Γυμνασίου) εφαρμόστηκε ένα 

πολύ πρωτότυπο πρόγραμμα μαθη-
ματικών. Στόχος του ήταν να οδηγη-
θούμε μόνοι μας –μέσα από μια σειρά 
δραστηριοτήτων- στην …ανακάλυψη 
του μαθηματικού τύπου με τον οποίο 
υπολογίζουμε το μήκος της περιφέ-
ρειας του κύκλου, το μήκος κυκλικού 
τόξου και το εμβαδό του κύκλου και 
του κυκλικού τομέα! Το σχέδιο ήταν 
μεγαλεπήβολο και, για να είμαστε ειλι-
κρινείς, πρέπει να πούμε ότι στην αρχή 
δεν πιστέψαμε ότι θα τα καταφέρναμε!

Εμπνευστής και συντονιστής του δι-
δακτικού αυτού προγράμματος ήταν η 
μαθηματικός κ. Μαργαρ. Γριτσοπού-
λου, η οποία μας «σύστησε» καταρχάς 
τους δύο ανθρώπους που θα μας βοη-
θούσαν στο δύσκολο εγχείρημά μας:

Α) τον αρχαίο  μαθηματικό, γεωγρά-
φο, αστρονόμο και  βιβλιοθηκάριο στη 
βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας Ερατο-
σθένη (Κυρήνη 276 π.Χ. – Αλεξάνδρεια 
194 π.Χ.).  Ο Ερατο-
σθένης, ανάμεσα στα 
άλλα, κατάφερε να 
βρει τον τύπο υπολογι-
σμού της περιφέρειας 
της γης, άρα και του 
κύκλου, με έναν τρόπο 
πολύ ευφυή αλλά και 
πολύ απλό, πετυχαί-
νοντας έτσι ένα μονα-
δικό επίτευγμα για την 
εποχή του.

Β) τον Ντένι Γκετζ, συγγραφέα του 
βιβλίου «Τα αστέρια της Βερενίκης», 
το οποίο μας μεταφέρει στην Αλεξάν-
δρεια την εποχή των Πτολεμαίων και 
περιγράφει αναλυτικά τα βήματα που 
ακολούθησε εκεί ο Ερατοσθένης στην 

προσπάθειά του να μετρήσει τη γη. 
 Η κ. Γριτσοπούλου απ΄ την αρχή του 

προγράμματος ανάρτησε στον πίνακα 
ανακοινώσεων της τάξης μας τον χάρ-
τη του τότε γνωστού κόσμου που είχε 
σχεδιάσει ο Ερατοσθένης, τον γεωγρα-
φικό χάρτη της Αιγύπτου των Πτολε-
μαίων, τον χάρτη του ουρανού με τον 
αστερισμό της Κόμης της Βερενίκης, 
φωτογραφίες από τον Νείλο και από 
το ιστορικό πλαίσιο της εποχής, καθώς 
και άλλα στοιχεία που μας βοήθησαν 
να έρθουμε σε μια πρώτη επαφή με το 
βασικό μαθηματικό πρόβλημα που κα-
λούμασταν να επιλύσουμε. 

Όλοι οι μαθητές της τάξης χω-
ριστήκαμε σε δύο ομάδες, 

τους «λογοτέχνες» και τους «μαθη-
ματικούς» και είχαμε έτσι τη δυνατό-
τητα σε κάθε «μάθημα» να εκτιμούμε 
τις δράσεις μας και από απόψεως μα-
θηματικής αλλά και από απόψεως φι-
λολογικής. Οι «λογοτέχνες» εστίαζαν 
στα ιστορικά γεγονότα, όπως αυτά 

καταγράφονταν στο βι-
βλίο και παράλληλα 
με τα οποία προχω-
ρούσαμε και μεις στις 
δραστηριότητές μας, 
ενώ οι «μαθηματικοί» 
εστίαζαν στα νέα μα-
θηματικά δεδομένα 
που τελικά μας οδήγη-
σαν στη λύση του κύρι-
ου προβλήματος. Στο 

τέλος κάθε συνάντησης οι δύο ομάδες 
εκτιμούσαν τα στοιχεία που θεωρού-
σαν πιο σημαντικά και τα κατέγραφαν 
σε ημερολόγιο.

Πιο αναλυτικά, ακολουθώντας τα 
ιστορικά γεγονότα και αξιοποιώντας τα 
δεδομένα μας, αναλάβαμε ρόλους και 

Ένα πρωτότυπο πρόγραμμα
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πειραματιστήκαμε στην τάξη, στον 
κήπο και στο προαύλιο του Σχολείου 
μας, προκειμένου να ανακαλύψουμε 
τους μαθηματικούς τύπους που ζητού-
σαμε. Έτσι, «εκτελέσαμε» αποσπάσμα-
τα του βιβλίου (“enacting”)� γίναμε όλοι 
«βηματιστές» στο έδαφος όπως ο Βήτων 
και σημειώσαμε καθένας σε φύλλο ερ-
γασίας τα βήματά μας, υπολογίζοντας 
τον λόγο των μετρήσεών μας: παίρνα-
με αποτελέσματα που βρίσκονταν κο-
ντά στον αριθμό (π ≈ 3,14)!� γίναμε γαι-
οκτήμονες στις παρόχθιες περιοχές του 
Νείλου και στο συμβούλιο του χωριού 
ο καθένας παρουσίασε την απεικόνιση 
του χωραφιού του σε σμίκρυνση και τον 
τρόπο με τον οποίο υπολόγισε το εμβα-
δόν του, το οποίο έπρεπε να γνωρίζει, 
ώστε να μπορεί να απαιτήσει να του δο-
θεί ισοεμβαδικό χωράφι μετά την επό-
μενη πλημμύρα^ κάναμε ζευγάρια και 
υπολογίσαμε το εμβαδό της περιοχής 
που «περισσεύει» όταν το ένα χωράφι 
είναι μέσα στην περιοχή του άλλου…

Η συμμετοχή μας στο πρόγραμ-
μα ήταν μια ξεχωριστή εμπει-

ρία, που μας πρόσφερε πολλά: 
• Μας βοήθησε να δούμε με άλλο 

μάτι τα μαθηματικά, δηλ. να τα αντι-
μετωπίσουμε πολύ πιο θετικά, καθώς 
ανακαλύψαμε περισσότερα πράγματα 
γι΄ αυτή την επιστήμη και κατανοήσα-
με καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι 
αρχαίοι σοφοί – και μάλιστα οι Έλλη-
νες πρόγονοί μας - οδηγούνταν στη δι-
ατύπωση των θεωριών τους. 

• Διαπιστώσαμε πως η διαδεδομέ-

νη άποψη πως τα μαθηματικά και η 
λογοτεχνία αποτελούν δύο πεδία ανε-
ξάρτητα και ασύμβατα έχει αρχίσει να 
αναθεωρείται. Πραγματικά, προσελκύ-
ει έντονα το ενδιαφέρον η διδασκαλία 
των μαθηματικών στο σχολείο μέσω 
της λογοτεχνίας!

• Διαπιστώσαμε πρακτικά τη σχέση, 
όπου L είναι το μήκος του κύκλου και δ 
η διάμετρός του.

• Διαπιστώσαμε πρακτικά ότι όταν 
η ακτίνα του κύκλου υποδιπλασιάζε-
ται, τότε υποδιπλασιάζεται και το μή-
κος του. Εφαρμόσαμε τον τύπο αυτό σε 
ασκήσεις και προβλήματα.

• Τέλος, διαπιστώσαμε ότι, όπως σε 
κάθε μαθηματικό πρόβλημα υπάρχουν 
πολλοί διαφορετικοί τρόποι λύσης, έτσι 
συμβαίνει συνήθως και στη ζωή…

Οι πρωτόγνωρες και πρωτότυπες 
δραστηριότητες στις οποίες συμμε-
τείχαμε στη διάρκεια του προγράμ-
ματος θα μείνουν χαραγμένες στο 
μυαλό μας ως και στις λεπτομέρειές 
τους. Όλα έμοιαζαν σαν ένα παιχνίδι 
μέσα απ΄ το οποίο μαθηματικοί τύποι 
εξηγούνταν με τον πιο απλό τρόπο. 

Για την σημαντική αυτή ευκαιρία 
που ζήσαμε δεν μπορούμε παρά να 
εκφράσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ 
στην κ. Γριτσοπούλου!

Για την Ομάδα των «Λογοτεχνών»: 
Μ. Τσουρουφλή

Για την Ομάδα των «Μαθηματικών»: 
Χρ. Ανυφαντή

διδασκαλίας μαθηματικών!
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Μεγάλη και επίσημη η ημέρα 
της Πεντηκοστής. Θέση επι-

φανή κατέχει στην ιστορία όλης της 
ανθρωπότητας για 
την αποφασιστική 
επίδραση που είχε 
και έχει στη ζωή 
των ανθρώπων. 
Η επιφοίτηση του 
Αγίου Πνεύματος 
είναι γεγονός ιστο-
ρικό. Γεγονός κα-
ταπληκτικό, που το 
είδαν και το έζησαν 
πιστοί και άπιστοι. 
Οι μεν πιστοί σκίρ-
τησαν από χαρά 
και γέμισαν από 
ενθουσιασμό και 
αναλύθηκαν σε δο-
ξολογίες προς τον 
Θεό. Οι δε άπιστοι 
καταλήφθηκαν από 
φόβο και τρόμο και βυθίστηκαν σε 
απόγνωση. 

Για τους Αποστόλους και μαθητές 
του Χριστού, το Άγιο Πνεύμα ήταν 
φως και σοφία και αναγέννηση και 
αγιασμός και δραστηριότητα προς 
τα πλέον μεγάλα και ευγενή έργα. 
Για τους ασεβείς, όμως, υπήρξε πυρ 
κατακαίον προς ματαίωση των πο-
νηρών έργων τους. 

Παρατηρήστε με πόση δύναμη 
μιλάνε οι Απόστολοι! Με πόση πει-
στικότητα αναλύουν στο λαό το θέ-
λημα του Θεού. Βλέπετε πόσο βαθιά 
συγκινούν τις καρδιές και συναρπά-

ζουν τα πλήθη και οδηγούν χιλιάδες 
ανθρώπους στο δρόμο της μετάνοιας 
και της λυτρώσεως; Βλέπετε με ποια 

ακατανίκητη ισχύ 
αντιμετωπίζουν 
τους εχθρούς του 
Χριστού οι έως 
χθες αγράμματοι 
ψαράδες, απο-
στομώνοντας το 
πονηρό συνέδριο 
των Εβραίων; Οι 
ίδιοι σύνεδροι, 
αυτοί που είχαν 
καταδικάσει τον 
Χριστό, έμειναν 
έκπληκτοι «θεω-
ροῦντες τήν τοῦ 
Πέτρου παρρησί-
αν καί Ἰωάννου 
καί καταλαβό-
μενοι ὃτι ἂνθρω-
ποι ἀγράμματοί 

εἰσι» (Πρ. δ΄, 13) και «οὐκ ἲσχυον 
ἀντιστῆναι τῇ σοφίᾳ καί τῷ πνεύμα-
τι» με το οποίο μιλούσαν οι μαθητές 
του Χριστού. Και μαζί με όλα αυτά 
τους έφεραν σύγχυση τα πολλά κα-
ταπληκτικά θαύματα, τα οποία με 
τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος 
επιτελούσαν οι Απόστολοι. 

Αλλά το Πνεύμα το Άγιο κα-
τήλθε από τον ουρανό όχι για 

μικρό χρονικό διάστημα, ούτε για 
να μείνει μόνο στους Αποστόλους. 
Κατήλθε για να παραμείνει αιώνια 
στην Εκκλησία του Χριστού και για 
να κατασκηνώσει στις καρδιές των 

Ν α  μ έ ν ε ι
Τ ο  Π α ν ά γ ι ο ν  Π ν ε ύ μ α
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Χριστιανών όλων των αιώνων. Ας 
θυμηθούμε τι είπε προς τους μαθη-
τές Του ο Κύριος κατά τη νύχτα του 
Μυστικού Δείπνου (βλ. Ιωάν. ιδ’, 16-
17): «Εγώ θα παρακαλέσω τον Πα-
τέρα και Εκείνος θα δώσει σε σας 
άλλον παρηγορητή, το Πνεύμα της 
Αληθείας, για να μένει πάντα μαζί 
σας». 

Ας προσέξουμε τη μεγάλη 
υπόσχεση του Κυρίου ότι το 

Άγιο Πνεύμα θα μένει «μεθ’ ὑμῶν 
εἰς τόν αἰῶνα». Δεν θα είναι προσω-
ρινή και πρόσκαιρη η παραμονή του 
Αγίου Πνεύματος στη γη, αλλά θα 
παρατείνεται αιωνίως. Και φυσικά 
οι άγιοι Απόστολοι δεν θα έμεναν 
αιώνια στη γη. Το Πνεύμα, όμως, το 
Άγιο μένει και θα διαμένει πάντο-
τε στην Εκκλησία και τα μέλη της. 
Κάθε πιστός οποιασδήποτε εποχής 
έλαβε το Άγιο Πνεύμα κατά την 
ώρα του Βαπτίσματος και, εφ’ όσον 
θέλει και αγωνίζεται, είναι φορέας 

και ναός του Αγίου Πνεύματος (Α΄ 
Κορ. στ΄, 19).

Πράγματι, ύψιστη είναι η τιμή και 
η συγκατάβαση του Θεού προς τους 
πιστούς. Το Πνεύμα της Αληθείας 
κατοικεί μέσα μας! Μεταβάλλει σε 
ναό Του την ψυχή και το σώμα μας. 
Συγκαταβαίνει, ώστε ν’ αναδεικνύ-
ει τον πιστό ιερό ναό, που ως ευώ-
δες θυμίαμα θα προσφέρει στο Άγιο 
Πνεύμα τη λατρεία και την προσευ-
χή του και την καθαρότητα της ζωής 
του και τα καλά του έργα. Αυτό με 
τη θεία του χάρη μάς παρηγορεί στις 
θλίψεις και μας κρατάει στερεούς 
στις περιπέτειες της ζωής και μας 
ενισχύει στον αγώνα της αρετής. 

Αλήθεια, κατανοούμε ότι έχουμε 
κι εμείς την ιερή υποχρέωση να κρα-
τάμε ανοικτές τις πύλες της ψυχής 
μας προς το Πανάγιο Πνεύμα και με 
ακλόνητη πίστη να επαναλαμβά-
νουμε «Παράκλητε ἀγαθέ,… ἐλθέ 
καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν»;

μ α ζ ί  μ α ς

Πάντα χορηγεῖ τό Πνεῦμα τό Ἃγιον^ 
βρύει προφητείας, 
ἱερέας τελειοῖ, 
ἀγραμμάτους σοφίαν ἐδίδαξεν, 
ἁλιεῖς θεολόγους ἀνέδειξεν, 
ὃλον συγκροτεῖ τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας. 
Ὁμοούσιε καί ὁμόθρονε τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ, 
Παράκλητε, δόξα σοι.
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Ακόμη και στο τελευταίο τρίμηνο της σχολικής 
χρονιάς μια ομάδα μαθητριών του Σχολείου μας 
κάναμε διήμερη εκδρομή σε αρκετά μέρη της 
Πελοποννήσου! Πρώτα επισκεφτήκαμε το Costa 
Navarino, όπου κυριολεκτικά μας εξέπληξαν η 
θέα και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του. Εκεί 
συμμετείχαμε σε ένα ενδιαφέρον περιβαλλο-
ντικό πρόγραμμα, που ανάμεσα στα άλλα μάς 
γνώρισε τη χλωρίδα και την πανίδα της Μεσ-
σηνίας. Σειρά είχε η 
Πύλος: θαυμάσαμε 

το κάστρο της και κάναμε μια θαυμάσια κρου-
αζιέρα με καραβάκι για 3 περίπου ώρες. Στη διάρκειά της μάθαμε 
περισσότερα για τη Ναυμαχία του Ναβαρίνου (1827) και είδαμε 
τις αναμνηστικές στήλες που είναι αφιερωμένες στους συμμάχους 
ναυμάχους. Φτάνοντας στο ξενοδοχείο, απολαύσαμε στη θερμαι-
νόμενη πισίνα το πρώτο μπάνιο της χρονιάς… Την επόμενη μέρα 
την αφιερώσαμε στην Καλαμάτα. Επισκεφτήκαμε τον ιστορικό για 
τη Μεγάλη Επανάσταση του 1821 Ναό των Αγ. Αποστόλων, ενώ 
στο στρατιωτικό μουσείο της πόλης «ξεσκονίσαμε» την ιστορι-
κές μας γνώσεις. Αλλά κάναμε και την πρώτη φετινή βουτιά στη 
θάλασσα. Μετά το μεσημεριανό γεύμα αποχαιρετίσαμε τα μέρη που μας χά-
ρισαν ξεχωριστές στιγμές αναψυχής! 

Λίγες μέρες πριν αποδράσουμε για το Πάσχα παρακολουθήσαμε μια σύντομη παρουσία-
ση των Κατασκηνωτικών Σεμιναρίων του Σχολείου. Φωτογραφίες και βίντεο μας θύμισαν 
τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε πέρσι. Οι καινούργιοι συμμαθητές πήραν μια γεύση του 
τι σημαίνει για μας κατασκηνωτική ομαδική ζωή. Αλλά και 
στους παλιούς ξύπνησε η ανυπομονησία να ξαναβρεθού-
με όλοι μαζί. Έτσι, μετά την προβολή, αγόρια και κορίτσια 
ενθουσιασμένοι δηλώσαμε συμμετοχή για την προκατα-
σκηνωτική συνάντηση που ορίστηκε στο ολιγοήμερο των 
διακοπών. 

Ένα πρωτότυπο πρόγραμμα μαθηματικών εφαρμόστηκε 
στην τάξη της Β΄ Γυμνασίου. Τα παιδιά για μέρες ανεβοκατέ-
βαιναν στον κήπο, μετρούσαν και σημείωναν σαν …μεγάλοι 
μαθηματικοί. Τελικά, έκαναν την ανακάλυψη! Διαβάστε ανα-
λυτικά το σχετικό άρθρο αυτού του τεύχους!
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Καθώς πλησιάζουν οι τελευταίες μέρες της σχολικής χρονιάς, πολλοί από 
τους συμμαθητές μας συμμετείχαν σε εξετάσεις για την απόκτηση διπλωμά-
των στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα. Η προετοιμασία τους στα ενδοσχο-
λικά φροντιστήρια ήταν εντατική. Αναμένουμε αποτελέσματα. 

Επίσης, αρκετοί μαθητές, έχοντας παρακολουθήσει τα αντίστοιχα μαθήμα-
τα στο Σχολείο μας, πήραν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση του ECDL στους ηλ. υπο-
λογιστές. Τα αποτελέσματα είχαν μεγάλο ποσοστό επιτυχίας: όλοι σχεδόν οι συμμετέχοντες 
πέρασαν!

Πρώτα πραγματοποιήθηκε η προκατασκηνωτική συνάντη-
ση των αγοριών. Όπως μάθαμε, πήραν μια καλή δόση από τη 

χαρά και τις εκπλήξεις, το παιχνίδι, 
το νόστιμο φαγητό, μα πάνω απ΄ όλα 
από την καλή μας παρέα, δηλ. τους 
παράγοντες  για μια πετυχημένη 
κατασκηνωτική περίοδο!

Ακολούθησε η συνάντηση των 
κοριτσιών, στην οποία τραγουδήσαμε νοσταλγικά κατα-
σκηνωτικά τραγούδια, παίξαμε διασκεδαστικά παιχνίδια (βλ. «μπα-
λονοεκπλήξεις»), γελάσαμε με τα αστεία σκετσάκια που κάποιες 

έπαιξαν για την περίσταση, τιμήσαμε τα νόστιμα κεράσματα των κυριών της αγάπης και …
πλάσαμε στη φαντασία μας τις ιδιαίτερες εμπειρίες που θα μας χαρίσει το φετινό καλοκαίρι!

Ο Παρατηρητής: Ελ. Παπαδημητρίου, Γ ΄ Γυμν. & Σία: Ελ. Παπαγεωργίου & Χρ. Ανυφαντή, Β΄ Γυμν.

Η τελευταία μέρα των μα-
θημάτων έκλεισε με μια ευ-
χάριστη έκπληξη – δώρο του 
Σχολείου μας: ενώ το πρό-
γραμμα κυλούσε κανονικά, 
σε μια απρόσμενη αναστά-
τωση ανακοινώθηκε η ύπαρ-

ξη ενός …Κρυμμένου Θησαυρού! Σε ομάδες βαλθήκαμε να λύσουμε γρίφους και να 
κατευθυνθούμε στο κατάλληλο σημείο. Το Λύκειο αποδείχθηκε πιο επιδέξιο και, όπως μας 
είπαν τα παιδιά, ο θησαυρός ήταν πολύ …γλυκός!  

Οι φετινές εξετάσεις άρχισαν με τη συμμετοχή μας σε ένα σχολικό εκκλη-
σιασμό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εμψυχωτικός. Όλοι είχαμε την 
ευκαιρία να ζητήσουμε δύναμη και φωτισμό από τον αναστάντα Κύριο για τις 
δύσκολες μέρες που βρίσκονται μπροστά μας. Ευχαριστούμε τους καθηγη-
τές μας γι΄ αυτή την πρωτοβουλία. 
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 για σας τους εφήβους

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΟΙ ΦΕτΙΝΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑδΙΚΕΣ δΙΕ-
ΞΑΧθηΚΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ. Παρά την αρ-
χική αγωνία μαθητών και γονέων, λόγω 
της απεργίας που είχαν προκηρύξει τα 
μέλη της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέ-
σης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), το μέγιστο 
μέρος των Εκπαιδευτικών παρουσιάστη-
κε τελικά στη θέση του. Οι τελειόφοιτοι 

ρίχτηκαν στη 
μάχη των εξε-
τάσεων χωρίς 
π ρ ο β λ ή μ α τ α . 
Πάντως, τα παι-
διά από φέτος 
θα αντικρύσουν 

ένα εντελώς διαφορετικό μηχανογραφι-
κό, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τις 
συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις τμη-
μάτων στο πλαίσιο του σχεδίου «Αθηνά». 
Όσον αναφορά τον εισακτέο αριθμό των 
υποψηφίων, το Υπουργείο εκτιμά ότι δεν 
θα απέχει ιδιαίτερα από τον περσινό. 
Προβλέπεται κάποια αύξηση των θέσεων 
σε θετικά και τεχνολογικά τμήματα και 
μείωση στα θεωρητικά. Φίλοι μας, καλά 
αποτελέσματα. 

τΑ τρΙΑ ΚΑΛΥτΕρΑ ΠΟΛΙτΙΣτΙΚΑ 
ΙδρΥΜΑτΑ τΟΥ ΚΟΣΜΟΥ αναδείχθηκαν 
το Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου, το 
Μουσείο της Ακροπόλεως των Αθηνών και 
το Σμιθσόνιαν στην Ουάσινγκτον. Αυτή 

την πληροφορία 
πήραμε στις 12 
Μαΐου από τους 
Times του Λονδί-
νου. Και καμαρώ-
νουμε. Βρισκόμα-
στε στην κορυφή 

των πολιτιστικών ιδρυμάτων του κόσμου. 
Άλλωστε, αυτό μαρτυρείται και από το 

γεγονός ότι εκατοντάδες χιλιάδες επισκέ-
πτες έρχονται κάθε χρόνο στην πατρίδα 
μας, στο μουσείο της Ακροπόλεως, για 
να θαυμάσουν τα πολιτιστικά επιτεύγμα-
τα των προγόνων μας. Μας γεμίζει περη-
φάνια και ευθύνη το νέο πολιτιστικό μας 
ίδρυμα.

ΑρΧΙΖΕΙ τΟ ΞΕθΩρΙΑΣΜΑ τηΣ ΦθΟ-
ρΟΠΟΙΟΥ ΜΟδΑΣ τΟΥ FACEBOOK. 
Πληροφορούμαστε ότι τα πράγματα δεν 
είναι τόσο ρόδινα για το Facebook τον τε-
λευταίο καιρό. Σύμφωνα με τα πρόσφατα 
στοιχεία, στις μεγάλες αγορές έχει χάσει 
εκατομμύρια χρήστες. Μόνο τον προπε-
ρασμένο μήνα το 
Facebook έχασε 
6.000.000 χρή-
στες στις Η.Π.Α. 
Ανάλογη μείωση 
καταγράφεται και 
σε άλλες χώρες 
όπου είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο, όπως 
στην Ιαπωνία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την 
Ισπανία, τον Καναδά κ.α. Εμπειρογνώ-
μων αναλυτής δήλωσε στην εφημερίδα 
“Guardian” ότι «παρατηρείται γενικά μια 
αίσθηση κορεσμού…». Ίσως αυτός ο κο-
ρεσμός είναι ένα προμήνυμα απόρριψης 
της ζημιογόνου «ηλεκτρονικής φιλίας». 
Αρκετά φρικαλέα αποτελέσματά της ήρ-
θαν στην δημοσιότητα τον τελευταίο και-
ρό. 

ΕΛΛηΝΑΣ ΑΝτΙΠτΕρΑρΧΟΣ ΜΕ 4.000 
ΩρΕΣ ΠτηΣηΣ. Ο αντιπτέραρχος ε.α. 
Ι. Αναγνωστόπουλος έχει συμπληρώσει 
4.000 ώρες πτήσης! Σήμερα διανύει το 
96ο έτος της ηλικίας του. Αξίζει να τον 
γνωρίσουμε. Είναι ο επιζών Έλληνας βε-
τεράνος πιλότος, ο οποίος στις 29 Οκτω-
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βρίου του 1942 κατέρριψε σε αερομαχία 
στο Ελ Αλαμέιν γερμανικό καταδιωκτικό, 
κάτι που κανείς άλλος Έλληνας μέχρι 
τότε δεν είχε καταφέρει. Από τα αρχεία 

της πολεμικής αεροπο-
ρίας μας πιστοποιείται 
ότι αυτή ήταν η πρώτη 
ελληνική κατάρριψη γερ-
μανικού αεροσκάφους  
στη Μέση Ανατολή. Ο 
κ. Ι. Αναγνωστόπουλος 
έκανε μάλιστα τότε και 
αιχμάλωτος σε στρατόπε-

δο συγκεντρώσεως των Γερμανών, αλλά 
κατόρθωσε να δραπετεύσει. Σήμερα ζει 
με τη σύζυγό του στη Φιλοθέη. Στο γρα-
φείο του ξεναγεί με χαρά τους δημοσιο-
γράφους, παρουσιάζοντας τα όσα έζησε 
στα μέτωπα του πολέμου (Ελληνοϊταλικό, 
Μέση Ανατολή, Βαλκάνια, Κορέα).

ΕΛΥΣΕ ΑΙΣΙΟδΟΞΑ τΟ ΠρΟΒΛηΜΑ 
τηΣ ΕΠΙΒΙΩΣηΣ τΟΥ. Τον Γιάννη Καγι-
ογλίδη, 52 ετών, τύπο ευχάριστο και δρα-
στήριο, η οικονομική κρίση τον έβγαλε 
από αποθηκάριο άνεργο. Για να επιβιώσει 
ο Γιάννης συνέλαβε ένα τολμηρό σχέδιο. 
Άφησε τη Θεσσαλονίκη και πήγε στο χω-
ριό της γυναίκας του – στην ορεινή Μα-
κρυνίτσα Σερρών στο Μπέλες – με τους 
120 κατοίκους. Έπεσε αμέσως με τα μού-
τρα στη δουλειά μεγαλώνοντας ένα παλιό 
περίπτερο που 
το μετέβαλε σε 
μικρό παντο-
πωλείο. Έβαλε 
μέσα όλα τα 
απαραίτητα για 
τους χωριανούς 
είδη. Οι κάτοικοι 
– σχεδόν όλοι ηλικιωμένοι – τον αγκάλια-
σαν αμέσως για τον καλό του χαρακτήρα, 
την επινοητικότητα και την εξυπηρετικότη-
τά του. Σαν ευφυής περιπτεράς άρχισε να 
κάνει όλες τις δουλειές για την εξυπηρέ-
τηση των ηλικιωμένων «πελατών» του. Το 

χειμώνα τούς μοιράζει τα τρόφιμα, ανά-
βει τις σόμπες στους πιο ηλικιωμένους, 
τους δίνει τα φάρμακά τους, πληρώνει 
τους λογαριασμούς τους και τακτοποιεί 
τις εκκρεμότητές τους. Όλοι οι κάτοικοι 
στηρίζουν τον Γιάννη ολοπρόθυμα, βοη-
θώντας τον να ζει με αξιοπρέπεια αυτός 
και τα παιδιά του στη Θεσσαλονίκη. Όταν 
αποφάσισε να πάει στη Μακρυνίτσα οι 
φίλοι του τον θεώρησαν τρελό. Εκείνος 
όμως δηλώνει τώρα με χαρά ότι έχει βρει 
την άκρη στο κουβάρι της ευτυχίας του. 
Ο Θεός ευλόγησε τον Γιάννη για την ευ-
γένεια και την εξυπηρετικότητά του προς 
τους συνανθρώπους του. 

ΒΥΖΑΝτΙΝη «ΠΟΜΠηΙΑ» ΣτηΝ τΟΥρ-
ΚΙΑ; Πέρασαν 800 χρόνια από τότε που 
η πόλη των Μύρων αποτελούσε πόλο έλ-
ξης των χριστιανών. Εντωμεταξύ εξαφα-
νίστηκε κάτω από 18 μέτρα λάσπης που 
επισώρευσε ο ποταμός Μύρος. Τώρα, τό-
σους αιώνες αργότερα, η πόλη εμφανίζε-
ται ξανά, χάρη στους αρχαιολόγους, που 
από το 2009 άρχισαν να ανασκάπτουν 
σημαντικά κομμάτια της. Μάλιστα, πριν 
λίγους μήνες ολο-
κληρώθηκε η ανα-
σκαφή ενός μικρού 
παρεκκλησίου, το 
οποίο έχει διατηρη-
θεί ανέπαφο, λόγω 
του ότι ήταν «σφρα-
γισμένο» μέσα στη λάσπη. Πιθανολογείται 
πως ολόκληρη η πόλη σώζεται σε πάρα 
πολύ καλή κατάσταση, όπως ακριβώς η 
αρχαία Πομπηία. Τα λίγα μέχρι σήμερα 
ευρήματα της πόλης είναι πολύ πλούσια 
και, ακριβώς επειδή είναι καλοδιατηρη-
μένα, θα δώσουν πολλές πληροφορίες 
για την ζωή της περιόδου εκείνης και θα 
φωτίσουν ένα σημαντικό ερώτημα των 
αρχαιολόγων: Πώς οι ειδωλολατρικές πό-
λεις μετατράπηκαν σε βυζαντινές μεταξύ 
650 π.Χ. και 1300 μ.Χ.

Ο δικός σας ρεπόρτερ
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► Τέχνη είναι η δημιουργία καλλιτε-
χνημάτων, έργων με αισθητική  αξία. Εδώ 
έχουμε τις καλές τέχνες, τη γλυπτική, τη ζω-
γραφική, την ποίηση, τη μουσική, το χορό, 
δηλ. ό,τι προκαλεί αισθητική συγκίνηση και 
αναπτύσσει προβληματισμό. Η τέχνη έχει 
μεγάλη αξία για τον άνθρωπο: καλλιεργεί 
τις πνευματικές του δυνάμεις και διευρύνει 
τον πνευματικό ορίζοντα και τα ενδιαφέ-
ροντά του. Μπορεί να επιδρά θετικά (ή και 
αρνητικά) στον ψυχισμό του ανθρώπου: 
π.χ. να τον απελευθερώνει από το άγχος, να 
του προσφέρει ψυχική ισορροπία. 

Ωστόσο, οι ειδικοί συμφωνούν ότι 
στην εποχή μας έχει περιοριστεί 

σημαντικά η ποιοτική δημιουργία. Αυτά 
που σήμερα χαρακτηρίζονται και προβάλ-
λονται ως καλλιτεχνικά δημιουργήματα 
συμβαίνει να είναι προϊόντα υποκουλτού-
ρας, που αναπαράγονται μαζικά, καθώς 
η τέχνη πλήττεται από το φαινόμενο της 
εμπορευματοποίησης. Έτσι, σκοπός και 
κίνητρο των σύγχρονων δημιουργών δεν 
είναι η καλλιτεχνική έκφραση αλλά το οι-
κονομικό κέρδος. Αν τα κίνητρα δεν είναι 
ξεκαθαρισμένα, ο χώρος της τέχνης μετα-
βάλλεται σε κερδοσκοπική βιοτεχνία ή και 
βιομηχανία, που απορρίπτει τους αληθινούς 
δημιουργούς και επιβάλλει μειωμένης ή και 
αμφιβόλου αξίας «καλλιτέχνες». Αποτέλε-
σμα του φαινομένου αυτού είναι να φθείρο-
νται τα αισθητικά κριτήρια του ανθρώπου 
της εποχής μας και ο πνευματικός πολιτι-
σμός γενικότερα να υποβαθμίζεται. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εμπο-
ρευματοποίησης της τέχνης είναι 

τα όσα συμβαίνουν σήμερα στο χώρο της 
μουσικής. Μουσικά δημιουργήματα που 
έχουν ως χαρακτηριστικό τους την απουσία 
της ποιότητας και που δεν υπακούν ούτε 
και σε βασικούς μουσικούς κανόνες, όπως 
είναι αυτός της αρμονίας, αποκτούν οπα-
δούς, που ελκύονται από τα συνοδευτικά 
video clip ή από την εμφάνιση του τραγου-
διστή ή της τραγουδίστριας που τα ερμη-
νεύει.  Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και 
στο χώρο του χορού. Οι μοντέρνοι χοροί, οι 
οποίοι χαρακτηρίζονται από ατομισμό και 
αισθησιασμό, προτιμώνται και εξαπλώνο-
νται ολοένα στην παγκοσμιοποιημένη ατο-
μιστική κοινωνία μας, ενώ ο παραδοσιακός 
χορός, που είναι φορέας του εθνικού πολι-
τισμού και έχει χαρακτήρα κοινωνικό, αλλά 
και ο κλασικός χορός, με την αναγνωρισμέ-
νη στις προηγούμενες εποχές υψηλή καλλι-
τεχνική αξία του, έχουν υποβαθμιστεί, γιατί 
δεν είναι εμπορικοί. 

Τα ΜΜΕ είναι το βασικό όχημα προ-
ώθησης της εμπορευματοποίησης 

της τέχνης. Η κουλτούρα που διαδίδουν 
αποπροσανατολίζει ένα μεγάλο μέρος του 
λαού και το στερεί απ΄ την επαφή με την 
αληθινή τέχνη. Έτσι τα ήθη εκπίπτουν και 
η σύγχρονη τέχνη εγκλωβίζεται στον ατέρ-
μονα κύκλο που έχουν δημιουργήσει οι 
σύγχρονοι επαγγελματίες «καλλιτέχνες». 
Αυτοί, σε τελευταία ανάλυση, παράγουν 
σκουπίδια. Και υπάρχει, δυστυχώς, το πα-
λιμβάρβαρο κοινό, που τα αποδέχεται και 

Στην εποχή μας είναι αρκετά έντονο το φαινόμενο της εμπορευμα-
τοποίησης της τέχνης. Ποιοι παράγοντες προκαλούν το φαινόμενο 
αυτό και ποια είναι τα αποτελέσματά του; 
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Κ λ ε μ μ έ ν η  ι σ τ ο ρ ί α  *

μάτι απέναντι σε καλλιτέχνες και δημιουρ-
γήματα, επιλέγοντας και εκτιμώντας ανά-
λογα όσα μας «σερβίρουν». 

Θαν. Κακούρης, Γ΄ Γυμνασίου

τα προκρίνει. Αλλά αυτά μπορεί να λεχθεί 
πως αποτελούν καλλιτεχνική δημιουργία;  

Αθ. Κουζή – Ελ. Παπαδημητρίου, 
Γ΄ Γυμνασίου

►  Η τέχνη στις μέρες μας έχει μετα-
σχηματιστεί σε εμπορεύσιμο προϊόν, που 
προωθείται κυρίως μέσω των ΜΜΕ. Πολ-
λοί είναι οι παράγοντες που ευθύνονται γι΄ 
αυτό. 

Καταρχήν, όπως αποδεικνύεται από 
τα πράγματα, η πλειοψηφία των 

καλλιτεχνών της εποχής μας βλέπουν την 
τέχνη ως μέσο πλουτισμού και όχι ως τρόπο 
υψηλής έκφρασης. Η «καλλιτεχνική δημι-
ουργία» πρέπει να «πουλήσει», οπότε ενερ-
γοποιούνται οι μηχανισμοί της διαφήμισης 
του έργου, της μουσικής, του τραγουδιστή, 
του ηθοποιού, χωρίς να ενδιαφέρει η ποι-
ότητα και το ήθος. Από την εμπορευματο-
ποίηση της τέχνης επωφελούνται πολλές 
ομάδες ενδιαφερομένων, όπως είναι οι ιδιο-
κτήτες των ΜΜΕ, οι παραγωγοί, οι χορηγοί 
κλπ. Αλήθεια, πόσοι από τους ανθρώπους 
που κινούνται και ανήκουν στον καλλιτε-
χνικό χώρο βάζουν την καθαρότητα και την 
ποιότητα της τέχνης πάνω από το κέρδος; 
Ελάχιστοι. 

Το γεγονός αυτό έχει επιφέρει μεγάλη 
έκπτωση αξιών στο χώρο των καλών 

τεχνών. Από αυτήν επηρεάζεται και το ευρύ 
κοινό. Συχνά και ο ίδιος ο καλλιτέχνης πα-
ρασύρεται, αλλάζει χώρο και τρόπο έκφρα-
σης με μόνο γνώμονα το κέρδος, εκφυλίζε-
ται. Η ζημιά είναι διπλή: Και ο δημιουργός 
μεταβάλλεται σε κιβδηλοποιό και το κοινό 
εκφαυλίζεται και χάνει το δρόμο του. 

Η «τέχνη» στην εποχή μας δεν είναι 
αθώα. Πρέπει να στεκόμαστε με κριτικό 

Μέσα απ΄ τον Παρθενώνα μας 
βρήκε την ευκαιρία
ο Άγγλος Έλγιν μάρμαρα
να κλέψει, ιστορία. 

Πόθησαν Έλληνες πολλοί 
πίσω να τα γυρίσουν,
στη θέση όπου υψώνονταν 
δίκαια να αναστήσουν.

Εσύ, ξένε, που θωρείς 
τούτα τα έργα τέχνης,
θυμήσου: χέρι ελληνικό
είχε ο καλλιτέχνης. 

Μα να που και στις μέρες μας 
πάλι θέλουν να κλέψουν
πλούτη της πατρικής μας γης
και τις ψυχές μας να κουρσέψουν. 

Όμως εμείς πιστοί σ΄ αυτά 
ας μείνουμε ταγμένοι,
σ΄ αξίες, ήθη, γη, νερό,
για πάντα ορκισμένοι. 

                       Αθανασία Κουζή

*Γράφτηκε με αφορμή τη διδασκαλία του 
ποιήματος «Το προσκύνημα του Τσάιντ 
Χάρολντ» του Λόρδου Βύρωνα.
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γ α λ λ ι κ ά
Ξ Ε Ν Ο Γ Λ Ω Σ Σ Ε Σ  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ :

Tarte aux oranges

Ingrédients: 

1 rouleau de pâte sablée
4 oeufs
200 gr. de sucre
150 gr. de beurre demi-sel mou
60 gr. de poudre d’amande
le zeste de 2 oranges
le jus de 4 oranges

     Préparation

1. Battez les oeufs et le sucre, puis ajoutez le zeste et le lus d’orange. 
2. Faites cuire ce mélange sur feu doux, pendant 10 min., en remuant 

constamment, puis filtrez à travers d’une passoire.
3. Azoutez le beurre et les amandes en poudre.
4. Foncez la pate sablée dans un moule à tarte (de 26 à à 28 cm de diamètre) 

et puis versez la crème à l’orange dans ce fond de pâte.
5. Faites cuire votre tarte aux oranges 30 min à 180ο C. Déguistez la tarte 

aux oranges complètement refroidie!!!

Περίληψη στα ελληνικά

Τάρτα πορτοκάλι
(1 πακέτο ζύμη τάρτας, 4 αυγά, 200 γρ. ζάχαρη, 150 γρ. βούτυρο, 60 γρ. σκόνη 

αμυγδάλου, ξύσμα δύο πορτοκαλιών και χυμό τεσσάρων)
Χτυπήστε τα αυγά με τη ζάχαρη, προσθέστε το ξύσμα και το χυμό των πορτοκαλιών. 

Ψήστε το μίγμα για 10 λ. σε χαμηλή φωτιά ανακατεύοντας συνεχώς και περάστε το από 
τρυπητό. Προσθέστε το βούτυρο και τη σκόνη αμυγδάλου. Απλώστε τη ζύμη σε ταψί 
για τάρτες (διαμέτρου 26-28 εκ.) και επάνω απλώστε την κρέμα. Ψήστε για 30 λ. στους 
180ο C. 

 

Κ. Γκαραβέλλου, Β΄ Γυμνασίου
Επιμέλεια: Κ. Κουτλάκη, Εκπ/κός

Découvrez la cuisine française!
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Dear Editor,

I read your article in the local newspaper about soccer. It is my firm 
belief that football nowadays is not a sport but it has ended up a foul 

business, so I am totally against it for numerous reasons.
To start with, as far as I am concerned, soccer is a most competitive 

sport. Moreover, each team and its fans are members of different groups 
and as a result people are divided. A huge amount of vandalism takes 
place every day because of the different teams. 

In addition, if we noticed how adolescents’ behaviour is today, we 
would see the results of football in it. Unless we correct this situation the 
future generation will turn into a disaster.

To sum up, I hope soccer’s effects will stop soon because it is not worth 
having victims in a football ground. Not only is it disappointing, but it is 
also dangerous.

Thank you for taking my letter into consideration.

Yous faithfully,
Helen.

α γ γ λ ι κ ά
Ξ Ε Ν Ο Γ Λ Ω Σ Σ Ε Σ  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ :

Is soccer still a 
worthwhile sport or would 

young people be better off without it?

Περίληψη στα ελληνικά

Είναι το ποδόσφαιρο ένα άθλημα
με το οποίο αξίζει να ασχολούνται οι νέοι;

Πιστεύω ακλόνητα πως το ποδόσφαιρο στην εποχή μας δεν είναι ένα άθλημα, αλλά 
έχει καταντήσει μια βρόμικη επιχείρηση κι έτσι είμαι απολύτως αντίθετη σ΄ αυτό. Πρώτα 
απ΄ όλα, το ποδόσφαιρο είναι πολύ ανταγωνιστικό. Επηρεάζει αρνητικά τη συμπεριφορά 
των νέων. Ύστερα, βανδαλισμοί συμβαίνουν από τις διάφορες ομάδες καθημερινά. 
Επίσης, δεν αξίζει να έχουμε θύματα στους αγωνιστικούς χώρους. Όλα αυτά είναι όχι 
μόνο απογοητευτικά αλλά και επικίνδυνα. 

Μ. Τσουρουφλή, Β΄ Γυμνασίου
Επιμέλεια: Ελίζα Αναστασοπούλου, Εκπ/κός
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Οι Περιβαλλοντικές 
Ομάδες του Σχο-

λείου μας πάντα είναι κάτι το 
ξεχωριστό και κάνουν όλα τα παιδιά να εκ-
πλήσσονται ευχάριστα από τις δραστηριό-
τητες και τα όσα μαθαίνουν. Το φετινό θέμα 
της περιβαλλοντικής ομάδας «Ανακύκλωση-
Επαναχρησιμοποίηση» το γνωρίσαμε πολύ 
καλά στις συναντήσεις που είχαμε σε εβδομα-
διαία βάση, κάθε Παρασκευή απόγευμα μετά 
την λήξη των μαθημάτων. Οι συναντήσεις 
αυτές μάς πρόσφεραν εμπειρίες που μας συ-
ντρόφευαν το σαββατοκύριακο. 

Αρχικά, για την 
ανακύκλωση μάθα-
με πολλά χάρη στις 
θεωρητικές ενη-
μερώσεις που μας 
έκαναν οι υπεύθυ-
νοι καθηγητές της 
Περιβαλλοντικής 
Ομάδας. Όμως όλα 

αυτά  έπρεπε να γίνουν 
και πράξη, οπότε φροντίσαμε στη συνέχεια 
να μη μείνουμε στα λόγια. Έτσι, εφαρμόσαμε 
μία μέθοδο ανακύκλωσης χαρτιού κι ακόμη 
δημιουργήσαμε χειροτεχνίες, φτιαγμένες από 
χρησιμοποιημένα αντικείμενα που θα πετάγο-
νταν, οπότε και αναδείχθηκε η καλλιτεχνική 
έφεση των μελών της ομάδας μας.

Το αποκορύφωμα όμως της επαναχρησι-
μοποίησης παλαιών αντικειμένων ήταν το 
σκάκι που στήσαμε στην αυλή του σχολείου 
μας, με πρώτη ύλη το ξύλο από παλιά θρανία. 
Το σκάκι αυτό, με τα πιόνια του κομμένα και 
βαμμένα με ανάλογα χρώματα στα σχήματα 
που έπρεπε, είναι επιδαπέδιο και φιγουράρει 
πλέον μπροστά από το σημαιοστάσιο του 
Σχολείου μας. Μέσα, λοιπόν, από τη θεωρητι-
κή και την πρακτική ενασχόληση βοηθηθήκα-
με να συνειδητοποιήσουμε την αναγκαιότητα 
της ανακύκλωσης.

Όμως δεν ήταν αυτά τα μόνα επιτεύγμα-
τα της Περιβαλλοντικής Ομάδας. Το φύτεμα 

και η φροντίδα λαχανικών στο θερμοκήπιο 
και στον λαχανόκηπο έπιασε τόπο και στο 
τέλος  συλλέξαμε καρότα, πατάτες, φασόλια, 
μαρούλια, λάχανα κ.ά. Όλα τους ήταν υπέρο-
χα! Κάποιοι δεν μπορούσαν να αντισταθούν 
και τα έτρωγαν την ίδια στιγμή, ενώ άλλοι τα 
μαγείρεψαν και τα απόλαυσαν με παρέα στο 
σπίτι. Ο λαχανόκηπος είχε μεγάλη επιτυχία 
και πολύ καλές και γευστικές σοδειές, σύμ-
φωνα με τα λόγια όλων των δοκιμαστών.

Τελικά έφτασε η τελευταία συνάντηση της 
Περιβαλλοντικής Ομάδας, η οποία δημιούρ-
γησε ανάμεικτα συναισθήματα στα μέλη της, 
χαράς για όσα προηγήθηκαν και λύπης για το 
τέλος τους. Πολλά παιδιά κάνανε αιτήματα 
για παράταση του περιβαλλοντικού προγράμ-
ματος τα σαββατοκύριακα ή ακόμα και το 
καλοκαίρι! Πάντως, υπάρχει κάτι που μπορεί 
να μας συντροφεύει στις 
διακοπές μας. Οι υπέροχες 
μπλούζες-ενθύμια, που πα-
ραλάβαμε στην τελευταία 
συνάντηση. Αυτές και οι 
αναμνήσεις μας από τις 
αξέχαστες επιμορφωτικές 
και ψυχαγωγικές δραστη-
ριότητες του περιβαλλοντικού προγράμματος 
θα μας θυμίζουν το χρέος μας να προστατεύ-
ουμε το περιβάλλον - ανεκτίμητο δώρο Θεού 
- με όποιον τρόπο μπορούμε.  

Δημ. Τζαβάρας & Ιάκωβος Πούλης, 
Α΄ Λυκείου

Επιμέλεια: Ανδρ. Κουτσόπουλος, Εκπ/κός

ΠεριβαλλοντιΚο Προγραμμα 2012-13:
ο εΠιλογοΣ... Ή μΉΠωΣ οχι;
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ΓλωσσολοΓικο ΤέσΤ

ΑρχΑιων …ΑνέκδοΤΑ

λύσέισ προηΓούμένού Τέύχούσ

οι πρΑξέισ

5 χ 3 - 2 + 7 : 2 χ χ 10 = 100

ΑνΑΓρΑμμΑΤισμοι

1. ΑΥΓΟ 2. ΑΡΝΙ 3. ΛΑΜΠΑΔΑ 4. ΤΣΟΥΡΕΚΙ 5. 
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ 6. ΛΑΜΠΡΗ 7. ΠΑΣΧΑ 8. ΕΙΡΗΝΗ

1. Πῶς λέγεται ἑλληνικὰ ὁ κάτοικος τῆς ὁλλανδικῆς πόλεως Amsterdam; 

2. Ποιὲς λέξεις γράφονται μὲ κεφαλαῖο τὸ ἀρχικό τους γράμμα; 

3. Ὑπάρχει σὲ ἄλλη εὐρωπαϊκὴ γλῶσσα ἡ διγλωσσία λόγιου καὶ λαϊκοῦ ὕφους, ὅπως ἡ 

νεοελληνικὴ διαφορὰ καθαρεύουσας - δημοτικῆς; 

4. Ποιὸς εἶναι ὁ μεγαλύτερος μετὰ τὸν ΟΗΕ διεθνὴς ὀργανισμός;

Ο Επαμεινώνδας, όταν είδε ένα μεγάλο στρατό που δεν είχε ικανό στρατηγό, είπε: 
«Μεγάλο θηρίο αλλά χωρίς κεφαλή».

Κάποιος πολίτης αριστοκρατικής καταγωγής, αλλά μοχθηρός, υπενθύμιζε στον Σωκράτη 
την άσημη καταγωγή του. Ο φιλόσοφος του έδωσε την απάντηση: «Αν εγώ πρέπει να 
ντρέπομαι για τους άσημους προγόνους μου, οι υπέροχοι πρόγονοί σου πρέπει να νιώθουν 
ντροπή για σένα, τον ανάξιο απόγονό τους».  

Ο Φωκίων διαφωνούσε συνήθως με τους περισσότερους στα πολιτικά θέματα. Μια φορά 
όμως, όταν μίλησε στην εκκλησία του δήμου, όλοι ασπάστηκαν τις ιδέες του. Απορημένος 
γύρισε προς τους φίλους του και τους ρώτησε: «Μήπως σήμερα, χωρίς να το καταλάβω, 
είπα κάποια ανοησία;»

Γνωρίζοντας ότι 
σε κάθε σύμβολο 
αντιστοιχεί μόνο ένας 
αριθμός, μπορείτε 
να ανασυνθέσετε τις 
προσθέσεις; 

(Τό  έστειλε ο κ. Ν. Κοντοσόπουλος)

ΤΑ προβλημΑΤΑπροσθέσέισ μέ σύμβολΑ
Ο δάσκαλος έβαλε στον Γιάννη 

τα εξής προβλήματα: 

Α. Γράψε 5 μονά ψηφία, των 
οποίων το άθροισμα να είναι 14. 

Β. Ποιο είναι το μικρότερο 
τριψήφιο νούμερο, του οποίου 
τα ψηφία, αν πολλαπλασιαστούν 
μεταξύ τους, μας δίνουν 35;

Μπορείτε να βοηθήσετε τον 
Γιάννη να τα λύσει;
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τηλ.:  27410 - 29663 ,  Κιν: 6932 659820

fax: 27410 - 75727, e-mail: grammateia@apostolospavlos.gr

Ζήσε μοναδικές στιγμές

 χαρούμενης ζωής στη φύση
  αληθινής φιλίας
   πλούσιας ψυχαγωγίας
     ομαδικής άθλησης
      δημιουργικής θεατρικής έκφρασης
         πνευματικής ανάτασης

Κατασκηνωτικά Σεμινάρ ια 2013

των Εκπαιδευτηρίων «Απόστολος Παύλος» 
ΣΤΗ ΒΕΝΙΖΑ ΒΙΛΛΙΩΝ ATTIKHS

Σημ.: Η δαπάνη συμμετοχής για τους μαθητές 
των Εκπαιδευτηρίων μας είναι συμβολική. 

Δ ή λ ω σ ε  έ γ κ α ι ρ α 
σ υ μ μ ε τ ο χ ή !

Περίοδοι Λειτουργίας: 
20/6 – 1/7 για παιδιά Α' σχολ. ηλικίας

 - Δ' δημοτικού
3/7 – 15/7 για αγόρια 11-15 ετών

17/7 – 29/7 για κορίτσια 11-15 ετών

www.apostolospavlos.gr


