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Παραδώσου στην αγάπη Του

Με τους μαθητές μας 

Ο κύριός μας, ενώνοντας από την 
ώρα της σύλληψής Του την θεότητά 
Του με την ανθρώπινη φύση μας, τί-
μησε με μοναδικό τρόπο την παιδική 
ηλικία, βιώνοντας σε όλο το φάσμα 
της την απλότητα και την αγνότητα 
της ηλικίας αυτής. Την έζησε και την 
αγάπησε τόσο, ώστε δεν είναι λίγες οι 
φορές που κάλεσε παιδιά κοντά Του 
και τα έκλεισε στοργικά στη θεανθρώ-
πινη αγκαλιά Του, αναδεικνύοντας 
την παιδικότητα ως προϋπόθεση για 
την ασφαλή είσοδό μας στη βασιλεία 
Του. Η εμπιστοσύνη των παιδιών και 
η άδολη και ολοκληρωτική παράδοσή 
τους στη θεϊκή αγάπη, καθώς και στην 
αγάπη όσων έχουν ταχθεί να τα υπη-
ρετούν (γονέων, παιδαγωγών κ.τ.ο.), 
είναι άφθαστο υπόδειγμα για τη σχέση 
όλων μας με τον Θεό.

Την αγάπη του κυρίου προς τα 
παιδιά υπογραμμίζει εξάλλου και η 
προτροπή Του διά στόματος Παύλου 

του Αποστόλου προς τους γονείς και 
παιδαγωγούς να τα ανατρέφουν «εν 
παιδεία και νουθεσία κυρίου». Χα-
ρακτηριστική περίπτωση κατά Θεόν 
ανατροφής τέκνου είναι εκείνη του 
Αγ. ιγνατίου του Θεοφόρου. ςύμφωνα 
με την παράδοση, η μητέρα του φαίνε-
ται ότι σύχναζε και παρακολουθούσε 
μαζί με το παιδί της την διδασκαλία 
του κυρίου. κάποια μέρα αξιώθηκε 
να δει τον μικρό της γιο στην αγκαλιά 
του μεγάλου Διδασκάλου. Άκουσε μά-
λιστα να τον παρουσιάζει ως πρότυπο 
παιδικής αθωότητας, αφού όλοι τον 
είδαν να αφήνεται αβίαστα στον κύ-
ριο της μεταμόρφωσης και της καλής 
αλλοίωσης. 



και δεν άργησε η αλλοίωση αυτή να 
διαποτίσει την παιδική ψυχή του ιγνα-
τίου, ο οποίος στο εξής αφιέρωσε ολό-
κληρη τη ζωή του στην υπηρεσία του 
κυρίου του. Αξιώθηκε να γίνει επίσκο-
πος της έκκλησίας της Αντιόχειας. Δι-
απρύσιος κήρυκας του ονόματός Του. 
κυρίως όμως αναδείχθηκε θεοφόρος 
μάρτυρας της χριστιανικής πίστεως 
μέχρι τη δύση της ζωής του. Ζούσε όχι 
αυτός, αλλά μέσα του ο ίδιος ο Χρι-
στός. και θέλησε να Τον κρατήσει αδι-
απραγμάτευτα μέχρι τα τέλη της ζωής 
του, θυσιάζοντας οτιδήποτε άλλο 
πρόσκαιρο, για να κερδίσει έκείνον, 
τον αιώνιο και παντοτινό. 

Τόσο πολύ αγάπησε τον Χριστό, 
ώστε πορευόμενος προς το μαρτύριό 
του ενίσχυε την πίστη των συγχρόνων 
του χριστιανών με τα φλογερά του 
κηρύγματα και τις επιστολές του. Το 
πλέον όμως θαυμαστό είναι το γεγο-
νός ότι εκλιπαρούσε τους χριστιανούς 
της ρώμης με επιστολή του να μη με-
σολαβήσουν για κανένα λόγο για τη 
ματαίωση του μαρτυρίου του. κι αυτό, 
για να μην, τυχόν, του στερήσουν την 
ευκαιρία άμεσης μετοχής στην αιώνια 
και αληθινή ζωή. 

Θαυμάστε, φίλοι μου, τι απαράμιλ-
λες εμπειρίες και τι πόθους σμιλεύ-
ει στις ψυχές η κατά Θεόν μόρφωση, 
όταν ο άνθρωπος από παιδί ακόμα πα-
ραδίδεται ολοκληρωτικά σ΄ αυτήν. 

Καλόν αγώνα!

Θεία νύχτα
Απόψε σκέπασε τη γη

κάποια παράξενη σιγή…
τι να συμβαίνει;

Θαρρείς πως τούτη τη βραδιά
η κάθε ανθρώπινη καρδιά

κάτι προσμένει…

Κοίτα τα δέντρα τα γυμνά!
Φαίνονται τόσο ταπεινά 

κι όλα τ΄ αστέρια 
φέγγουν ψηλά στον ουρανό

τον καθαρό και φωτεινό 
σαν αγιοκέρια…

Απόψε είν΄ όλα χαρωπά!
Χαρούμενα η καρδιά χτυπά

πάνω απ΄ τον πόνο. 
Με της ελπίδας τα φτερά 
θα ΄ρθει σε λίγο η χαρά 

να στήσει θρόνο…

Όλα δεμένα στοργικά,
αγκαλιασμένα αδελφικά

μες στη γαλήνη,
προσμένουν τη γλυκιά στιγμή

που την κακία θε να πνίξει
η καλοσύνη…

Θεέ μου! Τι θαύμα αληθινό!
Κάθε Σου πλάσμα ζωντανό 

θα συλλογιέται
πως τη βραδιάν αυτή, σεμνά,

αθόρυβα και ταπεινά 
ο Λυτρωτής γεννιέται…

                              Ντίνα ΠαπασταύρουΟ Πυρσός
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ΜΑΘΗΤΕΥΟΝΤΑΣ
κοντά στους Αγίους

Τα χρόνια που βασίλευε ο αυτοκράτορας 
Δέκιος ζούσε στα μύρα της Λυκίας ένας 
απλοϊκός βοσκός που αποδείχθηκε μέγας 
αθλητής του Χριστού. Όταν κάποτε μαθεύ-
τηκε ότι κάποιος επιφανής άνδρας της πό-
λης, ο Διοσκορίδης, έγινε Χριστιανός, ο Θε-
μιστοκλής τον φυγάδεψε εκεί όπου έβοσκε 
τα πρόβατά του. κάποια μέρα τον βρήκαν 
οι στρατιώτες του Δεκίου και τον ρώτησαν 
για τον Διοσκορίδη. Αυτός με την απάντη-
σή του προστάτεψε μεν τον αδελφό του, 
όχι όμως και τον εαυτό του, αφού αποκά-
λυψε τη χριστιανική του ιδιότητα. Αμέσως 
επακολούθησαν βασανιστήρια, τα οποία ο 
μάρτυς υπέμεινε με καρτερία και με συνε-
χείς δοξολογίες, όπως άλλοτε ο Δαβίδ. Η 
χαρούμενη όψη του κατά τις ώρες του μαρ-
τυρίου εξόργισε τον ηγεμόνα, ο οποίος διέ-
ταξε να τον κατεβάσουν από το ξύλο όπου 
τον είχαν κρεμάσει και να σύρουν το σώμα 
του σε αγκαθωτούς θάμνους. Ο μάρτυρας 
λόγω της συνεχούς αιμορραγίας δεν άντεξε 
και παρέδωσε το πνεύμα του στον Αρχιποί-
μενα Χριστό. Οι Χριστιανοί μετά το ένδο-
ξο μαρτύριό του φύτεψαν πάνω στον τάφο 
του τη γκλίτσα του. Αυτή ρίζωσε και έγινε 
μια τρανή αμυγδαλιά που σε όσους έτρωγαν 
τους καρπούς της χάριζε την ίαση από τις 
ασθένειες που τους μάστιζαν. Η μνήμη του 
Αγίου μάρτυρα Θεμιστοκλή τιμάται στις 
21 Δεκεμβρίου -λίγες μέρες πριν τη Γέννη-
ση του Χριστού μας- θυμίζοντάς μας τους 
«αγραυλούντες ποιμένες», που υπήρξαν οι 
πρώτοι που έσπευσαν να προσκυνήσουν τον 
τεχθέντα κύριο.

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ςτις 26 Νοεμβρίου η έκκλησία μας εορ-
τάζει τη μνήμη ενός ξεχωριστού οσίου, του 
Οσίου ςτυλιανού του Παφλαγόνος. Ο Όσι-
ος ςτυλιανός γεννήθηκε στην Παφλαγονία 
της μ. Ασίας από ευσεβείς και πλούσιους 
γονείς. Ανατράφηκε χριστιανικά και ζούσε 
με σεμνότητα και σωφροσύνη, αρνούμε-
νος τις σαρκικές επιθυμίες. ςε μικρή ηλικία, 
αφού έχασε τους γονείς του, μοίρασε την 
περιουσία του στους φτωχούς και αφοσιώ-
θηκε στον Θεό παίρνοντας την απόφαση να 
γίνει μοναχός. ςτη συνέχεια, φλεγόμενος 
να ασκηθεί μόνος του, άφησε το κοινόβιο 
και αποσύρθηκε σε κάποια σπηλιά βουνού, 
όπου άγγελος σταλμένος από τον Ουράνιο 
Πατέρα τού πήγαινε φαγητό. μαθαίνοντας 
τους ασκητικούς αγώνες του βίου του οι άν-
θρωποι τον επισκέπτονταν συνεχώς για να 
βρουν ανακούφιση από τους πόνους τους. 
κυρίως όμως τον Όσιο ςτυλιανό τον συγκι-
νούσαν τα παιδιά, τα οποία πήγαιναν οι μη-
τέρες τους σε αυτόν για να τα θεραπεύσει, 
γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως άγρυπνος 
φύλακας και προστάτης όλων των παιδιών 
ανεξαρτήτως ηλικίας. Τα χρόνια περνούσαν 
και η επίγεια ζωή του τελείωνε, όπως του 
ανήγγειλε ο κύριος. Έτσι, κοιμήθηκε ειρηνι-
κά παραδίδοντας το πνεύμα του στον Πατέ-
ρα όλων και πλέον στέκει δίπλα του και υπε-
ρασπίζεται και προστατεύει τα παιδιά που 
χρειάζονται τη βοήθειά του.

Χρ. Ανυφαντή & Αδ. Τσουρουφλή, Γ΄ Λυκείου 

Ο ΟΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ο ΠΑΦΛΑΓΩΝ

Ο Πυρσός
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Η ψυχή της Ελλάδας στην καρδιά της Ρωσίας

μια εκδρομή κρίνεται ως επιτυχημένη 
από τις δυνατές στιγμές και τις συγκινή-
σεις που προσφέρει στους συμμετέχοντες. 
Ένα δάκρυ που θα κυλήσει, ένα ρίγος συ-
γκίνησης που θα διατρέξει τη ραχοκοκα-
λιά, μια ψυχική ανάταση μπροστά σε ένα 
θέαμα ή άκουσμα είναι οι μικρές λεπτομέ-
ρειες που κάνουν κάποιον να θυμάται μία 
επίσκεψη σε έναν τόπο για πάντα. Τέτοια 
γεγονότα είχαν την ευκαιρία να ζήσουν 
όλοι όσοι είχαν την τύχη να πάρουν μέ-
ρος στην εκπαιδευτική πενθήμερη εκ-
δρομή των Εκπαιδευτηρίων «Απόστο-
λος Παύλος» τον Νοέμβριο στη Μόσχα.

Αφορμή για την εκδρομή στάθηκε το 
γεγονός πως η χρονιά που διανύουμε 
έχει ανακηρυχθεί ως «Έτος Ελλάδας-
Ρωσίας». Έτσι, δε θα γινόταν παρά να 
έχουν κεντρική θέση στο οδοιπορικό μας 
στη ρωσική πρωτεύουσα ιστορικές φυ-
σιογνωμίες που συνέδεσαν με τον τρόπο 
τους τα δύο έθνη. Ο λόγος για τους αν-
θρώπους εκείνους που στα δύσκολα για 
τον έλληνισμό χρόνια έζησαν στη ρωσία, 
προσφέροντας κάθε ικμάδα των σωμα-
τικών και πνευματικών τους δυνάμεων, 
ώστε να βοηθήσουν τους Έλληνες. Τους 
ανθρώπους που το έλληνικό κράτος 
ανακήρυξε έθνικούς έυεργέτες για την 
ασύλληπτη προσφορά τους στο έλληνι-
κό γένος.

Η επίσκεψη στους τάφους των αδελ-
φών Ζωσιμά, της οικογένειας Μπούμπα 
και άλλων ευεργετών που βρίσκονται 
θαμμένοι στη Μόσχα αποτέλεσε μια από 
τις κορυφαίες στιγμές της εκδρομής. Το 
«Χριστός Ανέστη», ο έθνικός Ύμνος και 
ένα λουλούδι στους τάφους τους ήταν ο 
ελάχιστος φόρος τιμής προς αυτούς.

Η συγκίνηση απ’ την επίσκεψη αυτή 
ήταν έκδηλη σε όλους τους εκδρομείς, 
όμως υπήρχε και συνέχεια. Στο δημόσιο 

σχολείο «551 Όλυμπος» οι Ρώσοι μαθη-
τές, μαζί με τους μαθητές των Εκπαιδευ-
τηρίων «Απόστολος Παύλος» αλλά και 
τους μαθητές του Ελληνικού Σχολείου 
Μόσχας  και εκείνους του Σχολείου της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας, συνδιοργάνω-
σαν γιορτή υπό τον συντονισμό και την 
καθοδήγηση της κ. Ναταλίας Νικολάου, 
καθηγήτριας Ελληνικής Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου Λομονόσοφ.

Οι ρώσοι μαθητές τίμησαν με την προ-
σπάθειά τους την ελληνική γλώσσα, πα-
ρουσιάζοντας ποιήματα και τραγούδια 
στα ελληνικά, συγκινώντας ιδιαιτέρως 

όλους τους παρευρισκόμενους. 
Οι μαθητές των έκπαιδευτηρίων μας επέ-
λεξαν να τιμήσουν και πάλι τους Έλληνες 
ευεργέτες στο πρόσωπο ενός από αυτούς, 
του Ζώη καπλάνη.

Ο Ζώης καπλάνης, ο «Πικροζώης», 
όπως τον αποκαλούσαν, που η προσφορά 
του στον άνθρωπο τον μετέβαλε σε «Γλυ-
κοζώη», γεννήθηκε στα μισά περίπου του 
18ου αιώνα στο χωριό Γραμμένο των ιω-
αννίνων. Η ζωή του κατά τα παιδικά του 
χρόνια ήταν πολύ δύσκολη και σκληρή, 
γεμάτη από στερήσεις. Όμως η Θεία Πρό-
νοια τον συνέδεσε με τον έμπορο Πανα-

Ο Πυρσός
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γιώτη Χατζηνίκου και ο καπλάνης, με την 
εργατικότητά του και την τιμιότητά  του, 
γρήγορα κατάφερε να αναδειχθεί κοινω-
νικά, επαγγελματικά και οικονομικά και 

να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του μέχρι 
τη μόσχα, όπου εγκαταστάθηκε μόνιμα.

 Οι επιτυχίες του όμως και ο μεγάλος 
πλούτος που απέκτησε δεν τον έφθειραν. 
Έζησε λιτή και θεοσεβή ζωή, της οποίας 
χαρακτηριστικό ήταν πάντα η φιλανθρω-
πία και η ωφέλεια της πατρίδας του, η 
οποία βρισκόταν υπό Τουρκική κατοχή. 
ςυνέβαλε τα μέγιστα για την απελευθέ-
ρωσή της. Πέθανε στις 20 Δεκεμβρίου 
του 1806 στη μόσχα.

Ανάμεσα στις πολλές ευεργεσίες του 
και πράξεις φιλανθρωπίας που πραγμα-
τοποίησε ξεχωρίζουν η δημιουργία της 
«καπλανείου ςχολής» στα ιωάννινα, η 
ανοικοδόμηση και η συντήρηση σχολείου 
στο χωριό του, το Γραμμένο, η προικοδό-
τηση των φτωχών κοριτσιών των ιωαν-
νίνων, η οικονομική ενίσχυση του Νοσο-
κομείου των ιωαννίνων, η συντήρηση της 
μαρουτσαίας ςχολής στα ιωάννινα, η οι-
κονομική ενίσχυση του Αυτοκρατορικού 
Ορφανοτροφείου μόσχας και του πτω-
χοκομείου στη Νίζνα και η επιδότηση της 
Αθωνιάδας και της Πατμιάδας ςχολής.

Αυτόν τον άνθρωπο τίμησαν οι μαθη-
τές του σχολείου μας με την παρουσία-
ση ενός λιτού αλλά μεστού θεατρικού 
έργου, που με μεγάλη χαρά και προ-
θυμία παραχώρησε η δημιουργός του 
κ. Μαρούλα Παπαευσταθίου-Τσάγκα. 

Παρουσίασαν με τον πιο εύγλωττο τρό-
πο πώς ένας άνθρωπος, υποβαθμίζοντας 
εντελώς τις επιθυμίες του και την προ-
σωπική του άνεση, μπορεί με την εργα-
τικότητα, την τιμιότητα, την εγκράτεια 
και την ανιδιοτέλειά του να υπηρετήσει 
την πατρίδα του, και ταυτόχρονα να συμ-
βάλει στη συναδέλφωση δύο ιστορικών 
εθνών. Η θεατρική παράσταση πλαισιώ-
θηκε από ποίημα στα ελληνικά αλλά και 
στα ρωσικά προς τιμήν των ξενιστών.

Η συναισθηματική ευφορία όλων όσοι 
βρέθηκαν εκείνη τη μέρα στο «551 Όλυ-
μπος» ήταν ενδεικτική της ψυχικής ανά-
τασης στην οποία οδήγησαν όλα τα βιώ-
ματα της ημέρας εκείνης.

Το οδοιπορικό στη Μόσχα συνεχί-
στηκε. Τα μνημεία και τα αξιοθέατα συ-
νεπήραν όλους με την ομορφιά και τη 
μεγαλοπρέπειά τους. Η ανάμνηση όμως 
των ταπεινών ανθρώπων που έζησαν και 
κοιμήθηκαν, διατηρώντας την ταπεινο-
φροσύνη τους, προσφέροντας όμως τη 
μεγαλειώδη ελληνική ψυχή τους στην 
Ελλάδα αλλά και στον ρωσικό λαό, θα 
μείνει ανεξίτηλα  χαραγμένη στην καρ-
διά όλων.  

                                       
Γιώργος Αγγουράς, Φιλόλογος
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ςτα μέσα περίπου του Νοεμβρίου 
πενήντα δύο μαθητές και καθη-
γητές των έκπαιδευτηρίων μας 
βρεθήκαμε για τέσσερις μέρες στη 

μόσχα. Η ρωσική πρωτεύουσα μας περίμενε 
στολισμένη στα λευκά και πανέμορφη: όπου 
κι αν στρέφαμε τη ματιά μας βλέπαμε μεγα-
λειώδη κτήρια, επιβλητικές εκκλησίες, πανέ-
μορφα τοπία και τον ποταμό μόσχοβα να 
κυλά τα νερά του στιβαρά. 

Αναχωρώντας το πρωί της πρώτης μέρας 
της εκδρομής μας από το ξενοδοχείο πρώτος 
μας προορισμός ήταν η μονή Ντανσκόι. έκεί 
προσκυνήσαμε τα λείψανα του Αγίου Τύχω-
νος, η μνήμη του οποίου εορταζόταν κατά 
ευτυχή συγκυρία εκείνη τη μέρα, και κατόπιν μας άρχισαν να γίνονται όλο και πιο όμορ-

φες, όλο και πιο έντονες. μας έγινε η τιμή 
να επισκεφτούμε το ςχολείο «551 Όλυμπος», 
ένα από τα δημόσια σχολεία της χώρας, στο 
οποίο οι μαθητές επιλέγουν να διδάσκονται 
τα ελληνικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα. έκεί, 
εκτός από τους μαθητές του σχολείου αυτού 
μας περίμεναν και οι μαθητές του έλληνικού 
ςχολείου μόσχας, καθώς και εκείνοι του 
Ορθόδοξου κλασσικού Γυμνασίου μόσχας, 
με επικεφαλής την κ. Ναταλία Νικολάου, 
καθηγήτρια έλληνικής Γλώσσας του Παν/
μίου Λομονόσοφ, τον κ. βασίλη ςρμπακόβ, 
δάσκαλο έλληνικών και καθηγητή ιστορίας 
και τους άλλους εκπαιδευτικούς τους. Αυτό 
που είδαμε δεν το περιμέναμε με τίποτα! Τα 
παιδιά, ντυμένα με ελληνικές φορεσιές, μας 
απήγγειλαν ελληνικά ποιήματα, μας τραγού-
δησαν ελληνικά τραγούδια και μας χόρεψαν 
συρτάκι! μας έδειξαν απτά την βαθιά αγάπη 

Νοέμβριος 2016 Οδοιπορικό
στηΜόσχα!
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Η είσοδος του σχολείου «Όλυμπος» τιμά την ελληνορωσική φιλία.

Μπροστά στους τάφους των Ελλήνων ευεργετών

Στην αίθουσα τελετών 
του σχολείου «Όλυμπος» 

ξεναγηθήκαμε στους εξωτερικούς χώρους 
από τον μοναχό Παΐσιο. ςτη συνέχεια προ-
σκυνήσαμε τους τάφους των επιφανών έλ-
λήνων ευεργετών που είναι ενταφιασμένοι 
στον κήπο της μονής και τελέσαμε τρισάγιο 
εις μνήμην τους. μορφές όπως ο Ζώης κα-
πλάνης, οι αδελφοί Ζωσιμάδες, μπούμπα 
κ.ά. κατάφεραν με την εργατικότητα, την τι-
μιότητα και την αξιοσύνη τους να προοδεύ-
σουν σε δύσκολους καιρούς και ευεργέτησαν 
πολλαπλώς την πατρίδα τους αλλά και τη 
χώρα που τους φιλοξένησε.  

Πρώτη μέρα στη μόσχα και οι εντυπώσεις 
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που τρέφουν για την έλλάδα και τον πολι-
τισμό της, μας συγκίνησαν και μας δίδαξαν! 
έμείς, με τη σειρά μας, τους παρουσιάσα-
με το θεατρικό έργο «Ζώης καπλάνης» της 
κ. μαρούλας Παπαευσταθίου-Τσάγκα, ένα 
θεατρικό αφιερωμένο στη ζωή και το έργο 
του Έλληνα εθνικού ευεργέτη που έζησε και 
έδρασε στη μόσχα, προσφέροντας πολύτιμη 
βοήθεια στον ελληνικό αλλά και στον ρωσι-
κό λαό. μετά τη λήξη του θεατρικού μάς πε-
ρίμενε μία άλλη έκπληξη: οι ρώσοι μαθητές 
μάς δώρισαν καλλιτεχνικότατες χειροποίητες 
κάρτες που είχαν φτιάξει για τον καθένα από 
μας με τα αρχικά των ονομάτων μας! Όσα 
ζήσαμε στο σχολείο αυτό ήταν πραγματικά 
υπέροχα! ςυγχαίρουμε τη Διεύθυνση, τους 

Ανάκτορο Αικατερίνης Β΄

Κόκκινη Πλατεία, Μόσχα

Ναός Αγ. Βασιλείου, Κόκκινη Πλατεία

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και τους ευ-
χαριστούμε από την καρδιά μας!

κατόπιν επισκεφτήκαμε την εξοχική κα-
τοικία της Αικατερίνης της β΄, που βρίσκεται 
μέσα σε ένα υπέροχο πάρκο. Παρόλη τη με-
γαλοπρέπεια του ανακτόρου και του χώρου, 
η αυτοκράτειρα ποτέ δεν κατάφερε να κατοι-
κήσει εκεί. ςτη σημερινή εποχή αξιοποιείται 
ως πλατό για κινηματογραφικές ταινίες που 
παρουσιάζουν την παλιά εκείνη εποχή. 

Την δεύτερη μέρα επισκεφτήκαμε το κέ-
ντρο διοίκησης όλης της ρωσίας, το κρεμλί-
νο. Αφού περπατήσαμε στους χιονισμένους 

δρόμους της κόκκινης Πλατείας και περά-
σαμε τον απαραίτητο έλεγχο, αντικρίσαμε 
τον επιβλητικό πύργο της Αγίας Τριάδας, 
που υψώνεται στην είσοδο. Αμέσως φάνηκαν 
πίσω του τρία κτήρια: το κτήριο συνεδριάσε-
ων της Γερουσίας, που σε ειδικές περιπτώσεις 
χρησιμοποιείται και ως αίθουσα εκδηλώσεων, 
το οπλοστάσιο της ρωσικής πρωτεύουσας 
και το προεδρικό μέγαρο, που λειτουργεί ως 
επίσημη κατοικία του Προέδρου της ρωσίας 
και τόπος συναντήσεων και διπλωματικών 
διαβουλεύσεων. Προχωρήσαμε στο τσάρο-
κανόνι, σύμβολο της επιτυχίας της μόσχας, 
καθώς με τη βοήθειά του σημειώθηκαν πολ-
λές νίκες, αλλά και την τσαρίνα-καμπάνα, 
σύμβολο αντίστοιχα της αποτυχίας της, 
αφού, οι ρώσοι, προσθέτοντας στο καλλιτέ-
χνημα αυτό βάρος, ώστε να φτάσει τους 200 
τόνους, δεν πέτυχαν παρά να το κάνουν να 
σπάσει. Αυτό που μας προκάλεσε, ανάμεσα 
στα άλλα, έκπληξη κατά την περιδιάβασή 
μας ήταν το απίστευτο γεγονός πως το αρ-
χιτεκτονικό σύνολο του κρεμλίνου περιλαμ-
βάνει πέντε χωριστούς υπέροχους ναούς: τον 
καθεδρικό ναό της Θεοτόκου, τον ναό του 
Αρχαγγέλου και του έυαγγελισμού της Θεο-
τόκου και τον ναό της κατάθεσης της Τιμίας 
έσθήτας. Αφού παρακολουθήσαμε μια μα-
κρά αλλά πολύ ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο 
κρεμλίνο, θαυμάσαμε τον πανέμορφο ναό 
του Αγίου βασιλείου με τους διαφορετικούς 
μεταξύ τους καλλιτεχνικούς τρούλους του. 
Περιδιαβήκαμε την κόκκινη Πλατεία και κα-
τευθυνθήκαμε στο μουσείο αρχαίας ρωσικής 
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Τέχνης, όπου απολαύσαμε τα έργα του κορυ-
φαίου αγιογράφου Αντρέι ρουμπλιόφ. Τέλος, 
είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στο 
εμπορικό κέντρο της πόλης.

Αργότερα, από τον καθεδρικό Ναό της 
μόσχας, που είναι ένα πραγματικό στολίδι, 
αφιερωμένο στον ςωτήρα Χριστό, θαυμά-
σαμε μια μεγαλειώδη θέα της πόλης. Ο συ-
γκεκριμένος ναός βρίσκεται στις όχθες του 
ποταμού μόσχοβα και κοντά στην κόκκι-
νη Πλατεία. Υπήρξε ο ψηλότερος ναός του 
κόσμου. κτήτοράς του θεωρείται ο Τσάρος 
Αλέξανδρος, ο οποίος ήθελε να χτίσει μεγά-
λο ναό προς τιμήν του ςωτήρος Χριστού ως 
ευχαριστία για την αποχώρηση των γαλλι-
κών στρατευμάτων του Ναπολέοντα από τη 
μόσχα στις 25 Δεκεμβρίου 1812. μετά τη 
ςοβιετική έπανάσταση ο ςτάλιν τοποθέτησε 
εκρηκτικά και τον κατέστρεψε, γιατί θεώρη-
σε πως το σημείο όπου ήταν κτισμένος ήταν 
ιδανικό για την ανέγερση του παλατιού των 
σοβιέτ. Τον Φεβρουάριο του 1990 η ρωσική 
Ορθόδοξη έκκλησία άρχισε την ανοικοδό-
μηση ενός πιστού αντιγράφου της παλαιάς 
εκκλησίας, η οποία ολοκληρώθηκε τον Αύ-
γουστο του 2000. Ο ναός είναι σήμερα εκ-
θαμβωτικός!

ςτη συνέχεια επισκεφτήκαμε την πρυτα-
νεία του Πανεπιστημίου της μόσχας (το 

Ο καθεδρικός ι. Ναός του Σωτήρος Χριστού

Στην τράπεζα της Θεολογικής

Ακαδημίας Αγ. Σεργίου

Μνημείο του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου

Μπροστά στο Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ

αντίστοιχο των Προπυλαίων του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών). έκεί βρίσκονται οι έδρες όλων 
των πανεπιστημιακών κλάδων της πόλης.

Ακόμη, επισκεφτήκαμε το επιβλητικό τε-
ράστιο Πάρκο της Νίκης που είναι αφιερωμέ-
νο στη μεγάλη νίκη του σοβιετικού λαού στον 
μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο (1941-1945), 
όπως ονομάζουν οι ρώσοι τον β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Το πάρκο ολοκληρώθηκε το 1995, 
οπότε εορτάστηκε η επέτειος των 50 χρόνων 
από τη λήξη του πολέμου. μια κεντρική λε-
ωφόρος με κρήνες οδηγεί στο κεντρικό μνη-
μείο της νίκης, έναν οβελίσκο ύψους 142 μέ-
τρων, με την αρχαιοελληνική θεά Νίκη στην 
κορυφή του. Πίσω από το μνημείο βρίσκεται 
το θολωτό, ημικυκλικό μουσείο του μεγά-
λου Πολέμου.

Την επόμενη μέρα επισκεφθήκαμε την ονο-
μαστή Λάβρα του Αγίου ςεργίου του ραντο-
νέζ, που αποτελεί το κέντρο της ρωσικής ορ-
θοδοξίας. έίναι ένα μεγαλοπρεπές, τεράστιο 
μοναστηριακό συγκρότημα που χτίστηκε στη 
θέση που άλλοτε υπήρχε ένας μικρός ξύλινος 
ναός προς τιμήν της Αγίας Τριάδος. ιδρύθηκε 
το 1345 από τον Άγιο ςέργιο, το λείψανο του 
οποίου βρίσκεται εκεί και το προσκυνήσαμε. 
μείναμε έκπληκτοι αντικρίζοντας τη Λάβρα 
και περιδιαβαίνοντάς την. ς΄ αυτήν υπάρχουν 

Η Λάβρα του Αγ. Σεργίου
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Το σκήνωμα του Αγ. Μάξιμου του Γραικού στη Λάβρα

Στο Μουσείο Κοσμοναυτικής

περισσότερες από 50 εκκλησίες. Το καθολι-
κό της Λάβρας είναι μια πανέμορφη άσπρη 
εκκλησία με χρυσούς τρούλους, ενώ μεγάλο 
μέρος των αγιογραφιών της φιλοτεχνήθηκε 
από τον περίφημο αγιογράφο Andrei Rubliov. 

ςτη Λάβρα μάς έγινε πολύ θερμή υποδο-
χή, με τη φροντίδα του π. ιππολύτου, πνευ-
ματικού της οικογένειας Ζιμινού, η οποία μάς 
δεξιώθηκε εκπληκτικά φιλόξενα όλες τις μέ-
ρες της παραμονής μας στη ρωσία. Παρακα-
θήσαμε όλοι οι εκδρομείς σε πλουσιοπάροχο 
γεύμα στη Θεολογική Ακαδημία, στο οποίο 
απολαύσαμε τη νοστιμιά παραδοσιακών ρω-
σικών φαγητών. Αργότερα, μεταβήκαμε σε 
ένα υπόγειο ασκητήριο στο οποίο ζούσαν 
σχεδόν εντοιχισμένοι τον μοναχικό τους βίο 
ενάρετοι μοναχοί την εποχή των Τατάρων. Το 
ασκητήριο έχει χαρακτηριστικά κατακόμβης 
με πολλούς διαδρόμους. έκεί υπάρχει ο ναός 
του Αγίου Δημητρίου, στον οποίο το ασκητή-
ριο είναι αφιερωμένο.

τους πρώτους «κοσμοναύτες», τα σκυλάκια 
«μπέλια» και «ςτρέλια», τα οποία το 1960 
περιστράφηκαν 17 φορές γύρω από τη γη και 
επέστρεψαν θριαμβευτικά. έπίσης θαυμασμό 
μάς προκάλεσε η μέθοδος καλλιέργειας φυ-
τών στο διάστημα. Όλα τα εκθέματα -όπως 
και το άγαλμα του κοσμοναύτη στο κέντρο 
της πρώτης εκθεσιακής αίθουσας- μας προ-
κάλεσαν δέος και ενθουσιασμό. Έτσι, η επί-
σκεψή μας στη μόσχα τελείωσε με μία μονα-
δική εμπειρία.

Τελειώνοντας την ενημέρωση για το οδοι-
πορικό μας θέλουμε να ευχαριστήσουμε 
ολόθερμα την κ. Ναταλία Νικολάου, τον π. 
ιππόλυτο, τους εκπαιδευτικούς, υπόλοιπους 
συνεργάτες και μαθητές των τοπικών σχο-
λείων και της ελληνικής κοινότητας μόσχας. 
έπίσης, νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστή-
σουμε μέσα από την καρδιά μας την Όλγα 
Ζιμινού, την αξιαγάπητη ρωσίδα φοιτήτρια, 
που, αν και δεν έχει καταγωγή ελληνική, τρέ-
φει -η ίδια και η οικογένειά της- μεγάλη αγά-
πη και τιμή στην έλλάδα και τον πολιτισμό 
της. μας συνόδευσε σε όλη τη διάρκεια της 
παραμονής μας στη χώρα της σαν καλός άγ-
γελος! Αξέχαστα θα μείνουν σε όλους μας τα 
πεντανόστιμα πιροσκί που έφτιαξε με τη μη-
τέρα της για όλους εμάς, το ζεστό τσάι τους 
που μας ζέστανε στο ρωσικό κρύο και τα πο-
λύτιμα δωράκια που έδωσαν για τον καθένα 
μας. Τέλος, ευχαριστούμε πολύ τη Διεύθυνση 
και τους καθηγητές μας που διοργάνωσαν με 
υπευθυνότητα αυτή την εκπαιδευτική μακρι-
νή εκδρομή. 

έκ μέρους όλων των εκδρομέων спасибо!

Αδ. Τσουρουφλή, Γ΄ Λυκ. - Φ. Πούλου, Β΄ 
Λυκ., Ανθία Κουργιαλή, Α΄ Λυκ.

& Ηλ. Κοντογιάννης, Γ΄ Γυμν.

ςτην εκδρομή αυτή είχαμε την τύχη να επι-
σκεφτούμε ένα μουσείο πολύ ξεχωριστό ανά-
μεσα στα άλλα, το μουσείο μνήμης κοσμο-
ναυτικής της μόσχας. έίναι αφιερωμένο σε 
όλη την προσπάθεια που έχει κάνει η ρωσία 
μετά τον β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο να εξερευ-
νήσει το διάστημα. έίδαμε όλα τα εκθέματά 
του: διαστημικό εξοπλισμό, τον πρώτο δορυ-
φόρο (ςπούτνικ), αντίγραφο του διαστημι-
κού σταθμού μιρ, τις διαστημικές κάψουλες 
των σκύλων του διαστήματος, δείγματα σε-
ληνιακού εδάφους, το διαστημικό αξιοθέατο 
«Buran» που προσομοιώνει διαστημική πτή-
ση, προσωπικά αντικείμενα κοσμοναυτών 
και μηχανικών, αρχειακά έγγραφα. Ο ξεναγός 
μας κ. βασίλης μάς έκανε για όλα λεπτομε-
ρή παρουσίαση και σχολιασμό, που ανέδει-
ξε πλευρές και επιτυχίες πρωτάκουστες σε 
μας. ιδιαίτερη εντύπωση μας προξένησε η 
αποστολή σκυλιών στο διάστημα ως πρώ-
των ταξιδιωτών του σύμπαντος. Γνωρίσαμε 



εκδηλώσεις χαράς

Την ημέρα μνήμης του Αγ. Δημητρίου μας δόθηκε
 η ευκαιρία να συμμετάσχουμε σε μια Θ. Λειτουργία όχι και 

τόσο συνηθισμένη, αφού έγινε στο εκκλησάκι ενός …πλοίου, 
και μάλιστα θωρηκτού, του ιστορικού Θ/κ ΑβέρΩΦ. μετά 
τη λήξη της ένα από τα καταρτισμένα μέλη του πληρώματος 
μας ξενάγησε στους χώρους του πλωτού μουσείου. Ακούσα-
με με γλαφυρότητα και λεπτομέρει-
ες την ιστορική πορεία του θωρη-
κτού από την κατασκευή του ως 
τις μέρες μας. 

Αργότερα κατευθυνθήκαμε 
προς τη Γλυφάδα και κάναμε 
μια μεγάλη στάση σε πίστα cart, 

όπου ψυχαγωγηθήκαμε με την ψυχή μας, αφού για πολλούς 
από μας αποτέλεσε την πρώτη επαφή με τον κόσμο του αυτοκινήτου!

Την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου τιμήσαμε και φέτος στο ςχολείο μας με 
ζέση. Οργανώσαμε εορταστική εκδήλωση και μέσα σε κλίμα συγκίνησης 
τραγουδήσαμε επίκαιρα τραγούδια και απαγγείλαμε ποιήματα και αφηγή-
σεις. Η συνέχεια των ηρώων του ΟΧι έλαβε χώρα την επόμενη μέρα με 
τη συμμετοχή μας στην μαθητική παρέλαση. Παρελάσαμε με περηφάνια, 
με τη σκέψη ότι είμαστε απόγονοι ανθρώπων ηρώων, ανθρώπων ελεύ-
θερων.
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Το 2ο  Βραβείο στον
3ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό

«Το σχολείο μας. Το σχολείο που ζήσαμε - 
Το σχολείο που ονειρευόμαστε»

κέρδισαν τα Εκπαιδευτήριά μας

με ταινία μικρού μήκους που παρουσιάζει τη ζωή 
της σχολικής μας κοινότητας και την οποία δημιούργησε η μα-
θηματικός μας κ. έλένη ςεϊτανίδη με πρωταγωνιστές … εμάς! 
Τον διαγωνισμό διοργάνωσε το Τμήμα έκπαιδευτικής ραδιοτηλεόρασης του 
ΥΠ.Π.έ.Θ. και το μουσείο ςχολικής Ζωής και έκπαίδευσης του έθνικού κέντρου Έρευνας και Διά-
σωσης ςχολικού Υλικού (έκέΔιςΥ) και σ΄ αυτόν συμμετείχαν σχολεία  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
έκπαίδευσης της χώρας μας αλλά και της Ομογένειας. Ως κριτήρια είχαν τεθεί η δημιουργικότητα και η πρω-
τοτυπία του παραγόμενου υλικού, η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών/τριών σε διαδικασίες μάθησης, η 

νοηματοδότηση και η αποτύπωση (έκφραση) από τους συμμετέχοντες της έννοιας 
του «μέλλοντος» (πρωτοτυπία και φαντασία), η λειτουργικότητα (τεχνικά χαρα-
κτηριστικά-τεχνική αρτιότητα, η καθαρότητα του ήχου και της εικόνας), η αι-
σθητική του οπτικοακουστικού προϊόντος, η προσωπική εμπλοκή των 
μαθητών/τριών (η εμφάνισή τους μέσα στην ιστορία, η έκφραση 
των συναισθημάτων τους), το σενάριο, τους πρωταγωνιστές, τις 
οπτικές εκπλήξεις, το τέλος, τη συνολική οπτική προσέγγισης του 
θέματος κ.ά. Τα έργα κρίθηκαν από ειδική έπιτροπή εκπαιδευτικών, 
ειδικών επιστημόνων και καλλιτεχνών.



και δημιουργίας μηνών Οκτωβρίου & Νοεμβρίου 2016

ςτη διάρκεια της γιορτής του ΟΧι, όπως έχει κα-
θιερωθεί, επιδόθηκαν τα αριστεία στους μαθητές που 
αρίστευσαν την προηγούμενη χρονιά. έπιδόθηκαν 
επίσης τα πτυχία αγγλικών και ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών (Cambridge), που πήραν συμμαθητές μας 
σε εξετάσεις που έδωσαν το καλοκαίρι. 

Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι ανακοινώθη-
καν και δύο ακόμη ξεχωριστές επιτυχίες: 

▶Του συμμαθητή μας Ανδρέα Πανταζόπουλου 
(Β΄ Γυμν.), που πήρε Έπαινο στον Πανελλήνιο Δι-
αγωνισμό Φυσικής «Αριστοτέλης» 2016 και

▶Της συμμαθήτριάς μας Αδαμαντίας Τσου-
ρουφλή (Γ΄ Λυκείου), που προκρίθηκε ανάμεσα 

στους 20 πρώτους συμμετέχοντες μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείου Θεωρητικής 
Κατεύθυνσης στον Διαγωνισμό Αρχαίων (στο κομμάτι της μετάφρασης αρχαίου κειμένου) που διενήργησε 
στον Νομό Κορινθίας ο Σύλλογος Φιλολόγων του νομού. 

ςυγχαίρουμε όλους και ευχόμαστε και «εις ανώτερα»!

μέσα στον Νοέμβριο ξεκίνησε στο ςχολείο μας το Πε-
ριβαλλοντικό Πρόγραμμα «έμβλέψατε εις τα πετεινά του 
ουρανού». Η ανακοίνωση της έναρξης της Περιβαλλοντικής Ομάδας ηχεί πάντα 
χαρμόσυνα στα αυτιά των μαθητών των τάξεων που συμμετέχουν! Γιατί; Γιατί μέσα από 
τις δραστηριότητές της έρχονται πιο κοντά στη φύση και μαθαίνουν πολλά από τα μυ-
στικά της, όλα όμως με ένα τρόπο πολύ ελκυστικό!

Η Ημέρα Αθλητισμού μας δίνει το έναυσμα να συν-
δυάσουμε την άθληση με τη διασκέδαση. βρίσκουμε 

την ευκαιρία, μαθητές από όλο το ςχολείο, να συναγωνι-
στούμε, να συνεργαστούμε και να καλλιεργήσουμε τα σχε-
τικά μας χαρίσματα. Το προαύλιο κατάμεστο βουίζει από 
χαρούμενες φωνές και ιαχές νίκης! ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε 
ο αγώνας μπάσκετ μεταξύ μαθητών και καθηγητών, οι οποί-
οι δεν μπόρεσαν να κρύψουν το παιδί που ζει ακόμα μέσα 

τους!

έκδρομή στη μόσχα πραγματοποίησαν μαθητές και καθηγητές των έκπαι-
δευτηρίων μας από τις 17 ως τις 21 Νοεμβρίου. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία με 
μοναδικές εμπειρίες, για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε λεπτομερώς στο 
σχετικό αφιέρωμα του παρόντος τεύχους «Οδοιπορικό στη μόσχα».

Για τις σπουδές που παρέχει το τμήμα του Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει στην πόλη μας 

ενημερωθήκαμε από καθηγητή του. μας μίλησε για τους τομείς των πολιτικών 
επιστημών και των δημοσίων σχέσεων, που παρουσιάζουν το δικό τους ενδιαφέ-
ρον. 

Οι Παρατηρητές: Άρτ. Θεοχάρη - Παν. Σκούρτη, Α΄ Λυκείου
& Δέσπ. Κόντη, Β΄ Γυμνασίου
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Φιλολογική γωνιά
Σου λείπει η χαρά και η αισιοδοξία;

Ρίξε μια ματιά στη ζωή κάποιων ξεχωριστών ανθρώπων που κατάφεραν 
όχι μόνο να διαπρέψουν, αλλά να είναι πραγματικά χαρούμενοι!

▶Ο μπετόβεν, ο μεγάλος μουσικός που 
έχασε την ακοή του, η πρωταθλήτρια του σέρ-
φινγκ, που έχασε το χέρι της από ένα καρχα-
ρία, και ο Νικ βούισιτς, που γεννήθηκε χωρίς 
άκρα, είναι τρεις διαφορετικές περιπτώσεις 
ανθρώπων που έζησαν σε διαφορετικά μέρη 
και σε διαφορετική εποχή, παρουσιάζουν 
όμως κάποια κοινά στοιχεία. 

και οι τρεις αντιμετώπισαν το σκληρό 
πρόσωπο της ζωής: απέκτησαν σοβαρές ανα-
πηρίες που απειλούσαν να τους κρατήσουν 
αποκλεισμένους από τη ζωή και τον υπόλοι-
πο κόσμο. Αυτοί, αντίθετα, βρήκαν το θάρ-
ρος και το κουράγιο όχι μόνο να βγουν νικη-
τές μέσα από τις δυσκολίες τους, αλλά και να 
δώσουν ένα τρανό μήνυμα ζωής. Ο καθένας 
τους είχε έναν μεγάλο σκοπό στη ζωή του, 
άρα ένα ισχυρό κίνητρο δράσης: τη μουσική, 
το σέρφινγκ, την κοινωνική προσφορά και 
την οικογένεια, αντίστοιχα. Πρωτίστως όμως 
και οι τρεις διέθεταν βαθειά πίστη στον Θεό, 
η οποία τους έδινε δύναμη να ξεπερνούν τα 
προβλήματά τους.

 Βερονίκη Δημοπούλου, Α΄ Γυμν.

▶Ο μπετόβεν και ο Νικ βούισιτς αποτε-
λούν λαμπρά παραδείγματα για όλους μας, 
καθώς και οι δυο τους, παρ΄ όλες τις δυσκο-
λίες που συνάντησαν στη ζωή, κατάφεραν 
να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. 
Ο μπετόβεν, παρ΄ όλο που έχασε την ακοή 
του, δεν σταμάτησε να συνθέτει για να δίνει 
χαρά στον κόσμο. Ο βούισιτς, αν και είχε με-
γάλη αναπηρία από μικρός, αντιμετώπισε τις 
αντικειμενικές δυσκολίες του με την πίστη 

του στον Θεό και την αποδοχή του εαυτού 
του. ςήμερα ενθαρρύνει όσους, ανάπηρους 
και μη, νιώθουν ότι η ζωή τούς αδίκησε, στο 
να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. και οι δύο 
αυτές προσωπικότητες, παρά τις δυσκολίες 
που αντιμετώπισαν, δεν σταμάτησαν να δι-
δάσκουν τους συνανθρώπους τους.

Ευθύμιος Καλλιανιώτης, Α΄ Γυμν.

▶Υπάρχουν άνθρωποι με δυσκολίες στη 
ζωή τους όπως ο μπετόβεν, ο Νικ βούισιτς 
και η πρωταθλήτρια του σέρφινγκ, που υπο-
φέρουν σωματικά, ψυχικά όμως είναι πολύ 
χαρούμενοι. Δεν λυπούνται επειδή είναι δι-
αφορετικοί, αλλά δίνουν μια δεύτερη ευκαι-
ρία στη ζωή τους. Φτάνουν μάλιστα και να 
ευχαριστούν τον Θεό που είναι σε αυτήν την 
κατάσταση. και είναι ακριβώς αυτή η ανα-
πηρία τους που τους κάνει πιο δυνατούς και 
πιο ικανούς στη ζωή! με την προσπάθεια που 
κάνουν μας εμψυχώνουν και μας δίνουν ένα 
λαμπρό παράδειγμα ζωής.

Ζωή Φιλιπποπούλου,  Α΄ Γυμν.

▶Υπάρχουν άνθρωποι που, ενώ έχουν κά-
ποιο πρόβλημα -ψυχικό ή σωματικό-, βοη-
θούν καθημερινά όλους μας, ακόμα κι εμάς 
τους αρτιμελείς, που θεωρούμαστε πιο άξιοι 
και πιο ικανοί από αυτούς, αλλά που συχνά 
μας λείπει η χαρά. Αυτοί ταξιδεύουν στον 
κόσμο και μας μιλούν για τον τρόπο τους να 
ζουν μια υπέροχη ζωή. 

Χρήστος Κόκκινος,Α΄Γυμν.
Ο Πυρσός
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Φιλολογική γωνιά
Η σκέψη έχει άμεση σχέση με τη γλώσ-

σα. ςκέψη και γλώσσα συνυπάρχουν 
και αλληλοεξαρτώνται. Θα μπορούσαμε 
ωστόσο να υποστηρίξουμε ότι η μία προ-
ϋπάρχει της άλλης; Άραγε μπορούμε να 
σκεφτούμε χωρίς τη γλώσσα ή η γλώσσα 
κατευθύνεται από τη σκέψη;

 Πολλοί επιστήμονες θέλουν τη σκέψη 
να προηγείται της γλώσσας. Υποστηρί-
ζουν ότι πρώτα σκεφτόμαστε και ύστερα 
διατυπώνουμε τη σκέψη μας. 

έν τούτοις, άλλοι υποστηρίζουν πως, 
αφού η γλώσσα είναι το κύριο μέσο της 
επικοινωνίας -και όχι μόνο της λεκτικής-, 
μπορούμε να συμπεράνουμε πως δεν είναι 
ορθή η άποψη σύμφωνα με την οποία η 
σκέψη προηγείται και η γλώσσα ακολου-
θεί. Ο άνθρωπος σκέφτεται με τη γλώσσα 
και όσο ωριμάζει πνευματικά τόσο πε-
ρισσότερο εκφράζεται εσωτερικά με λέ-
ξεις και όχι με εικόνες και ψευδαισθήσεις. 
ςτη θεωρία του ο γνωστός γλωσσολόγος 
Νόαμ Τσόμσκι ισχυρίζεται ότι σε όλες τις 
φυσικές γλώσσες υπάρχουν κάποια κοινά 
στοιχεία, τα οποία αποτελούν τη «βαθειά 
δομή» της γλώσσας και μας δείχνουν πώς 
λειτουργεί ο ανθρώπινος νους. Αυτά μας 
βοηθούν να καταλάβουμε πως η γλώσ-

σα και η σκέψη συμπορεύονται. Δηλαδή, 
η «βαθειά δομή» της σκέψης μας είναι η 
γλώσσα, η οποία μας βοηθά να την οργα-
νώσουμε, ώστε να την εξωτερικεύσουμε. 
ςτο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι 
γλώσσα δεν σημαίνει μόνο τον λόγο που 
προφέρεται αλλά γενικότερα τον εσωτε-
ρικό χειρισμό των σκέψεων του ατόμου. 

Από τα παραπάνω εξάγεται το συμπέ-
ρασμα πως δεν μπορεί να υπάρξει σκέψη 
δίχως γλώσσα, αφού η δεύτερη οργανώ-
νει την πρώτη, αλλά ούτε και το αντίθε-
το. Ο Χείλων ο Λακεδαιμόνιος, ένας εκ 
των επτά σοφών της αρχαιότητας, έλεγε: 
«Η γλώσσα σου μη προτρεχέτω του νοός 
σου». Όποιος εκφράζεται δίχως να έχει 
επεξεργαστεί τη σκέψη του, μιλά ανούσια 
και ανώφελα.

ςυμπερασματικά, σκέψη και γλώσσα 
συνυπάρχουν, χωρίς η μια να προηγεί-
ται της άλλης. και, σύμφωνα με τα λό-
για του Αυστριακού φιλοσόφου Ludwig 
Wittgenstein, «τα όρια της γλώσσας είναι 
τα όρια του ανθρώπινου μυαλού. ΄Οσα 
ξέρω είναι αυτά για τα οποία έχω λέξεις».

Φ. Πούλου, Β΄ Λυκείου 

Γλώσσα και σκέψη: Ποια η σχέση τους; 
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κάποτε ένα μεγάλος τεχνίτης έφτια-
ξε μια γλυκόλαλη κι όμορφη κα-
μπανούλα. Ήταν η πρώτη πρώτη 

καμπάνα που γίνηκε στον κόσμο.
ςαν την αποτελείωσε ο τεχνίτης, άρχισε 

να τη χτυπάει για να χαρεί και να θαυμάσει 
τους ήχους της. έίχε δώσει σ΄ αυτήν κάτι από 
τον εαυτό του. Της είχε δώσει την ψυχή του. 
και να, σαν απλώθηκαν στη γη οι αχοί της 
καμπάνας εκείνης, νόμιζε κανείς πως ένα ου-
ράνιο τραγούδι ξεχύθηκε στον κόσμο, για να 
γιατρέψει τις πονεμένες καρδιές και να δώσει 
στα μάτια των ανθρώπων το φως της ουρά-
νιας χαράς.

Ο τεχνίτης χαιρόταν την τελειότητα του 
έργου του με όλη τη δύναμη της ψυχής του. 
Ήταν η μόνη πληρωμή που αναζήταγε για 
ό,τι τεχνουργούσε. Τίποτ’ άλλο δε χώραγε 
στον νου του. Τίποτ’ άλλο δεν του γοήτευε 
την ψυχή. Τέλος, ικανοποιημένος από το δη-
μιούργημά του, με τη λαχτάρα τού πατέρα, 
έσκυψε, πήρε την καμπανούλα, τη σήκωσε 
ψηλά, την καμάρωσε και της μίλησε έτσι:

-Τραγούδα από τώρα και πέρα, ευλογημέ-
νο δημιούργημα, τραγούδα αιώνια. Το τρα-
γούδι σου θα φέρει καλό στους ανθρώπους. 
Όσες ψυχές το ακούσουν, θα είναι ευλογημέ-
νες.

Έπειτα απ’ αυτά ο τεχνίτης άφησε την 
καμπανούλα στα χέρια των ανθρώπων. μα 
όμως, παράξενο πράγμα. Οι άνθρωποι δεν 
ένιωθαν την ομορφιά των ήχων της καμπά-
νας. Περιφρονημένη η καμπανούλα, του κά-
κου ανάδινε όλο και γλυκύτερους τους ήχους 
της. Λίγοι, πολύ λίγοι τη θαύμαζαν. Οι πολλοί 
την περιφρονούσαν. Η καμπάνα τραγούδαγε 
την αγάπη και υμνολογούσε τη δημιουργία. 
Πώς να τη νιώσουν;

-Ήρθε να μας ταράξει τη ζωή μας, λέγανε 
μεταξύ τους οι άδικοι.

κι έτσι, το ευγενικό εκείνο σήμαντρο ανα-
πάντεχα ένιωθε γύρω του εχθρούς, πολλούς 
εχθρούς. και μια τρομερή νύχτα που η κακία 
των ανθρώπων θέριεψε, τόσο τρόμαξε η κα-
μπανούλα, που πήρε τον δρόμο της φυγής, 
ώσπου έπεσε στα χέρια ενός ερημίτη.

Ο ερημίτης, σαν είδε την ομορφιά της και 
άκουσε τους ουράνιους ήχους της, τόσο γο-
ητεύτηκε, που νόμισε πως κάτι άλλαξε στη 
ζωή του. Οι ήχοι χάιδευαν την ακοή του και 

μίλαγαν βαθιά στην ύπαρξή του. Ο νους του 
πέταγε στους ουρανούς και η ψυχή του νόμι-
ζε πως αγκάλιαζε αδελφικά όλη την πλάση. 
Ένιωθε το μίλημα των ήχων μαγευτικό, ανεί-
πωτο… και με στοργή και ευλάβεια πήρε την 
καμπανούλα και την θρόνιασε στο προσκυ-
νητάρι του, εκεί που πέρναγε όλη του τη ζωή, 
για να την έχει πάντα κάτω από την προστα-
σία των ματιών του.

Τώρα ο ερημίτης νιώθει αλλιώτικα την 
ερημιά του. μέσα από το σκοτάδι της νύχτας 
και από την απέραντη σιγαλιά της ερημιάς, 
συντροφευμένος από την καμπανούλα, φω-
τίζει τον κόσμο. κόσμος πικραμένος και βα-
ριόκαρδος πηγαίνει στην καλύβα του για να 
νιώσει ελαφρότερο το βάρος της δύσκολης 
ζωής και να αισθανθεί δυνατή τη ζέστα της 
αγάπης.

μα η καμπανούλα δεν ανάδινε 
τους ήχους της για τους ανθρώ-
πους. μονάχα ο ερημίτης ένιωθε 
και θαύμαζε την ομορφιά της και 
έτσι δυνάμωνε την ψυχή του, για 
να φέρνει τη χαρά στην πλάση. 
«έίναι αδύνατο να νιώσουν οι 
άνθρωποι τη γοητεία των ήχων 
τού μοναδικού αυτού δημιουρ-
γήματος», σκεφτόταν ο ερημίτης, 
κι έτσι προσπαθούσε αυτός να μι-
λήσει στις ψυχές των ανθρώπων για 
ό,τι θα μιλούσε η καμπανούλα. «Ίσως μ’ 
αυτόν τον τρόπο», έλεγε ο ερημίτης, «κάπο-
τε θα μπορέσουν οι άνθρωποι να ακούσουν 
τους ίδιους τους ουράνιους ήχους τού σπάνι-
ου αυτού σημαντηριού».

Έτσι περνούσαν οι καιροί. μια νύχτα που 
οι βοριάδες μανιασμένοι είχαν ξαπολυθεί στη 
γη, ο ερημίτης ξαγρυπνούσε και προσευχόταν 
ασάλευτος, έχοντας βυθισμένα τα μάτια της 
ψυχής του στο άπειρο. Λες και δεν τον άγγι-
ζαν οι βοές των βοριάδων, λες και βρισκόταν 
μακριά, πολύ μακριά από τον τόπο του χαλα-
σμού. Η νύχτα προχωρούσε και ο χαλασμός 
δυνάμωνε και όμως ο ερημίτης ασάλευτα 
προσευχόταν και όλο προσευχότανε. Δίπλα 
του λαμποκοπούσε η καμπανούλα.

έκείνη τη στιγμή πλησιάζουν στην καλύ-
βα δύο κακοί άνθρωποι, που τους τράβηξε 
προς τα κει το λαμπύρισμα της καμπάνας. 
ςτέκουν στην πόρτα της καλύβας και στυλώ-

Η ΚΑΜΠΑΝΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
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νουν αρπαχτικά τα μάτια στην πολύτιμη λεία. 
Διαλογίζονται πώς βρέθηκε τόσο χρυσάφι 
στη φτωχή καλύβα. Νόμισαν χρυσαφένια την 
καμπανούλα.

Οι λογισμοί τους σκοτίζονται, η δίψα του 
χρυσαφιού αναστατώνει τον νου τους. Πρέ-
πει να αρπάξουμε το χρυσάφι, αποφασίζουν 
μεταξύ τους. Απάνω σ’ αυτά μια φοβερή 
βροντή συνταράζει τη Γη και ένα παράξενο 
φως απλώνεται στην πλάση. Τρομαγμένοι οι 
άρπαγες περιφέρουν για μια στιγμή ανήσυχα 
τα βλέμματά τους. Όμως η σκέψη του χρυ-
σαφιού τραβάει πάλι τον νου τους. μπαίνουν 
γρήγορα γρήγορα στην καλύβα. Ο ένας αρ-
πάζει την καμπανούλα και την κρατάει σφι-
χτά στα χέρια του, ενώ ο άλλος στέκεται σαν 
μαύρος Χάροντας με το μαχαίρι υψωμένο 

επάνω από το κεφάλι του ερημίτη, έτοι-
μος να του πάρει τη ζωή, αν κουνιόταν 

να τον εμποδίσει. Ο ερημίτης, ξένος 
για ό,τι γινόταν γύρω του, εξακο-

λουθούσε να έχει βυθισμένα τα 
μάτια στο άπειρο και την ψυχή 
δοσμένη στο Δημιουργό. Ήταν η 
ώρα που μίλαγε με τον Θεό.

μα η καμπανούλα στα χέρια 
τού κακού ανθρώπου σπαρτάρι-

σε τρομαχτικά, έτσι που ανατρί-
χιασαν οι γύρω τόποι. Αχολογούσε 

ακατάπαυστα, και οι αχοί της έμοια-
ζαν σαν κλάμα και σαν κατάρα στην 

αχαριστία των ανθρώπων. Τρομαγμένοι οι 
κακούργοι πέταξαν την καμπάνα καταγής και 
ετοιμάστηκαν να φύγουν μακριά από την κα-
λύβα, που τόσο τρομερή και παράξενη τους 
φάνηκε εκείνη τη νύχτα.

μα το αχολόγημα της καμπάνας εξακο-
λουθούσε βροντερό, έτσι που ο ερημίτης συ-
νήρθε από τα βάθη της προσευχής του και 
όρμησε εκεί που τον καλούσε η φωνή της 
καμπάνας.

ςαν αντίκρισε τους κακούς ανθρώπους 
και κατάλαβε τους διαλογισμούς τους, ούτε 
τρόμαξε, μα ούτε και η αγανάχτηση κυρίεψε 
την αγία ψυχή του. Ήρεμα και καλοκάγαθα 
γύρισε σ’ αυτούς και τους είπε: «έδώ θα βρεί-
τε κείνο που έπρεπε να ζητάτε, το αληθινό 
χρυσάφι!»

και, σηκώνοντας την καμπανούλα από το 
χώμα, της είπε στοχαστικά: «Άγιο δημιούργη-

μα, έσωσες τις ψυχές ανθρώπων και γλύτω-
σες τη ζωή τη δική μου. Από τώρα κι εμπρός 
έτσι θα σώνεις ψυχές και θα γλυτώνεις ζωές. 
Θα τραγουδάς αιώνια τη δόξα του κυρίου. 
Ήρθες εδώ στους ανθρώπους σταλμένη από 
τον Θεό, για να υμνολογήσουμε τούτη την 
άγια νύχτα». κι αμέσως άρχισε να τη χτυπάει 
άφοβα πια.

Απάνω στην ώρα που οι αχοί απλώνονταν 
γλυκόφωνοι σ’ όλα τα πέρατα της Γης, ο τρό-
μος έφυγε από τις ψυχές των ανθρώπων, τα 
άψυχα γίνονταν κι εκείνα ήμερα, όμορφα, μυ-
ρωμένα και μονομιάς το φως της αστραπής 
νίκησε τα σκοτάδια της τρομερής εκείνης νύ-
χτας και ένας αγγελικός ύμνος γοητευτικός, 
μαγευτικός, απλώθηκε ως πέρα στην πλάση: 
«Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη». 
και η καμπάνα σκόρπισε μαγευτικά και μεγα-
λόφωνα σ’ όλα τα πέρατα της Γης τους γλυ-
κούς της ήχους, όπως την πρόσταξε ο Πλά-
στης, καλώντας τους ανθρώπους στη μεγάλη 
γιορτή εκείνης της άγιας νύχτας. 

Άλλαξε από τότε η ζωή στη Γη. κόσμος 
και κόσμος μαγεμένος από τους ουράνιους 
ήχους τής καμπάνας τρέχουν να τη θαυμά-
σουν και να ευφρανθούν από τη θεία λαλιά 
της. Οι πονεμένοι βρίσκουν παρηγοριά και οι 
ελπίδες των δυστυχισμένων φτερώνονται.

κείνη την ώρα ήταν που γεννήθηκε ο 
Χριστός μας και η καμπανούλα πανηγύρισε 
μαζί με τους αγγέλους και τους ανθρώπους 
την άγια κείνη νύχτα, και την πανηγύριζε για 
χρόνια, ώσπου κάποτε, όπως λένε, έγινε άφα-
ντη.

κι όμως, αιώνια θα γλυκαίνει τους αιθέρες 
με τους μαγευτικούς της ήχους κάθε φορά 
που γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Ναι, τρα-
γουδά αιώνια. Τραγουδά για να διώχνει τη 
λύπη από τους πονεμένους, για να φέρνει την 
αγάπη στους ανθρώπους, για να κάνει τη ζωή 
πιο χαρούμενη, πιο όμορφη, όπως τη θέλει ο 
Θεός. Όλοι μπορούμε να την ακούσουμε την 
καμπάνα αυτή.

μα πρέπει να κουραστούμε και να προ-
σπαθήσουμε και να πονέσουμε για να την 
ακούσουμε, για να ακούσουμε τη φωνή του 
Θεού και να αισθανθούμε τη χαρμονή των 
Αγγέλων: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ».

(Από παλιό αναγνωστικό Δημοτικού)

Η ΚΑΜΠΑΝΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ
Δελτίο Ειδήσεων . . .

ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΑ 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ως δεύτε-
ρη ξένη γλώσσα σε όλα τα 
σχολεία της ρωσίας από την 
1η ιανουαρίου 2017. Το ρω-

σικό Υπουργείο Παιδείας και 
έπιστήμης αποφάσισε να παρα-

κάμψει άλλες ευρέως ομιλούμενες γλώσσες 
όπως τα γαλλικά και τα ισπανικά και να πε-
ριλάβει τα ελληνικά στο επίσημο πρόγραμμα 
σπουδών της έ΄ και ςτ΄ τάξης του Δημοτικού 
και όλων των τάξεων του Γυμνασίου. Η από-
φαση αυτή αναμένεται ότι θα τονώσει ακόμα 
περισσότερο τις παραδοσιακά καλές σχέ-
σεις μεταξύ των δύο χωρών. Ο πρύτανις του 
Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης εξέ-
φρασε την επιδοκιμασία του και ανακοίνωσε 
ότι τα βιβλία με τα οποία οι ρώσοι μαθητές 
θα διδαχτούν την νεοελληνική γλώσσα είναι 
ήδη έτοιμα. 

ΠΡΩΤΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ 
HARVARD, στα διαδικτυα-
κά του μαθήματα! ςε συμ-
μετοχή αλλά και πρωτιές, 
οι Έλληνες φοιτητές έχουν 

το μεγαλύτερο ποσοστό. Τα 
MOOCs (Massive Open Online 

Courses), είναι μαζικά Ανοικτά Διαδικτυ-
ακά μαθήματα που πραγματοποιούνται τα 
τελευταία χρόνια με συμμετέχοντες από όλο 
τον κόσμο. Η έλλάδα είναι η πρώτη χώρα 
στον κόσμο στο ποσοστό επιτυχούς ολο-
κλήρωσης των μαθημάτων (με κριτήριο τον 
αριθμό εγγραφέντων φοιτητών ανά εκατομ-
μύριο κατοίκων της χώρας προέλευσης), που 
είναι 13,6% των εγγραφόμενων στα μαθή-
ματα, ενώ ο διεθνής μέσος όρος είναι μόλις 
4,3%. ςτη δεύτερη θέση βρίσκεται η ισπανία 
με μέσο όρο 12,72% και στην τρίτη θέση η 
Γερμανία με 12,68%. Τις πρώτες θέσεις στη 
συνολική κατάταξη καταλαμβάνουν οι Ηνω-
μένες Πολιτείες (240.000 φοιτητές), η ινδία 
(54.000 φοιτητές) και ο καναδάς (22.000 
φοιτητές). 

ΒΙΒΛΙΑ, ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΖΩΗΣ! 
Η επίδραση της ύπαρξης βι-
βλίων στο σπίτι εξετάστηκε 
με μια μεγάλη έρευνα 20 
χρόνων σε 42 χώρες. Η δίψα 

για μάθηση γεννιέται από το 
σπίτι. Η έρευνα διαπίστωσε πως 

όσο πιο πολλά βιβλία υπάρχουν σε ένα σπί-
τι τόσο πιο αυξάνεται το μορφωτικό επίπε-
δο των παιδιών αργότερα στη ζωή τους. Το 
αντίθετο συμβαίνει με την εξέλιξη των παι-
διών που μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον 
δίχως βιβλία. Η επικεφαλής της έρευνας, κα-
θηγήτρια κοινωνιολογίας του Παν/μίου της 
Νεβάδα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι 
γονείς, είτε είναι πλούσιοι είτε φτωχοί, είτε 
περισσότερο ή λιγότερο μορφωμένοι οι ίδιοι, 
αν διαθέτουν μια βιβλιοθήκη στο σπίτι τους, 
έστω κι όχι μεγάλη, συμβάλλουν πολύ καθο-
ριστικά στο να αποκτήσουν τα παιδιά τους 
στη συνέχεια ένα καλύτερο επίπεδο εκπαί-
δευσης.

31 ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟ-
ΝΕΣ περιλαμβάνονται στη 
λίστα των ερευνητών με τη 
μεγαλύτερη επιρροή παγκο-
σμίως, που συντάσσει κάθε 

χρόνο ο οργανισμός Thomson 
Reuters. έννέα από αυτούς διδά-

σκουν σε ελληνικά Πανεπιστημιακά ιδρύ-
ματα και οι υπόλοιποι βρίσκονται σε Πα-
νεπιστήμια και ινστιτούτα του εξωτερικού, 
αναλογία που αντικατοπτρίζει ως ένα σημείο 
τη «διαρροή εγκεφάλων» που εξακολουθεί 
να βιώνει η έλλάδα. Η λίστα του 2016 περι-
λαμβάνει συνολικά 3.266 ερευνητές από όλο 
τον κόσμο, οι οποίοι επιλέγονται με βάση το 
εύρος των δημοσιεύσεών τους και την απή-
χηση που είχαν αυτές στην παγκόσμια επι-
στημονική κοινότητα. Το να βρεθεί κάποιος 
σε αυτή τη λίστα δεν είναι καθόλου εύκολη 
υπόθεση, αφού ο αριθμός των ερευνητών 
παγκοσμίως αγγίζει τα 9 εκατομμύρια, ενώ 
οι επιστημονικές δημοσιεύσεις ξεπερνούν τα 
δύο εκατομμύρια το χρόνο.

Ο δικός σας ρεπόρτερ...Ο Πυρσός
ΝΟέμβριΟς - ΔέκέμβριΟς 2016
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ

111Ο Πυρσός
ςέΠΤέμβριΟς - ΟκΤΩβριΟς  2016

Μια μέρα μάς συνέβη στην τάξη κάτι απρό-
σμενο:  αντιπροσωπεία της Α΄ Λυκείου 

ήρθε και μας ανακοίνωσε την έναρξη της Περιβαλ-
λοντικής Ομάδας! Η ανακοίνωση μας κίνησε την 
περιέργεια, αφού δεν ξέραμε περί τίνος πρόκειται. 
Περιμέναμε με ανυπομονησία να μας εξηγήσουν με 
τι θα ασχοληθούμε. 

Την επόμενη μέρα ο ενθουσιασμός μας ήταν 
μεγάλος, αφού για πρώτη φορά θα συμμετείχαμε 
σ’ ένα πρόγραμμα «Περιβαλλοντικής Ομάδας».  
Όταν τελείωσε το σχολικό ωράριο, κατεβήκαμε στο 
προαύλιο και χωριστήκαμε σε ομάδες με το παιχνί-
δι της πίτσας, που είχε ετοιμάσει η κ. Σακελλαρίου. 
Πήραμε κάθε παιδί τη φωτογραφία ενός υλικού 
και δημιουργήσαμε μια γευστική, εικονική πίτσα. 
Έτσι μπήκαμε σε ομάδες των οποίων τα ονόματα 
ήταν: Φλαμίνγκο, Καρδερίνες και Παραδεισάκια. 
Ακολούθησε το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού. 
Στόχος μας ήταν να απαντήσουμε στις ερωτήσεις 
των κρυμμένων φακέλων, προκειμένου να βρούμε 
το θέμα του φετινού Περιβαλλοντικού Προγράμ-
ματος: «Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού». 
Εξίσου ενθουσιώδες ήταν και το παιχνίδι με τα ίχνη 
των πτηνών. Οι υπεύθυνοι καθηγητές είχαν τοπο-
θετήσει στα σύρματα του σχολείου μας διάφορα 
χαρτάκια με ίχνη πτηνών. Σκοπός του παιχνιδιού 
ήταν να μαζέψουμε όλα τα όμοια ίχνη. Στην επόμε-
νη συνάντησή μας οι καθηγητές τοποθέτησαν στην 
πλάτη μας χαρτάκια με πτηνά. Κάθε ομάδα έπρεπε 
να δει τα πτηνά της άλλης ομάδας και να φωνάξει 

την ονομασία τους. Ο παίχτης 
που ακουγόταν το όνομα του 

πτηνού του αποχωρούσε 
από το παιχνίδι. Η ώρα 
της Περιβαλλοντικής είναι 
πλούσια σε παιχνίδια και 

περνάμε ευχάριστα.
Μια άλλη δραστηριότητα 

που μας απασχόλησε ήταν να 
παρουσιάσουμε τα πουλιά της περιοχής μας. Με 
βάση αυτή μας την έρευνα, η κάθε ομάδα αναζή-
τησε πληροφορίες για ένα πτηνό που επέλεξε, τις 
οποίες και παρουσίασε. Οι εργασίες αφορούσαν τα 
καναρίνια, τα παραδεισάκια, τα περιστέρια, τις κό-
τες και τα παγώνια. 

Αξιοσημείωτο είναι να αναφέρουμε πως τα κο-
ρίτσια της Α΄ Λυκείου μας υπενθύμισαν τους χώ-
ρους ανακύκλωσης που υπάρχουν στο Σχολείο μας. 
Αφού τελείωσαν οι θεωρητικές εργασίες, περάσα-
με στις πρακτικές. Φυτέψαμε διάφορα λαχανικά, 
όπως μαρούλια, μπρόκολα, λάχανα και κρεμμύδια.

Ελπίζουμε η Περιβαλλοντική να συνεχιστεί τόσο 
ευχάριστα όπως ξεκίνησε, προσφέροντάς μας όσες 
περισσότερες εμπειρίες γίνεται! 

Πούλου Ευθυμία (Α΄ Λυκ.),
Δημοπούλου Βερονίκη & Αντωνοπούλου Άννα-Μαρία (Α  ́Γυμν.)

Επιμέλεια: κ. Ανδρ. Κουτσόπουλος, Εκπ/κός

Πούλου Ευθυμία (Α΄ Λυκ.),
Δημοπούλου Βερονίκη & Αντωνοπούλου Άννα-Μαρία (Α΄ Γυμν.)
Επιμέλεια: κ. Ανδρ. Κουτσόπουλος, Εκπ/κός

Περιβαλλοντικό

Η έναρξη του φετινού
Περιβαλλοντικού Προγράμματος

Ο Πυρσός
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Περίληψη στα ελληνικά

Κινηθείτε, είναι υγεία!
Στην εποχή μας δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες να έχουμε ικανοποιητική φυσική δραστηριότητα και μια ζωή 

ισορροπημένη και υγιή. Το άγχος, η αύξηση του ρυθμού της ζωής και οι απαιτήσεις της εργασίας δεν μας το 
επιτρέπουν. Γι΄ αυτό, μπορούμε να βρούμε άλλους τρόπους με τους οποίους η υγεία μας θα βελτιωθεί και 
η φυσική μας δραστηριότητα θα αυξηθεί χωρίς να είμαστε αθλητικοί τύποι και να θυσιάζουμε πολύ χρόνο. 
Πρώτα, θα πρέπει να ξεχάσουμε το αυτοκίνητο. Μπορούμε να πάμε να αγοράσουμε το ψωμί μας με το ποδή-
λατο ή να συνοδεύσουμε τα παιδιά μας στο σχολείο με τα πόδια. Επίσης, αυτοί που αγαπούν τη φύση και τον 
ήλιο μπορούν να οργανώσουν οικογενειακούς περιπάτους στην εξοχή ή να ασχοληθούν με τον κήπο. Φυσικά, 
μπορούμε να αποφεύγουμε τον ανελκυστήρα και να χρησιμοποιούμε τις σκάλες. Οι ιδιοκτήτες σκύλων πρέπει 
να κάνουν μεγάλες εξόδους. Τέλος, πρέπει να σεβαστούμε τον ρόλο και τη σπουδαιότητα της ισορροπημένης 
διατροφής: ας τρώμε πολλά φρούτα και λαχανικά και ας πίνουμε πολύ νερό. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι εύκολο 

να έχουμε μια καλή φυσική κατάσταση και υγιή ζωή.

Γαλλικά
Bouger, c’est la santé!

Ὰ notre époque, on n’a pas beaucoup d’occasion d’avoir une activité physique et une vie équi-
librée saine. L’anxiété, l’augmentation du rythme de la vie et les attentes au monde du travail 

ne nous le permettent pas. 
Pour cette raison on peut trouver des autres façons avec lequelles notre santé sera meilleure et 

avec lesquelles on pourra faire une activité physique sans être sportifs et consacrer beaucoup 
de notre temps. D’ abord, il faut oublier la voiture. On peut aller acheter notre pain à vélo ou ac-
compagner nos petits enfants à l’école à pied. Aussi pour ceux qui aiment la nature et aiment 
profiter du soleil, on peut organizer une ballade en famille à la champagne ou jardiner. Bien 
sûr on doit éviter l’ascenseur et prendre l’escalier. Pour les propriétaires des chiens, il faut faire 
de grandes sorties. Enfin on doit respecter le rôle et l’importance d’une alimentation équilibrée: 

mangeons beaucoup de fruits et de légumes et buvons beaucoup d’eau. 
Alors, vous voyez c’est facile d’avoir une bonne condition physique et 

une bonne hygiene de vie.

Les élèves du troisième classe du Lucée
Επιμέλεια: κ. Κ. Κουτλάκη, Εκπ/κός

Ο Πυρσός
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Ακροστιχίδα

1. _ _ _ _ _
2. _ _ _ _ _ _
3. _ _ _ _ _ _
4. _ _ _ _ _ _ _ 
5. _ _ _ _ _ _
6. _ _ _ _
7. _ _ _ _ _
8. _ _ _ _ _ _ _ 

1.Ονομασία των παλιών βασιλιάδων της Αιγύπτου
2.κρατίδιο της ςαουδ. Αραβίας
3. Ονομαστό μουσείο του Παρισιού
4. κράτος της έυρώπης με πρωτεύουσα τη βιέννη
5.Πρωτεύουσα του μαρόκου
6. κράτος της Ν. Αμερικής
7.Γωνία μικρότερη των 90ο 
8.….. και ιωάννης, αδέλφια, μαθητές του κυρίου

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

▶μόλις αρχίζει το σχολικό διαγώνισμα, δύο 

μαθητές συζητούν:
- Τι δειλός που είναι αυτός ο καθηγητής!

- Γιατί το λες αυτό;
- μα δεν βλέπεις που φοβάται μήπως 

αντιγράψουμε; 

▶Η καθηγήτρια ρωτά: 
- Τι μέρος του λόγου είναι ο σάλος;

Ο μαθητής:
- έπίθετο, κυρία.
- μπα; και πώς κάνουν τα τρία γένη;

- Ο σάλος, η σάλα, το σάλι, κυρία!

Ακροστιχίδα του ΟΧΙ
 Γ έ ρ Μ Α Ν ι Α

                     Ε Λ Λ Η Ν Α ς
        ι Τ Α Λ Ο ι 

      ι Ω Α Ν Ν Η ς 
              κ Η ρ Υ Ξ έ

             Π Α Τ ρ ι Δ Ο ς
                  Π ρ έ Σ β Η ς

Λύσεις προηγούμενου τεύχους

1

2

3

4

5

6

7

8

Λύσεις παρόντος τεύχους
ΑκρΟςΤιΧιΔΑ

1.ΦΑρΑΩ 2.ΥέμέΝΗ 3.ΛΟΥβρΟ 
4.ΑΥςΤριΑ 5.ρΑμΠΑΤ 6.ΧιΛΗ 
7.ΟΞέιΑ 8.ιΑκΩβΟς

ΑριΘμΟςΤΑΥρΟΛέΞΟ
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Αριθμοσταυρόλεξο 

Να συμπληρωθούν τα κενά με τους 
αριθμούς που λείπουν.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΟΜΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟΥ 
ΤΟΜΟΥ «ΠΥΡΣΟΥ» 2016

ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ
Παρών στη ζωή μας σ.3-4 / Η 25η μαρτίου 1821 
και η ψυχή του Γένους σ.27-28 / με την καρδιά 
και τον νου... σ.51 / «Νενίκηνται της φύσεως οι 
όροι...» σ.75-76 / «Θέρος, τρύγος, πόλεμος!» σ.99-
100 / Παραδώσου στην αγάπη Του σ.123

«ΜΑΘΗΤΕΥΟΝΤΑΣ» ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ 
ΑΓΙΟΥΣ 
(Χρ. Ανυφαντή & Αδ. Τσουρουφλή)
Άγ. Πορφύριος Γάζης & Άγ. έρμύλος και ςτρατό-
νικος σ.15 / Όσ. Νικόλαος ο Πλανάς & Άγ. Λεω-
νίδης και λοιποί μάρτυρες σ.34 / Αγ. ματρώνα η 
Αόμματη & Άγ. Παναγής μπασιάς  σ.53 / Άγ. έπτά 
Παίδες & Αγ. Ολυμπιάδα σ.87 /  Άγ. Ανδρόνικος 
και Αθανασία & Αγ. μηνοδώρα, μητροδώρα και 
Νυμφοδώρα σ.110 / Άγ. μάρτυς Θεμιστοκλής & 
Όσ. ςτυλιανός ο Παφλαγών σ.125

ΕΠΙΚΑΙΡΑ – ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ
μ. ςαρακοστή & μ. έβδομάδα στην ιωνία  (Φ. 
Χαϊδεμένου) σ.30-31 / Άγιοι Δάσκαλοι του Γέ-
νους: έυγένιος (Γιαννούλης) Αιτωλός και κύριλ-
λος Λούκαρης (Αδ. Τσουρουφλή) σ.32-33 / έγκω-
μιαστική Ομιλία στον Απ. Παύλο (Λόγος ζ΄ Αγ. 
ιω. Χρυσοστόμου) σ.52 / Αλ. Αλεξανδράκης, ο 
ζωγράφος του πολέμου σ.102-103 / Ηγέτης μιας 
νέας εξόδου σ.104-105

ΚΕΜΕΝΑ ΜΑΘΗΤΩΝ – 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Ποια η γνώμη σου για το κινητό τηλέφωνο; (Χρ. 
Ανυφαντή & Αδ. Τσουρουφλή) σ.6-7 / Γλωσσο-
λαογραφικά (Ν. κοντοσόπουλος) σ.17 / Το πείρα-
μα του έρατοσθένη στο ςχολείο μας (Π. ςκούρ-
τη & Φ. Πούλου, έπιμέλεια: Θ. ρίζος, έκπ/κός) 
σ.42-43 / Ορθόδοξη ρωσία και έλλάδα σ.54-55 / 
Ανταπόκριση από το έλληνικό ςχολείο μόσχας 

σ.56-57 / έντυπώσεις & εμπειρίες από τα κατα-
σκηνωτικά ςεμινάρια 2016 (μ. Δημόπουλος, κ. 
κουργιαλής, Ν. μήνου, Αλ. Τσίγκρη) σ.78-79 / Η 
ψυχή της έλλάδας στη ρωσία σ.126-127 / Οδοι-
πορικό στη μόσχα σ.128-131

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΓΩΝΙΑ: 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ςυμμετοχή σε μια σχολική γιορτή (μ. Ανδρέου, 
Π. ςκόντζος, ςπ. Χουρσαλάς) σ.16-17 / «Απ΄ τα 
κόκκαλα βγαλμένη» (Π. ςκούρτη & Γ. κουζής). 
έπιστολή σε ένα διανοούμενο της εποχής (Π. 
κουρκουλιώτη) σ.40-41 / Οι προσδοκίες της σύγ-
χρονης κοινωνίας από τους νέους (Αδ. Τσουρου-
φλή). με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα μουσείων (Δ. 
μήλεσης, Α. Πανταζόπουλος, ςπ. Χουρσαλάς) 
σ.58-59 / Φιλία: Πώς πιστεύετε ότι συμπεριφέρε-
ται ο αληθινός φίλος; (μ. Δημητριάδη, ς. κουζή, 
Ν. μήνου, Α. κεραμίδας, έυσ. Παλαιτσάκης , Π. 
μίχα) σ.88 / Πρώτη μέρα στο Γυμνάσιο (β. Δη-
μοπούλου, Ζ. Φιλιπποπούλου, Γ. Ξενιτόπουλος, 
β. ματζιάρη, Ά.-μ. Αντωνοπούλου, Θαν. βιώνης, 
Παν. Χουρσαλάς). Τι σημαίνει η χώρα μου για 
μένα (ςτ. ςκορδά, Ηλ. κοντογιάνννης) σ.106-107 
/ ςου λείπει η χαρά & η αισιοδοξία; (β. Δημοπού-
λου, έ. καλλιανιώτης, Ζ. Φιλιπποπούλου, Χ. κόκ-
κινος). Γλώσσα & σκέψη: ποια η σχέση τους; (Φ. 
Πούλου) σ.134-135

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 (έπιμέλ.: Ανδρ. κουτσόπουλος, έκπ/κός)
Οι συναντήσεις του ιανουαρίου (Άνθ. Χαμάλης, 
ιω. Τσουρουφλής ,ςπ. Χουρσαλάς) σ.22 / Ζώα της 
φάρμας και οι πάπιες του κήπου μας (Δ. ςκορδά 
& μ. κεμερλή) σ.45 / Οι αποχαιρετιστήριες εκδη-
λώσεις (Γ. κατσικαδάμα, Δ. κόντη & Γ. Τσάγρη) 
σ.64 / Η έναρξη του φετινού Περιβαλλοντικού 
Προγράμματος σ.139

ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ  
κόκκινα μάτια στη λήψη φωτογραφιών (μαθ. 
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Α΄Λυκ., έπιμέλεια: Φρ. Ζωγόγιαννη, έκπ/κός) 
σ.44 / Ακοή και Θόρυβος (μαθ. Α΄Λυκ., έπιμέ-
λεια: Φρ. Ζωγόγιαννη, έκπ/κός) σ.65 / Ο αέρας 
μας πιέζει; σ.82-83 / έρωτήματα για το σύμπαν 
σ.112-113 

ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ! (έλ. Παπαγεωργίου) 
Χίος, σ.39 / ςέρρες, σ.70 / Λέσβος, σ.70 / Πήλιο 
σ.118

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Ιαν.-Φεβρ.: Θεατρικό «Γιάννης ο βλογημένος». 
Προνοιακή επίσκεψη. έκδρομή στην Πάτρα. μα-
θήματα Α΄ βοηθειών. (Π. ςκούρτη & έλ. Παπαγε-
ωργίου)  σ.12-14
Μαρτ.-Απριλ.: Γιορτή των Γραμμάτων με ομιλία 
για την Παιδεία στη μ. Ασία και χορωδία του 
ςχολείου «Πνοή Αγάπης» της ι.μητροπόλεως 
Αργυροκάστρου. Παρακολούθηση σεμιναρίου 
έπαγγελματικού Προσανατολισμού της εται-
ρίας Employ. Ομιλία για την αντιμετώπιση των 
παιδιών. έξήγηση φυσικών φαινομένων. ςχολική 
Θ. Λειτουργία. έπίσκεψη της Περιβαλλοντικής 
Ομάδας. έκδρομή στη μακεδονία. Προσκυνη-
ματική εξόρμηση στο Άγιον Όρος. Διενέργεια του 
πειράματος του έρατοσθένη. Ομιλία για την εξέ-
λιξη της επιστήμης. Θεατρικό για την έπανάστα-
ση (β. Πανταζοπούλου, Φ. Πούλου, μ. μίχα, Α. 
Θεοχάρη ) σ.36-38
Μαΐου-Ιουν.: έπίσκεψη στο Γεωπονικό Πανεπι-
στήμιο Αθήνας. Παρουσίαση για τη βασιλική του 
Αγ. Λεωνίδη και το λιμάνι του Λεχαίου. ςεμινάρια 
Αγωγής Υγείας. Διαγωνισμός μαθηματικών. έπί-
σκεψη στο εργοστάσιο Landis+Gyr  και Calpak. 
έκδρομή στα Γεράνεια Όρη. Προκατασκηνωτικές 
εκδρομές στη Λ. Τσιβλού (Π. ςκόντζος, Δ. ςκορ-
δά & ιω. Πιππή) σ.60-62
Ιουλ.-Αυγ.: έπιτυχία ποσοστού 100% στις Πανελ-
λήνιες έξετάσεις. Προβολή με τις Τοp10 δραστη-
ριότητες της χρονιάς. Παρουσίαση project μαθ. 
Λυκείου για το γέλιο. ςεμινάριο Α΄ βοηθειών 
κΑρΠΑ. 100% επιτυχία στις έξετάσεις Πιστοποί-
ησης γνώσης Η/Υ του Cambridge. Δωρεάν φρο-
ντιστηριακά τμήματα για μαθητές β΄& Γ΄Λυκ. (Ά. 
Θεοχάρη & Π. μίχα, μ. μίχα) σ.84-86
Σεπτ.-Οκτ.: Αγιασμός. έπίσκεψη στο Πλανητά-
ριο έυγενιδείου και στο πάρκο ςτ. Νιάρχου. Αφιέ-

ρωμα στη Γ. Γρηγοριάδου (μ. Ανδρέου & Φ. μο-
σχοβίτη) σ.108-109
Νοε.-Δεκ.: 2ο βραβείο στον 3ο Διεθνή μαθητικό 
Διαγωνισμό έκπ/κής ραδιοτηλεόρασης και ΥΠ-
ΠέΘ. Θ. Λειτουργία στο Θ/κ ΑβέρΩΦ. έκδρομή 
στη μόσχα σ.132-133

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (Για έφήβους) σ. 10-
11, 35, 63, 92-93, 114-115, 138

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ-ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
Η τηλεπάθεια (μ. Γουμενοπούλου) σ.18-19 / 
μετά την μπόρα (Ν. Ανδριώτη) σ.80-81 / Η κα-
μπάνα των Χριστουγέννων σ.136-137.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
«Η δύναμη της δημιουργίας» του Α. κρόνιν (Γ. 
κουζής) & «ςτον αφρό των κυμάτων» της Τ. Τόμ-
λισον (Φ. ςκορδά) σ.8-9 /  «Τα ψηλά βουνά» του 
Ζ. Παπαντωνίου (Δ. κόντη) & «Τα δελφινάκια 
του Αμβρακικού» του Ντ. Δημόπουλου (μ. Αν-
δρέου) σ.66-67 /  «Πορεία στο φως» του Π. καρά-
γιωργα  (Π. Αγγελής) & «Ο μυστικός κήπος» της 
Φ. μπάρνετ (Γ. Τσάγρη) σ.90-91 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 
(ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΑΛΛΙΚΑ)
My bucket list (μ. Δημοπούλου) σ.20 / Face a 
la nouvelle annee (Χρ. Ανυφαντή) σ.21 / The 
advantages and disadvantages of mobile phones 
(Ανδρ. κεραμίδας) σ.46 / La musique a notre vie 
(Π. ςκούρτη, Ν. Παπαγεωργίου, Φ. ςκορδά, μ. 
μίχα, Ά. Θεοχάρη) σ.68 / At the end of the school 
year (μ. Χαμάλη) σ.69 / Le benevolat a travers le 
regard d’ une ado (Φ. ςκορδά) σ.94 / L’ amitie (Φ. 
ςκορδά & Παν. ςκούρτη) σ.116 / Movies in the 
cinema or at home? (μαθ. Α΄, β΄ & Γ΄ Γυμν.) σ.117 
/ Bouger, c’est la santé! (μαθ. Γ΄ Λυκ.) σ.140

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
ςτους Τρεις ιεράρχες (Γ. Ξύδης), σ.4-5 / μ. Παρα-
σκευή (Χρ. Ζιτσαία) σ.29 / Ο Διδάχος (έ.Π.) σ.77 
/ Ωδή στους άγνωστους ήρωες (Γ. Αλεξανδρής) 
σ.101 / Ο αποχαιρετισμός (Π. ςκούρτη) σ.111 / 
Θεία νύχτα (Ντ.Παπασταύρου) σ.124

ΣΠΙΘΕΣ ΤΟΥ ΠΥΡΣΟΥ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
σ. 23, 47, 71, 95, 119, 141
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