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ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ        

& ΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ*
την 25η Μαρτίου 

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους 
συμπολίτες μας που είχαν τη χαρά να παρευρεθούν 
ανήμερα της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου 
στην θαυμάσια Κροκίδειο αίθουσα, στην εκδήλωση 
των Εκπαιδευτηρίων “Απόστολος Παύλος’’, λίγες 
ώρες μετά τη μαθητική παρέλαση στο κέντρο της 
πόλεώς μας. 

Στο υπέροχο θεατρικό που παρουσιάστηκε 
εκεί, με τέχνη και πραγματικό ενθουσιασμό, 
οι πρωταγωνιστές αντί για φουστανέλες και 
τσαρούχια φορούσαν μαθητικές στολές και 
κρατούσαν σχολικές τσάντες. Αντί για συνθήματα 
«Ελευθερία ή Θάνατος» και «καλύτερα μιας 
ώρας ελεύθερη ζωή…» πετούσαν στον αέρα 
πραγματικά φέιγ βολάν και έγραφαν στους 
τοίχους της αίθουσας με μπογιά «Ένωσις» και 
«Μητέρα Ελλάδα ή θάνατος». Οι παιδαγωγοί του 
πρότυπου αυτού εκπαιδευτικού ιδρύματος αντί 
να παρουσιάσουν ανιαρούς εθνικούς εορτασμούς 
και πανηγυρικούς λόγους, όπως αναφέρει ο νέος 
Υπουργός Παιδείας στην εγκύκλιό του, έκαναν 
την έκπληξη. Μετέτρεψαν την εθνική εορτή 
σε εργαστήρι δημιουργικού ενθουσιασμού και 
πρωτότυπης έμπνευσης. Συνδύασαν την εορτή της 
εθνικής μας Παλιγγενεσίας με τον εορτασμό των 
60 χρόνων που συμπληρώνονται αυτές τις μέρες 
από την έναρξη του Κυπριακού αγώνα 1955-
1959 εναντίον των αποικιοκρατών Άγγλων την 1η 
Απριλίου 1955. 

Η έναρξη του αγώνα ήταν η διακήρυξη της 
απόφασης του κυπριακού Ελληνισμού για 
Ένωση με την μητέρα πατρίδα, την Ελλάδα, 
και ήταν για τους Κυπρίους, αλλά και για όλους 
τους Έλληνες, αναβίωση των συνθημάτων και 
αποφάσεων για «Ελευθερία ή Θάνατο» που 
έγιναν για την περίσταση «Ένωσις με τη Μητέρα 
Πατρίδα ή θάνατος».  Ήταν ένας αγώνας που 
πρωτοστάτησαν νέοι των 18, 20, 23 ετών και 

μάλιστα μαθητές γυμνασίου και λυκείου, όπως 
μαθητής ήταν και ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, ο 
τελευταίος από τους απαγχονισθέντες κυπρίους 
αγωνιστές. Ο καταπληκτικής ομοιότητας προς 
τον ήρωα πρωταγωνιστής του θεατρικού έργου 
παρουσίασε τόσο ζωντανά τη ζωή και τη δράση 
του παλληκαριού, ώστε έκανε όλους τους θεατές, 
γονείς και μαθητές, να δακρύσουν από συγκίνηση 
και υπερηφάνεια. Τα τραγούδια του κυπριακού 
αγώνα που δονούσαν την αίθουσα, τα ποιήματα 
που με πάθος απήγγελλαν οι μαθητές, τα ονόματα 
και μόνο των ηρώων που αναφέρονταν από τους 
αφηγητές, Αυξεντίου, Καραολής, Μάρκος Δράκος, 
Δημητρίου… συνέθεταν μια άκρως επαναστατική 
ατμόσφαιρα που αναβίωνε τα πραγματικά 
αισθήματα της εποχής που δεν ήταν άλλα από δίψα 
για ελευθερία, αγάπη μέχρι θυσίας για την πατρίδα 
και πίστη στο Θεό και στο δίκαιο του αγώνα τους. 
Ήταν μια εξαιρετική παράσταση με πατριωτικά 
μηνύματα για μικρούς και μεγάλους, την οποία 
ακολούθησε μια εξίσου συγκινητική και διδακτική 
μικρού μήκους ταινία με τίτλο: «Το άδειο πιάτο». 

Η ταινία ήταν αναφορά στην άλλη πικρή 
ιστορική σελίδα του κυπριακού Ελληνισμού, το 
μεγάλο πρόβλημα των Κυπρίων αγνοουμένων 
της τουρκικής εισβολής του 1974. Το 10λεπτο 
φιλμ, έργο των καθηγητών και των μαθητών 
των Εκπαιδευτηρίων «Απόστολος Παύλος», 
στο οποίο οι μαθητές ηθοποιοί μιλούσαν σε 
άπταιστη κυπριακή διάλεκτο, ήταν η συμμετοχή 
των Εκπαιδευτηρίων «Α.Π.» στον πανελλήνιο 
διαγωνισμό που προκήρυξαν τα Υπουργεία 
Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου για τα 40 χρόνια 
από την τουρκική εισβολή και ο οποίος διεξήχθη 
μεταξύ των σχολείων της Ελλάδας, της Κύπρου 
και της Ομογένειας. Κατά ευτυχή συγκυρία η 
ταινία την παραμονή της πρώτης αυτής δημόσιας 
προβολής της έλαβε το πρώτο βραβείο καλύτερης 

ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ

«Οὗτοι μὲν οὖν ἐκπεμφθέντες ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου…

ἀπέπλευσαν εἰς τὴν Κύπρον, καὶ γενόμενοι ἐν Σαλαμίνι 

κατήγγελλον τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ»  (Πρ. ιγ΄, 4-5)
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Ο Ποντιακός 
Ελληνισμός αποτελεί 
ένα ιδιαίτερο και 
πολύ δυναμικό 
κομμάτι του 
Ελληνισμού. Στο  
διάβα  των  αιώνων 
αναγκάστηκε να 

υπερασπίσει την 
πολιτιστική του ταυτότητα (τη  γλώσσα,  τη θρησκεία, 
τη φυλετική  του καταγωγή, την παράδοση κ.λπ.), 
απέναντι στις αντίξοες συνθήκες που του επεφύλασσε 
η ζωή ανάμεσα σε βάρβαρα και εχθρικά έθνη.

Στον Πόντο από την αρχαιότητα ιδρύθηκαν 
αναρίθμητες ελληνικές πόλεις ως αποικίες των 
γνωστών μεγάλων Ελληνικών πόλεων με ιδιαίτερη 
επίδοση όχι μόνο στο εμπόριο και την οικονομική 
ανάπτυξη αλλά και στην παιδεία και στον πολιτισμό. 
Από τον Πόντο κατάγονταν μεγάλοι πνευματικοί 
άνθρωποι όπως ο Διογένης ο κυνικός φιλόσοφος 
(4ος π.Χ. αι.), ο ιστορικός Βάττων (2ος π.Χ. αι.), ο 
γεωγράφος Στράβων (1ος π.Χ. αι.), ο φιλόσοφος 
Ηρακλείδης ο Ποντικός. Αλλά και στα χριστιανικά 
χρόνια οι θεμελιωτές του ελληνοχριστιανικού 
πολιτισμού όπως ο Μέγας Βασίλειος, ο αδερφός του 
Άγ. Γρηγόριος Νύσσης, ο Άγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος 
κ.ά. κατάγονταν από τον Πόντο. Στα κατοπινά 
χρόνια, την κυρίως Βυζαντινή και ύστερη Βυζαντινή 
περίοδο, οι πιο γνωστοί από τους λόγιους του Πόντου 
που διέπρεψαν ήταν ο Βησσαρίων Τραπεζούντος, 
ο Γεώργιος Αμιρούτζης, ο γιατρός Γεώργιος 
Χρυσοκόκκης, ο Γεννάδιος ο Τραπεζούντιος και 
ο χρονογράφος των Μεγάλων Κομνηνών Μιχαήλ 
Πανάρετος, ο οποίος αποτελεί μοναδική πηγή για 
την ιστορία της Ελληνικής Αυτοκρατορίας του 
Πόντου, που άκμασε από το 1204 έως το 1461. 
Κατά τους χρόνους αυτούς η πρωτεύουσα των 
Μεγάλων Κομνηνών Τραπεζούντα απετέλεσε κέντρο 
γραμμάτων και επιστημών με ιδιαίτερη επίδοση στα 
Μαθηματικά και στην Αστρονομία.

 Η συνεχής καλλιέργεια της Ελληνικής 
παιδείας στην περιοχή του Πόντου επέδρασε 
αποφασιστικά, ώστε όχι μόνο να διατηρηθεί 
η εντόπια αυθεντική μορφή της ελληνικής 
γλώσσας, αλλά κυρίως να διατηρηθεί ισχυρή 
εθνική Ελληνική συνείδηση, η οποία και 
επέτρεψε την επιβίωση του Ελληνισμού 
στις εσχατιές αυτές της Ανατολίας κατά την 
πολύ δύσκολη περίοδο που ακολούθησε την 
Οθωμανική Κατάκτηση. 

Κατά τους πρώτους χρόνους μετά την 
Άλωση εθνικά και πνευματικά κέντρα του 
Ελληνισμού του Πόντου ήταν τα Μοναστήρια 
της περιοχής - η Ι. Μ. του Αγίου Ιωάννη 
Βαζελώνος, της Παναγίας Σουμελά, του Αγίου 
Γεωργίου Περιστερεώτα, της Παναγίας Γουμερά, 
του Αγίου Γεωργίου Χαλιναρά, του Αγίου 
Γεωργίου Χουτουρά κ.ά. -, που βρίσκονταν σε 
απόμακρα και απόκρημνα μέρη όπου δεν έφτανε 
η αφόρητη τυραννία των βαρβάρων. Σιγά σιγά 
η εθναρχούσα Εκκλησία ανέλαβε τον ρόλο του 
κύριου φορέα της εκπαίδευσης στον Πόντο. Κατά 
τον Μητροπολίτη Τραπεζούντος Χρύσανθο η 
διοίκηση των σχολείων των Ελλήνων ανήκε 
στη μεν Βασιλεύουσα στον Πατριάρχη, στις δε 
επαρχίες στους Μητροπολίτες, οι οποίοι όφειλαν 
να προνοούν για την εξεύρεση ικανών δασκάλων 
και για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. 
Όταν μιλούμε, λοιπόν, για παιδεία στον Πόντο 
συνήθως εννοούμε την οργανωμένη εκπαίδευση, 
η οποία γεννήθηκε ουσιαστικά μετά τη Συνθήκη 
του Βερολίνου το 1878 (βάσει της οποίας η 
Τουρκία ανέλαβε τη δέσμευση να επιτρέψει 
στις μειονότητες που ζούσαν στο έδαφός της 
την ανέγερση και λειτουργία  εκκλησιών και 
σχολείων) και διατηρήθηκε έως τις αρχές της 
δεκαετίας του 1920. Εξαίρεση αποτελούν τα 
Φροντιστήρια Τραπεζούντας και Αργυρούπολης, 
που ιδρύθηκαν το μεν πρώτο κατά το έτος 1682, 
το δε δεύτερο κατά το έτος 1723.

Η δημιουργία περισσότερων σχολείων, 
σχεδόν σε όλα τα χωριά του Πόντου, κατέστησε 
αναγκαίο να αναλάβουν τη μέριμνά τους και 
άλλοι φορείς: οι κοινότητες (οι  οποίες  στα  
μεγαλύτερα  μέρη  όριζαν  ειδική  επιτροπή  για  
το  σκοπό  αυτό, το «Συμβούλιο των  Σχολείων») 
αλλά και οι εκπαιδευτικοί και φιλεκπαιδευτικοί 
Σύλλογοι του Πόντου (συνολικά 37), που 
πρόσφεραν ανεκτίμητες υπηρεσίες στην 
παιδεία του υπόδουλου Γένους. Επωμίζονταν 
την ανέγερση διδακτηρίων, την οικονομική 
ενίσχυση των σχολείων, τον διορισμό 
διδασκάλων, τον εξοπλισμό των σχολικών 
βιβλιοθηκών. Τα σχολεία του Πόντου, όπως και 
τα μοναστήρια, στέγαζαν πλούσιες βιβλιοθήκες, 
που διέσωσαν πολλά αρχαία και βυζαντινά 
χειρόγραφα (το 1873 στη μονή της Παναγίας 
Σουμελά ανακαλύφθηκε το πρώτο χειρόγραφο 
του έπους του Διγενή Ακρίτα). Έτσι, στα 1890 
υπήρχαν στον Πόντο γύρω στα 500 σχολεία, 
με πάνω από 20.000 μαθητές και πάνω από 
500 δασκάλους. Στα χωριά υπήρχαν Δημοτικά 
Σχολεία, στις κωμοπόλεις Δημοτικά Σχολεία 
και Σχολαρχεία (ημιγυμνάσια) και στις πόλεις 
Δημοτικά, Ημιγυμνάσια και Γυμνάσια. Το έτος 
1914, πριν αρχίσουν οι συστηματικοί διωγμοί 
και εκτοπισμοί του Ελληνισμού από τους 
Τούρκους εθνικιστές, στις 11 πόλεις και τα 1.054 
χωριά του Πόντου υπήρχαν 1.047 Δημοτικά, 7 
Ημιγυμνάσια, 3 Γυμνάσια με συνολικά 75.953 
μαθητές, στα οποία δίδασκαν 1.300 περίπου 
δάσκαλοι και καθηγητές. 

Εκτός από την εκπαίδευση των αρρένων, 
στον  Πόντο  λαμβάνεται πρόνοια και για την 
εκπαίδευση των κοριτσιών. Με πρωτοβουλία  
του  Δημητρίου  Αυγερινού  ιδρύεται  στην  
Τραπεζούντα  το  1846  το  πρώτο  Παρθεναγωγείο.  
Τριάντα  χρόνια  αργότερα οι  κάτοικοι  της  
Αργυρούπολης, με  πρωτοβουλία  του δασκάλου 

ταινίας του μαθητικού διαγωνισμού, μια 
διάκριση τιμητική για όλη την Κορινθία. 

Την όλη εκδήλωση έκλεισε αποσπώντας 
τα ενθουσιώδη χειροκροτήματα του 
ακροατηρίου, ο σύμβουλος εκπαιδεύσεως 
Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων κ. Ζαχαρίας 
Κονές, που έζησε όλα τα γεγονότα του 
κυπριακού αγώνα, του 1955 ως μαθητής 
Δημοτικού και της εισβολής του Αττίλα 
το 1974 ως εθελοντής καταταγείς και 
αγωνισθείς κατά τα τραγικά αυτά 
γεγονότα. Ο βιωματικός λόγος του 
συνέδεσε άρρηκτα τους κύπριους 
αγωνιστές, που έλαβαν μέρος στον 
εθνικοαπελευθερωτικό μας αγώνα του 
1821 και έπεσαν στον ελλαδικό χώρο, 
με τους θαρραλέους σημαιοφόρους και 
διαδηλωτές μαθητές του κυπριακού 
αγώνα, που ζητωκραύγαζαν υπέρ της 
ελευθερίας και της ένωσης με την Ελλάδα, 
αψηφούσαν τις απειλητικές αγχόνες των 
κατακτητών και βάδιζαν υπερήφανοι 
προς το θάνατο τραγουδώντας τον εθνικό 
ύμνο και ψάλλοντας το «τη Υπερμάχω». 
Οι σφαίρες των Άγγλων αλλά και των 
Τούρκων στρατιωτών σφυρίζουν ακόμα 
όχι μόνο στα αυτιά του νεαρού τότε 
αφηγητή αλλά και στις καρδιές όλων μας, 
που παρακολουθήσαμε την αναβίωση 
της ατμόσφαιρας των μαχητικών 
διαδηλώσεων και  των οδοφραγμάτων 
και πολεμικών αναμετρήσεων. Ήταν 
μια βραδιά γεμάτη γαλανόλευκες 
σημαίες, επαναστατικό ενθουσιασμό, 
δάκρυα συγκίνησης και υπερήφανα 
νιάτα που τραγουδούσαν για τη λευτεριά 
και για την πατρίδα. Ήταν μια βραδιά 
γεμάτη Ελλάδα. Μπράβο σε όλους τους 
συντελεστές της εορταστικής αυτής 
εκδήλωσης. Συγχαρητήρια. Άριστα!

Η παιδεία στον ΠΟΝΤΟ
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19 Μαΐου: Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας 
του Ποντιακού Ελληνισμού
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* (Αναδημοσίευση από την εφημ. «Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ», 2/4/2015)
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Γεωργίου  
Παπαδοπούλου-

Κυριακίδη  και  με  τη  βοήθεια  
του  Μητροπολίτου  Γερβασίου  Σουμελίδη, 
ιδρύουν το  «Παρθεναγωγείο  Αργυρουπόλεως». 
Στη  συνέχεια ιδρύονται  Παρθεναγωγεία και 
σε άλλες  πόλεις: στην Αμισό (Σαμσούντα), 
στην  Πάφρα,  στη Μερζιφούντα (όπου 
ιδρύθηκε  το  γνωστό αμερικανικό  Κολλέγιο-
Παρθεναγωγείο  «Ανατόλια», το οποίο μετά την 
Ανταλλαγή μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη), 
στα  Κοτύωρα (Ορντού), στην Οινόη, στην 
Αμάσεια, στην Σαφράμπολη, στην Κερασούντα, 
στον Τσαρσαμπά, στη Σινώπη.  Ειδικά τα  δύο 
μεγάλα  παρθεναγωγεία  του  Πόντου προόδευαν 
συνεχώς. Στο Παρθεναγωγείο  Τραπεζούντας  
το  1870  φοιτούσαν  250 μαθήτριες, ενώ το  
1880  ο  αριθμός  τους  έφθασε  στις 738. Στο 
Παρθεναγωγείο της Αργυρούπολης το 1874  
φοιτούσαν  28  μαθήτριες, ενώ το 1906 ο αριθμός 
τους έφθασε  στις 100. 

Σημαντικούς σταθμούς στην παρεχομένη 
παιδεία και οργανωμένη εκπαίδευση στον 
Πόντο μετά την Άλωση αποτελούν η ίδρυση του 
Φροντιστηρίου Τραπεζούντας και η ίδρυση του 
Φροντιστηρίου Αργυρουπόλεως.

Το Φροντιστήριο Τραπεζούντος 
Ιδρύθηκε το 1682 από τον Τραπεζούντιο λόγιο 

Σεβαστό Κυμινήτη, σχολάρχη της Πατριαρχικής 
Σχολής της Πόλης και μετέπειτα σχολάρχη της 
Αυθεντικής Ακαδημίας Βουκουρεστίου. Από 
τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του έγινε ο 
πνευματικός φάρος του Ποντιακού Ελληνισμού, 
τροφοδότης γενεών δασκάλων, που 
στελέχωναν τα ελληνικά σχολεία του 
Πόντου, της Νότιας Ρωσίας και της 
Ρουμανίας, με ακτινοβολία σε όλο τον 
Βαλκανικό χώρο και ιδιαίτερα στο 
Βουκουρέστι και τη Βλαχία. Από τα 
θρανία του αναδείχτηκαν σημαντικές 

πνευματικές φυσιογνωμίες, σπουδαίοι 
εκκλησιαστικοί άνδρες, καθηγητές 
και σχολάρχες, ιστορικοί, μελετητές, 
συγγραφείς και διαπρεπείς έμποροι. 
Το Φροντιστήριο δεν ήταν μόνο ένα 
σπουδαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα, αλλά 
λειτουργούσε και ως σύμβολο και εθνική 
εστία που διατηρούσε άσβεστα τα εθνικά 

ιδεώδη και τις ελληνικές παραδόσεις.
Λειτούργησε επί διακόσια πενήντα έτη, 

με ελάχιστες και ασήμαντες διακοπές. Στον 
σχολάρχη Σάββα Τριανταφυλλίδη οφείλεται 
η αναδιοργάνωσή του το 1817. Το νεότερο 
περικαλλές κτίριο του Φροντιστηρίου κτίστηκε 
το 1902, ήταν τετραώροφο και βρισκόταν 
κοντά στη θάλασσα. Διέθετε 40 ευρύχωρες 
αίθουσες διδασκαλίας, κλειστό γυμναστήριο, 
πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια Φυσικής και 
Χημείας, μεγάλη αίθουσα τελετών, εστιατόριο 
και βιβλιοθήκη για τους μαθητές και κεντρική 
θέρμανση. Μόνο η Μεγάλη του Γένους Σχολή 
στην Κωνσταντινούπολη και το Μετσόβειο 
Πολυτεχνείο στην Αθήνα το υπερέβαλαν. Για 
την κατασκευή του δαπανήθηκαν 12.000 λίρες 
Τουρκίας που συγκεντρώθηκαν από εισφορές 
των κατοίκων. Περιλάμβανε προκαταρκτική 
τάξη, κεντρικό δημοτικό σχολείο, σχολαρχείο, 
γυμνάσιο, τμήμα εμπορικής σχολής και τμήμα 
διδασκαλείου. Το κτίριο του Φροντιστηρίου 
σώζεται ακόμα και σήμερα και λειτουργεί ως 
τουρκικό Λύκειο. Έχει 36 αίθουσες στους 3 
ορόφους και στο ισόγειο κλειστό γυμναστήριο.

Το Φροντιστήριο Αργυρουπόλεως 
Ονομαζόταν αρχικά Ελληνική Σχολή Χαλδίας 

και λειτουργούσε ήδη από το 1723. Όμως από 
το 1855 με το διορισμό του Γεωργίου Κυριάκου 
Παπαδοπούλου ή Κυριακίδη ως Διευθυντού 
αναβαθμίστηκε κατά πολύ η λειτουργία του 
και το Φροντιστήριο επηρέασε ευεργετικά 

την ελληνική παιδεία σε ολόκληρη τη 
περιοχή της επαρχίας 
Χαλδίας. Απόφοιτοι 
του Φροντιστηρίου 
Α ρ γ υ ρ ο υ π ό λ ε ω ς 
εργάστηκαν ως δάσκαλοι 
σε πολλά χωριά του Πόντου 

και του Καυκάσου. Το διώροφο κτίριο της 
Σχολής είναι σήμερα ερειπωμένο.

Το Φροντιστήριο Κερασούντας
Το διδακτήριο του Ημιγυμνασίου 

Κερασούντας, «άξιο θέας και φήμης», είχε 24 
αίθουσες σε 4 ορόφους. Σ’ αυτό στεγαζόταν 
Δημοτικό Σχολείο και Σχολαρχείο. Το διδακτικό 
προσωπικό του ημιγυμνασίου ανερχόταν σε 25 
καθηγητές.

Στην Αμισό (Σαμσούντα) άλλοτε δέσποζε ο 
ναός της Αγίας Τριάδος, που στις τέσσερις γωνίες 
του περιβόλου του είχαν ιδρυθεί 4 διδακτήρια 
της Κοινότητας, που σώζονται ως σήμερα. Αυτά 
είναι από τη μια πλευρά το Τσινέκειο Γυμνάσιο 
(1912), δωρεά του ευεργέτη Χατζηδημητρίου 
Τσινεκίδη, και το Αρρεναγωγείο, που 
λειτουργούν σήμερα ως δημοτικά σχολεία. 
Το Τσινέκειο Γυμνάσιο ήταν τέλειο ελληνικό 
γυμνάσιο, αναγνωρισμένο από το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Από την άλλη πλευρά αντίστοιχα τα 
κτίρια του άλλοτε Μικτού Νηπιαγωγείου, 
δωρεά κι αυτά του ευεργέτη Τσινεκίδη και 
το Παρθεναγωγείο. Στην Αμισό υπήρχε και 
Γαλλικό Κολλέγιο, χωριστά για τα αγόρια και 
χωριστά για τα κορίτσια. Πολλοί μαθητές από 
την Αμισό φοίτησαν στο Αμερικανικό Κολλέγιο 
Μερζιφούντας, που απέχει 114 χλμ. από τη 
Σαμσούντα. Το Κολλέγιο ιδρύθηκε το 1867 και 
λειτούργησε ως το 1922, οπότε μεταφέρθηκε 
στη Θεσσαλονίκη και λειτουργεί σήμερα ως 
ANATOLIA COLLEGE.

Στα Κοτύωρα, τη σημερινή Ordu, 
ξακουστή ήταν η Αστική Ψωμιάδειος Σχολή, 
που ιδρύθηκε το 1877. Από το κτίριο της 
σχολής αυτής δεν σώζεται σήμερα τίποτε. 
Σώζεται μόνο η εκκλησία της Υπαπαντής που 
χρησιμοποιήθηκε για πολλά χρόνια ως τζαμί 
και ανακαινίζεται σήμερα από τους Τούρκους 
για να μετατραπεί σε αίθουσα συναυλιών. Στην 
ενορία του Αγίου Γεωργίου σώζεται το άλλοτε 
εξατάξιο Πολυκάρπειο Παρθεναγωγείο, 
έργο του μητροπολίτη Πολύκαρπου, ανεψιού 
του Κωνσταντίνου Ψωμιάδη. Στην ενορία 
του Αγίου Νικολάου υπήρχε η Καρυπίδειος 
Σχολή, που κτίστηκε με χρήματα του ευεργέτη 

Χατζηχαράλαμπου Καρυπίδη και λειτουργούσε 
ως τριτάξιο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων, ενώ 
είχε και μια τάξη μικτού Νηπιαγωγείου. Ακόμη, 
υπήρχε στα Κοτύωρα και πεντατάξιο Δημοτικό 
Σχολείο των Διαμαρτυρομένων ή Λαζαριστών.

Και άλλες παραθαλάσσιες πόλεις και 
κωμοπόλεις, όπως η Σινώπη, η Οινόη, η 
Τρίπολη, η Πουλαντζάκη, τα Σούρμενα, ο Όφις, 
το Ρίζαιο είχαν μεγάλη πρόοδο στα γράμματα. 
Στην Πάφρα σώζεται το θαυμάσιο κτίριο του 
Ημιγυμνασίου και το Δημοτικό, που λειτουργεί 
ως σήμερα, βρίσκεται κοντά στην άλλοτε 
περίφημη εκκλησία της Αγίας Μαρίνας από την 
οποία σήμερα δε σώζεται τίποτε.

Η πληθώρα εκπαιδευτικών κέντρων στις 
περιοχές του Πόντου κατά την περίοδο αυτή 
της αναγεννήσεως των ελληνικών γραμμάτων 
αποτελεί έκφραση των προοδευτικών 
αντιλήψεων του ποντιακού Ελληνισμού και 
της Εθναρχούσης  Εκκλησίας που ενέπνεε τη 
φιλομάθεια και τη φιλογένεια των Ποντίων, 
καθώς και τη βεβαιότητά τους πως η εθνική 
και πολιτική βελτίωση της καταστάσεώς τους 
θα μπορούσε να προκύψει μόνο μέσα από την 
καλλιέργεια της παιδείας, ιδίως τη μόρφωση 
των νέων γενεών, και την καλλιέργεια της 
εθνικής και θρησκευτικής συνειδήσεως μέσω 
των γραμμάτων και του Ελληνικού πολιτισμού.
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Μια μοναδική, συγκλονιστική εμπειρία αξιώθηκε 
να ζήσει μια ομάδα συνεργατών των Εκπαιδευτηρίων 
μας, στη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής τους 
στις εσχατιές του Πόντου. Ιχνηλάτησαν σημάδια 
που επιβεβαιώνουν αδιάψευστα την επιβίωση του 
ποντιακού ελληνισμού ως τις μέρες μας! Βρέθηκαν 
μπροστά σε μια μεγάλη έκπληξη. Περνώντας από έναν υδροηλεκτρικό σταθμό της περιοχής Caycara (Κατωχώρι) –
πρωτεύουσας των Ελληνόφωνων του Πόντου με 29 ελληνόφωνες κοινότητες σήμερα, στο εσωτερικό του Όφη, επαρχία 
Τραπεζούντας -, ένας 32χρονος ντόπιος, ο Μετίν, προθυμοποιήθηκε να ανταποκριθεί στην καλημέρα τους, να αφήσει την 
εργασία του και να τους φιλοξενήσει στο σπίτι του, στο διπλανό χωριό Ουζούνταρλα (παλιά ελληνική ονομασία «Αληθινός», 
σε υψόμετρο 1.200 μ. στις πανέμορφες Ποντιακές Άλπεις), για να τους ξεναγήσει στη ζωή και στη συγκινητική ιστορία του 
τόπου του, του τόπου μας, του Πόντου, όπως την έμαθε από τον παππού του…

Συνάντηση με τον Mετίν 

από τον Πόντο

στο χωριό Ουζούνταρλα (Αληθινός) 

στην επαρχία Τραπεζούντας

5756

-Καλημέρα.
-Καλημέρα. 
-Τ΄ όνομά σου; 
-Τ΄ όνομά τ΄ εμόν είναι Μετίν. Τ΄ εσόν; 
-Από πού είσαι; 
-Από δάτσικα είμαι εγώ. Εσύ παπάς; Πού 

τσικά είσαι παπάς;
-Στην Αθήνα.
-Πόσον δα να πάτε; Πόσον δα δάτσικα 

(εδώ); Να έρθετε να φαΐζουμέ σας. Να τρώτε.
-Εσύ από πού ξέρεις τα ελληνικά; 
-Από τον πάππο μ’. Όλο το παππουδολόι, 

όλοι εξέρουνε. Οι Σουρμενίτες εξέρουνε. 
Οι Τονιαλήδες εξέρουνε. Οι Τσαϊκαραλήδες 
ούλοι εξέρουνε. Εμείς δάτσικα ούλοι 
εξέρουμε. Ίδια με σας είμεστε. Τ΄εμέτεροι 
είμεστε. Πάντα, κάθε χρόνο να ΄ρχεστε. 
Τούτο το χωριό δάτσικα το χωριό μου είναι. 

Το σπίτιν μου αδάτσικα είναι. 

(Ακολούθησε απρόσμενη, εγκάρδια φιλοξενία 
στο σπίτι του Mετίν, ένα παλιό αγροτικό σπίτι, 
όπου γεννήθηκε, επισκευασμένο από τον ίδιο. 
Καθώς ανεβαίναμε, έτρεξε και σκούπισε το 
χαγιάτι, για να μας υποδεχτεί, κι έστρωσε 
τραπέζι, παρά τις δικές μας προσπάθειες 
να τον αποτρέψουμε. Έφτιαξε ντόπιο τσάι, 
έψησε καλαμπόκι κι έβγαλε μπισκότα και 
«πουμπλία», δηλ. καραμελωμένα στραγάλια.)

-Αδάτσικα (εδώ πέρα) πολλά παλαιόν 
σπίτιν εν (είναι). Απ’ εσάς απέμνανεν 
(απομείνανε), πολλά εύρανε αδακές* (πολλά 
βρήκαν εδώ χρυσά δαχτυλίδια…)

-Ο παππούς σου τα έχει πει αυτά;
-Ο πάππο μ΄ πολλά ουκ έξερεν. Του πάππου 

μ΄ ο πάππον έξερεν.
-Πρέπει να είναι από εμάς ο παππούς ε; 
-Ουκ εξέρω καλά, καλά ουκ εξέρω, απ’ 

εσάς εν (είναι), άμα εσάς ήτουνε (από εσάς 
ήτανε). Εμείς τια απ’ εσάς έντουμες (εμείς 
από εσάς γίναμε).

-Τη γλώσσα πού την έμαθες;
-Απ’ τον πάππο μ΄ ούληνε. 

Εδώ ήτανε ο τόπος κι εμείς. 
Φύγανε από δω και πήγανε 
εκεί. Στα ρασιά (στα όρη). 
Εσείς οι εμισοί επήετε στη 
Ρούσια. Εγώ στη Ρούσια στο 
Τσιλίσεμα επήα, στο Σότσι. 
Ετσικά εύρα απ’ εσάς. (Εσείς 
οι μισοί πήγατε στη Ρωσία, εγώ 
πήγα στη Ρωσία και βρήκα δικούς σας.)

-Αδάτσικα αούτα τα επουνήματα απ’ 
εσάς απέμνανεν, τα ονόματα. (Εδώ αυτά 
τα ονόματα από εσάς μείνανε.) Τσιλάδια, 
γκαγκάνια, ούλα απ’ εσάς απέμνανεν. Το 
παλιό τ’ όνομα (ενν. του χωριού) Αληθινό εν 
(είναι «Αληθινό»).

-Και είστε και αληθινοί άνθρωποι! 
-Αληθινοί ντο να εν (τι να είναι, τι σημαίνει 

αληθινοί;)
-Αλήθεια. Ωραίο πράγμα!
-Έγριξες τσα; (Το κατάλαβες; ρωτά δίπλα.) 
-Δες το λεξικό.
-Εδείξε να δω τσες είναι. (Δείξε να δω τι 

είναι.) Ένα εγώ μοναχός αδακεί επαίρω, 
τερώ. (Εδώ εγώ μοναχός παίρνω το λεξικό 
και βλέπω.) Εσείς ντο δουλειά εφτέτεν; 

-Δάσκαλοι.
-Ντο εν; (Τι είναι;) Εσείς στην Άθνα μέρ΄ 

είστε;  (Εσείς από της Αθήνας το μέρος 
είστε;) Πάντα ελάτε (Πάντα να έρχεστε.) 
Εγώ αδάτσι εμ΄. (Εγώ εδώ είμαι.) Πάνπα 
(πάνω) έχω σπίτι, ση Τραπεζούντα πα έχω. 
(Και στην Τραπεζούντα έχω.)

-Έχεις οικογένεια, γυναίκα;
-Γυναίκα ουκ έχω. 
-Πόσων χρόνων είσαι; 
-Χρόνων είμαι 3 και 2 (32). Είπα μόνο να 

στέκω, ας εφτάω σπίτι, και απέ τότες, αν 
φτάω, να τερώ. (Είπε να κάνει πρώτα σπίτι 
και μετά να κάνει οικογένεια.) Η μάνα μ’ 
και ο κύρη μ’ στη Τσάικαρα εκάουνταν, στο 
Κατωχώρι εκεί κάτω.

-Εδώ σχολείο δεν έχει; 
-Εδώ στο χωρίο, η μάνα 

μου, ο πάππου μου εδώ 
κάτσανε α έτς (έτσι).

- Γεννήθηκες πού; 
-Ο τόπος τ’ εμόν (ο δικός 

μου); Εκεί πάνω έχουμε 
(εννοεί περιουσία). Επήκα 
αούτα εγώ (δείχνει το σπίτι: 
τα εποίησα, τα έκανα αυτά 
εγώ), αούτα τα πόρτας, εγώ 

επήκα ατά.
Ο πάππο μ’ εχάθη, πολλά είν που εχάθη, το 

΄89. 
Εγώ έντουμ, ατό επήγε, το όνομά του ήτον 

Αχμέτ, ση μάνα μου ήτο Νάζιμ.
-Αδέλφια έχω 5. Απ’ εμένα μικρά τρία 

είναι, απ’ εμένα τρανά δύο. Ένα παιδί εν 
απ΄ εμέ τρανός, εν στη Σμύρνη, η αδελφή 
μου στη Προύσα, τα άλλα δύο αδέλφια μου 
στην Κύπρο. Δύο αδέλφια εγώ τσικά έχω. Ν’ 
αγρικούμε τ’ ένα τ’ άλλο. (Να γνωρίζουμε ο 
ένας τον άλλο.) Να δίγω (το τηλέφωνο), τ’ 
εσέτερον πα επέρω. (Να δώσω το τηλέφωνό 
μου και να πάρω το δικό σας.) Εσείς αδάτσικα 
όσαν (όσο) να έστε, ελάτε αδάτσικα σ’ εμάς, 
στο σπίτι να μένουμε, και απάνω μένομεν. 
Έχω σπίτι τσικά πάνω να μένομεν, χωρίον 
έσετε αδάτσικα (χωριό έχετε εδώ).

-Πόσα άτομα, πόσοι;
-Όσον εν, όλοι. Στρώματα έχω πολλά, 

πολλά. Σεις το μουχτερόν τρώτε; (εσείς το 
χοιρινό το τρώτε;) 

-Στο δάσος έχει γουρούνια; 
-Πολλά εν, εμείς ατσικά ακές εμείς τερούμε 

βόσκουντανε. (Εμείς εκεί βλέπουμε που 
βόσκουν.) Άρκος πα εν αδάτσικα. (Αρκούδα 
έχουμε εδώ.) Πολλά εν, εμείς τε άρκο λέομε.

-Αρκούδα, άρκτος, παλιά ελληνικά.

Ο  Π υ ρ σ ό ς
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-Άλλο δεν έρθετε στην Τραπεζούντα εσείς; 
(Δεν ήρθατε άλλη φορά στην Τραπεζούντα 
εσείς;)

-Πρώτη φορά ήρθαμε. Έχουμε πάει 
Καππαδοκία, Ησπάρτα. 

-Τ’ εμόν τ’ αδερφό γυναίκα α στο Ησπάρτα 
εν. (Του αδερφού μου η γυναίκα απ΄ τη 
Σπάρτη είναι.) Ο αδερφό μ’ τσι η γυναίκα του 
α ση Σμύρνη εν. 

-Ο προπάππος σου πώς λεγόταν;
-Ουκ εξέρω. (Δεν ξέρω.)
-Εκατό χρόνια πριν εδώ ζούσαν πολύς 

κόσμος;
-Πολλοί. 
-Εσύ πού θα ζήσεις, εδώ; 
-Τσα ιτσέ εσά. (Εδώ; Δεν ξέρω.) Το τσάι 

πολλά έμορφον εν.
-Το τσάι είναι από εδώ;
-Ναι. Α τσι που κάουντες ήντανες, αδά τσι 

κάου ήντανε της Τραπεζούντας της Ρίζας 
(της Ριζούντας) το τσάι πολλά έμορφον εν, 
το μέλι πα (και το μέλι). Εγώ έχω, ελέπεις το 
μελεσίδ; (Βλέπεις το μελίσι;) Αλλά ένα έχω, 
τ’ εμόν καλόν εν, το ήτον το μέλι (το δικό μου 
το μέλι).

-Αϊντέστε (Ελάτε. Ενν. να πιείτε.)
-Καίει.
-Καίει. Εσείς τι καίει λέτε, εσείς τι κρύο μ’ 

πίνετε το τσάϊ. Απ’ αούτα (από αυτά) φάτε. 
Πολλά εν. Ατουκές (εκεί), φάτε.

-Τι είναι αυτά;
-Πουμπλία εν, πολλά όμορφα εν, ένοστα εν 

(νόστιμα). Ετσούς (αυτός) ο Ηλίας, εμέναν 

είπε, έλα, ας επαίρομέν σε α ση Άθηνα, να 
γυναιτσίζω σε (να σου βρω γυναίκα) α ση 
γυναίκας τα καρντάσια (να σε γνωρίσω με 
τις αδερφές της γυναίκας μου). Ατουτσές α 
γυναικίζουνε εμένα. (Εκεί θα μου έβρισκε 
γυναίκα.) Ουκ ηθέλησα. (Δεν θέλησα.) 
Χάσον είπα (άσ΄ το είπα), μόνο μ’ α στέκω 
είπα. (Θα μένω μόνος, είπα.) Ο Ηλίας απ’ 
εσάς έτουνε, α σην Άθηνα εκονομίστης 
έντουνε. (Οικονομολόγος ήτανε.) Το χουλιάρι 
ας επαίρω.

-Εμείς αυτά τα λέμε κουτάλια.
-Εμείς αούτα λέγουμε κουτάλια (τις 

μεγάλες κουτάλες).
-Αούτα (αυτά) φάτε, πολλά έμορφα εν.
-Πώς τα λέτε αυτά; 
-Ουζούμ λέμε αούτα, εσείς τι τον α λέτε;
-Σταφίδα.
-Φάτε, φάτε αούτα. 
-Τι είναι;
-Τσουπάδια, εσείς καλαμπόκια λέτε, εμείς 

τσουπάδια. Ε, μαμά, φάε.
-Στην Κύπρο εγώ πολλά πήγα.
-Πόσο έκατσες;
-2 χρόνο έκατσα τσι, τον ένα χρόνο ετσικά 

ασκίρης έμνουνα (στρατιώτης ήμουν).Εσείς 
τι τον να λέτε τον ασκέρη;

-Στρατό.
-Αγρίκεσα (κατάλαβα).
-Εδώ είναι κανείς Χριστιανός;
-Κανείς αδά (εδώ) ουκ εν (δεν είναι) 

χριστιανός, ούλοι μουσουλμάνοι εν.
-Εσύ ακούς ποντιακά τραγούδια;

-Εμείς χορεύουμε αδατσά με τη κεμετζέ. 
Απ’ εσάς έρθανε σ’ εμέτερο ντο Ιούνη πολλοί 
α ση Τραπεζούντα.

-Ποια εποχή του χρόνου εσύ είσαι εδώ;
-Εγώ ουκ εν (ποτέ) α φεύγω. Πάντα αδά 

τσα είμαι. Αδάτσικα η δουλειά μ’, ετσικά 
εν. Οχτώ χρόνια είμαστε τσικά 10 ανθρώποι. 
Εγώ το σπίτιν τ’ αΐκα εγώ επήκα. (Στο σπίτι 
τα ηλεκτρικά εγώ τα έκανα.)

-Σχολείο πού πήγες;
-Ση Τραπεζούντα.
-Χιονίζει εδώ; 
-Χιονίζει αδάτσικα πολλά. 
-Πώς φεύγεις από εδώ; 
-Αδάτσικα να φέβω; Πού τσικά να πάω; 

(Από δω να φύγω; Πού να πάω;) Όταν σονίζει 
(χιονίζει), πάω στη Τσάικαρα ση μάνα μου 
στο γίανι (δίπλα). Ο κύρης μου είναι 65, η 
μάνα μου 64. Εμείς τ’ αδάτσικα ούλοι μ’ 
φαΐζουμε τον μιλέτι μ’ (τον λαό, τον κόσμο), 
φαΐζουμε όποιος έρθει. Πάμε σ’ αλλουνούς, 
σ’ αλλουνούς το σπίτι, τρώμε.

-Ξέρεις καλά τη γλώσσα.
-Εδώ λίγο ρωμαίικα ξέρουνε. Εγώ είπα 

ας μαθάνω κι άλλο, και είπα χάσον με, 
επουγαλεύκα. (Είπα ας μάθω κι άλλο, αλλά 
βαρέθηκα.) Εγώ πολλά γλώσσας εξέρω… 
Ρώσικα, Ολλανδικά. Ση Ρούσια ένα χρόνο 
εστάθα. Στον άλλο το χρόνο όταν έρθετε, την 
πόλη να περπατούμε, εγώ πα να ’ρχομαι.

-Για την εκκλησία πόσο μακριά είναι;
-Πάμε ετσί, κλώσκουμες. (Πάμε εκεί να 

γυρίσουμε.) Τον Ιούνη να έρχονστουνε. Εσείς 
τ’ ελάτε επάνω, εγώ μα πολλά δουλείας έχω 
αδατσέ. Σο χρόνο εμέ δίνουν 15 ημέρες άδεια. 
Ολίγο εν. Τα μάτια μου αέτσ’ εφτάν, ναι. Σ’ 
άλλο τον χρόνο το νοθοπόρι (φθινόπωρο) 
μένουμε πα. 

-Θα φέρουμε κι άλλους.
-Α, κι άλλους θα φέρετε;
-Εδώ έχουν έρθει άλλοι Έλληνες;
- Ένας παιδάς  χακίμης έρθεν…
- Εγώ όταν συνάντησα τον Ηλία σην Άθηνα, 

ατσός (αυτός) είπε μας: Εμείς φοβούμες, εσείς 
κάτι εφτέτε μας. (Εμείς φοβούμαστε μήπως 

εσείς κάτι μας κάνετε.) Εμείς μ’ εσάς καμία 
δουλειά ουκ έχουμε. Οι Τούρκοι εσάς τίποτα 
δε φτάνε (δεν κάνουν). Απ’ ατό μη φοβάστε. 
Εγρίξες; (Κατάλαβες;) Εσάς η Αμέρικα κάτι 
φτάει. Τίποτα δε λέει για σας ο Τούρκος. 
Εσείς είστε όσον η Κωνσταντινούπολη, 
εσείς επατέξετε, κρίση έχετε. Μη φοβάστε. 
Εσείς πάντα ελάτε. Πάμε στο παρχάρι μου, 
μένουμε… Εσείς πόσο αδάτσικα είστε; Πότε 
α φεύγετε; 

-Αύριο.
-Πολλά αν είστε θα πάρω άδεια αύριο. 

Ελάτε!

Επιμέλεια – Μεταγλώττιση: Οικογένεια 
κ.κ. Κων/νου & Μαρίας Ξανθοπούλου

59



61

Πριν μερικές μέρες το Σχολείο μας είχε την τιμή να υποδεχτεί την αρμόδια επί της 
επικοινωνίας καθηγήτρια στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Παν/μίου Πελοποννήσου. Οι 
τάξεις του Λυκείου παρακολουθήσαμε με ενδιαφέρον την παρουσίαση που μας έκανε για το 
τμήμα αυτό (αντικείμενο, μαθήματα κλπ.). Εκτός των άλλων, σημαντικό για μας είναι πως το 
τμήμα αυτό λειτουργεί στην πόλη μας. Τελειώνοντας, η ομιλήτρια μας προσκάλεσε ευγενικά 
να επισκεφτούμε και να γνωρίσουμε το Πανεπιστήμιο από κοντά. 

Η ημερήσια επίσκεψή μας στον ιερό Βράχο της Ακρόπολης δεν ήταν μια 
επιπόλαιη περιήγηση. Χάρη στη βαθιά γνώση και την αξιέπαινη προθυμία του 
φιλολόγου κ. Βασ. Βακάλη είχαμε εκεί μια εμπεριστατωμένη ξενάγηση, που 
μας αναβάπτισε στον πολιτισμό των προγόνων μας και στις υψηλές αξίες 
που αυτός γέννησε. Η εκδρομή έκλεισε πολύ ωραία, με τις ιδιαίτερες 
στιγμές που μας χάρισε αυτή τη φορά η σύγχρονη τεχνολογία, καθώς 
ψυχαγωγηθήκαμε σε μια πίστα Cart!

Μαθητές και καθηγητές συμμετείχαμε σε μια διαφορετική θεία Λειτουργία, την Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία, που 
τελείται κάθε χρόνο μόνο την περίοδο της Μ. Τεσσαρακοστής. Επίσης, είχαμε τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε 
προαιρετικά στο μυστήριο της ι. Εξομολόγησης, σε περιβάλλον συγκέντρωσης και ηρεμίας.

Σε μία από τις συναντήσεις τους, τα μέλη της Περιβαλλοντικής Ομάδας χωρίστηκαν σε 
ομάδες και ασχολήθηκαν με την παρουσίαση ενός σύντομου θεατρικού, στο οποίο όμως 
τα κουστούμια και γενικά τα απαραίτητα εξαρτήματα έπρεπε να είναι κατασκευασμένα 
από ανακυκλώσιμο υλικό, το χαρτί. Ήταν μία πολύ όμορφη ιδέα και οι συμμετοχές ήταν 
ευρηματικές: παρουσιάστηκαν στιγμιότυπα σε σουβλατζίδικο και σε κομμωτήριο, στιγμιότυπα 
από ληστεία κλπ. Η δραστηριότητα ήταν πολύ ευχάριστη και όλοι το διασκεδάσαμε. 

Τα Εκπαιδευτήριά μας τιμήθηκαν 

με το Α΄ Βραβείο Ταινίας Μικρού Μήκους

στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό για την Κύπρο

«Δεν ξεχνώ, δημιουργώ, διεκδικώ»

που διοργάνωσαν τα Υπουργεία Παιδείας Ελλάδας & Κύπρου!

Συγχαρητήρια! Πάντα εις ανώτερα!

Οι μαθητές του Λυκείου είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε επίσης την 
ενημέρωση που έκανε για την εταιρία κατασκευής αεροπλάνων Airbus ανώτερο 
στέλεχός της. Ο κ. Γερ. Αντίπας μάς περιέγραψε με συντομία πώς κατασκευάζεται 
ένα αεροπλάνο σε 12 ώρες! Ακόμα, μας έδειξε πώς γίνονται διάφορες δοκιμές, 
προκειμένου να εξετάσουν πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Πολύ 
ενδιαφέρουσα η παρουσίαση, που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης του νομού μας. 

Οι μαθητές της Α’ και της Β΄Γυμνασίουν συμμετεχείχαν χωριστά σε δύο 
καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς, εμπνευσμένους από τα μαθήματα της Ιλιάδας και 
της Οδύσσειας που διδάσκονται αντίστοιχα. Έτσι, η Α΄ Γυμν. διαγωνίστηκε σε 
Διαγωνισμό Κατασκευής της Σχεδίας του Οδυσσέα, με υλικά που θα διέθετε ο 
ίδιος τότε και σύμφωνα με τις ναυπηγικές γνώσεις της εποχής. Μάλιστα, 
στον Διαγωνισμό αυτό συνεκτιμήθηκε και η δυνατότητα καλύτερης 
πλεύσης των σχεδιών, η οποία ελέγχθηκε στη λίμνη του σχολικού μας 
κήπου. Ο Διαγωνισμός της Β΄ Γυμν. ήταν Διαγωνισμός Κατασκευής της 
Ασπίδας του Αχιλλέα ή του μαντηλιού του (από το παράλληλο κείμενο του 
Γ. Κρυστάλλη). Τα έργα των συμμαθητών μας απεικόνιζαν σκηνές από τη 
μάχη και τη φύση και κάποια ήταν πραγματικά εντυπωσιακά.

Στο Σχολείο μας διεξήχθησαν Ρητορικοί Αγώνες! Σ΄ αυτούς κλήθηκαν να επιχειρηματολογήσουν η Α΄ και η Γ΄ Λυκείου και 
να υποστηρίξουν την άποψή τους σχετικά με το θέμα «αν πρέπει να υπάρχουν μαθήματα γενικής παιδείας στο Λύκειο». Και 
οι δύο τάξεις ανταλλάξαμε τις απόψεις μας βάζοντας τα δυνατά μας. Στο τέλος παραδεχτήκαμε τη δεινότητα της Γ΄ Λυκ., που 
κατάφερε να πείσει το ακροατήριο και αποδείχτηκε νικήτρια με την αξία της. 
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Οι Παρατηρητές: Ραφ. Λασπίτης – Βασ. Πανταζοπούλου, Α΄ Λυκ. 
και Μαρ. Μίχα – Δήμ. Αντζουλάτου, Β΄ Γυμν.

Κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα ήταν φέτος η εορταστική εκδήλωση που έκανε το Σχολείο μας για να τιμήσει 

την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης. Αποφασίστηκε η εκδήλωση αυτή να είναι μια εκδήλωση τιμής και μνήμης 

του Αγώνα για ανεξαρτησία των Κυπρίων αδελφών μας, ο οποίος άρχισε την 1η Απριλίου 1955, δηλ. 60 χρόνια πριν. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Κροκίδειο Αίθουσα της Ι. Μ. Κορίνθου και περιλάμβανε το θεατρικό «Ευαγόρας 

Παλληκαρίδης, ο αγωνιστής της λευτεριάς», που πλαισιώθηκε από σχετικές παρουσιάσεις και τραγούδια που απέδωσαν 

με πολύ παλμό και δεξιοτεχνία η σχολική χορωδία και ορχήστρα μας! Ήταν ένα συγκλονιστικό μάθημα ιστορίας γι΄ 

αυτή την ηρωική περίοδο, που δίδαξε και συγκίνησε όλους: εμάς τους ίδιους τους μαθητές αλλά και μικρούς και 

μεγάλους που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και μας τίμησαν με την παρουσία τους στη γεμάτη αίθουσα. Στο 

τέλος της εκδήλωσης προβλήθηκε για πρώτη φορά δημοσίως η ταινία μικρού 

μήκους που ετοίμασαν μαθητές και καθηγητές των Εκπαιδευτηρίων μας 

συμμετέχοντας στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό για την Κύπρο που διοργάνωσαν 

τα Υπουργεία Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου. 

Σ΄ αυτήν προβάλαμε το τραγικό θέμα των αγνοούμενων από την τουρκική 

εισβολή, 41 χρόνια πριν, στην ελληνική μεγαλόνησο. Ευτυχής συγκυρία ήταν 

η ανακοίνωση μόλις την προηγούμενη μέρα ότι η ταινία μας τιμήθηκε με το Α΄ 

Βραβείο του Διαγωνισμού, γεγονός που μας χαροποίησε ιδιαίτερα!

Παλιοί και νέοι κατασκηνωτές συναντηθήκαμε το Σάββατο του Λαζάρου στο ειδυλλιακό τοπίο της ορεινής Κορινθίας. 
Σκαρφαλώνοντας στο κρησφύγετα της Παναγίας Καταφυγιώτισσας, μπαίνοντας στον ξεχωριστό Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου 
Ζάχολης και παίζοντας ομαδικά παιχνίδια στο ξέφωτο του ελατόδασους του Σαραντάπηχου, ξαναζήσαμε κατασκηνωτικές 
στιγμές περιπέτειας και ομαδικότητας. Αλλά και οι κατασκηνώτριες έκαναν τη δική τους εκδρομή στην Ι. Μονή 
Ταξιαρχών Ν. Επιδαύρου. Εκεί γευτήκαμε τη ζεστή φιλοξενία των αδελφών, παίξαμε ομαδικά παιχνίδια, φάγαμε, 
τραγουδήσαμε, συζητήσαμε και γελάσαμε όλες μαζί – ζήσαμε τη φιλία, όπως στις καλές κατασκηνωτικές μας μέρες, 
που τις περιμένουμε ανυπόμονα!

Πρόσφατα η Β΄ Γυμν. απόλαυσε το βραβείο της για την πρωτιά που κατέκτησε στον προηγούμενο Διαγωνισμό Αγ. 
Γραφής: μια ημερήσια εκδρομή στο Βυζαντινό Μουσείο, για να θαυμάσουμε από κοντά τα έργα του κορυφαίου Έλληνα 
ζωγράφου Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, στη συνέχεια στο Πολεμικό Μουσείο, όπου  η θέα των πολεμικών αεροπλάνων 
ικανοποίησε ιδιαίτερα τα αγόρια της τάξης, και τέλος σε μια πίστα Cart, όπου διεξήχθη μάχη με άρματα, ευτυχώς 
αναίμακτη… 

Επίκαιρη παρουσίαση για τα Πάθη και την Ανάσταση του Κυρίου παρακολουθήσαμε την τελευταία μέρα πριν τις διακοπές 
του Πάσχα. Το Σχολείο μάς αποχαιρέτησε προσφέροντας σε όλους από ένα εγκόλπιο Μ. Εβδομάδας με μετάφραση, για να 
έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε πιο συνειδητά τα μεγάλα νοήματα των ημερών. 
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Και από τη θέση αυτή επιθυμούμε να εκφράσουμε την 
ικανοποίησή μας, γιατί κατά την περίοδο προετοιμασίας μας για 
τη συμμετοχή μας στις εξετάσεις του Cambridge για τους Η/Υ η 
Διεύθυνση του Σχολείου μας προχώρησε στην αντικατάσταση των 
υπολογιστών του εργαστηρίου με καινούργιους, πιο σύγχρονους, 
που η χρήση τους διευκολύνει τις προσπάθειές μας. 

Η ανακοίνωση για προσεχή έναρξη του ενδοσχολικού Διαγωνισμού Ιστορίας έχει προκαλέσει πυρετώδεις προετοιμασίες. 
Όλες οι τάξεις προετοιμάζουν τους εκπροσώπους τους, αρχηγούς, βοηθούς και αναπληρωτές, που θα διαγωνιστούν στις 
γνώσεις τους πάνω σε όλες τις ιστορικές περιόδους. Ευχόμαστε καλή προετοιμασία και καλή επιτυχία σε όλους!
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“ΜΑΘΗ
ΤΕΥΟΝ

ΤΑΣ”

κοντά στους

στην Ελλάδα

Αγίους
Ο Απόστολος Παύλος

Ο ΑΓΙΟΣ 
ΕΡΜΕΙΑΣ

Ο ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
Ο ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ

Την 31η Μαΐου η εκκλησία μας μνημονεύει το ένδοξο 
μαρτύριο του Αγίου Ερμεία. Ζώντας σε περίοδο διωγμών, 
υπηρετούσε τον Ρωμαϊκό στρατό στα Κόμανα του Πόντου. 

Η μεταστροφή του στη Χριστιανική Πίστη τον έφερε ενώπιον 
του τοπικού επάρχου Σεβαστιανού, ο οποίος τον προέτρεψε 
να θυσιάσει στους θεούς. Η κατηγορηματική άρνηση του 
Ερμεία έγινε αιτία του αργού και βασανιστικού θανάτου του. 
Αρχικά, του έσπασαν τα σαγόνια, του ξέσχισαν το πρόσωπο 
και του ξερίζωσαν τα δόντια.  Διαπιστώνοντας την αλύγιστη 
πίστη του, συνέχισαν το φοβερό μαρτύριό του ρίχνοντάς 
τον σε πυρωμένο καμίνι, οι φλόγες του οποίου θαυμαστώς 
απέφευγαν να τον αγγίξουν! Εξοργισμένος από το θέαμα ο 
Έπαρχος διέταξε κάποιον μάγο να κατασκευάσει γι΄ αυτόν 
ένα θανατηφόρο δηλητήριο. Ο μάρτυρας, αφού αρνήθηκε 
ξανά την άλογη λατρεία των ειδώλων, σχημάτισε πάνω στο 
δηλητήριο το σημείο του Σταυρού και το ήπιε χωρίς να πάθει 
απολύτως τίποτα! Ο μάγος, που παρακολούθησε το θαυμαστό 
περιστατικό, συγκλονίστηκε τόσο, ώστε ομολόγησε την 
Παντοδυναμία τού Εσταυρωμένου Κυρίου και αποκεφαλίστηκε 
την ίδια στιγμή από τον Έπαρχο. Ωστόσο το μαρτύριο του αγίου 
Ερμεία δεν έπαυσε: Του έβγαλαν τα μάτια και τον σταύρωσαν 
ανάποδα. Τρεις μέρες έμεινε πάνω στο ξύλο, όπου συνέχιζαν 
να τον βασανίζουν. Στο τέλος οι δήμιοι κουράστηκαν και με 
εντολή του Σεβαστιανού τον αποκεφάλισαν. 

Ο πολύαθλος στρατιώτης του Χριστού εντάχθηκε στις 
επουράνιες στρατιές των Αγγέλων και τιμάται αιωνίως.

 Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης καταγόταν από 
τα Ευχάϊτα της Γαλατίας και κατοικούσε στην Ηράκλεια του 
Εύξεινου Πόντου, παραδοσιακό κέντρο ελληνισμού. 

Ήταν στρατιωτικός με άριστη παιδεία και είχε δείξει σε 
πολλές μάχες τη γενναιότητά του, ανεβαίνοντας έτσι στις 
υψηλότερες θέσεις της στρατιωτικής ιεραρχίας. Παράλληλα, 
διατηρούσε τη σεμνότητα και τη σύνεσή του, όπως αρμόζει σε 
κάθε γνήσιο χριστιανό. Το πρότυπο του εύψυχου, εύγλωττου 
-χαρακτηριζόταν και βρυηρρήτορας- και ακλόνητου στο 
φρόνημα άνδρα ως προς την πίστη και τα ιδανικά του είναι 
σημεία άξια θαυμασμού για όλους. Παρά τις προσπάθειες του 
ίδιου του αυτοκράτορα Λικίνιου να τον στρέψει στη λατρεία 
των ειδώλων, εκείνος με τεχνάσματα το απέφευγε. Όταν 
κάποτε του ζητήθηκε επίμονα να προσφέρει θυσίες στους 
θεούς, πήρε στο σπίτι του κάποια είδωλα, τα οποία, αφού τα 
συνέτριψε, μοίρασε τα χρυσά και αργυρά κομμάτια τους στους 
φτωχούς. Η εξυπνάδα με την οποία ο Θεόδωρος χειριζόταν 
την κατάσταση αλλά και η σθεναρή αντίστασή του εξόργισε τον 
Λικίνιο, ο οποίος τελικά διέταξε να τον υποβάλουν σε σκληρά 
μαρτύρια. 

Μέσα απ΄ αυτά τελειώθηκε και έφτασε στη δόξα του 
Λυτρωτή. Η μνήμη του Αγ. Θεοδώρου του Στρατηλάτη 
γιορτάζεται στις 8 Φεβρουαρίου, ενώ στις 8 Ιουνίου η 
Εκκλησία μας τιμά την ανακομιδή των λειψάνων του. 

Επιμέλεια μαθητ. Α.Τ. & Χ.Α., 
Α΄ Λυκείου

Σαν μέσα σ΄ όνειρο γλυκό, αγιόραμα μου εδόθη
– εντός του σώματος, εκτός – δεν μπόρεσα να βρω, 
και σ΄ άλλον κόσμο βρέθηκα, σαν σε μια άλλη όχθη, 
με οδηγό και σύντροφο ένα άγγελο αβρό.

Γλυκά μου μίλησε στ΄ αυτί, που ρίγησ΄ η ψυχή μου. 
Θες να σου δείξω, άκουσα, μέλος τρανό του Ιησού,

έν΄ άγιο που το θωρώ τιμή κι αναψυχή μου
να κάνω λόγο για αυτόν, τον Παύλο της Ταρσού;

Την Εκκλησία ρήμαζε, πριν εύρει τον Χριστό του
κι έπνεε φόνο κι απειλή την κάθε μια στιγμή,
μα λάμψη, όταν φώτισε, τον άδειο εαυτό του,
είδε την κατρακύλα του, στάθηκε με πυγμή.

Στων Μακεδόνων μας τη γη βρέθηκε μ΄ άγια χάρη,
καθώς «διαβάς βοήθησον» άκουσε τη φωνή.
Δεν δείλιασε, δεν δίστασε το βάρος της να άρει
και στους Φιλίππους βρέθηκε την πίστη να δονεί. 

Μα, να, η αποκάλυψη κι η ταραχή συνάμα! 
Τα βήματά του σύρθηκαν στην πόλη Αθηνάς.
Το όραμά του φάνταξε ίδιο Θεού το θάμα:
η πόλη η κατείδωλος, να ΄ναι Χριστού αμνάς!

Αλλίμονο! δεν ένιωσαν τη λογική της πίστης,
με σηκωμένη την οφρύ φύγανε μονομιάς,
«και πάλι θα σ’ ακούσουμε», είπ’ ο δικός τους μύστης,
τύλιξε τον απόστολο σύννεφο μοναξιάς.
Παρηγοριά και βάλσαμο χύθηκε στην καρδιά του,
όταν δειλά προχώρησαν κοντά του ξένοι δυο, 
η Δάμαρις που γίνηκε έν’ από τα παιδιά του
κι ο δικαστής Διονύσιος, π΄ αγάπησε σαν γιο.

Βάσανα πέρασε πολλά, φυλάκιση, ναυάγια,
– ν’απαριθμήσει δεν γροικά ο κάθε νους κτιστός –
μα όλα δόξα τα θωρεί και κλάδους από βάγια,
στίγμα που αφήνει πάνω του ο ίδιος ο Χριστός.

Κει που η δόξα σκέπασε το κουρασμένο σώμα
ήταν στο τέλος το φρικτό, στη Ρώμη την πλατιά.
Το βλέμμα έστρεψε ψηλά, πριν γείρει μες στο χώμα,
κι είδε Χριστού την αγκαλιά, τη θεία Του ματιά.

65
Ο  Π υ ρ σ ό ς
ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

29 Ιουνίου

Ταρσός 
Κιλικίας,
Ι.Ν. Απ. Παύλου



Ιούνιος. Κάθομαι στην αμμουδιά μπροστά στη θάλασσα. Μια παρέα 
νέων παίζει πιο πέρα. Ξαφνικά η μπάλα τους φτάνει στα πόδια μου. 

Μια κοπέλα έρχεται προς το μέρος μου για να την πάρει. Μου ζητάει 
συγνώμη κι εγώ απλώνω το χέρι μου για να της την δώσω. Καθώς 
κοιτάω το πρόσωπό της, σχηματίζεται στο μυαλό μου η μορφή μιας 
παλιάς μου συμμαθήτριας στο Λύκειο. Δεν ήταν από τις καλές μαθητές. 
Γρήγορα συνειδητοποιώ πως είναι αυτή. Αφού της θυμίζω ποια είμαι, 
αγκαλιαζόμαστε και πιάνουμε κουβέντα. 

Ανταλλάσσουμε τις σχολικές μας αναμνήσεις και ύστερα λέμε 
για όσα κάναμε μέσα στα επόμενα χρόνια. Εγώ της αναφέρω με 
περηφάνια πως μετά το σχολείο σπούδασα σε ένα από τα πιο διάσημα 
πανεπιστήμια της Αγγλίας, έκανα μεταπτυχιακά και τώρα έχω μια 
εκπληκτική καριέρα. Όταν τελειώνω με τα δικά μου, παίρνει το λόγο 
εκείνη. 

Μου λέει πως στον τομέα σπουδές και καριέρα δεν ευδοκίμησε. 
Κάνει μια συνηθισμένη δουλειά, όμως νιώθει ευτυχισμένη με τους 
ανθρώπους που έχει κοντά της και που την στηρίζουν στη ζωή της: 
την οικογένεια και τους φίλους της. Μου διηγείται περιστατικά που 
δείχνουν πόση αγάπη και πόση γνησιότητα έχουν οι σχέσεις της μαζί 
τους. Χωρίς να το θέλω, κάνω σύγκριση με τον εαυτό μου. Εγώ κατά 
πόσο έχω αναπτύξει τόσο ζεστές και στέρεες σχέσεις με τους δικούς 
μου; Τι έκανα με τις φιλίες μου; Γιατί δεν φρόντισα να αποκτήσω κάτι 
τόσο σημαντικό; Νιώθω τη γη να φεύγει κάτω από τα πόδια μου. 
Απορροφημένη από τις φιλοδοξίες μου, περιφρόνησα τους ανθρώπους 
γύρω μου. Και με κύκλωσε η μοναξιά… 

Όση ώρα μου μιλούσε ήταν τόσο χαρούμενη! Το πρόσωπό της 
έλαμπε. Ήταν τόσο περήφανη για την οικογένεια και τους φίλους 
της! Είχαμε μιλήσει αρκετή ώρα, όταν τη φώναξε η παρέα της. Λίγο 
πριν φύγει, μου είπε περίπου τα εξής: Πράγματι, αυτά που κατάφερες 
χρειάζονται σκληρή προσπάθεια και πολλή επιμονή. Όμως, σου μιλώ 
από προσωπική εμπειρία: Ούτε ένα χαρτί από αυτά που απόκτησες δεν 
αξίζει όσο μια αληθινή φίλη, όσο ένας άνθρωπος πραγματικά δικός 
σου. Τα πτυχία είναι εφήμερα επιτεύγματα, οι καλοί άνθρωποι είναι 
θεία δώρα. 

Μετά από τη συνομιλία μας ένιωσα πόσο άδεια ήμουν μέσα μου, 
παρόλα τα βραβεία και τα πτυχία μου! Γι΄ αυτή την αποκάλυψη, την 
ευγνωμονώ…

> Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, 

Είμαστε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, δημότες του Δήμου σας. Με αφορμή το θέμα της Τέχνης, με το οποίο ασχοληθήκαμε στο 
μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, θα θέλαμε να σας καταθέσουμε κάποιους προβληματισμούς μας. 

Αρχικά θα θέλαμε να αναφερθούμε στην αρνητική εικόνα που παρουσιάζουν πολλά κτίρια της πόλης μας, τα οποία είναι 
είτε κακοσυντηρημένα, είτε εντελώς παρατημένα από τους ενοίκους τους στο έλεος του χρόνου. Κάποια μάλιστα από αυτά 
είναι παραδοσιακά και είναι κρίμα να μην συντηρούνται, ώστε να λειτουργούν ως κοσμήματα για την πόλη μας. Επίσης, 
παρατηρήσαμε έλλειψη χώρων πρασίνου, που θα λειτουργούν για τους κατοίκους ως πηγή οξυγόνου και αναζωογόνησης, 
απαλλάσσοντάς τους από το άγχος της καθημερινότητας. Ακόμα, σε κάποια σημεία της πόλης δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός. 
Θα θέλαμε, τέλος, να αναφερθούμε και στην ύπαρξη πολλών πινακίδων, οι οποίες είναι τοποθετημένες άναρχα και 
δυσκολεύουν την πληροφόρησή μας.

Όλα αυτά μας προβλημάτισαν ιδιαίτερα. Επιτρέψτε μας, λοιπόν, να σας καταθέσουμε κάποιες προτάσεις μας, ώστε να 
ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα και η ζωή στην πόλη μας να γίνει ομορφότερη. Θα ήταν ευχής έργο να συντηρηθούν 
άμεσα τα παραδοσιακά κτίσματα, έτσι ώστε να αναδειχθεί η πολιτιστική φυσιογνωμία του τόπου μας. Οι νομικές υπηρεσίες 
να ελέγχουν την τοποθέτηση πινακίδων στους δρόμους και να δημιουργηθούν περισσότεροι χώροι αναψυχής. Καλό θα ήταν 
επίσης να φωταγωγηθεί η πόλη μας, ώστε το βράδυ να είναι πιο λειτουργική και όμορφη. 

Θα θέλαμε, κ. Δήμαρχε, να τονίσουμε πως όλες οι παραπάνω σκέψεις μας πηγάζουν από την αγάπη μας για τον τόπο μας 
και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε. 

> Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, 

Περπατώντας στη γειτονιά μας και γενικότερα σε όλο το Κιάτο διαπιστώσαμε πως η πόλη μας όχι μόνο δεν είναι όμορφη 
αισθητικά, αλλά έχει πολλά προβλήματα. 

Όποιος περιηγείται στους δρόμους, στα κτίρια, στα μαγαζιά και στις πλατείες αντικρίζει ένα θέαμα θλιβερό. Παντού 
υπάρχουν λακκούβες και πολλά σκουπίδια. Σχεδόν όλα τα κτίρια είναι σκεπασμένα με γκράφιτι και με απαίσιες ζωγραφιές, 
που ασχημίζουν τον τόπο. Επιπρόσθετα, οι πλατείες δεν έχουν σχεδόν καθόλου πράσινο. Νομίζουμε, τέλος, ότι κάποια 
συντηρημένα νεοκλασικά κτίρια, όπως αυτό του Τσίλερ, που θα στεγάσει τη Δημοτική Πινακοθήκη, θα πρέπει κάποτε να 
λειτουργήσουν. 

Είναι ανάγκη να γίνουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου θα πρέπει να δουλεύουν πιο 
εντατικά. Οι ποινές για τα γκράφιτι που επιβάλλει ο νόμος θα πρέπει να εφαρμοστούν. Το κέντρο της πόλης και άλλοι χώροι 
θα πρέπει να φυτευτούν και να πρασινίσουν. 

Αγαπητέ κ. Δήμαρχε, πιστεύουμε ότι εσείς γνωρίζετε τι θα πρέπει να γίνει για όλα αυτά, ώστε σύντομα να δούμε το Κιάτο 
πιο όμορφο! 

Αξέχαστη συνάντηση με μια 
παλιά συμμαθήτρια

Νικ. Γ. Κοντοσόπουλος, δ. Φ.

Φ. Πούλου, Γ΄ Γυμν.

Με εκτίμηση, 

Λευτ. Κεφαλόπουλος, Γ΄ Γυμν.

Ευχαριστούμε που μας ακούσατε, 

Ασημίνα και Βασιλική Παπαδημητρίου, Γ΄ Γυμν. 

Ἐν Πορτογαλίᾳ
Δὲν πρέπει νὰ ποῦμε σὲ Πορτογάλο 

«ἐσεῖς, ἕνας μεσογειακὸς λαός». Θὰ 
σᾶς ἀπαντήση «ἐμεῖς δὲν εἴμαστε 
μεσογειακοί, δὲν μᾶς βρέχει ἡ 
Μεσόγειος θάλασσα. Εἴμαστε 
Ἀτλάντιοι, μᾶς βρέχει ὁ Ἀτλαντικὸς 
ὠκεανός». 

Δὲν λένε ποτέ οἱ Πορτογάλοι 
«πᾶμε στὴ θάλασσα;». Λένε «πᾶμε 
στόν ὠκεανό;». 

Δὲν ρωτοῦν στὰ πορτογαλικὰ «τί 
ὥρα εἶναι;», ἀλλὰ «τί ὧρες εἶναι;», 
ἀφοῦ μόνον ἡ ὥρα 1 εἶναι σὲ 
ἑνικὸ ἀριθμὸ καὶ ὅλες οἱ ἄλλες σὲ 
πληθυντικὸ (2, 3, 4 κλπ.). 

Ἡ ἑλληνική, ἡ λεττονικὴ καὶ 
ἡ πορτογαλικὴ εἶναι οἱ μόνες 
γλῶσσες τῆς Εὐρώπης στὶς ὁποῖες 
οἱ ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος ἔχουν 
ἀριθμητικὴ ὀνομασία (Δευτέρα, 
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη). Στὰ 
πορτογαλικὰ ἡ Παρασκευὴ λέγεται 
ἁπλῶς Ἕκτη. Στὰ λετονικὰ Ἕκτη 
λέγεται τὸ Σάββατο. 

Ἂν βρεθῆτε στὴν Πορτογαλία 
χωρὶς νὰ ξέρετε πορτογαλικά, μὴν 
στενοχωρηθεῖτε. 

Ἀπευθυνθεῖτε στοὺς Πορτογάλους 
γαλλιστί. Στοὺς τρεῖς ὁ ἕνας μιλεῖ 
γαλλικά, ὑποφερτὰ ἀλλὰ πολλὲς 
φορὲς ἄπταιστα. 
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Μια επιστολή στον Δήμαρχο για τα 
προβλήματα της πόλης μας
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ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΣΚΟΡΠΙΕΣ μικρές 
ειδήσεις στο διαδίκτυο; Για πόση 
ώρα μπορούμε να συγκεντρωθούμε 
σε ένα κείμενο, χωρίς εικόνες, 
γραφήματα, κλικ, βίντεο κ.λπ.; Η 

αδυναμία συγκέντρωσης κατά την 
ανάγνωση ενός βιβλίου μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα της πολύωρης ενασχόλησής μας 
με το διαδίκτυο. «Ξοδεύουμε τόσο πολύ χρόνο κάνοντας 
κλικ και πηδώντας ουσιαστικά από το ένα θέμα στο 
άλλο, ώστε όταν καθόμαστε να διαβάσουμε ένα βιβλίο, 
δυσκολευόμαστε», λέει ο Andrew Dillon, καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο του Τέξας. «Φοβάμαι ότι ο επιφανειακός 
τρόπος που διαβάζουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας 
μάς επηρεάζει στο να μην μπορούμε να διαβάσουμε κάτι 
μακροσκελές και να το επεξεργαστούμε σε βάθος», λέει 
η Marian Wolf, γνωστική νευροεπιστήμονας του Παν/
μίου Tufts. Οι επιστήμονες λένε ότι πρέπει να γίνουν κι 
άλλες έρευνες προκειμένου να κατανοήσουμε πλήρως τον 
αντίκτυπο που έχει η τεχνολογική εποχή στον τρόπο που 
διαβάζει ο εγκέφαλός μας. Τονίζουν όμως ότι μπορούμε να 
εκπαιδεύσουμε το μυαλό μας να ανταποκρίνεται. Για να το 
πετύχουμε αυτό, λένε, πρέπει να μη χάνουμε την επαφή με 
τα βιβλία, αλλά να διαβάζουμε, έστω και μερικές σελίδες, 
τακτικά. Και αργά. Και κυρίως απολαυστικά.

ΠΕΝΤΕ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ First Lego League (FLL)! Πρόκειται για 

την πρώτη ομάδα ρομποτικής που 
αποτελείται αμιγώς από κορίτσια 

Ρομά. Τα κορίτσια, ηλικίας 13-
14 ετών από τον Δενδροπόταμο 
Θεσσαλονίκης, ίδρυσαν την 
ομάδα Connect και πέρασαν 

πολλές δημιουργικές ώρες στο 
Κέντρο Ρομποτικής της Ενορίας 

Δενδροποτάμου. Αν και δεν κατέκτησαν 
μ ι α κορυφαία θέση στην κατάταξη, κέρδισαν 
σίγουρα μια μοναδική εμπειρία και αρκετή αυτοπεποίθηση. 
Το έναυσμα για να ασχοληθούν με τη ρομποτική τους το 
πρόσφερε το μη κερδοσκοπικό σωματείο Δράση για την 
Εκπαίδευση-eduACT, που έχει ως αποστολή να δίνει 
εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε παιδιά λιγότερο ευνοημένων 
κοινωνικών ομάδων. Μέσα απ΄ αυτές τα παιδιά μπορούν 
να ανακαλύψουν δρόμους για να επιτύχουν κάτι υψηλότερο 
από τα συνηθισμένα!

Η ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ στη 
χώρα μας δεν έχει σίγουρα καμιά σχέση με τα δημόσια 
λεωφορεία που έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν πλέον 
στο Σαν Φρανσίσκο! Πρόκειται βέβαια για οικολογικά 
λεωφορεία, που μοιάζουν όμως με καφετέριες πάνω 
σε τροχούς, προσφέρουν σνακ και χυμούς, διαθέτουν 

γραφεία και καναπέδες και 
είναι πλήρως εξοπλισμένα με 
τελευταίες τεχνολογίες: wi-fi και 
εξόδους USB. Η πρώτη γραμμή των 
πολυτελών λεωφορείων εκτείνεται 

από την περιοχή Mαρίνα μέχρι το 
κέντρο της πόλης και λειτουργεί τις 

εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες αιχμής. 
Κάθε λεωφορείο φτάνει στις στάσεις ανά 10-15 λεπτά 
και υπάρχει εφαρμογή που επιτρέπει στους επιβάτες να 
βλέπουν πόσες θέσεις είναι ελεύθερες στο λεωφορείο και 
να κάνουν check in μέσω Bluetooth. Η τιμή για να ταξιδεύει 
κανείς στην αγκαλιά της πολυτέλειας είναι αρκετά υψηλή 
για κάθε μέρα (περίπου 5 ευρώ), όμως υπάρχει μια 
έκπτωση για μαζικές αγορές. Όπως φαντάζεστε, κανείς 
από όσους ανεβαίνουν δεν θέλει να κατέβει…

ΜΙΑ ΖΩΗ ΜΕ ΠΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ  στις 
σύγχρονες μεγαλουπόλεις προωθεί το κίνημα Cittaslow. 
Οι υποστηρικτές του τονίζουν τις πραγματικές αξίες της 
ζωής, τις υγιείς κοινωνικές σχέσεις και τη σχέση του 
ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, μεταξύ των οποίων 
η εργασία δεν είναι κατ’ ανάγκην προτεραιότητα. Το Cit-
taslow επισημαίνει ότι πολύ σημαντικό για την εφαρμογή 
των ιδεών του κινήματος είναι φυσικά οι υποδομές 
που αναπτύσσονται στις πόλεις, όπως π.χ. η δημόσια 
συγκοινωνία. «Δεν υπάρχει αργή πόλη που δεν είναι 
και “έξυπνη”». Η Βαρκελώνη αποφάσισε να φτιάξει για 

τους κατοίκους της μικρά πράσινα 
καταφύγια που τους δελεάζουν να 
κόψουν ταχύτητα και να έρθουν σε 
επαφή με τη φύση. Το Τόκιο προέβη σε 
εθελοντικό blackout ηλεκτροδότησης, 
ώστε να αναγκάσει τους κατοίκους 
του να κοιτάξουν και λίγο τ’ αστέρια, 
αντί να τσεκάρουν τα email τους. Το 

Ντένβερ και η Νέα Υόρκη κατασκεύασαν μικρά οικονομικά 
διαμερίσματα, ώστε οι κάτοικοι να μετακινούνται στην 
εργασία τους με ποδήλατο ή με τα πόδια. Αυτή τη στιγμή 
υπάρχουν 192 πιστοποιημένες Αργές Πόλεις σε όλο τον 
κόσμο, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια παρατηρείται 
αυξανόμενο ενδιαφέρον από μητροπολιτικές πόλεις. 
Επισημαίνεται ωστόσο ότι ο πιο ανθρώπινος τρόπος 
ζωής επιτυγχάνεται και με προσπάθειες που πρέπει να 
κάνουν οι ίδιοι οι πολίτες. Ο καθένας από εμάς πρέπει να 
αναζητήσει τις δικές του απαντήσεις στο βασικό ερώτημα: 
«Πώς μπορούμε να βρούμε ισορροπία σε έναν κόσμο που 
αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ στην ιστορία».

ΓΙΑ ΣΑΣ ΤΟΥΣ ΕΦHΒΟΥΣ
Δελτ ίο Ε ιδήσεων. . .

Ο δικός σας ρεπόρτερ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2015

Ζήσε μοναδ ικές στ ιγμές !

Δήλωσε έγκαιρα συμμετοχή!

των Εκπαιδευτηρίων “Απόστολος Παύλος”

- χαρούμενης ζωής στη φύση

- αληθινής φιλίας
- πλούσιας ψυχαγωγίας

- ομαδικής άθλησης

- δημιουργικής θεατρικής έκφρασης

- πνευματικής ανάτασης

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

23/6 - 2/7 για παιδιά Α΄ σχολ. ηλικίας - Δ΄ δημοτικού
3/7 - 14/7 για αγόρια 11 - 15 ετών

14/7 - 25/7 για κορίτσια 11 - 15 ετών

στη ΒΕΝΙΖΑ ΒΙΛΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Περίοδοι Λειτουργίας:

Ο  Π υ ρ σ ό ς
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       Οι συναντήσεις της Περιβαλλοντικής μας Ομάδας 
είναι όχι μόνο εκπαιδευτικές αλλά και πολύ ευχάριστες και 
διασκεδαστικές. Γι΄ αυτό κάθε φορά περνάμε πολύ ωραία. 
Μαθαίνουμε για τη φύση μέσα από διάφορες δραστηριότητες, 
παιχνίδια, εκδρομές κλπ. 

 Στην προτελευταία μας συνάντηση ήρθαμε σε 
άμεση επαφή με τη φύση, γιατί καλλιεργήσαμε τον κήπο 
μας. Χωριστήκαμε σε ομάδες και κάθε ομάδα ανέλαβε από 
μία συγκεκριμένη εργασία: άλλη έσκαψε και προετοίμασε το 
έδαφος, άλλη φύτεψε, άλλη πότισε, άλλη σκάλισε τα φυτά 
που είχαν ήδη βγει κι άλλη περιποιήθηκε την κομπόστα. Η 
δική μας ομάδα είχε αναλάβει το πότισμα. Δεν είναι βέβαια 
και πολλές οι φορές που έχουμε στη ζωή μας μπει στον κόπο 
να ποτίσουμε. Κοιτώντας αυτή τη φορά τον τρόπο που το 
χώμα ρουφούσε το νερό, συνειδητοποιήσαμε πόσο αναγκαίο 
είναι αυτό στα φυτά, όσο και σε εμάς τους ανθρώπους!

 Στην τελευταία μας συνάντηση αποχαιρετήσαμε 
τον σχολικό μας κήπο με ένα παιχνίδι αναγνώρισης. 
Χωριστήκαμε σε ομάδες και μετά από την περιγραφή ενός 
φυτού, που μας έδινε ο υπεύθυνος, οι εκπρόσωποι των 
ομάδων έτρεχαν να βρουν το φυτό. Στο τέλος έπρεπε να 
μπορούμε να δώσουμε τα χαρακτηριστικά του καθενός. Στο 
δεύτερο παιχνίδι που ακολούθησε χωριστήκαμε σε ζευγάρια. 
Κάθε ζευγάρι πήρε από ένα νερομπάλονο. Σταθήκαμε ο ένας 
απέναντι στον άλλο και με τη σειρά πετούσαμε το μπαλόνι 

στο ζευγάρι μας. Κάθε φορά όμως μετακινούμασταν ένα 
μέτρο πιο πίσω, με αποτέλεσμα η προσπάθειά μας να μην 
πέσει το μπαλόνι να γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Στο τέλος 
βέβαια μουσκευόμασταν από το σκάσιμο των μπαλονιών. 
Ήταν υπέροχα! Στην ίδια συνάντηση όλα τα μέλη της Ομάδας 
πήραμε κάτι από τη σοδειά που εμείς οι ίδιοι είχαμε φυτέψει 
σε προηγούμενες φορές. 

 Πήραμε επίσης με πολλή χαρά ένα δώρο-
ενθύμιο από την Περιβαλλοντική μας Ομάδα: καλοκαιρινές 
μπλούζες με το όνομά μας και εικόνες του ανθισμένου 
κήπου μας! Αυτές θα μας θυμίζουν τις πανέμορφες στιγμές 
που περάσαμε στο Περιβαλλοντικό μας Πρόγραμμα όλο τον 
χρόνο και που σίγουρα θα μας λείψουν…

Περιβαλλοντ ικό Οι τελευταίες 
συναντήσεις μας

1. Τι κοινό έχουν το φαγητό με το ξύλο; 
2. Ποια γράμματα του αλφαβήτου υπάρχουν στο δάχτυλό μας;
3. Πώς λέγεται εκείνη που φωνάζει τους Πέρσες;
4. Τι είναι αυτό που, ενώ πέφτει, δεν χτυπάει και δεν πονάει; 

Ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουν οι ψαράδες με τη βάρκα τους, για να φτάσουν στο σπίτι  τους, 
αφού πρώτα πιάσουν και  τα πέντε ψάρια;Προσοχή! Δεν πρέπει να περάσουν για δεύτερη φορά από το 
ίδιο μέρος!

Βρείτε  τη  φράση  που  κρύβεται,  συνδυάζοντας  γράμματα  και  
εικόνες,χωρίς να λάβετε υπόψη σας τη σωστή ορθογραφία και τον τονισμό.

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΑ1) Οι  χαρακτηρισμοί  όμορφη/δύσκολη  και  εύκολη/κακόηχη  γλώσσα  δεν  είναι επιστημονικοί. Έχουν υποκειμενικό, όχι αντικειμενικό χαρακτήρα.2) Ότι  οι λέξεις 

τονίζονται στη λήγουσα.3) L’italiano si legge come si scrive. Δηλαδή: η ιταλική διαβάζεται όπως γράφεται.4) Ότι γράφεται με κεφαλαίο το αρχικό γράμμα όλων των ουσιαστικών, όχι 

μόνο των κυρίων ονομάτων.5) Δεν υπάρχει στα αγγλικά γραμματικό γένος (αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο) παρά μόνο στις  αντωνυμίες  και  σε  πολύ  λίγα  ουσιαστικά.  Άλλως  τε  το  

οριστικό  άρθρο στα αγγλικά είναι the για όλα τα ονόματα.6) Στα αγγλικά το εγώ (I), στα ολλανδικά το εσείς (U), στα ισπανικά το εσείς (Usted). 

ΛΑΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑ Η ΛΑΜΠΡΗ, Η ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΜΑΣ

ΣΩΣΤΟ Ή ΛΑΘΟΣ; Σωστά είναι το τρίτο, το τέταρτο, το έκτο και το έβδομο. 

1) Ποιες ευρωπαϊκές γλώσσες έχουν τον φθόγγο θ;2) Σε ποια ευρωπαϊκή γλώσσα η χώρα μας λέγεται Ελλάς και όχι Γραικία(Grèce, Greece, Grecia κλπ.); 3)  Ποιο είναι  το κυριότερο χαρακτηριστικό της γραφής της ισπανικήςγλώσσας; 
4) Ποιες γλώσσες της ηπείρου μας έχουν ρινο-στοματικά φωνήεντα; 

ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΑ

REBUS

Λύσεις Προηγούμενου τεύχους
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