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ΑΝΤΊ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
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Το σχολικό έτος 2020-21 ήταν και πάλι για εμάς μια ιδιαίτερη χρονιά. Μια χρονιά που, παρότι 
μας απομόνωσε, μας έφερε και πιο κοντά με τα παιδιά, αφού  μέσα από την εξ αποστάσεως 

διδασκαλία τα «γνωρίσαμε» με έναν άλλο τρόπο και αναπτύξαμε μαζί τους σωρεία καινοτομι-
ών, από εκείνες που αρμόζουν σε ένα πρότυπο σχολείο όπως είναι το Βαρβάκειο. Γιατί εμείς 
δεν θέλουμε να είναι το σχολείο μας ένα θερμοκήπιο αρίστων. Θέλουμε να είναι ένας χώρος 
πειραματισμών που να εκπορεύονται από εκπαιδευτικούς με αυξημένα τυπικά προσόντα και 
διδακτική εμπειρία και να απευθύνονται σε μαθητικό δυναμικό, το οποίο υπακούει μεν σε ένα 
συγκεκριμένο τρόπο εισαγωγής, έχει όμως τη δυνατότητα να εντρυφήσει και σε διάφορους - κά-
ποιους μάλιστα μη μετρήσιμους βαθμολογικά - τομείς και μπορεί να διαχειριστεί πρωτόγνωρες 
καταστάσεις όπως η πανδημία. 

Με άλλα λόγια, με το σχολείο κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα φέτος, κατορθώσαμε να 
έχουμε ένα σχολείο ανοικτό, προσεγγίζοντας σε ικανοποιητικό βαθμό τον τρόπο που γίνεται η 
δουλειά μέσα στη σχολική τάξη. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας ήταν έτοιμοι και φέτος να 
καλύψουν τις απορίες των μαθητών τους και να αξιολογήσουν τις γνώσεις τους με κατ’ οίκον ερ-
γασίες και γραπτές δοκιμασίες (έστω και μέσω του Η/Υ). Και φέτος το σχολείο μας οργάνωσε δι-
κές του εξ αποστάσεως δραστηριότητες και εκπροσωπήθηκε από τους/ τις  μαθητές/ τριες του 
σε εκδηλώσεις διαφόρων φορέων. Και φέτος το σχολείο μας συνέχισε να διαπαιδαγωγεί τους/ 
τις μαθητές/ τριες του με τις αξίες της δημοκρατίας, του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης, της 
ευγενούς άμιλλας και όχι του ατομισμού ή του άκρατου ανταγωνισμού. Και φέτος το σχολείο 
μας επιδίωξε τη σύζευξη της κουλτούρας που φέρνουν τα παιδιά από το σπίτι τους με τις πολιτι-
σμικές επιλογές τις συναρτώμενες με τη δική του ιστορία. Και θα συνεχίσουμε δουλεύοντας με 
τον ίδιο τρόπο κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, γιατί για εμάς οι αφετηριακοί αξιακοί κανόνες 
έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς σε αυτούς πιστεύουμε ότι εδράζεται η πραγματική αριστεία.

Σοφία Γελαδάκη, 
Διευθύντρια Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου

Αγιασμός σχολικού έτους 2020-21
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Άλλη μια σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της. Η συγκεκριμένη όμως δεν ήταν μια συνηθι-
σμένη χρονιά. Τα μαθήματα γινόντουσαν εξ αποστάσεως, η διδασκαλία τους διαφοροποιή-

θηκε σε πάρα πολλούς τομείς και αυτό επηρέασε τόσο τους μαθητές όσο και τους καθηγητές. 

Παρά το γεγονός αυτό, καταφέραμε να είμαστε αποδοτικοί και να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις 
μας ως μαθητές ακόμα και μέσα από την δύσκολη αυτή κατάσταση. Πάνω από όλα είμαστε όλοι 
μαθητές και αυτό το αποδείξαμε φέτος.

Εμείς ως δεκαπενταμελές είχαμε πολύ περιορισμένες δυνατότητες ως προς τις δράσεις που 
μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων οργανώνοντας αθλητικό 
τουρνουά και διακοσμώντας το σχολείο μας. Δεν θα τα είχαμε καταφέρει χωρίς την πολύτιμη 
συνεισφορά τόσο των μαθητών αλλά και των καθηγητών. Σας ευχαριστούμε.

 
15μελες Βαρβάκειου Προτύπου Γυμνάσιου

Ο ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Γελαδάκη Σοφία 
(ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ)

Αναστασόπουλος Ιωάννης 
(ΘΕΟΛΟΓΟΣ – ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

Λυμπέρης Ιωάννης 
(ΜΟΥΣΙΚΟΣ – ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

Μαυροειδής Κωνσταντίνος 
(ΘΕΟΛΟΓΟΣ)

Ανδρίτσος Γεώργιος 
(ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ)

Γκίκα Ελένη 
(ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ)

Κουρκουλέα Κυριακή 
(ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ)

Κουτσιβίτη Χρυσάνθη 
(ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ)

Λαλιώτου Ευσταθία 
(ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ)

Μπελογιάννη Μαρία 
(ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ)

Τριαντοπούλου Θεοδώρα 
(ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ)

Σταυρόπουλος Βασίλης 
(ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ)

Κουλέτση Ειρήνη 
(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ)

Μπαρτσώκας Ιωάννης 
(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ)

Παπανικολάου Απόστολος 
(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ)

Θάνος Δημοσθένης 
(ΦΥΣΙΚΟΣ)

Γιαλλούση Μαρία 
(ΧΗΜΙΚΟΣ)

Κούτρα Αίγλη 
(ΒΙΟΛΟΓΟΣ)

Τσούτση Λαμπρινή 
(ΒΙΟΛΟΓΟΣ)

Λεονταρίδου Θεοδώρα 
(ΓΑΛΛΙΚΩΝ)

Κρομμύδα Ελένη 
(ΓΑΛΛΙΚΩΝ)

Ξυπολιά Σοφία 
(ΑΓΓΛΙΚΩΝ)

Οικονομίδου Βασιλική 
(ΑΓΓΛΙΚΩΝ)

Σίτα Ευθυμία 
(ΑΓΓΛΙΚΩΝ)

Τσιάτσιος Αντώνιος 
(ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ)

Κρικοριάν Γεράν 
(ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ)

Λυκούδη Ευαγγελία 
(ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ)

Νταλαχάνη Καλλιρρόη 
(ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)

Μποντού Σοφία 
(ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)

Κατσούλα Ανθή 
(ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)

Κοντοπίδη Ευαγγελία 
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

Μαζωνάκη Μαρία 
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

Παπαδογεώργη Παναγιώτα 
(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ)

Μαστορογιάννη Παυλίνα 
(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ)

Σαλαπάτας Ευάγγελος 
(ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ)

Γιορτή της σημαίας
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ΟΊ ΜΑΘΗΤΈΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΈΊΟΥ ΜΑΣ
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A1
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΡΑΚΑ ΛΥΔΙΑ

ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΒΑΡΚΑΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΕΡΡΟΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΒΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ

ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΟΥΛΙΑ

ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΒΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΖΑΒΑΛΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΖΩΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ-ΣΤΡΟΦΑΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΟΛΗ

ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

A3
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΙΖΑ ΑΡΕΤΗ

ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΝ

ΜΟΥΧΑΣΙΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΜΩΡΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΜΑΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΤΑΡΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΥΡΤΩ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΝΕΦΕΛΗ-ΕΛΠΙΔΑ

ΠΑΛΗΚΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΑΝΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΠΑΞΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΘΗ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΕΚΤΩΡ

ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΠΡΟΝΟΪΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΡΕΡΡΑΣ ΠΑΡΗΣ

A2
ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΙΤΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ

ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΑΡΑΒΟΛΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΡΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΑΡΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ ΝΕΦΕΛΗ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΡΜΗΣ

ΚΟΖΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΚΟΖΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΡΗΣ - 
ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΣ ΜΙΝΩΣ

ΚΡΟΚΟΥ ΟΛΓΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΑΓΓΑ ΜΑΡΙΑ ΙΣΑΒΕΛΛΑ

ΛΑΔΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΗΡΑ

ΛΕΚΟΥ ΟΛΓΑ

ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΑΥΡΑΓΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

A4
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΡΗΓΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΡΙΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΡΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗΑΝΝΑ

ΣΟΚΟΛΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ

ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΣΤΟΪΚΟΥ ΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΣΩΧΩΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ 
ΠΑΠΑΤΖΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ

ΤΣΙΑΛΤΑ ΜΥΡΤΩ

ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ

ΤΣΙΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΟΦΙΑ

ΦΕΡΡΑ ΛΟΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΦΥΛΑΚΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΦΩΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΙΛΟΥΑΝΗ

ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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B1
ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΛΥΔΙΑ-ΕΛΕΝΗ

ΑΚΑΜΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΛΙΑΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΕΦΕΛΗ

ΑΝΔΡΕΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΑΡΕΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΒΑΡΕΛΑ ΕΛΕΝΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΛΥΑΝΘΗ

ΒΗΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΒΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΛΥΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΓΟΥΡΔΟΥΠΑΡΗ ΝΕΦΕΡΤΙΤΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΛΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΕΣΚΟΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΔΑΝΑΗ

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

B3
ΜΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΑΥΡΙΚΑ ΦΑΙΔΡΑ

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΜΠΑΡΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΜΠΕΛΟΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΜΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΟΥΖΟΥΚΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΤΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΞΕΜΑΝΤΗΛΩΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ

ΠΛΕΤΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΜΥΡΤΩ

B2
ΚΑΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΤΣΑΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ

ΚΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΕΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΛΗΜΑΤΙΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΚΛΩΣΣΑ ΜΑΤΑΛΑ ΕΛΛΗ-ΙΩΑΝΝΑ

ΚΟΛΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΟΛΟΒΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΚΟΛΟΣΤΟΥΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΛΑΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΛΙΒΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΤΣΙΑΤΣΙΑΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

B4
ΒΕΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΕΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΡΕΓΚΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΝΕΟΚΡΑΤΗΣ

ΣΕΪΝΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΣΕΡΓΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΣΠΙΘΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΙΤΑΚΗΣ - 
ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΠΑΝΚΟΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΣΙΑΤΣΙΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΙΛΑΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ

ΤΣΙΝΤΖΗΛΩΝΗ ΑΝΝΑ

ΤΣΙΡΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΙΚΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ

ΨΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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Γ1
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ

ΑΪΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΜΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ - ΦΟΙΒΟΣ

ΑΡΓΕΙΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΛΥΓΕΡΗ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ

ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΥΔΙΑ - ΔΙΩΝΗ

ΒΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΒΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΝΕΦΕΛΗ

ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΙΟΝΟΥΖΙ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΑΦΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΔΙΑΚΟΥΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΣΠΕΡΙΔΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ

ΖΟΡΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Γ3
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΞΥΣΤΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΗΓΟΥΛΑ-ΙΩΑΝΝΑ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΠΑΡΑΣΧΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕΛΕΚΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

ΠΕΤΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΟΘΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΡΑΓΚΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΡΑΜΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΡΑΠΠΟΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ

Γ2
ΖΩΪΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΟΝΤΟΛΑΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ

ΚΟΡΔΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΛΑΓΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΛΑΪΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ

ΛΑΣΧΟΥ-ΤΣΙΠΩΡΗ ΒΕΑΤΡΙΚΗ - ΜΑΡΙΑ

ΛΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΓΙΑ AΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΡΑΝΤΖΑΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΜΑΡΝΕΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΗΤΣΙΑΛΗ ΑΝΝΑ

ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΠΙΦΣΑ ΕΛΕΝΑ

ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ-
ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Γ4
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΡΗΜΑΓΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΡΟΥΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΑΣΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΙΑΒΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΣΙΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΣΙΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΚΕΠΑΡΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΟΥΡΑΪΤΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΑΙΜΙΛΙΑΝΑ

ΣΥΡΟΚΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΤΖΗΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

ΤΖΙΜΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΤΖΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΣΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΓΑΠΗ

ΦΛΕΣΣΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΨΩΜΑ - ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
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ΑΦΊΈΡΩΜΑ 
ΣΤΟΝ ΊΩΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΚΗ

Προσωπογραφία Ιωάννη Βαρβάκη
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Ελαιογραφία σε μουσαμά

Το σχολείο μας  συμμετείχε  στον εορτασμό για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 
1821  με ένα ειδικό αφιέρωμα στον  εθνικό ευεργέτη Ιωάννη Βαρβάκη. Η συμβολή του στον 
εθνικό αγώνα και την παιδεία αναδείχθηκε   μέσα από μια σειρά άρθρων που αναρτήθηκαν 
στην ιστοσελίδα του σχολείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και στο ετήσιο μνημόσυνο 
που τελέστηκε αυτή τη χρονιά  λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επέβαλε η πανδημία  σε  
διαδικτυακή εκδήλωση. 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΣΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΚΗ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΣΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΚΗ

ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ ΙΩΑΝΝΟΎ ΒΑΡΒΑΚΗ

Θ. Π. Τάσιος

Στην εκδήλωση μνήμης του σχολείου μας για τον Ιωάννη Βαρβάκη, στις 7 Μαρτίου 2013 
ο ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείουκ.Θ. Ι. Τάσιος ήταν ο κεντρικός 

ομιλητής.Το θέμα της ομιλίας του: «Παιδεία – η ανάσα της Ιστορίας»

1. Ο Δάσκαλος Ε. Παπανούτσος έλεγε ότι «Άνθρωπος γίνεσαι μόνον εφόσον αποκτάς ζωντανή 
ιστορική μνήμη». Αλλιώτικα, στερείσαι (λέω) από μια τεράστια δεξαμενή Σχέσεων – οπότε, η ίδια η 
δόμηση του Εγώ μένει ανάπηρη.
Και ποιο ενέργημα μας ανοίγει τον δρόμο προς αυτήν τη μνήμη; Η Παιδεία, φυσικά, ως «Ανάσα της 
Ιστορίας» όπως την έχω πει (εις-πνέω παρελθόν, και εν-πνέω μέλλον). Αυτήν περίπου την τροχιά 
ακολούθησε και ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός: Δειλά-δειλά απ’ τον 17ο αιώνα (λ.χ. Κορυδαλλεύς), 
μέχρι και τις αρχές του 19ου αιώνα, με την ενδιάμεση μεγάλη πυκνότητα των Δασκάλων του Γένους 
κατά  τον 18ο αιώνα. Κι επιτρέψτε μου εν παρενθέσει να θυμίσω και τον επιπρόσθετο απελευθερω-
τικό ρόλο των Θετικών Επιστημών, μέσα σ’ αυτήν τη διεργασία:
– Ο Ρήγας, την εθνεγερσία την εκήρυξε στον πρόλογο ενός βιβλίου Φ υ σ ι κ ή ς
– Κι ο Κούμας δίδασκε σεμινάριο Φυσικής στον λαό στις πλατείες της Σμύρνης, μέχρι το 1810.
Φαινόμενα σημαδιακά, νομίζω.

2. Και λέω πως κι ο Ιωάννης Βαρβάκης, αυτού του ρ ε ύ μ α τ ο ς  γενναία συνέχεια μοιάζει να 
είναι – με την εξής όμως μοναδικότητα
– Αυτός ήταν σχεδόν αγράμματος
– Δεν δίδαξε σεμινάρια, βέβαια
– Κι ούτε έγραψε βιβλία – ούτε μιάν αράδα
Έγινε όμως Διδάσκαλος του Γένους, γράφοντας με το κορμί και με την καρδιά του το βιβλίο της Ζωής 
του. Ξέρετε πολλά τέτοια παραδείγματα, εκτός κι απ’ τον Σωκράτη;
Κι οι φωτισμένοι Έλληνες της εποχής του τον εθαύμαζαν:
– Ο Καποδίστριας τον είχε στήριγμα για την Φιλόμουσον Εταιρεία που είχε ιδρύσει στη Βιέννη1.
– Ο λόγιος Νικ. Θεοτόκης2, διάδοχος του Ευγενίου Βουλγάρεως στην Αρχιεπισκοπή Χερσώ-
νος, είχε εμπνεύσει στον Βαρβάκη την πίστη «εις την Παιδείαν ήτις θα ελευθερώση το Γένος εκ της 
δουλείας του σκότους».
– Ο Κοραής3 θα τον αποκαλεί «ο μεγίστων εγκωμίων άξιος Έλλην Βαρβάκης», 
– κι ο Κάλβος «μεγαλόδωρε Ιωάννη Βαρβάκη»4

3. Ο Βαρβάκης, απ’ το γνωστό δίπολο
                       Εκπαίδευση (για την Επιβίωση)
Παιδεία
                       Καλλιέργεια (για την Αυτοεκπλήρωση), 

ασκήθηκε μονάχος-του στην εσωτερική καλλιέργεια, δηλαδή στα βιώματα που βλάστησαν Φιλαλλη-
λίαν – την πηγή της Ευδαιμονίας κατά την αριστοτελική αντίληψη στα Ηθικά Νικομάχεια. Ο Ιστορι-
κός διαπιστώνει αυτή τη θέρμη της Φιλαλληλίας του Βαρβάκη στις δυο μεγάλες δράσεις όπου είχε 
αφιερώσει ένα σημαντικό μέρος της ζωής του:  α) την Ελευθερία του Γένους και  β) την Κοινωνική 
δικαιοσύνη.
Υποστηρίζω ότι μας κάνει καλό να συμμετέχομε κάπως κι εμείς στην ίδια χαρά της Φιλότητας, όταν 

1 «Ιωάννης Βαρβάκης», στο «Η Ελλάδα των Ευεργετών», κείμενα Τ. Κατσιμάρδος, Συγγρ. Κ. Βαρβάκης, Εκδ. 
«Ημερησία» (χ.χ.), σελ. 72
2 όπ. π., σελ. 70
3 όπ. π., σελ. 72
4 όπ. π., σελ. 71

παρακολουθούμε τον βίο αυτών των μεγάλων Παραδειγμάτων. Μας συμφέρει: Ο δικός-τους βίος, 
γεννά δικά μας βιώματα.
Ιδού λοιπόν, εν συντομία, πώς εκδηλώθηκε στον Βαρβάκη η πρώτη Αρετή, η φιλελευθερία του Γέ-
νους. Πώς η μπροστάντζα που ένιωθε απ’ τη μελλοντική χαρά που θά ’παιρναν οι συμπατριώτες του 
απ’ τη λευτεριά τους, πώς αυτή η ηδονή του ήταν τόση ώστε ξεπερνούσε τη λύπη απ’ την εθελοντική 
καταστροφή που πλοίου του. 
Ποια καταστροφή άραγε: Έκανε «μπουρλότο» όχι μια βάρκα – αλλά ολόκληρο το 30 μετρο πλοίο 
του, όλο το βιος του. Ήταν στον κόλπο της Σμύρνης5, 24 Ιουνίου 1770, ημέρα των γενεθλίων του, 
όταν αποφάσισε «να κουμαντάρει ο ίδιος το καράβι του, συμμετέχοντας στον ρωσο τουρκικό πόλεμο 
(1768 - 74), και να «γαντζώσει» σ’ ένα μεγάλο οθωμανικό πλοίο, που ήταν αγκυροβολημένο, κολλητά 
μ’ όλον τον στόλο.
Και, καλά το πλοίο (την περιουσία-του όλη δηλαδή). Αμ, την ίδια τη ζωή του; Ήταν τέτοιος ο καται-
γισμός των πυροβολισμών που δεχόταν εκ του σύνεγγυς απ’ το εχθρικό πλοίο, ώστε λένε πως η 
πιθανότητα διάσωσής-του ήταν ασήμαντη. Κι ωστόσο, όρμησε Όλος. Και τον βγάλαν οι δικοί-του 
μισοπεθαμένον απ’ τη θάλασσα.
Υποπτεύεσθε ποιαν έσχατη ευδαιμονία μπορεί να γεύθηκε εκείνα τα δεκάλεπτα; Για ν’ απαντήσομε 
σ’ αυτό το ερώτημα, (μιας και ο Βαρβάκης, πολύ αργότερα, θα ζητήσει6 απ’ τον Κοραή τα «Πολιτικά» 
του Αριστοτέλους), προτείνω να ’δούμε κι εμείς τί λέει ο Αριστοτέλης γι’ αυτούς τους αυτοθυσιαζόμε-
νους:

«Το τῶν φίλων ἕνεκα πολλά πράττειν 
κἄν δέηι υπεραποθνήσκειν.
Οἱ ὑπερ αποθνήσκοντες αἱροῦνται γάρ μέγα καλόν ἑαυτοῖς.
Γίνεται μέν γάρ τῶ μέν φίλω, χρήματα, 
το δέ μεῖζον ἀγαθόν ἑαυτῷ ἀπονέμει».
[Ηθ. Νικ. 1169 a)

(Δυστυχώς, έκτοτε, η Ηθική Φιλοσοφία θα λησμονήσει αυτό το ρι-
ζιμιό οντολογικό της θεμέλιο, και θα στηρίζεται σε συμπαθείς ταυ-
τολογίες…)
Η φιλελευθερία του Βαρβάκη όμως υπέρ του Γένους θα εκδηλωθεί 
αργότερα κατά την τετραετία1821 - 1824 και με τεράστιες δωρεές 
υπέρ του Αγώνος. Είχε εν τω μεταξύ αποκτήσει μεγάλη περιου-
σία στη Ρωσία – δεν παρατηρήθηκαν όμως ανάλογου ύψους οι-
κονομικές ενισχύσεις από άλλους πλούσιους ξενητεμένους. Αρχί-
ζει με 100.000 ρούβλια προς τον Αλέξανδρο Υψηλάντη7. Θ’ ακο-
λουθήσουν ένα εκατομμύριο ρούβλια για την αγορά οπλισμού και 
εφοδίων8. Κι άλλες 100.000 ρούβλια για την ενίσχυση του στόλου 
των Ψαριανών (Ιαν.1822)9. Και δεν έχουν πλήρως καταμετρηθεί 
οι ασταμάτητες καραβιές σταριού, όπλων και πολεμοφοδίων που 
στέλνονταν στην επαναστατημένη Ελλάδα, μέχρι την απελευθέρω-
ση. Ακόμη και στρατιωτικό τάγμα οργανώνει ταχύτατα και χρηματο-
δοτεί (χειμώνας του 1824)10, ειδικώς για να πολιορκήσει το φρούριο 
της Μεθώνης που ήταν ακόμη στα χέρια των Οθωμανών. «Ο εν ενί 
καλός, εν παντί καλός»…

Απομένει όμως να ’δούμε πώς ολοκληρώνεται η ευρύτερη Ελευθερία του Ανθρώπου («ελευθέρωση 
εκ της δουλείας του σκότους») κατά τον Ν. Θεοτόκη.

5  όπ. π., σελ. 17
6  όπ. π., σελ. 72
7  όπ. π., σελ. 30
8  όπ. π., σελ. 30, 60, 62, 65
9  όπ.π. σελ. 30
10  όπ. π., σελ. 33, 64

Έγγραφο στο οποίο καταγράφονται 
οι δωρεές του Ι. Βαρβάκη στη Φιλική 
Εταιρεία (αρχεία ΓΑΚ)
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Μα, δια της Παιδείας. Και ιδού η σχετική προς αυτήν φιλεκπαιδευτική Αρετή του Βαρβάκη, όταν μετά 
το εν Σμύρνη απίστευτο κατόρθωμα και τις άοκνες προσπάθειές του, θα υποστηριχθεί στην τσαρική 
Ρωσία, και θ’ αποχτήσει περιουσία στις επιχειρήσεις του στην Κασπία θάλασσα.
Λοιπόν, ο μεν Κοραής είχε εφεύρει τον όρο «Μετακένωσις» γνώσεων απ’ τη Δύση. Ο δε Βαρβάκης, 
στην κύκνεια επιστολή του (08.11.1824) θα χρησιμοποιήσει την ακόλουθη αντίστοιχη έννοια: «μέχρις 
ότου ανακαλεσθώσιν αι Τέχναι και αι Επιστήμαι»11 · μιλούσε δηλαδή για μιαν ανάμνηση της Παιδείας 
– έκφραση κάπως φιλοφρονέστερη για το έθνος.
Υποστηρίζω όμως τώρα ότι ο Βαρβάκης ξεπερνάει ίσως τον Κοραή κατά ένα άλλο αποτέλεσμα της 
Παιδείας, όπως το αποτυπώνουν τα πολύτιμα «Ελληνικά Χρονικά» του Μάγερ σ’ ένα άρθρο-του 
για τον Βαρβάκη: «Δια να παύσουν τα άγρια πάθη των ομογενών μας, άλλο συντελέστερον απ’ την 
Διδασκαλίαν δέν είναι».
Και ο οξυδερκέστατος Μάγερ προσθέτει: «Να επαινέ-
σωμεν λοιπόν το ΔΙΠΛΟΥΝ ιατρικόν του κυρίου Βαρ-
βάκη». (Θέλει να ’πεί «Παιδείαν» και για την επιβίωση 
και για τον «εξανθρωπισμό»).
Εκατομμύρια ρούβλια θα δώσει έτσι ο Βαρβάκης για 
να χτίζει Σχολεία και να μισθοδοτεί Δασκάλους12 απα-
νταχού των Ελληνίδων Πόλεων. Άς σημειωθεί και το 
γεγονός ότι στο «περικαλλές» ελληνορωσικό Σχολείο 
που ίδρυσε στο Ταγκανρόγκ (Ταϊγάνιον) θα φοιτήσει κι 
ο Α. Τσέχωφ13. Άλλωστε στην ίδια αυτή πόλη όπου δι-
έμενε πλήθος Ελλήνων, ο Βαρβάκης «κτίζει14 το 1813 
ωραιοτάτην και μεγαλωτάτην πετρίνην Εκκλησίαν δια 
τους Γραικούς». Αλλ’ η φιλεκπαιδευτική-του γενναιοδωρία θα κορυφωθεί στα 1824 όταν κατέβηκε 
στην Ελλάδα: Ένα εκατομμύριο φράγκα προς την Κυβέρνηση για την ίδρυση Πανεπιστημίου15.
Όλα τούτα λοιπόν τεκμηριώνουν την μοναδική Φιλεκπαιδευτική Αρετή του.

4. Κι ας έρθομε τώρα στη δεύτερη συνιστώσα της φιλαλληλίας του, το πάθος του για Κοινωνική 
δικαιοσύνη. Θα ’πώ ότι τα στήθια αυτού του μπουρλοτιέρη ήσαν πιο πλατειά κι απ’ του στρατηγού 
Bolivar: Πλαταίνουν για ν’ αγκαλιάσουν ΟΛΗΝ την Κοινωνία του καιρού του, όχι μόνον τις Ελληνικές 
Κοινότητες, κι ούτε μόνον για την Παιδεία. Αυτό το ε ύ ρ ο ς  θέλω να υπογραμμίσω τελειώνοντας, 
για να δείξω πόσο στ’ αλήθεια αυτός ο ευφυέστατος Έμπορος θα μπορούσε να είναι όντως τέκνο 
του Διαφωτισμού  – και δέν πήγε χαμένη η επαφή-του με τον Νεοέλληνα Διαφωτιστή Δημ. Αγάθην, 
Διευθυντή Γυμνασίου στο Αστραχάν, στα 1776, ούτε με τον λόγιον επίσκοπον Ν. Θεοτόκην. Και ιδού 
μερικά δείγματα αυτού του ανθρωπιστικού εύρους:

1) Δεν δέχεται να χρησιμοποιήσει δουλοπαροίκους στην πρώτη Επιχείρηση (1779, Αστρα-
χάν), αλλ’ εργάτες16 «ελευθεροσυμφωνητούς»! (Άκου να ’δείς σκάνδαλο…). Παρακαλώ να 
θυμηθούμε ότι η Δουλοπαροικία θα καταργηθεί στη Ρωσία μόνον μετά από ογδόντα χρόνια 
(1863) – τη μέρα που ο ήρωας των Δεκεμβριστών του 1825 (φίλος του Αλεξάνδρου Υψηλάντη) 
ο Πρίγκηπας Σεργκέη Γκρηγκόριεβιστς Βολκόνσκι (30 χρόνια στη Σιβηρία) θα ξεσπάσει σε 
λυγμούς…
2) Στην επέκταση των Επιχειρήσεών-του, ο Βαρβάκης συνιστά Συνεταιριστικήν Επιχείρηση 
Εμπορίας Χαβιαριού, με συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη (1785, Αστραχάν)17. Αυτό κι 
αν ήταν κοινωνικό σκάνδαλο για τη Ρωσία της εποχής!

11  όπ. π., σελ. 33
12  Και, έχοντας ενίοτε επίγνωση της κλεψάνας που συνέτρεχε, τα 300.000 ρούβλια για το Κεντρικό Σχολείο Επικρατείας 
στο Άργος (1824) δέν τους τα δίνει στο χέρι: Τα καταθέτει στη Βασιλική Τράπεζα της Μόσχας, και λέει πάρτε τους τόκους 
«δια τιμίων επιτρόπων» για να πληρώνετε τους Δασκάλους μόνον (το τονίζει).
13  όπ. π., σελ. 28
14  όπ. π., σελ. 52
15  όπ. π., σελ. 64
16  όπ. π., σελ. 21
17  όπ. π., σελ. 26

3) Κατασκευάζει κοινωφελή έργα18 σε πλείστες 
ρωσικές πόλεις: Αποστραγγιστικά έργα, το με-
γάλο «Βαρβάτσκογι Κανάλ», οδοποιίες, γέφυ-
ρες, ίδιον νοσοκομείον (τον καιρό επιδημίας).
4) Χρηματοδοτεί ανοιχτές συγκοινωνίες, δια-
νέμει τρόφιμα σε κανονική βάση, και (προσέξτε) 
επισκέπτεται σπίτια φτωχών19 μετά την κυρια-
κάτικη λειτουργία – αυτοπρόσωπη ενασχόληση 
με τη βρομιά και τα βάσανα, κι όχι αποστολή 
ελεημοσύνης μέσω τρίτων…
5) Κι όταν κάποτε θα τελειώσει η οικοδόμηση 
της μεγάλης κατοικίας του, θα αρνηθεί να την κατοικήσει20, διότι τη βρήκε «πολυτελή»…
6) Άφησα τελευταίο ένα επεισόδιο ψυχικού πλούτου του Βαρβάκη, σχετικό με τη συμπεριφο-
ρά-του απέναντι Τούρκων, τους οποίους είχαν αιχμαλώτους πάνω στο καράβι του: Απαγόρευ-
σε στο πλήρωμα να τους σκοτώσουν, και είπε «οι άνθρωποι ούτοι ενταύθα δέν είναι εχθροί 
μας, είναι δυστυχείς ικέται»21. Τέτοια ψυχή…

5. Λίγους μήνες πρίν πεθάνει22, πραγματοποιεί το όνειρο της ζωής-του και κατεβαίνει να ζή-
σει στην Ελλάδα (Αύγουστος, 1824). Ζάκυνθος, Μονεμβασιά, Ναύπλιο – μια σωματική και ψυχική 
περιπέτεια του σχεδόν ογδοντάχρονου Αγωνιστή. Μοιράζει δωρεές αφειδώς και δέχεται εκτίμηση 
ανάλογη. Κι αντιμετωπίζει τις ΔΥΟ εμφυλιοπολεμικές Κυβερνήσεις, του Κολοκοτρώνη (Ναύπλιο) και 
του Κουντουριώτη (Κρανίδι). Δέχεται «την έντιμον μεσιτείαν-του να συμβιβάση τους διαφερομένους» 
(Ελληνικά Χρονικά, 3 Δεκ. 1824). Αποτυγχάνει, βέβαια. Προτείνει για Κυβερνήτη τον Καποδίστρια 
(και εισπράττει απέχθειαν).
Άλλα όνειρα είχε κάνει · κι είναι τώρα αναγκασμένος να γυρίσει πίσω στο Ταϊγάνιον. Και πεθαίνει καθ’ 
οδόν στη Ζάκυνθο, 12 Ιανουαρίου 1825 – και πρώτος μπροστά στην κηδεία ο Διονύσιος Σολωμός. 
Ο εθνικός ποιητής ξεπροβοδίζει τον εθνικό ευεργέτη…23 

6. Και τώρα, διερωτώμαι πώς γίνεται να είσαι
– Μπουρλοτιέρης ορμητικός, 
– Επιχειρηματίας μοναδικός, και συγχρόνως
– Μεγάλη Καρδιά;
Έ, πού και πού, γίνεται κι αυτό μέσα στην Ιστορία με τις Μεγαλοφυΐες. Αλλά είμαστε ξιπασμένοι να 
μονοπωλούμε τον όρο «μεγαλοφυΐα» μόνον για επιτεύγματα
– διανοητικά,
– στρατιωτικά ή
– καλλιτεχνικά.
Και σνομπάρομε τους Γίγαντες του Ήθους, όπως τον Ιωάννη Βαρβάκη – ίσως διότι κάμποσες με-
γαθεωρίες φαντάζονται ότι οι Κοινωνίες λειτουργούν τάχα κουρδισμένες μέσω θεσμικών/πολιτικών 
ρυθμίσεων, ανεξάρτητα απ’ τη συνισταμένη της ηθικής ή ανήθικης (δηλαδή αντικοινωνικής) συμπε-
ριφοράς των επιδραστικών μελών τους.
Παρακαλώ να μου επιτραπεί μια ιδιότυπη «αποφώνηση»: Καπετάν-Γιάννη, φανερώσου λίγο να μας 
’πεις τί ένιωθε η μεγάλη καρδιά-σου όταν έφευγες απ’ την Ελλάδα εκείνον τον πικρό χειμώνα του 
1824. Καλό θα μας κάνει η πίκρα σου…

18  όπ. π., σελ. 51
19  όπ. π., σελ. 53
20  όπ. π., σελ. 18
21  όπ. π., σελ. 58
22  όπ. π., σελ. 65-68
23  όπ. π., σελ. 74

Το  σχολείο στο Ταγκανρόγκ που κτίστηκε με δωρεά του 
Ι. Βαρβάκη.
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Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΒΑΡΒΑΚΗΣ
Σοφία Γελαδάκη

Διευθύντρια Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου

Για τον Βαρβάκη έχουν ειπωθεί πολλά και έχουν γραφτεί άλλα τόσα. Οι βιογράφοι του τον 
έχουν σκιαγραφήσει ως ένα ιδιαίτερα έξυπνο και δυναμικό παιδί (ας θυμηθούμε τι έχουμε δια-
βάσει για τον λόγο που από Λεοντής μετονομάστηκε σε Βαρβάκης). Ένα παιδί που μεγαλώνο-
ντας εξελίχθηκε σε έναν εμπειρικό ναυτικό και έναν δυναμικό ληστή των θαλασσών. Ένα παιδί 
που, χάρη στο εμπόριο του χαβιαριού, κατέληξε να γίνει μεγιστάνας, ένας δισεκατομμυριούχος 
όπως θα λέγαμε σήμερα, που σκορπούσε απλόχερα τα ρούβλια, τα γρόσια και τα τάλιρά του για 
κοινωφελείς σκοπούς τόσο στη δεύτερη πατρίδα του, τη Ρωσία, όσο και στην Ελλάδα. 

Για τις πολιτικές του απόψεις δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα και το πιθανότερο είναι ότι ποτέ 
δεν ασχολήθηκε άμεσα με την πολιτική και ότι, τις οποίες ριζοσπαστικές αντιλήψεις διέθετε, 
τις διοχέτευσε στην επαγγελματική του δραστηριότητα (κλασικό παράδειγμα ο τρόπος με τον 
οποίο εκμεταλλεύθηκε την αλιεία). Παρόλα αυτά, ξέρουμε ότι ο πατριωτισμός του ήταν δεδο-
μένος, αφού είχε συνδεθεί με τη Φιλική Εταιρία κατά την προετοιμασία της Επανάστασης του 
1821 και, στη συνέχεια, έθεσε τον εαυτό του και την περιουσία του στην υπηρεσία του ξεση-
κωμού της πατρίδας του. Κατά τα άλλα, γνωρίζουμε ότι ήταν υποτυπωδώς μορφωμένος (στη 
βιβλιογραφία εντοπίζεται μια επιστολή του  προς τον Ιωάννη Καποδίστρια το 1818, όπου τόσο 
η προσφώνηση «Εκλαμπρώταται Κώμητα» όσο και η υπογραφή του «Ηωάνις Βαρβάκις» είναι 
πλήρως ανορθόγραφες). Είναι άξιο προσοχής όμως, το γεγονός ότι η αγραμματοσύνη του δεν 
τον εμπόδισε να συνταιριάξει τον βηματισμό του με το πνευματικό κίνημα του νεοελληνικού 
διαφωτισμού, ο οποίος ευθύνεται για τις έντονες ιδεολογικές και πνευματικές ζυμώσεις που 
αναπτύχθηκαν ανάμεσα στους λογίους του ελλαδικού χώρου στις αρχές του 19ου αιώνα.

Ο νεοελληνικός διαφωτισμός έπεται του ευρωπαϊκού αλλά υπακούει στις ίδιες αρχές, προ-
ασπίζοντας το απαραβίαστο των φυσικών δικαιωμάτων του ατόμου (ζωής, ιδιοκτησίας, ισότη-
τας απέναντι στον νόμο, ελευθερίας σκέψης και έκφρασης), που καμιά εξουσία δεν μπορεί 
να καταργήσει. Προϋποθέτει όμως και την απελευθέρωσή του γένους, στην πραγμάτωση της 
οποίας μόνο η εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει. Κατά συνέπεια, η εξέλιξη της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας είχε αποκτήσει μια ιδιάζουσα σημασία για τους Έλληνες διαφωτιστές και, μέσα σε 
ένα τέτοιο κλίμα, εκδόθηκε στη Βιέννη, το 1811, το ελληνόγλωσσο 15πενθήμερο φιλολογικό 
περιοδικό «Ερμής ο Λόγιος». Έως το 1821, οπότε η κυκλοφορία του διακόπηκε, στα τεύχη του 

Εξώφυλλα των ετών 1811-1812, 1814-1816 και 1817-1821 

εμπεριέχονται αξιόπιστες μαρτυρίες για τα εκπαιδευτικά πεπραγμένα της Ευρώπης, απόψεις 
των «πεφωτισμένων» λογίων για την οργάνωση της εκπαίδευσης στο νεοελληνικό κράτος που 
επρόκειτο να δημιουργηθεί, πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων 
του ελλαδικού χώρου, ενημερώσεις για «νεωφανή» ή υπό έκδοση σχολικά βιβλία και, κατά και-
ρούς, ανακοινώσεις («αγγελίαι») για χρηματικές προσφορές αναγνωστών υπέρ του περιοδικού. 

Μια τέτοια αγγελία υπάρχει στο 4ο τεύχος του 1818 και αφορά μια προσφορά που διαφέ-
ρει από τις συνηθισμένες και γι’ αυτό διαφέρει και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται. Εδώ 
δεν έχουμε να κάνουμε με τα γνωστά μικροποσά των αναγνωστών, αλλά με μια σημαντικότατη 
χορηγία («χίλια φλωρία Ολλανδικά» = 8.500 ρούβλια), για να διατεθούν «εις βοήθειαν των όσοι 
από τους πτωχούς σπουδαίους μελετούν να εκδώσωσι βιβλία χρήσιμα εις το γένος». Ο «γενναί-
ος […] ανήρ και άξιος υιός της Ελλάδος» που κάνει αυτήν την προσφορά δεν είναι άλλος από 
τον Ιωάννη Βαρβάκη, ο οποίος εκείνον τον καιρό ζούσε και δραστηριοποιείτο επαγγελματικά 
στο «Ταϊγανρόκον» (Ταγκανρόγκ) της Ρωσίας. Οι εκδότες του Ερμή του Λόγιου επισημαίνουν 
βέβαια ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Βαρβάκης διαθέτει χρήματα για κοινωφελή σκοπό, 
δεδομένου ότι «όλη η επαρχία του Ταϊγανρόκου και πολύ μέρος της ευρυχώρου επικρατείας 
του Ρωσσικού κράτους επαινεί τας ελεημοσύνας του, την εκ βάθρων ανέγερσιν ιερών ναών, την 
επισκευήν  δημοσίων κτιρίων, και άλλα πάμπολα καλά, τα οποία γνωρίζουσιν ακριβώς οι εκείσε, 
και κηρύττουσι με στεντώρειον σάλπιγγα». Είναι η πρώτη φορά ωστόσο, που γίνεται μνεία του 
ονόματος του Βαρβάκη για συγκεκριμένου τύπου προσφορά στο αντιπροσωπευτικότερο ίσως 
έντυπο του νεοελληνικού διαφωτισμού. Με άλλα λόγια, είναι η πρώτη φορά που γίνεται γνωστή 
η σχέση του με τους διαφωτιστές, οι οποίοι αντιπροσώπευαν εκείνον τον καιρό την πλέον μορ-
φωμένη αλλά και την πλέον φιλελεύθερη πλευρά του γένους των Ελλήνων.   

Πώς άραγε ο Βαρβάκης, ένας άνθρωπος χωρίς προσωπική μόρφωση, φτάνει να συνταιριά-
ζει τον βηματισμό του με εκείνον των πνευματικά καλλιεργημένων Ελλήνων επιχειρηματιών, 
οι οποίοι, επηρεασμένοι από τις διαφωτιστικές ιδέες χρηματοδοτούσαν την έκδοση και/ ή τη 
διακίνηση στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα όσων σχολικών βιβλίων συνέγραφαν ή μετέφραζαν 
Έλληνες λόγιοι σπουδαγμένοι στη δύση; Πιθανώς πίσω από αυτήν του την απόφαση να κρύβε-
ται ο Νικηφόρος Θεοτόκης, ο οποίος όντας αρχιεπίσκοπος στο Αστραχάν, είχε αναπτύξει στενή 
φιλική σχέση με τον Βαρβάκη, μυώντας τον στις ιδέες του διαφωτισμού που και ο ίδιος με τόση 
ζέση υπερασπιζόταν. Πιθανώς και όχι. Σίγουρα όμως η συγκεκριμένη κίνηση του Βαρβάκη δεν 
ήταν συμπτωματική, όπως αποδεικνύεται στη συνέχεια. Γιατί τι άλλο από αποδοχή των διαφωτι-
στικών ιδεών αποτελούν τα 500 αργυρά φιορίνια (8.000 ρούβλια), με τα οποία θα επιχορηγήσει 
το επόμενο έτος ο Βαρβάκης τον Ερμή τον Λόγιο; Και πολύ περισσότερο, τι άλλο σημαίνει η 
δωρεά του (1.000.000 ρούβλια περίπου), προκειμένου να δημιουργηθεί στο νεοελληνικό κράτος 
ένα Πρακτικό Λύκειο, κατ’ αναλογία με τα ευρωπαϊκά «Γυμνάσια  των (θετικών) Επιστημών» που 
τόσο πολύ ήθελε να υπάρχουν και στην Ελλάδα ο μεγάλος διαφωτιστής Αδαμάντιος Κοραής; 

Αυτή λοιπόν, ήταν η επιθυμία του «διαφωτιστή» Βαρβάκη και αυτό ήταν το σχολείο που δη-
μιουργήθηκε σε μια εποχή, όπου τα εκπαιδευτικά προγράμματα χαρακτηρίζονταν από τις ίδιες 
κλασικιστικές τάσεις που θα επικρατήσουν πλήρως αργότερα, κατά την οθωνική περίοδο. Αυτό 
ήταν το σχολείο του Βαρβάκη που λειτουργεί ως σήμερα και εμείς δεν μπορεί παρά να είμαστε 
ευτυχείς που το υπηρετούμε.
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ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ, 12 ΙΑΝΟΎΑΡΙΟΎ …

Μαίρη Μπελογιάννη, φιλόλογος

Σαν σήμερα, 12 Ιανουαρίου, το 1825 έφυγε από τη 
ζωή ο ευεργέτης Ιωάννης Α. Βαρβάκης, στο Λοιμοκα-
θαρτήριο της Ζακύνθου. Η νεκρολογία του Βαρβάκη 
η οποία δημοσιεύθηκε στις 31 Ιανουαρίου 1825, στα 
Ελληνικά Χρονικά, την εφημερίδα που εκδιδόταν από 
το 1824 έως το 1826 στο Μεσολόγγι από τον Ελβετό 
γιατρό Ιωάννη Ιάκωβο Μάγερ, αφιερώνεται σε εκείνα 
που απογοήτευσαν τον Βαρβάκη και επικεντρώνεται 
στον εμφύλιο σπαραγμό, ο οποίος τον οδήγησε στην 
απόφαση να επιστρέψει στη Ρωσία.  Αν είχαμε μπρο-
στά μας το φύλλο της εφημερίδας θα διαβάζαμε:

«Με βαθείαν θλίψιν της ψυχής μας εμάθαμεν ότι ο 
γέρων Βαρβάκης απέθανεν εις το Καθαρτήριον της Ζα-
κύνθου την 12 του λήγοντος. Ποίος δεν ήθελεν συμπο-
νέσει μαζί μας, ακούων ότι ο σεβάσμιος ούτος γέρων, 
μόλις φανείς εν τω μέσω μας, μας αφήνει δια παντός. Ο 
ογδοηκοστός χρόνος της ζωής του ήτον ήδη απερασμέ-
νος, ότε απεφάσισε την εις την Ελλάδα κάθοδόν του. 
Απεφάσισε να έλθη δια να μας συμβουλεύεση με την 

πολυπειρίαν, με τις γνώσεις του, αποκυημένας δια πολλών χρόνων και ποικίλων περιστάσεων. 
Βέβαια, αυτός ενόμιζε να μας εύρη ενωμένους με τους δεσμούς της αδελφότητος. Βέβαια, ήλπιζε 
να μας ιδή χωρίς πάθη και χωρίς εκείνον τον ολέθριον φιλαρχικόν ζήλον, του να υπερβαίνωμεν και 
να καταπατώμεν ο εις τον άλλον. Αλλά φευ! Ο γέρων μας ηύρε βυθισμένους εις έριδας, εις αυτάς 
τας δυστυχείς διχονοίας, και, τελευταίον, αντί ενώσεως, είδε φατρίας τρομεράς, όπλα εναντίον 
της Επικρατείας, εναντίον των Νόμων, εναντίον αυτής της Διοικήσεως.

Είναι αληθές ότι ο γέρων Βαρβάκης εις την στιγμήν καθ’ ην ανεχώρει από Πελοπόννησον έβλε-
πε στρατεύματα ανταρτικά πολεμώντα υπό τας διαταγάς ανθρώπων αχαλινώτων και ως θηρία 
λυσσασμένα ορμώντα εναντίον της νομίμου Διοικήσεως των Ελλήνων […]

Σκιά σεβασμία, η οποία ήδη υπερίπταται εις τας ουρανίας σκηνάς! Βεβαιώσου ότι η Πατρίς 
ανεγνώρισε τας θυσίας σου. Ανεγνώρισε την αξίαν σου και τον πατριωτικόν σου ζήλον! Βεβαιώ-
σου, έμπροσθεν του θρόνου του Υψίστου, ότι οι Έλληνες από ημέραν εις ημέραν θέλουν καταστα-
θή πλέον άξιοι της τόσον φανεράς του Παντοδυνάμου υπερασπίσεως και αρωγής. Σκιά μακαρία! 
Έσο βεβαία ότι οι Έλληνες ελευθερωθέντες ήδη από τους τυραννίσκους των και γνωρίσαντες τα 
χρέη των καλύτερα, θέλουν υποτάσσεσθαι πάντοτε εις τους νόμους και θέλουν λησμονήσει δια 
παντός τα ολέθρια πάθη, τα οποία τοσάκις τους έφερον εις το χείλος της αβύσσου» 

Εκατόν ενενήντα έξι χρόνια μετά τον θάνατο του Ιωάννη Βαρβάκη και σε μια χρονιά που 
γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την εθνεγερσία του 1821 ας αναστοχαστούμε τις ολέθριες συ-
νέπειες του διχασμού είτε πρόκειται για μια χώρα είτε πρόκειται για μια μικρή κοινότητα, όπως 
η σχολική. 

«νά ψάλωσιν μνημόσυνα
 γιά τόν μακαρίτην τοῦτον πατριώτην»

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΝΗΜΟΣΎΝΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ 
ΤΟΎ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΚΗ 

Έλενα Γκίκα, φιλόλογος.

Ο θάνατος του Ιωάννη Βαρβάκη 
ανακοινώνεται  στη συνεδρίαση 
του Βουλευτικού Σώματος στο 
Ναύπλιο στις 26 Φεβρουαρίου 1825 
με την ανάγνωση επιστολής του εκ 
Ζακύνθου Χρόνια Δροσινού προς τον 
Πρώτον Γραμματέα του Βουλευτικού  
Ιωάννη Σκανδαλίδη, «εἰδοποιητικόν 
περί τοῦ θανάτου τοῦ πατριώτου 
κυρίου Ἰωάννην Βαρβάκη».

Στην επιστολή ενημερώνεται η 
Διοίκηση ότι θα πρέπει να φροντίσει 
για την παραλαβή του ποσού στη 
Ρωσία που άφησε «ὁ  μακαρίτης 
κύριος Βαρβάκης εἰς ἀνόρθωσιν ἑνός λυκείου εἰς τήν  Ἑλλάδα». Στη συνέχεια  διαβάζονται δύο 
αποσπάσματα από τις διαθήκες που άφησε ο Ιωάννης  Βαρβάκης, της πρώτης, την οποία συνέταξε 
στο Τανγαρόκ (22.05.1824), και της δεύτερης, την οποία  συνέταξε στη Ζάκυνθο (10/22.01.1825). 
Οι διαθήκες κατατίθενται  «εἰς τήν περί τῶν σχολείων Ἐπιτροπήν», για να τις εξετάσει και να κάνει 
στη συνέχεια την αναφορά της στο Σώμα.  Παράλληλα αποφασίζεται να δώσει το Υπουργείο της 
Θρησκείας διαταγή να  ψαλούν μνημόσυνα για τον Ιωάννη Βαρβάκη «καθ’ ὅλην τήν ἐπικράτειαν, 
χάριν εὐγνωμοσύνης διά την ἄκραν  φιλογένειάν του». 

Γ΄ Βουλευτική Περίοδος (1824-1826), Πρακτικά του Βουλευτικού Σώματος,  
Συνεδρίαση  26.2.1825, τομ. 7, Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, Ψηφιακή 
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων.
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Την επόμενη ημέρα, 27 Φεβρουαρίου 1825, το Βουλευτικό Σώμα στέλνει στο Εκτελεστικό  επιστολή 
για την τέλεση  μνημοσύνων σε όλες τις εκκλησίες της επικράτειας  στη μνήμη του πατριώτη Ιωάννη 
Βαρβάκη:

Γ΄ Βουλευτική Περίοδος (1824-1826), Προβουλεύματα και λοιπά 
εξερχόμενα έγγραφα του Βουλευτικού Σώματος, τομ. 8 σελ 150, Αρχεία 
της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Βουλής των 
Ελλήνων.

Το σχολείο μας κάθε χρόνο τιμά τον ευεργέτη του με επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνου 
στον ανδριάντα του στο Ζάππειο και εκδήλωση μνήμης και τιμής από τους μαθητές και καθηγητές.  
Τιμά τον  «ενάρετο και φιλογενή πολίτη», ο οποίος με την προσφορά του συνεισφέρει μέχρι σήμερα 
με τη λειτουργία του σχολείου, του οποίου αυτός έθεσε τα θεμέλια, «εἰς τήν εὐτυχίαν του Ἔθνους και 
εἰς τήν  πολιτικήν και ἠθικήν  αὐτοῦ  πρόοδον».

Ο ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΎ ΒΑΡΒΑΚΗ

Ιωάννης Αναστασόπουλος, θεολόγος,  Υποδιευθυντής,
του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου

Η ζωή και οι αγώνες για την Ελευθερία της Πατρίδας, η κοινωνική του δραστηριότητα και η 
προσφορά του στην Παιδεία του Γένους, η συμμετοχή του στην επανάσταση του 1821, είναι 
γνωστές σε αρκετό κόσμο. Ένα γεγονός όμως που επίσης συγκλόνισε ιδιαίτερα τον Ιωάννη 
Βαρβάκη και τον έκανε να θέσει τον εαυτό του και την περιουσία του στην υπηρεσία του ελληνι-
κού ξεσηκωμού ήταν η βάναυση εκτέλεση του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε’ από τους Τούρκους 
το Πάσχα του 1821. 

Μετά την Θεία λειτουργία του Πάσχα (10 Απριλίου 1821) ο Γρηγόριος συνελήφθη, κηρύχθηκε 
έκπτωτος και φυλακίστηκε. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας απαγχονίστηκε στην κεντρική πύλη 
του Πατριαρχείου, όπου παρέμεινε κρεμασμένος για τρεις ημέρες μέχρι την Τετάρτη του Πάσχα 
εξευτελιζόμενος από τον όχλο. Οι τραγικές αυτές ειδήσεις έφτασαν στην Οδησσό και στο Τα-
γκαρόγκ. Ο Βαρβάκης δυστυχισμένος από το φοβερό μαντάτο, πληροφορήθηκε ότι η εκδίκηση 
των Τούρκων θέλησε να κυνηγήσει τον πατριάρχη πέρα και από τον θάνατο.

Κατόπιν, μαθαίνει ότι μια ομάδα τριών Εβραίων αγόρασαν το πτώμα 
του, το περιέφεραν στους δρόμους και πέραν του Γαλατά και το έριξαν 
στον Κεράτιο κόλπο. Ο δήμιος μπήκε στη βάρκα και έσυρε το πτώμα στα 
ανοικτά όπου το έριξε στο βυθό. Το βράδυ του Σαββάτου όμως στις 16 
Απριλίου το λείψανο βρέθηκε στα νερά του Γαλατά. Έπλεε κοντά στα 
καράβια που θα φεύγανε για Οδησσό. Εκεί ένας Κεφαλλονίτης πλοίαρ-
χος, που ονομαζόταν Νικόλαος Σκλάβος, βρήκε το σκήνωμα και το με-
τέφερε στην Οδησσό στις 11 Μαΐου του 1821 όπου και ετάφη με εντολή 
του Τσάρου Αλέξανδρου με όλες τις τιμές στον ελληνικό ναό της Αγίας 
Τριάδος. Από εκεί ανακομίστηκε στην Αθήνα, 50 χρόνια μετά, και έκτοτε 
φυλάσσεται σε μαρμάρινη λάρνακα στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. 

Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε στη Μητρόπολη της Οδησσού στο 
ναό της Μεταμορφώσεως. Ανάμεσα στους επιφανείς Έλληνες πρόσφυγες που ακολούθησαν τη 
σορό πεζοί ήταν και ο Ιβάν Ανδρέγεβιτς Βαρβάκης, ειδοποιημένος έγκαιρα από τον Μαρασλή. 
Ακολούθησε τριήμερο προσκύνημα και ο Βαρβάκης το πρώτο βράδυ μετά τον ενταφιασμό έμει-
νε στην Αγία Τριάδα και τον μοιρολόγησε σαν Ψαριανό, όπως γράφει ο καθηγητής Βασίλης Αση-
μομύτης. Θυμήθηκε τις συνεργασίες τους, την ευλογία που έδωσε στη μητέρα του ως μοναχή 
και το τελευταίο σιγίλιο, όπου τον τιμούσε ως ευεργέτη με τα παρακάτω λόγια «τη αρτισυστάτω 
ταύτη σχολή (εννοώντας τη Σινασού της Καππαδοκίας) παρά της γενναιότητας του φιλογενούς 
και φιλοκάλου ανδρός κυρίου Ιωάννη Βαρβάκη, ώσπερ και άλλοις τοιούτοις κοινωφελέσιν ο φιλό-
μουσος εκείνος ανήρ δαψιλείς επεδείξατο χορηγίας».

 Ο Βαρβάκης επίσης πληροφορήθηκε ότι από τις ελληνικές πόλεις που πυρπολήθηκαν και 
λεηλατήθηκαν σύρονταν στην αιχμαλωσία κατά χιλιάδες γυναίκες και παιδιά. Συνεργαζόμενος 
λοιπόν με το Πατριαρχείο, το οποίο παρέμεινε ατρόμητο στο καθήκον του υπέρ του Γένους και 
μετά τον απαγχονισμό του Γρηγορίου, ο Βαρβάκης φρόντιζε μυστικά για την εξαγορά και την 
απελευθέρωσή τους. Έστειλε λοιπόν στο Πατριαρχείο 100 χιλιάδες ρούβλια στους πατριάρχες 
Ευγένιο Β’ (1821-22) και στη συνέχεια στον Άνθιμο Γ’ (1822-24). Παράλληλα ναύλωνε το ένα 
καράβι μετά το άλλο με προορισμό την Ελλάδα, φορτώνοντας οτιδήποτε χρειάζονταν οι συ-
μπατριώτες του, από σιτηρά έως πολεμοφόδια. Τέλος, ο Τσάρος, μετά τον απαγχονισμό του 
πατριάρχη και τις φρικαλεότητες των Τούρκων και με την πίεση της κοινής γνώμης αλλά και των 
Ελλήνων της Ρωσίας ανάμεσα σε αυτούς και ο Βαρβάκης, συμφωνεί να γίνει αυστηρή διακοίνω-
ση προς τη Πύλη, με συνέπεια να διακοπούν οι διπλωματικές σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία. 

Μνημόσυνο Ιωάννη Βαρβάκη. Κατάθεση στεφάνου στον 
ανδριάντα του στο Ζάππειο το σχολικό έτος 2018-19. Το 
σχολικό έτος 2020-21 η εκδήλωση έγινε διαδικτυακά.
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Η ΜΟΎΣΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ 18ο ΕΩΣ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

Ιωάννης Γ. Λυμπέρης, μουσικός, υποδιευθυντής του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου

Το παρόν κείμενο αποτελεί μία σύντομη αναφορά στη Ρωσική μουσική κατά το διάστημα από 
τον 18ο έως και τα μέσα του 19ου αιώνα. Αναφερόμαστε αφενός στην πορεία από το λαϊκό στο 
έντεχνο, δηλαδή στη διαδικασία μετασχηματισμού στοιχείων της λαϊκής μουσικής σε λόγια και 
αφετέρου, στην πρόσληψη του δυτικοευρωπαϊκού έντεχνου ύφους και τεχνοτροπίας εκείνης 
της εποχής. Το κείμενο αυτό παρουσιάστηκε ως εισήγηση στην Εκδήλωση Μνήμης στον Ιωάννη 
Βαρβάκη με τίτλο: Όραμα Παιδείας & Τέχνης: Ο Ι. Βαρβάκης, που πραγματοποιήθηκε στις 7 
Μαρτίου 2013.

 Μέχρι την εποχή του Μεγάλου Πέτρου η μουσική ζωή της Ρωσίας επηρεαζόταν από δεισι-
δαίμονες αντιλήψεις που αντανακλούσαν σε ό,τι προωθούσε επίσημα η Εκκλησία1 . Έτσι η λαϊκή 
μουσική και οι φορείς της, οργανοπαίχτες και τραγουδιστές, βρίσκονταν κάτω από το καθεστώς 
της απόρριψης και της καταδίκης. Σύμφωνα με τον Emil Vuillermoz, «μες στην καρδιά του 17ου 
αιώνα, οι Πατριάρχες πρόσταξαν την κατάσχεση των μουσικών οργάνων που τα στοίβαξαν και 
τάκαψαν σε δημόσια τελετή»2 . Την ίδια εποχή ωστόσο, το επίσημο κράτος απολάμβανε τη μου-
σική από τα εισαγόμενα από την Ευρώπη εκκλησιαστικά όργανα και κλάβικορντ. Στα μέσα του 
17ου αιώνα ο Αλέξις Μιχαήλοβιτς ίδρυσε και το θέατρο της Αυλής3 . 

Στον Μέγα Πέτρο οφείλονται αναμφίβολα οι θετικές εξελίξεις και οι νεωτερισμοί οι οποίοι 
είχαν ως αποτέλεσμα «τη συγκρότηση ορχηστρών και την συμμετοχή της μουσικής στην αστική 
ζωή, ιδίως στην Αγία Πετρούπολη»4 . Τον 18ο αιώνα, η μουσική είχε αποκτήσει πάλι τη σημαντική 
θέση που είχε πολύ παλιά.

 Οι επιρροές δεν άργησαν να έρθουν από την Ιταλία. Τώρα, ένα μέρος του πληθυσμού, η 
αριστοκρατία, μπορούσε να ακούει τις «εισαγόμενες» όπερες της Ναπολιτάνικης Σχολής και 
ιδιαίτερα αυτές των Locatelli, Galuppi και Tsimarosa. Το κοινό ήταν περισσότερο καλλιεργη-
μένο και αυτό οδηγούσε προς τη δημιουργία της ρωσικής όπερας. Εκείνη τη χρονική στιγμή, 
«εμπιστεύτηκαν τη διεύρυνση των ρωσικών λυρικών θεάτρων σε δασκάλους ναπολιτάνους ή 
βενετσιάνους»5 . Αυτό συνοδεύτηκε από τη δημιουργία μιας εθνικής μουσικής συνείδησης και 
ταυτότητας.

 Στην Αγία Πετρούπολη, στα 
μέσα του 18ου αιώνα σημειώθηκε 
η πρώτη απόπειρα παρουσίασης 
μιας καθαρά ρωσικής όπερας, της 
Τανιούσα, του Fyodor Volkov 6 . Η 
ίδια η αυτοκράτειρα Αικατερίνη Β΄ 
έγραψε λιμπρέτα για τον Βασίλι 
Αλεξέγιεβιτς Πασκέβιτς προκειμέ-
νου να πραγματοποιήσει το όνει-
ρό του ως συνθέτη, όπως φάνηκε, 
άτεχνου.

 Παράλληλα, η ρωσική θρησκευ-
τική μουσική αποτέλεσε εξέλιξη 
της παλιάς βυζαντινής της παράδοσης, χωρίς οι νεοτερισμοί να επηρεάσουν σε βάθος το χαρα-
κτήρα της. Έτσι, σύμφωνα με το τυπικό της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν έγινε επιτρεπτή η χρήση 
μουσικών οργάνων και τα χορωδιακά μέρη ψάλλονταν χωρίς οργανική συνοδεία. Με τον τρόπο 
αυτό αναδείχτηκε η φωνητική θρησκευτική τέχνη η οποία έγινε ιδιαίτερα εντυπωσιακή χάρη στο 
έργο του Dmitry Bortniansky, διευθυντή του αυτοκρατορικού παρεκκλησίου και επίσημου πλέον 
θρησκευτικού συνθέτη7 .

 Η άλλοτε κατατρεγμένη λαϊκή μουσική έγινε σεβαστή 
χάρη στην προστασία της αυτοκράτειρας Αικατερίνης, πέ-
ρασε στους συναυλιακούς χώρους και ερμηνεύτηκε από 
χορωδίες. Όπως αναφέρει ο Landormy, « η Ρωσία κατέχει 
μια πλούσια συλλογή αρχαίων (δηλαδή πολύ παλιών) δημο-
τικών τραγουδιών»8 . Κύριο χαρακτηριστικό της μουσικής 
γραφής τους ήταν η το τραγούδι στο πλαίσιο μιας περιο-
ρισμένης μουσικής έκτασης διαστήματος πέμπτης ή έκτης 
και με χρήση τονικού συστήματος επηρεασμένου από την 
αρχαία ελληνική μουσική σε συνδυασμό με ανατολικά στοι-
χεία. Προσθέτει δε ότι, τα λαϊκά αυτά τραγούδια ερμηνεύ-
ονταν είτε μονωδιακά (σόλο) είτε χορωδιακά9 . Δημοφιλές 
όργανο για τη συνοδεία τους ήταν η μπαλαλάικα.

 Η αφύπνιση της εθνικής συνείδησης, κάτι που χαρακτήριζε τον ευρωπαϊκό χώρο εκείνη την 
εποχή πραγματοποιήθηκε μέσω της ανακάλυψης και ανάδειξης του λαϊκού πολιτισμού (folklore). 
Κυρίαρχο στοιχείο αποτελούσαν και πάλι η μουσική και οι λαϊκοί χοροί. Προς τα τέλη του 18ου 
αιώνα είχε ολοκληρωθεί η συλλογή και καταγραφή όλης αυτής της μουσικής και λαϊκής παρά-
δοσης. Σύμφωνα πάντοτε με τον Landormy, πολλά από τα δημοτικά αυτά τραγούδια δεν τρα-
γουδιόντουσαν μόνο αλλά χορεύονταν και δραματοποιούνταν. Όπως αναφέρει, «…Ο χορός το-
ποθετείται κυκλικά γύρω από τους μονωδούς (τραγουδιστές) που είναι και ηθοποιοί συγχρόνως 
και παίζουν τους ρόλους του μεθυσμένου συζύγου, της φλύαρης γυναίκας, της κακής πεθεράς, 
της κόρης, του εραστή, όλων δηλαδή των προσώπων που ευρίσκονται μέσα σ΄ αυτές τις κωμικές 
ή τις τραγικές σκηνές…»10. Η προσπάθεια αυτή με στόχο την αναπτέρωση του ηθικού του λαού, 
βρίσκει αποτέλεσμα στις αρχές του 19ου αιώνα, κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντιων Πολέμων.

 Σε ό,τι αφορά στις επιρροές της λαϊκής παράδοσης στην έντεχνη και λόγια μουσική φαίνεται 
ότι συναιρούνται τα λαϊκά θέματα και οι ρυθμοί με τη χρήση των «εισαγόμενων» ευρωπαϊκών 
μουσικών οργάνων όπως το τσέμπαλο, το βιολί και η κιθάρα11. Στις αρχές του 19ου αιώνα, ο 
Mikhail Ivanovich Glinka εγκαινίασε με το έργο του τη Ρωσική Μουσική Σχολή, δηλαδή τον εθνι-
κισμό σε μία ώριμη πλέον μορφή12. Εξαιρετικό μουσικό ταλέντο, χάρη στην καλή οικονομική του 
κατάσταση ο Glinka μπόρεσε να ταξιδέψει στην Ευρώπη και να καλλιεργήσει τις καλλιτεχνικές 
του αναζητήσεις. Παράλληλα, αφέθηκε στις επιδράσεις του folklore της πατρίδας του, ιδιαίτερα 
του τραγουδιού και του χορού. «Η νοσταλγία της πατρίδας μου, με παρακίνησε σιγά σιγά να 
γράψω ρωσική μουσική», θα πει κάποια στιγμή για την περίοδο που ταξίδευε στην Ευρώπη13 . 

Πρωτοπόρα και συνάμα εθνικού χαρακτήρα όπερά του ήταν «Η ζωή για τον Τσάρο» ή αλλιώς 
«Ιβάν Σουσάνιν»14 βασισμένη επάνω σε ένα εθνικό - ιστορικό θέμα15. Ο Γλίνκα δικαιώθηκε στον 
σκοπό του, όταν έλεγε, «θέλω οι αγαπητοί μου συμπατριώτες να βρίσκονται εκεί (εννοεί στη συ-
ναυλία μιας ρωσικής όπερας) σαν στο σπίτι τους»16. Στην προσπάθεια εδραίωσης της Ρωσικής 
λαϊκής μουσικής διάδοχη κατάσταση αποτέλεσαν ο Alexander Sergeyevich Dargomyzhsky και 
κατόπιν η «Ομάδα των πέντε»17 στην οποία οφείλεται η λόγια εθνική μουσική της Ρωσίας. Αυτή 
δηλαδή που αποτελεί σύγκλιση της Ρωσικής λαϊκής μουσικοχορευτικής παράδοσης και της δυ-
τικοευρωπαϊκής έντεχνης. 

1  Εμίλ Βυλερμόζ, Ιστορία της Μουσικής, τ.2, μτφρ. Γ. 
Λεωτσάκος, Αθήνα 1980, σ.141. 

2  Στο ίδιο. 
3  Βλ. και Britannica, τ. 52, σ.438, 439. 
4  Στο ίδιο. 
5  Ό.π.,Εμίλ Βυλερμόζ, σ.141.
6  Ό.π., Britannica, τ.52, σ.438, 439.
7 Στο ίδιο. 
8  Paul Landormy, «Η Ρωσική Μουσική», στο: Ιστορία 

της Μουσικής, τ. Β΄, μτφρ. Σ. Σπανούδη, Αθήνα (χχ), 
σ. 247. 

9  Στο ίδιο. 

10  Ό.π., P. Landormy, σ.247, 248.
11  Στο ίδιο. 
12  Chr. Headington, «Ώριμος Ρομαντισμός κι Εθνικι-

σμός», στο: Ιστορία της Δυτικής Μουσικής τ. Β΄, μτφρ. 
Μ. Δραγούμης, Αθήνα 1994, σ.90. 

13  Στο ίδιο, σ. 250. 
14  Ό.π. Βυλερμόζ, σ. 142. 
15  Ό.π., Headington,σ. 90.
16 Ό.π., P. Landormy,σ.250. 
17 Mily Balakirev, César Cui, Modest Mussorgsky, Nikolai 

Rimsky-Korsakov και Alexander Borodin.
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ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΎΝΟ ΤΟΎ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΚΗ

Μαίρη Μπελογιάννη, φιλόλογος

Αν αναρωτιέστε πότε καθιερώθηκε το ετή-
σιο μνημόσυνο του Ιωάννη Βαρβάκη δεν έχετε 
παρά να ανατρέξετε στο περιοδικό «Μαθητική 
Ζωή» που εξέδιδαν οι μαθητές της Προτύπου 
Βαρβακείου Σχολής από το 1931. Στο τεύχος 
Β’-Γ΄ (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1933), σελ. 
21-23, διαβάζουμε πως παλαιός καθηγητής 
του Λυκείου είχε προτείνει το 1920 να τελεί-
ται κάθε έτος από τους μαθητές «μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του ιδρυτού του 
σχολείου». Αυτό δεν επετεύχθη τότε, αλλά το 
1925, όταν συμπληρώθηκαν τα 100 χρόνια από 
τον θάνατο του Ιω. Βαρβάκη. Από τότε, κάθε 
χρόνο, στις 12 Ιανουαρίου, ημέρα του θανά-
του του Βαρβάκη, το σχολείο τελεί στον απέ-
ριττο ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
το μνημόσυνο και στη συνέχεια οι μαθητές συ-
ντεταγμένοι μεταβαίνουν μαζί με τους καθηγη-
τές τους στο Ζάππειο για κατάθεση δάφνινων 
στεφάνων στον ανδριάντα του Ιω. Βαρβάκη, ο 
οποίος φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη Λεωνί-
δα Δρόση. Μάλιστα, είχε ορισθεί τον μεν ένα 
χρόνο τον επιμνημόσυνο λόγο στον ναό να τον 
εκφωνεί ένας από τους μαθητές της τελευταί-
ας τάξης του κλασικού τμήματος και την προ-
σφώνηση κατά τη στέψη του ανδριάντα μαθη-
τής της στ’ τάξης του πρακτικού τμήματος, τον 
δε επόμενο, το αντίθετο.

Σε εκείνο το τεύχος, το περιοδικό «Μαθητι-
κή Ζωή» δημοσίευσε τους λόγους των μαθη-
τών και τους συνεχάρη «δια την ωραίαν δια-
τύπωσιν των ιδεών των και την καλήν αυτών 
απαγγελίαν». 

Ογδόντα οκτώ χρόνια αργότερα η καλή 
τύχη να κρατάμε το περιοδικό στα χέρια και να 
διαβάζουμε τους λόγους των δύο δεκαεπτά-
χρονων-δεκαοκτάχρονων μαθητών, έχει συγκι-
νητικό ενδιαφέρον. Για τους μαθητές μας που 
ίσως παραξενευθούν με τη γλώσσα, να πούμε 
πως τα μαθητικά κείμενα είναι γραμμένα στην 
καθαρεύουσα.  

ΟΙ  ΕΎΕΡΓΕΣΙΕΣ ΤΟΎ Ι. ΒΑΡΒΑΚΗ,  
ΕΙΔΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΎΠΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ.

Οι μαθητές και μαθήτριες του Ομίλου Ιστορίας, Με το βλέμμα στο 1821 

Ειρήνη Αργυρού, Παναγιώτης  Βαρκάτζας,   Μαριαλένα  Δημοβέλη,  Γρηγόρης Καγκελάρης, 
Γεώργιος Μανουσόπουλος, Ηλίας Μπορπόλης,  Γαλάτεια Ράππου. 

Υπεύθυνες καθηγήτριες  οι φιλόλογοι Έλενα Γκίκα και Μαίρη Μπελογιάννη 

Ο ερχομός του Ι. Βαρβάκη στην επαναστατημένη Ελλάδα και οι ευεργεσίες του έγιναν είδηση 
στον Τύπο της εποχής.  Η Εφημερίς Αθηνών έγραψεότι ο Ι. Βαρβάκης«έχει σκοπούς ωφελίμους 
δια  την πατρίδαν μεγάλους»  και έκανε αναφορά  στις ευεργεσίες του από τις πρώτες ημέρες 
της άφιξής του στα τέλη του καλοκαιριού του1824.

H Εφημερίς Αθηνών, η οποία μετέ-
δωσε και τις σχετικές με τον Ι. Βαρβάκη 
ειδήσεις, ήταν η πρώτη εφημερίδα που 
εκδόθηκε στην Αθήνα.  Το πρώτο φύλλο 
της κυκλοφόρησε στις 20 Αυγούστου 
1824 και τυπώθηκε στη Σαλαμίνα, όπου 
οι έφοροι των Αθηνών είχαν στείλει 
προσωρινά το πιεστήριο από τον φόβο 
επιδρομής των Τούρκων. Το επόμενο 
φύλλο τυπώθηκε κανονικά στην Αθήνα 
στις 6 Σεπτεμβρίου 1824, όπου είχε πια 
εγκατασταθεί το τυπογραφείο. Η εφη-
μερίδα τυπωνόταν στο τυπογραφείο 
που δώρισε στην Κοινότητα των Αθηνών 
ο απεσταλμένος της Φιλελληνικής Εται-
ρείας του Λονδίνου, συνταγματάρχης 
ΛέστερΣτάνχοουπ (LeicesterStanhope). 
Τη διεύθυνση της εφημερίδας  είχε ο 
Γεώργιος Ψύλλας. Η Εφημερίς Αθη-
νών, γραμμένη στη δημοτική γλώσσα, 
δημοσίευε, όπως όλες οι εφημερίδες 
του Αγώνα,  πολεμικές ειδήσεις  και  
θέματα της επικαιρότητας, καθώς και 
άρθρα σχετικά με το πολίτευμακαιτους 
θεσμούς. Εκείνο όμως που ξεχώρισε τη 
συγκεκριμένη εφημερίδα ήταν η δημο-
σίευση  κειμένων σχετικών με την ποίηση και τη λογοτεχνία. 

Στο πλαίσιο της ειδησεογραφίας της, η ΕφημερίςΑθηνών ενη-
μέρωσε στις 24 Οκτωβρίου  1824 τους αναγνώστες της και για 
τις ενέργειες του Ι. Βαρβάκη στη Μονεμβασιά.Ο Ι. Βαρβάκης 
ευρισκόμενος στη Ζάκυνθο έμαθε, κατά το δεύτερο δεκαήμερο 
του Σεπτεμβρίου του 1824, ότι πολλοί επιζώντες από την κατα-
στροφή των Ψαρών βρίσκονταν στη Μονεμβασιά σε κατάσταση 
απόλυτης ένδειας. Μετά την καταστροφή των Ψαρών (21 Ιουνίου 
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1824), τρεις χιλιάδες περίπου Ψαριανοί μπήκαν σε πλοία και κατευθύνθηκαν προς το Αιγαίο και 
την Πελοπόννησο αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο. Οι συνθήκες ήταν δύσκολες, γιατί παντού 
όλοι υπέφεραν από τον πόλεμο. Στο Ναύπλιο και την Τήνο τους αγκάλιασαν, οι κάτοικοι όμως 
της Άνδρου και της Πάρου δεν τους δέχτηκαν. Οι Σπετσιώτες τους φιλοξένησαν. Όταν κατά-
λαβαν όμως πως οι Ψαριανοί θα έμεναν μόνιμα εκεί, δυσανασχέτησαν. Τότε οι βασανισμένοι 
Ψαριανοί κατέφυγαν στη Μονεμβασιά. Μόλις το έμαθε ο Βαρβάκης, πήγε αμέσως εκεί με το κα-
ράβι του Ψαριανού καπετάν Κωνσταντή Τσακάλη και με άλλα τρία μικρότερα πλοία φορτωμένα 
με προμήθειες και ρουχισμό. «Στη Μονεμβασία,έγραψε την είδηση  η Εφημερίς Αθηνών, «ένδυσε 
με διπλά ενδύματα όχι μόνο τους συμπατριώτας του Ψαριανούς όλους αλλά και όσους εύρε δυ-
στυχούνταςΚρήτας και Κυδωναίους και τους εξοικονόμησεν όλους και με τροφάς δια εξ μήνας». 

Κατά την παραμονή του στη Μονεμβασιά, ο Ι. Βαρβάκης έλαβε πρόσκληση από τον πρόε-
δρο της προσωρινής κυβέρνησης της επαναστατημένης Ελλάδας, Γεώργιο Κουντουριώτη, για 
να πάει στο Ναύπλιο, καθώς η χώρα χρειαζόταν τη συμβολή του. Αποδέχτηκε την πρόσκληση 
και τον Νοέμβριο του 1824 παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση της ολομέλειας, όπου εκδήλωσε 
την επιθυμία του να προσφέρει στην παιδεία. Διαβάζουμε στην εφημερίδα: «Ζητεί να συστήσει 
σχολείον με αξιόλογους Διδασκάλους πέντε και να κάμη αυτός όλα τα έξοδα, μισθούς και τα 
λοιπά». Στη συνεδρίαση αυτή γνωρίζουμε ότι διαβεβαίωσε την κυβέρνηση και τον λαό για την 
προσφορά 300.000 ρουβλίων, με σκοπό τη δημιουργία ενός Κεντρικού σχολείου. Προσέφερε 
ακόμη στον ελληνικό λαό 25.000 ρούβλια για την κατασκευή ενός ακόμη σχολείου στο Άργος 
και για τη συγκρότηση στρατιωτικού τάγματος, που ήταν αναγκαίο για την άλωση του φρουρίου 
της Μεθώνης.

Η εφημερίδα μετέφερε και τις φήμες  ότι ο Ι. Βαρβάκης συνέδραμε και στις πολεμικές επι-
χειρήσεις,«Ακούομεν ότι παρήγγειλε και δια ένα κάρικον σιτάρι δια την πολιορκία της παλαιάς 
Πάτρας». Από τα τέλη Φεβρουαρίου του 1822 ο Θ. Κολοκοτρώνης σχεδίαζε την κατάληψη της 
Πάτρας. Για την επιτυχία της πολιορκίας ήταν απαραίτητη η αποστολή πολεμοφοδίων και τρο-
φίμων, την οποία καθυστερούσαν οι πολιτικές αντιπαλότητες. Έτσι,  η πόλη παρέμεινε στην 
κατοχή των Τούρκων ως το τέλος του Αγώνα. 

Η ανάγνωση ειδήσεων για τις ενέργειες του Βαρβάκη,  που ήρθε  να ανακουφίσει τους κα-
τατρεγμένους Έλληνες και να ενισχύσει την Επανάσταση,προκάλεσαν εντύπωση στους συγ-
χρόνους του. Οι ευεργεσίες του  ήταν άξιες θαυμασμού,  διότι κάλυπταν ένα μεγάλο εύρος 
αναγκών του Αγώνα, τόσο την ανθρωπιστική βοήθεια όσο καιτην πολεμική ενίσχυση των επι-
χειρήσεων,αλλά κυρίως διότι στήριζαν το όραματης ελεύθερης Ελλάδας με τη γενναιόδωρη 
προσφορά του  για την  ίδρυση σχολείων.

Πηγές

Βαρβάκη Κ., Ένας Ευρωπαίος Ψαριανός, στο Η Ελλάδα των Ευεργετών, Ιωάννης Βαρβάκης 
ένθετο εφημ. Ημερησία, Αθήνα, χ.χ., σελ. 5-42 .

Δαυίδ Αντωνίου (έρευνα- παρουσίαση), Η εκπαίδευση κατά την ελληνική επανάσταση 1821-1827. 
Τεκμηριωτικά κείμενα, τόμος Α, 1821-1825, Βουλή των Ελλήνων , Αθήνα 2002, σελ 323 και 329 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τομ ΙΒ. Η Ελληνική Επανάσταση.

Στάικος Κ. Σ.,  Σκλαβενίτης Τ. Ε. (επιμ) Πεντακόσια χρόνια έντυπης παράδοσης του νέου ελλη-
νισμού 1499-1999, Ίδρυμα Βουλής των Ελλήνων, 2000, σελ 179.

“ΠΟΛΎΤΙΜΕ ΦΙΛΕ ...”

ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΎ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΎ ΚΟΡΑΗ ΣΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ 
ΒΑΡΒΑΚΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΎΠΑΘΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΧΙΟΎ

Οι μαθητές του Ομίλου Ιστορίας, Με το βλέμμα στο 1821 

Ειρήνη Αργυρού, Παναγιώτης  Βαρκάτζας,   Μαριαλένα  Δημοβέλη,  Γρηγόρης Καγκελάρης, 
Γεώργιος Μανουσόπουλος, Ηλίας Μπορμπόλης,  Γαλάτεια Ράππου.

Υπεύθυνες καθηγήτριες  οι φιλόλογοι Έλενα Γκίκα και Μαίρη Μπελογιάννη.

Η οικονομική ενίσχυση του Γυμνασίου στη Χίο έμελλε 
να είναι αρχή μιας φιλίας δι’ αλληλογραφίας ανάμεσα 
στον Ιωάννη Βαρβάκη (1745-1825), τον πλούσιο έμπορο,  
και τον Αδαμάντιο Κοραή (1748-1833),τον διακεκριμένο 
λόγιο του νεοελληνικού διαφωτισμού. Η επικοινωνία των 
δύο ανδρών ξεκίνησε το 1818 και αποτέλεσε στήριγμα 
για την πατρίδα και την παιδεία. Ο Κοραής επαινούσε 
επανειλημμένως τον Βαρβάκη για τις πλούσιες δωρεές 
του και τον παρακινούσε να προσφέρει στήριξη στους 
δασκάλους της σχολής της Χίου ως «γνήσιους αδελφούς 
του» και στους «μαθητές ως αγαπητά του τέκνα».

Στις 6 Μαΐου 1822 ο Αδαμάντιος Κοραής γράφει στον 
Ιωάννη Βαρβάκη, ο οποίος βρίσκεται στο Ταγκανρόγκ, 
μία επιστολή την οποία στέλνει μέσω των κυρίων 
Ροδοκανάκη στο Λιβόρνο, για να ζητήσει για μια ακόμη 
φορά τη συνδρομή του, θέτοντας δύο αιτήματα. Το ένα 
αφορά στην ασφάλεια των κατοίκων της Χίου και το άλλο 
στην επαναλειτουργία του Γυμνασίου της. 

Για να επιτευχθεί η ασφάλεια των κατοίκων της Χίου 
από τις από ξηράς επιδρομές των «βαρβάρων», προτείνει να αγοραστούν αρκετά πυροβόλα 
όπλα, για να οπλιστούν όχι μόνο οι πολίτες, αλλά και οι κάτοικοι των χωριών και να ζητηθεί 
από τους γενναίους Ψαριανούς να περιφέρονται με τα πλοία τους γύρω από το νησί της Χίου 
προσφέροντας προστασία.

Επιχειρηματολογεί στη συνέχεια υπέρ της επαναλειτουργίας του Γυμνασίου, που θα 
προσφέρει παιδεία όχι μόνο στους νέους της Χίου, αλλά και σε νέους από τα υπόλοιπα μέρη 
της Ελλάδας που βρίσκονται σε πόλεμο, καθώς θεωρεί ότι Παιδεία και Ελευθερία είναι έννοιες 
αλληλένδετες. Η σχέση του Ιωάννη Βαρβάκη με τη Χίο χρονολογούνται από τα προεπαναστατικά 
χρόνια. Ο Κοραής αναφέρεται στις ευεργεσίες του Βαρβάκη, όταν η Χίος ήταν ακόμη «δούλη». 
Ο Βαρβάκης είναι για τη Χίο «ευεργέτης και πατέρας δια τας γενναίας εις το γυμνάσιόν της 
δωρεάς». Μολονότι οι απανταχού Χιώτες έχουν σπεύσει να ανακουφίσουν την πατρίδα τους, 
κανείς δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Βαρβάκη που, όπως πιστεύει ο Κοραής, «είναι καλός να 
παρηγορήσει την ανάγκη της Χίου γρηγορώτερα και προθυμότερα».

Ο Κοραής απευθύνεται στον Βαρβάκη με την πεποίθηση ότι  συμμερίζεται τις απόψεις του 
για τους κινδύνους που εγκυμονεί η διακοπή της παιδείας. Γράφει χαρακτηριστικά: «πολλά έθνη 
αφάνισαν τους τυράννους τους, λίγα όμως ξερίζωσαν την τυραννία από τις ψυχές τους».
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Ο Κοραής γνωρίζει ότι ο Βαρβάκης θα ανταποκριθεί στα αιτήματά του, διότι, όπως επισημαίνει 
και στην επιστολή του, πάντα με πολύ «προθυμία» σπεύδει να βοηθήσει. Τον χαρακτηρίζει 
«πλουσιδωρότερο από όλα τα τέκνα της Ελλάδος», γιατί πάντα συνδράμει την πατρίδα που 
κινδυνεύει και συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο στην ελευθερία της. Γι’ αυτό και τον αποκαλεί 
«ευεργέτη της Ελλάδος», πριν ακόμη την ίδρυση του ελληνικού κράτους, εντάσσοντάς τον στον 
κύκλο των ευεργετών που θα βοηθήσουν στην αναγέννησή της.  Κλείνοντας την επιστολή του, 
εύχεται στον Βαρβάκη να ζήσει πολλά χρόνια, για να βοηθήσει την Ελλάδα που θα χρειαστεί και 
τα επόμενα χρόνια τη στήριξη και τις ευεργεσίες του.

Είναι φανερό ότι η προσφώνηση «πολύτιμε φίλε» δεν αποτελεί απλά μια τυπική κι ευγενική 
προσφώνηση, αλλά εκφράζει την πραγματική ευγνωμοσύνη του Κοραή και τον θαυμασμό του για 
την προσφορά του Ιωάννη Βαρβάκη, την οποία χαρακτηρίζει «πλουσιοπάροχη»,  αναφερόμενος 
τόσο στις ευεργεσίες του στους απανταχού Έλληνες όσο και στην υποστήριξη του δικού του 
εκδοτικού έργου, της Ελληνικής Βιβλιοθήκης. Γι’ αυτό και τον προσφωνεί «ακριβέ μου φίλε» 
κάνοντας στη συνέχεια τη διαπίστωση ότι είναι σπάνιο να έχει κάποιος έναν φίλο με το ήθος και 
τη γενναιοδωρία του Βαρβάκη. Αισθάνεται ότι τον τιμά η φιλία του και εκφράζει την υπερηφάνεια 
που τον έχει φίλο, διότι οι ευεργεσίες του θεωρεί ότι τιμούν και τον ίδιο. Γράφει χαρακτηριστικά: 
«τα των φίλων κοινά, κοιναί τρόπον τινά γίνονται και αι ευεργεσίαι».

Γνωρίζουμε ότι ο Ιωάννης Βαρβάκης ανταποκρίθηκε γενναιόδωρα στην έκκληση του 
Αδαμάντιου Κοραή. Από το Ταγκανρόγκ, όπου βρισκόταν, έστειλε στην Κωνσταντινούπολη ένα 
καράβι φορτωμένο σιτάρι, με την εντολή να πωληθεί και το ποσό να σταλεί όλο στο Γυμνάσιο 
της Χίου. 

Η επιστολή δημοσιεύτηκε στο: Δαυίδ Αντωνίου (έρευνα- παρουσίαση), Η εκπαίδευση κατά την 
ελληνική επανάσταση 1821-1827. Τεκμηριωτικά κείμενα, τόμος Α, 1821-1825, Βουλή των Ελλήνων, 
Αθήνα 2002, σελ 76-77

Η  ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΎ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΚΗ
Κάλδη Ρίζου, μαθήτρια Α Γυμνασίου

Η προσωπογραφία απεικονίζει τον Ιωάννη Βαρβάκη, 
σε πορτρέτο 3/4. Το πρόσωπό του, σχεδόν ανέκφραστο 
και η φλογερή ματιά του, που θυμίζει εκείνη του πτη-
νού «βαρβάκι», προσδίδουν στο έργο την αίσθηση του 
κύρους του εθνικού  ευεργέτη και ιδρυτή του σχολεί-
ου μας. Η ενδυμασία του, περίτεχνη και επίσημη -όπως 
άλλωστε αρμόζει σε έναν καραβοκύρη και έμπορο με 
τεράστια απήχηση και επιτυχία -, φέρει παράσημα με 
τα οποία τιμήθηκε από τους Ρώσους για το έργο του. 
Τα χρώματα στο φόντο, μαύρο, γκρι, μουντό πράσινο, 
αναδεικνύουν τη φωτεινότητα του εικονιζόμενου προ-
σώπου. Από την άλλη, το περίγραμμα, οι σκιές και τα 
έντονα χαρακτηριστικά του προσώπου του, αποδίδουν 
βάθος και μεγαλοπρέπεια στο έργο. 

Η προσωπογραφία του Ιωάννη Βαρβάκη καθηλώνει 
τον παρατηρητή και προκαλεί συναισθήματα θαυμα-
σμού, δέους και υπερηφάνειας. 

Ο ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ ΤΟΎ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΚΗ 

Ηλέκτρα Φώτου, μαθήτρια Α Γυμνασίου

Ο ανδριάντας του Ιωάννη Βαρβάκη είναι έργο του Έλληνα γλύπτη του 19ου αι. Λεωνίδα Δρόση 
και βρίσκεται στον κήπο του Ζαππείου. Η δημιουργία του ξεκίνησε το 1872, ύστερα από διαγωνι-
σμό που είχε προκηρύξει η ελληνική κυβέρνηση και ολοκληρώθηκε το 1884. Στη θέση όπου βρί-
σκεται σήμερα μεταφέρθηκε το 1888. Στην αρχική σύλληψη της ιδέας, δεν είχαν συμπεριληφθεί 
οι τέσσερις γυναικείες γωνιακές μορφές που κοσμούν τις γωνίες του βάθρου. Αυτές προστέθη-
καν από τον Γ. Ξενάκη, την περίοδο της μεταφοράς του γλυπτού. Τα επίσημα αποκαλυπτήρια 
του έργου πραγματοποιήθηκαν στις 20 Φεβρουαρίου 1890.

Ο ανδριάντας μιμείται διαδεδομένο τύπο της ευ-
ρωπαϊκής γλυπτικής του 19ου αιώνα, σύμφωνα 
με τον οποίο η κεντρική μορφή βρίσκεται στο μέ-
σον, πάνω σε ψηλό βαθμιδωτό βάθρο. Ο Ιωάννης 
Βαρβάκης αποδίδεται όρθιος, σε στάση μνημει-
ακή, με το αριστερό του πόδι σε προβολή και το 
σώμα στραμμένο ελαφρώς προς τα αριστερά. 
Στο δεξί του χέρι κρατά τη διαθήκη, με την οποία 
δώρισε μεγάλο μέρος της περιουσίας του στο 
ελληνικό κράτος, ενώ έχει το αριστερό του χέρι 
στη μέση. Η αντιθετική κίνηση του κορμού και η 
φορά των πτυχών του μανδύα, που περιβάλλει το 
σώμα, συντελούν στην ισορροπία του συνόλου 
και στην επιβλητικότητα της μορφής. 

 Τα τέσσερα γυναικεία γλυπτά στις γωνίες συμβολίζουν πτυχές της ζωής και του έργου του Ιω-
άννη Βαρβάκη και παρουσιάζονται ως προσωποποιήσεις της Ελευθερίας, της Τέχνης-Ιστορίας, 

της Ναυτιλίας και της Σκέψης. Έχουν τυπικά κλασικιστικά χαρακτηριστικά και μπαρόκ στοιχεία, 
άλλοτε με έμφαση στις σχεδιαστικές λεπτομέρειες και άλλοτε στις πλαστικές αξίες.

 Ο ανδριάντας του Ιωάννη Βαρβάκη είναι ένα από τα πιο επιβλητικά υπαίθρια γλυπτά των Αθη-
νών. Το ελληνικό δημόσιο θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του Ιωάννη Βαρβάκη, εκφράζοντας με την 
ανέγερση του ανδριάντα την ευγνωμοσύνη του για τις μεγάλες ευεργεσίες του προς τη χώρα.

Έθνικό Ίστορικό Μουσείο
Προσωπογραφία Ίωάννη Βαρβάκη

Έλαιογραφία σε μουσαμά
Διαστάσεις: 0,48Χ0,61 μ.

Αρ. ταυτότητας: 3050-

 Η Ελευθερία Η Τέχνη-Ιστορία Η Ναυτιλία Η Σκέψη
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ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΎ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΚΗ 

Το ψηφιακό παιχνίδι αφορά στη ζωή και το έργο του 
εθνικού ευεργέτη Ιωάννη Βαρβάκη και την εποχή κατά 
την οποία έζησε. Έχει υλοποιηθεί στο περιβάλλον οπτι-
κού προγραμματισμού Scratch και αποτελεί μεταγραφή 
του αντίστοιχου επιτραπέζιου εκπαιδευτικού παιχνιδιού 
που δημιουργήθηκε από μαθητές στον Όμιλο Ιστορίας 
του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου το 2018.

Αφετηρία του παιχνιδιού είναι τα Ψαρά, το νησί όπου 
γεννήθηκε ο Ιωάννης Βαρβάκης το 1745 και τερματισμός 
η Ζάκυνθος, το νησί όπου απεβίωσε το 1825. Το παιχνίδι 

παίζεται από δύο παίκτες. Ερωτήσεις εμφανίζονται στους σταθμούς της ζωής του Ιωάννη Βαρ-
βάκη και στα σημεία με την προσωπογραφία του. Για κάθε σωστή απάντηση ο παίκτης κερδίζει 
θησαυρούς. Για κάθε λάθος απάντηση, η περιουσία του 
παραμένει στάσιμη. Αν ο παίκτης βρεθεί σε προκαθορι-
σμένα σημεία στο χάρτη ενδέχεται να χάσει τη σειρά του 
ή να του αφαιρεθούν βαθμοί.

Το παιχνίδι τερματίζεται όταν ένας παίκτης φθάσει 
στον τερματικό σταθμό, τη Ζάκυνθο και νικητής ανακη-
ρύσσεται  ο παίκτης με τους περισσότερους θησαυρούς! 

Το περιβάλλον οπτικού προ-
γραμματισμού Scratch, που δια-
τίθεται δωρεάν από το ΜΙΤ, προ-
σφέρει προγραμματιστικές δομές 

και δομές δεδομένων, ώστε να είναι υλοποιήσιμη: η προ-
σομοίωση της ρίψης του ζαριού, η ενσωμάτωση 36 δι-
αφορετικών ερωτήσεων που σχετίζονται με τη ζωή του 
Ιωάννη Βαρβάκη, η επιλογή με τυχαίο τρόπο ερώτησης 
και η παρακολούθηση των ερωτήσεων που έχουν εμφανι-
στεί, αξιοποιώντας 23 sprites και περισσότερες από 150 
ενδυμασίες. Ως αποτέλεσμα, το παιχνίδι επιφυλάσσει μια 
μοναδική και ξεχωριστή εμπειρία στους παίκτες σε κάθε 
εκτέλεση του.

Στη διάρκεια ανάπτυξης του ψηφιακού παιχνιδιού, η 
επταμελής ομάδα μας ασκήθηκε στον προγραμματισμό 
και καλλιέργησε δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και δημιουργικότητας. 

Το ψηφιακό παιχνίδι «Ιωάννης Βαρβάκης 2021» βρίσκεται στη 
διεύθυνση https://scratch.mit.edu/projects/485145118/. Μέσα από 
αυτό, γνωρίστε την πορεία του εθνικού ευεργέτη και ευεργέτη της 
Βαρβακείου Σχολής Ιωάννη Βαρβάκη, διασκεδάστε και εμπνευ-
στείτε!

Μαθητική Ομάδα: Αλιάγας Χαράλαμπος, Κάτσιος Γεώργιος, Πα-
παδόπουλος Γεώργιος, Σεϊντή Αθανασία, Σεργάκη Ειρήνη Μαρία, 
Σφηναρολάκη Σοφία και Τσιατσιάβας Κωνσταντίνος.

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί Έλενα Γκίκα, φιλόλογος, Ευαγγελία Κο-
ντοπίδη, καθηγήτρια Πληροφορικής, Μαίρη Μπελογιάννη, φιλόλο-
γος.

ΣΚΕΨΕΙΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΙΔΡΎΤΗ ΤΟΎ ΣΧΟΛΕΙΟΎ ΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΚΗ

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Καλλιρρόη Νταλαχάνη, 

καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΣΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΚΗ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΣΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΚΗ

ΜΝΗΜΟΣΎΝΟ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΚΗ, ΔΙΑΔΙΚΤΎΑΚΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ “ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΎ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΚΗ” 
Στιγμιότυπα από την εκδήλωση

Το σχολείο μας συμμετέχοντας στον εορτασμό για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 
1821 και τιμώντας τον εθνικό ευεργέτη και ιδρυτή του Σχολείου μας, Ιωάννη Βαρβάκη, για τη 
συμβολή του στον εθνικό αγώνα και την παιδεία, διοργάνωσε την διαδικτυακή εκδήλωση “Στα 
ίχνη του Ιωάννη Βαρβάκη” την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 19.00 μ.μ.

Είκοσι επτά μαθητές και μαθήτριες της Γ Γυμνασίου, αφού μελέτησαν τις πηγές που τους 
υπέδειξαν οι καθηγητές/τριές της Ιστορίας, συνέγραψαν τα κείμενα κι έβαλαν τον Ιωάννη 
Βαρβάκη (1745-1825) να αφηγείται τη ζωή και το έργο του, λίγο πριν το τέλος του στο 
Λοιμοκαθαρτήριο της Ζακύνθου. 

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε και το ψηφιακό παιχνίδι «Ιωάννης Βαρβάκης 2021». Το 
βίντεο από την σχετική εκδήλωση μπορείτε να παρακολουθήσετε από το κανάλι Youtube του 
σχολείου μας : 
https://www.youtube.com/channel/UCerGYVARFu0fCIb21jlY0Vw

Θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίες σε όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης,  μαθητές, 
καθηγητές,  προσκεκλημένους.

Σοφία Γελαδάκη, δ/ντρια Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου

Μαίρη Μπελογιάννη, φιλόλογος, συντονίστρια της 
εκδήλωσης

Γιώργος Κόσυβας, Περιφερειακός Διευθυντής 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Σωτήρης Ζησόπουλος, Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων 
Βαρβακείου Σχολής

Δημήτρης Γαλάνης, Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού

Δημήτρης Τζάνας, Πρόεδρος Βαρβακείου Ιδρύματος

Οδυσσέας Παξινός, Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου
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Αφιέρωμα 
στην επέτειο 200 ετών από την 

Έλληνική Έπανάσταση

Τα πορτραίτα των αγωνιστών του 1821 είναι έργα του  Καρλ Κράτσαϊζεν  
Γερμανού αξιωματικού του στρατού, εικονογράφου και φιλέλληνα που 
πολέμησε ως εθελοντής κατά την Έλληνική Έπανάσταση και φιλοτέχνη-
σε  τα πορτραίτα  των μεγάλων μορφών του αγώνα. ΟΊ μαθητές  και 
μαθήτριες του σχολείου μας συμμετείχαν στον εορτασμό των 200 ετών 
από την Έλληνική Έπανάσταση με μια σειρά δράσεων, εκδηλώσεων και 
πρωτότυπων δημιουργιών που παρουσιάζονται στο  αφιέρωμα  για την 
επέτειο της Παλιγγενεσίας.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ 1821 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ 1821

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΎΘΕΡΙΑ 
Τα εκθέματα των μουσείων αφηγούνται την Ελληνική Επανάσταση

Με αφορμή την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821  
οι μαθητές και μαθήτριες του Α3 αναζήτησαν  στα  εκθέματα  των μουσείων της χώρας μας  
την ιστορία της Παλιγγενεσίας και δημιούργησαν μια εικονική παρουσίαση της Ελληνικής 
Επανάστασης. Εκθέματα όπως προσωπογραφίες και προσωπικά αντικείμενα των αγωνιστών, 
ζωγραφικοί πίνακες που απεικονίζουν τις μεγάλες μάχες και ναυμαχίες του Αγώνα, φιλελληνικά 
έργα,  αφηγούνται τον Αγώνα για την Ελευθερία. Η αφήγηση της Ελληνικής Επανάστασης ξεκινά 
από την προετοιμασία της Επανάστασης και καταλήγει στον Φιλελληνισμό.
•Τα πρώτα βήματα προς την Ελευθερία
 Κωνσταντίνος Μαλακασιώτης, Άκης Μαυρομάτης, Αρετή Μίζα, Ίων Ιωάννης Μουρίκης,  

Παντελής Μόσχοβος, Κατερίνα  Νταρίδη, Νεφέλη Οικονομίδη, Ανθή Παπανικολάου, 
Αριστείδης Πλεξίδας 

• Πολεμώντας για την Ελευθερία
 Αναστασία  Μωράτη, Ειρήνη Παλικαρά, Βασίλης Παντές, Έκτορας Παπανίκος, Εύα 

Προνοίτη 

• Αγωνιστές της Ελευθερίας
 Δήμος Μάρκελλος, Ιωάννης Μελισσουργός, Μάνος Νέστορας  Νίκος Παξινός, Πάρης 

Ρέρρας 

• Οι Φιλέλληνες στηρίζουν τον αγώνα των Ελλήνων για Ελευθερία.
 Γιώργος Μανουσόπουλος Ελένη Μουχασίρη Νίκος Νικολόπουλος

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Έλενα  Γκίκα, φιλόλογος

ΒΕΝΤΑΛΙΑ/ ΤΡΑΠΟΥΛΟΧΑΡΤΑ/  ΤΜΗΜΑ ΤΣΑΓΙΕΡΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Φιλελληνικά αντικείμενα:
Οι φιλέλληνες παρήγαγαν αντικείμενα για την
οικονομική ενίσχυση του αγώνα.

• Γαλλική δεκατετράφυλλη βεντάλια των αρχών του
19ου αιώνα, διακοσμημένη με φιλελληνικές
παραστάσεις.

• Τραπουλόχαρτα με μορφές Ελλήνων αγωνιστών.
Κατασκευάστηκαν το 1829 στην Ουγγαρία.

• Τμήμα τσαγιέρας με φιλελληνική παράσταση "Avant-
poste Grec". (Ελληνική προφυλακή) του F. Grenier,
Γαλλία, 19ος αιώνας.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΝΑΡΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Ο Κωνσταντίνος Κανάρης γεννήθηκε το 1793.
Σπουδαία μορφή του ναυτικού αγώνα κατά την
Ελληνική Επανάσταση του 1821 διακρίθηκε για τα
ανδραγαθήματά του. Τον Ιούνιου του 1822 ανατίναξε
την τουρκ ική ναυαρχίδα στη Χίο, τον Οκτώβριο του
1822 την αντιναυαρχίδα στην Τένεδο, το 1825 έκαψε
αιγυπτιακά πλοία στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας.
Διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας. Έφυγε από τη
ζωή τον Σεπτέμβρη του 1877.

ΒΟΛΙ ΠΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕ ΤΟΝ ΜΑΡΚΟ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

Ο Μάρκος Μπότσαρης γεννήθηκε το 1790 στο Σούλι. Μετά
την πτώση του τόπου του κατέφυγε στην Κέρκυρα, όπου
υπηρέτησε στα τάγματα των Ρώσων, Γάλλων και Άγγλων.
Καπετάνιος των Σουλιωτών πολέμησε εναντίον των Τούρκων
και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης ξεχώρισε για την
πολεμική του δράση. Συμμετείχε στην πρώτη πολιορκ ία του
Μεσολογγίου το 1822. Σκοτώθηκε στις 9 Αυγούστου του
1823 πολεμώντας τους Τούρκους στο Κεφαλόβρυσο. Τάφηκε
με τιμές στο Μεσολόγγι.

• Γιαταγάνι με οστέινη λαβή του τούρκου στρατηγού Μαχμούτ Πασά Δράμαλη
Μουσείο Μπενάκη (αριστερά)
• Σπάραγμα από τη μεταξωτή σκηνή του Δράμαλη, λάφυρο της μεγάλης νίκης των Ελλήνων στα

Δερβενάκ ια. Μουσείο Μπενάκη (μέση)
• H σπάθα που δώρισε ο Θ. Κολοκοτρώνης στον συναγωνιστή του Θ. Λεονάρδο
Μουσείο Μπενάκη (δεξιά)

ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

Το 1829 ο Ασλάν Μπέης πέρασε όλο τον στρατό
του από το στενό πέρασμα της Πέτρας. Εκεί
όμως βρισκόταν ο Δημήτριος Υψηλάντης, ο
οποίος υπερασπιζόταν την διάβαση. Στις 12
Σεπτεμβρίου ο οθωμανικός στρατός ηττήθηκε
και αναγκάστηκε να υπογράψει
συνθηκολόγηση. Η Μάχη της Πέτρας ήταν η
τελευταία της Επανάστασης του 1821.

Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

Ο Ιερός Λόχος ήταν στρατιωτικό σώμα που ιδρύθηκε από τον
Αλέξανδρο Υψηλάντη στη Φωξάνη, στα μέσα Μαρτίου του
1821 και συγκροτήθηκε από εθελοντές σπουδαστές των
ελληνικών παροικ ιών και κυρίως της Οδησσού. Ήταν η πρώτη
οργανωμένη στρατιωτική μονάδα της Ελληνικής Επανάστασης
του 1821. Οι στολές τους ήταν από μαύρη τσόχα και στο
κράνος τους, ψηλό με λοφίο, ήταν γραμμένες οι λέξεις
Ελευθερία ή Θάνατος. Ο Ιερός Λόχος έχασε παραπάνω από τα
μισά μέλη του στη μάχη του Δραγατσανίου.

ΣΠΑΘΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 

Το Μάιο του 1821,ο Οδυσσέας Ανδρούτσος με τους άντρες του οχυρώθηκαν στο Χάνι της
Γραβιάς. Οι Τούρκοι επιτέθηκαν αλλά αποκρούστηκαν με μεγάλες απώλειες και αναγκάστηκαν
να υποχωρήσουν. O Ομέρ Βρυώνης εγκατέλειψε το σχέδιό του για επίθεση στην Πελοπόννησο.

ΚΕΧΡΙΜΠΕΝΙΑ ΚΑΠΝΟΣΥΡΙΓΓΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

Ο Αθανάσιος Τσακάλωφ γεννήθηκε στα Γιάννενα το 1788. Ήταν
ένας από τους ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας, όταν ήταν ακόμα
φοιτητής.

Με την έναρξη της Επανάστασης εντάχθηκε στις δυνάμεις του
Υψηλάντη. Μετά την καταστροφή στο Δραγατσάνι ακολούθησε τον
δρόμο της Επανάστασης στην Πελοπόννησο. Συνεργάστηκε με τον
Ι. Καποδίστρια. Το καλοκαίρι του 1832 έφυγε από την Ελλάδα
και εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Μόσχα, όπου και απεβίωσε το
1851.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Τα μέλη της ηγετικής ομάδας της Φιλικής Εταιρείας
δημιούργησαν τη σφραγίδα της Αρχής. Στο κέντρο είχε
ένα Σταυρό, τον αριθμό 16, και το γράμμα E (Ελλάδα).
Στην περιφέρεια είχε με κεφαλαία γράμματα τα αρχικά
των βαπτιστικών ονομάτων των 9 μελών, που ήταν
πρώτοι στην ιεραρχία.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης ο Α.
Κοραής έγραφε επιστολές στους
επαναστατημένους Έλληνες, για να
εκφράσει τις απόψεις του για την αξία
της παιδείας. Με ποίημά του «Σάλπισμα
Πολεμιστήριον», προέτρεπε τους Έλληνες
να επαναστατήσουν.

Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Τα δραματικά γεγονότα της πολιορκίας της Ακρόπολης αποτυπώθηκαν σε ένα κόμικ. Οι 

μαθητές και μαθήτριες Οδυσσέας Καγκαράς, Αγάπη Φιλιππίδη, Ιωάννα Τζίμα και Ανέστης 
Τζήκας μελέτησαν ιστορικές πηγές και μετέφεραν το κλίμα αγωνίας των πολιορκημένων 
και των αγωνιστών παραθέτοντας και κείμενα από τα Αρχεία της Παλιγγενεσίας, στα οποία 
καταγράφονται οι ανυπέρβλητες δυσκολίες, οι εκκλήσεις των αγωνιστών για βοήθεια και το 
ακατάβλητο φρόνημα των υπερασπιστών της Ακρόπολης. Ο Οδυσσέας Καγκαράς σχεδίασε το 
κόμικ.

   Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Έλενα Γκίκα, φιλόλογος

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΎ ΄21
Τα μνημεία των αγωνιστών και των μαχών της 

Επανάστασης, διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα, τιμούν 
τους υπερασπιστές των αγώνων για την ελευθερία.

Οι μαθήτριες του Γ3 Παράσχη Βασιλική, Περαντωνάκη 
Σταυρούλα, Πετσίνη Μαρία και Ράμμου Αλεξία αναζήτησαν 
τόπους μνήμης σημαντικών γεγονότων της Επανάστασης 
και μνημείων  που τιμούν τους αγωνιστές του 1821.  Ένα 
οδοιπορικό στη σύγχρονη Ελλάδα με σταθμούς στα 
μνημεία που φέρνουν στη μνήμη μας τα γεγονότα και τα 
πρόσωπα που τιμούμε 200 χρόνια από την έναρξη της 
Ελληνικής Επανάστασης.

   Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Έλενα Γκίκα, φιλόλογος

ΑΓΑΛΜΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ

Τοποθεσία: Σπέτσες
Δημιουργός: Ναταλία Μελά

Έτος κατασκευής: 1985

Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα διέθεσε τα
πλοία της στην Επανάσταση και η ίδια ήταν
καπετάνισσα σε ένα από τα καράβια της, το
Αγαμέμνων. Πρωτοστάτησε στην πολιορκία
του Ναυπλίου.

ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ

Ο Κήπος των Ηρώων περιλαμβάνει συνολικά
63 μνημεία για να τιμήσει του νεκρούς της
ηρωικής Εξόδου.
Η Έξοδος του Μεσολογγίου τη νύχτα της 10ης

Απριλίου του 1826΄, μετά από πολύμηνη
πολιορκία κατέληξε σε σφαγή. Μόνο ένα
μέρος της φρουράς κατόρθωσε να
διαφύγει, ενώ οι περισσότεροι άμαχοι επάνω
στη σύγχυση οπισθοχώρησαν στο Μεσολόγγι,
χάνοντας τη ζωή τους. 

Τοποθεσία: Μεσολόγγι

Γλύπτες: Γ. Μπονάνος, Γ. Βιτάλης, Α. Στεφάνου, 
Α. Σώχος, Ν. Γεωργαντής

Έτος τοποθέτησης στο χώρο: Από το 1838 έως 
το 2014.

ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ ΤΟΥ ΡΗΓΑ

Ο Ρήγας Φερραίος με τα έργα του Θούριος και Χάρτα έσπειρε
τον σπόρο της Επανάστασης. Φλογερός επαναστάτης
διακρίθηκε και ως λόγιος και συγγραφέας. Το πολιτικό όραμα
του ήταν η δημιουργία μιας πολυεθνικής βαλκανικής
επικράτειας που θα ήταν απαλλαγμένη από την οθωμανική
εξουσία και στην οποία οι Έλληνες θα είχαν κυρίαρχη θέση.

Έτος Κατασκευής: 1871

Καλλιτέχνης: Ιωάννης Κόσσος

Τοποθεσία: ΕΚΠΑ
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Στις 24 Ιανουαρίου  και σε συνθήκες κα-
ραντίνας ο καθηγητής του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης κ. Αλέξης Πολίτης μίλησε 
με τηλεδιάσκεψη για τη Λογοτεχνία στα 
χρόνια της Επανάστασης. Μαθητές και 
μαθήτριες, αλλά και εκπαιδευτικοί του 
σχολείου μας πέρασαν το κυριακάτικο 
εκείνο απόγευμα μαθαίνοντας, συζητώ-
ντας. Τα οφέλη από τη σοφία του κ. Πο-
λίτη θεωρούνται πολλαπλά.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε πηγή έμπνευσης. Οι ποιητές, ως σύγχρονοι ραψωδοί, εξύμνησαν 
τα επικά στρατιωτικά κατορθώματα και τον ηρωισμό των αγωνιστών.

Οι μαθητές και μαθήτριες Ελευθερία Ξύστρη, Γιώργος Παπαδόπουλος, Δημήτρης Παπακώστας 
και Γαλάτεια Ράππου επιχείρησαν μια λογοτεχνική αφήγηση των γεγονότων της Ελληνικής 
Επανάστασης σχεδιάζοντας ένα διαδραστικό χρονολόγιο.

Πατήστε σε μία χρονολογία για να διαβάσετε ένα ποίημα και το γεγονός από το οποίο εμπνέεται

Το Λογοτεχνικό Χρονολόγιο της Ελληνικής Επανάστασης μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση 
https://prezi.com/p/cfn2airra1ux/1821-1828/

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Έλενα Γκίκα, φιλόλογος

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Χρυσάνθη Κουτσιβίτη, φιλόλογος
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ΘΡΗΣΚΕΎΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΎ 1821

Οι μαθητές των τμημάτων Β3 και Β4, στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών και του 
εορτασμού των διακοσίων ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, εκπόνησαν και 
παρουσίασαν ομαδικές ερευνητικές εργασίες. Ανάμεσα στα προτεινόμενα θέματα, ανέλαβαν 
να ερευνήσουν και τον ρόλο της Ορθοδοξίας κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, του Αγώνα, 
αλλά και τη συμβολή της στη διαμόρφωση της ταυτότητας του Νέου Ελληνισμού: 

Α. Νεομάρτυρες: Ορισμός και χαρακτηριστικά παραδείγματα

Β. Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ως παράγοντας προετοιμασίας της Επανάστασης, μέσα από 
τη ζωή και το έργο δύο κληρικών, του Ευγένιου Βούλγαρη και του Κοσμά του Αιτωλού.

Γ. Αρβανίτες: Ιστορική προέλευση και η συμβολή τους στην Ελληνική Επανάσταση

Δ. Η προσφορά των μοναστηριών στην προεπαναστατική περίοδο, αλλά και κατά τη διάρκεια 
του Αγώνα.
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Ε.  Ανεύρεση των κληρικών και μοναχών που συμμετείχαν ενεργά, καθώς και αυτών που 
έχασαν τη ζωή τους για τον Αγώνα.

ΣΤ. Ανάδειξη της σημασίας της θρησκευτικής πίστης στην Επανάσταση του 1821, μέσα από 
μαρτυρίες των ίδιων των πρωταγωνιστών.

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Μαυροειδής Κωνσταντίνος

Θεολόγος - Φιλόλογος

ΔΡΑΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ
Στον Όμιλο Ρητορικής προβληματιστήκαμε για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να 

λάβουμε μέρος στον εορτασμό των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης 
του 1821. Προτείναμε δράσεις, άλλες εύκολα υλοποιήσιμες  και άλλες όχι (οι περιορισμοί 
που η Covid 19 υπαγόρευσε δυσκόλεψαν το έργο μας), ανταλλάξαμε απόψεις, καταθέσαμε 
επιχειρήματα και, τελικά, αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δράσεις 
Ιστορικής Αντιλογίας». 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, επιλέξαμε να διαπραγματευτούμε τρία 
ιστορικά ερωτήματα, άμεσα συνδεδεμένα με τη σχολική αφήγηση για την Επανάσταση του 
1821. Η προσέγγισή μας βασίστηκε σε ιστορικά ερευνητικά τεκμήρια, πολυπρισματικές πηγές 
και επιστημονικές ερμηνείες, με αξιοποίηση- από τον χώρο της Ρητορικής- της τεχνικής των 
«Διττών Λόγων» (debates). 

Μελετήσαμε τις πηγές- πρωτογενείς και δευτερογενείς, οπτικές/παραστατικές και κειμενικές, 
επίσημα έγγραφα, απομνημονεύματα, μαρτυρίες, επιστολές, ερμηνευτικές προσεγγίσεις 
ιστορικών, φωτογραφίες, εικαστικά έργα- και αντλώντας από το περιεχόμενό τους αναπτύξαμε 
την επιχειρηματολογία μας.

Συγκεκριμένα, μας απασχόλησαν τα εξής θέματα/ερωτήματα:

1. «Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση οφείλει να δώσει τόπο εγκατάστασης 
στους πρόσφυγες της Ελληνικής Επανάστασης»

Αναζητήσαμε τεκμηριωμένα επιχειρήματα σχετικά με την 
έγκριση και την απόρριψη αιτημάτων περί εγκατάστασης των 
προσφυγικών ομάδων στις επαναστατημένες περιοχές, σε 
συνάφεια με τα δεδομένα της εποχής, όπως αυτά προκύπτουν 
από τις διαθέσιμες ιστορικές πηγές.

 

2. «Ο ρόλος των Φιλελλήνων στην Επανάσταση ήταν μόνο 
θετικός;»

Η συνήθης αναφορά στα αίτια και τις δράσεις των Φιλελλήνων 
κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης είναι μόνο 
θετική. Υπάρχουν, όμως, τεκμήρια και προσεγγίσεις οι οποίες 
αποκαλύπτουν μια διαφορετική εικόνα, καθώς και πτυχές οι 
οποίες είναι άγνωστες και τις οποίες και προσπαθήσαμε να 
διερευνήσουμε.

3. «Οι επαναστατημένοι Έλληνες προστάτεψαν τα μνημεία 
κατά την πολιορκία της Ακρόπολης;»

Αφού μελετήσαμε και εξοικειωθήκαμε με το ιστορικό συγκείμενο 
και την τοπογραφία της Ακρόπολης και των γύρω περιοχών, 
όπου έλαβαν χώρα οι μάχες, προσπαθήσαμε να  συζητήσουμε 
με επιχειρήματα  σχετικά με την προστασία των αρχαιοτήτων, 
ενδεχομένως και των άλλων μνημείων (π.χ. βυζαντινά κτίσματα, 
εκκλησίες) από τις αντιμαχόμενες πλευρές. Προσπαθώντας 
να προσεγγίσουμε το συγκεκριμένο θέμα, ανέκυψαν και άλλα 

ενδιαφέρονται ερωτήματα, όπως «Τι, τελικά, αναδεικνύεται ως το πιο σημαντικό: οι αρχαίες 
πέτρες ή η δημιουργία ενός νέου ανεξάρτητου κράτους; Το παρελθόν ή η επιβίωση της 
επανάστασης και η υπόσχεση της ελευθερίας για το μέλλον των επαναστατημένων Ελλήνων;»

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Ευσταθία Λαλιώτου, φιλόλογος
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ΤΙ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΎ 1821;
Quiz  γνώσεων από τον μαθητή του Γ3 Ιωάννη-Αχιλλέα Παπαϊωάννου

Πόσο καλά γνωρίζουμε την Επανάσταση του 1821; Η φετινή χρονιά, επέτειος 200 ετών από 
την έναρξη της Επανάστασης, είναι μια καλή ευκαιρία να ελέγξουμε τις γνώσεις μας και να τις 
εμπλουτίσουμε.

Ας αρχίσουμε από ένα σύντομο quiz

Πατήστε στη διεύθυνση  bit.ly/3amnKcL  

Πριν αρχίσετε να παίζετε, μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές του παιχνιδιού από τα settings:

timer: ενεργοποιημένο, αν θέλετε να γνωρίζετε τον χρόνο κάθε απάντησης

memes: ενεργοποιημένο, αν θέλετε να έχετε ένα αστείο σχόλιο μετά από κάθε σας απάντηση

read aloud: προτείνεται να παραμείνει απενεργοποιημένο.

Power-ups: ενεργοποιημένο, αν θέλετε να έχετε επιλογές στο παιχνίδι, όπως ο αποκλεισμός 
των μισών λανθασμένων απαντήσεων.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε start και ξεκινήστε το παιχνίδι.

Μπορείτε να παίξετε μόνοι σας ή να επιλέξετε το challenge friends για να παίξετε με φίλους σας.

Στο τέλος  του παιχνιδιού  μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα των απαντήσεών σας.

Καλή επιτυχία!

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Έλενα Γκίκα, φιλόλογος

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΎΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΜΕ ΤΟΎΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ

Με αφορμή τον εορτασμό για τα 200 χρόνια από την έναρ-
ξη της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά και σε συνδυασμό με τα 
μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Ιστορίας, οι  μα-
θητές/τριες του Γ3 δημιούργησαν το επιτραπέζιο εκπαιδευτικό 
παιχνίδι «Στον δρόμο με τους Φιλέλληνες». Στόχος τους ήταν, 
καταρχάς, να μάθουν οι ίδιοι ποιοι ήταν αυτοί οι ξένοι Φιλέλληνες 
οι οποίοι, άλλοι σε νεαρή ηλικία κι άλλοι σε μεγαλύτερη, άλλοι με 
τα όπλα τους κι άλλοι με την πένα τους, έκαναν τον αγώνα των 
επαναστατημένων Ελλήνων, δική τους υπόθεση. Κι επίσης, πότε 
έδρασαν, πώς έδρασαν, τι απέγιναν, πόσο τους γνωρίζουμε, τι 
έχει κάνει η ελληνική πολιτεία γι’ αυτούς. Στη συνέχεια, ο στόχος 
τους ήταν να επικοινωνήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν με όλους όσοι έχουν παρόμοια ερω-
τήματα κι αυτό να το κάνουν με τρόπο ευχάριστο και δημιουργικό.  Έτσι, γεννήθηκε η ιδέα του 
επιτραπέζιου εκπαιδευτικού παιχνιδιού. 

Οι παίκτες του επιτραπέζιου εκπαιδευτικού παιχνι-
διού κινούνται με τη βοήθεια ενός ζαριού στον χάρτη 
της Αθήνας. Σταματούν σε πλατείες, άλλες γνωστές, 
άλλες όχι, αναζητούν κι ανακαλύπτουν δρόμους που 
φέρουν το όνομα ενός Φιλέλληνα. Σκοπίμως, σημειώ-
θηκαν στον χάρτη και κεντρικές οδοί (Πανεπιστημίου, 
Σταδίου, Ακαδημίας κ.λ.π.), για να τις μάθουν όσοι δεν 
τις γνωρίζουν και για να τις έχουν, όσοι τις γνωρίζουν, 
ως σημείο αναφοράς για να θυμούνται πού βρίσκονται 
οι οδοί των Φιλελλήνων. Την περιήγησή τους τη διευκο-
λύνουν οι απαντήσεις τους σε ερωτήσεις που αφορούν 
τη δράση των Φιλελλήνων στον ελληνικό, κυρίως, αγώ-
να. Ενδιαφέρουσες πληροφορίες φωτίζουν τον βίο και 
την πολιτεία των Φιλελλήνων και εντολές προσθέτουν 
τη νότα αγωνίας που κάνει ένα παιχνίδι συναρπαστικό. 

Νικητής ορίζεται ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος 
στην οδό Φιλελλήνων, σχηματίζοντας με τα γράμματα 
που βγάζει από το πουγκάκι του, κάθε φορά που δίνει μια σωστή απάντηση, το όνομα της πλα-
τείας Συντάγματος, στα δεξιά της οποίας ξεκινά η ΟΔΟΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ, η οδός με την οποία η 
Ελλάδα τιμά όλους τους Φιλέλληνες.

Το επιτραπέζιο εκπαιδευτικό παιχνίδι «Στον δρόμο με τους Φιλέλληνες» υλοποιήθηκε από 
τους/τις μαθητές/τριες:

Θεόδωρο Μωραΐτη, Ιωάννη-Άγγελο Μώρο, Γεώργιο Νικολακόπουλο, Ελευθερία Ξύστρη, Κων-
σταντίνο Παναγόπουλο, Ελισάβετ Παναγοπούλου, Μάρκο Παπαδάτο, Γεώργιο Παπαδόπουλο, 
Ρηγούλα-Ιωάννα Παπαδοπούλου, Ιωάννη-Αχιλλέα Παπαϊωάννου, Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, 
Δημήτριο Παπακώστα, Μάριο-Αθανάσιο Παπανικολόπουλο, Ελευθέριο Παπαπαναγιώτου, Βασι-
λική Παράσχη, Ιωάννη-Κωνσταντίνο Πατινιώτη, Κωνσταντίνο Πελεκάση, Σταυρούλα Περαντωνά-
κη, Μιχαήλ Δημόκριτο Πετρίδη, Μαρία Πετσίνη, Αλέξανδρο Πόθο, Βασίλειο Ραγκαβά, Αλεξάν-
δρα Ράμμου, Γαλάτεια Ράππου 

Τη γραφιστική απόδοση των ιδεών των μαθητών ανέλαβε ο  κ. Γεώργιος Ξύστρης.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Μαίρη Μπελογιάννη, φιλόλογος
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ΔΗΜΙΟΎΡΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΎ ΨΗΦΙΑΚΟΎ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΎ 

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΧΑΡΤΑ ΤΟΎ ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ

Στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού «Hack the Map: Η Χάρτα του Ρήγα 
Βελεστινλή» δημιουργήσαμε ένα 3D video 
game για συσκευές Android. Κεντρική 
ιδέα του ψηφιακού μας έργου αποτελεί η 
διαδικασία μετασχηματισμού ενός ‘Έλληνα 
αγρότη της προεπαναστατικής περιόδου σε 
μέλος της Φιλικής Εταιρείας και εν δυνάμει 
επαναστάτη, μέσα από τη γνωριμία του 
με τη Χάρτα του Ρήγα Βελεστινλή και την 
αποκωδικοποίηση των συμβόλων της. 

Με παιγνιώδη τρόπο και σύμφωνα με τις 
αρχές της ανακαλυπτικής και διερευνητικής 
μάθησης, ο χρήστης καλείται να ανακαλύψει 
κάποια από τα σύμβολα της χάρτας, ανά 
κατηγορία, να μάθει για το περιεχόμενό 
τους και να εμβαθύνει στην ουσία του 
περιεχομένου τους, μέσω της επίλυσης 
προβλημάτων.

Το παιχνίδι είναι χωρισμένο σε τρεις σταθμούς και την τελική σκηνή. Κάθε σταθμός σχετίζεται 
με μία διαφορετική κατηγορία περιεχομένων της Χάρτας. Ο πρώτος με τα μυθολογικά στοιχεία, 
ο δεύτερος με τις επιπεδογραφίες και ο τρίτος με τα νομίσματα. Σε κάθε έναν ο χρήστης, 
μέσω οπτικών και ηχητικών μηνυμάτων, έρχεται σε επαφή με πληροφορίες που ειδικεύονται 
στον αντίστοιχο τομέα της Χάρτας, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στα αντιπροσωπευτικά, 
επιλεγμένα από εμάς, στοιχεία. 

Αρχικά, ο παίκτης συναντά στον δρόμο του κάποια μυθολογικά στοιχεία της Χάρτας, των 
οποίων μαθαίνει το περιεχόμενό τους. Επιβεβαιώνει μέσα από ένα quiz γνώσεων ότι κατανόησε 
τον σκοπό ύπαρξής των στοιχείων αυτών στη Χάρτα. Στη συνέχεια, τα μονοπάτια του παιχνιδιού 
οδηγούν τον παίκτη σε έναν λαβύρινθο. Περνώντας από πολύπλοκες διαδρομές και αδιέξοδα 
ανακαλύπτει πέντε (5) επιπεδογραφίες και μαθαίνει πληροφορίες για αυτές. Η έξοδος από τον 

λαβύρινθο προϋποθέτει να απαντήσει σε κάποιους γρίφους. Ο παίκτης προχωρώντας στον κόσμο 
του παιχνιδιού, συναντά ένα συντριβάνι. Μέσα σε αυτό βρίσκονται κάποια από τα νομίσματα της 
Χάρτας για τα οποία ανακαλύπτει περισσότερες πληροφορίες. Αυτές είναι τα εφόδιά του για να 
ανταπεξέλθει στην επόμενη δοκιμασία: την αντιστοίχιση 10 όψεων νομισμάτων. 

Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο χρήστης γνωρίζει τον 
σκοπό της Χάρτας και εξοικειώνεται με τον τρόπο που είναι 
σχεδιασμένη. Μέσα από τις δοκιμασίες κάθε σταθμού συλλέγει 
νομίσματα, ως επιβράβευση των σωστών απαντήσεών του, 
τα οποία στην τελική σκηνή παραδίδει σε ιδρυτικό μέλος 
της Φιλικής Εταιρείας και ανάλογα με το συνολικό ποσό 
κατατάσσεται σε μία από τις βαθμίδες των μελών της.

Έτσι λοιπόν, με έναν ευχάριστο τρόπο μεταφέρονται στον 
χρήστη τα μηνύματα, τα οποία ο Ρήγας επεδίωκε να μεταδώσει 
στους  υπόδουλους Έλληνες, μέσω της Χάρτας.

Τα τεχνολογικά εργαλεία που αξιοποιήσαμε για την 
υλοποίηση του τρισδιάστατου ψηφιακού παιχνιδιού: Unity 
2020.2.6, C#, Blender 2.92.0, Audacity 3.0.2. Η επεξεργασία 
του χαρακτηριστικού βίντεο (capture video) έγινε με την 
εφαρμογή Sony Vegas Pro 18.

Μαθητική Ομάδα: 
Οι μαθητές και μαθήτριες της Γ’ τάξης, Βαγγελάτος Θεόφραστος, Βουρλούμη Νεφέλη, 
Κουρκουλή Κωνσταντίνα, Κουρκουλής Κυριάκος, Κυρίτσης Γεώργιος, Κωνσταντοπούλου 
Δέσποινα, Μπακογιάννης Στέφανος, Πόθος Αλέξανδρος.

Εξωτερικός Συνεργάτης: 
Ροντογιάννης Αριστοφάνης (απόφοιτος 2021, τμήματος Electrical Engineering and Computer 
Science του Massachusetts Institute of Technology, MIT).

Ύπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: 
Ευαγγελία Κοντοπίδη, καθηγήτρια Πληροφορικής, Βασίλειος Σταυρόπουλος, Φιλόλογος.
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ΔΊΑΚΡΊΣΈΊΣ

η πολιορκία και η άλωση της Τριπολιτσάς
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ΚΎΠΡΟΣ –ΕΛΛΑΔΑ-ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ: 
ΕΚΠΑΙΔΕΎΤΙΚΕΣ ΓΕΦΎΡΕΣ

Στον φετινό Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό: «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές 
Γέφυρες»  συμμετείχαν συνολικά 178 σχολικές μονάδες (72 από την Κύπρο και 106 από την 
Ελλάδα) και  υποβλήθηκαν 757 μαθητικές δημιουργίες διαφόρων κατηγοριών.  Οι μαθητές 
μας, απέσπασαν το 1ο βραβείο και στις δύο κατηγορίες στις οποίες συμμετείχαν (εικαστική 
δημιουργία, πρότζεκτ). 
• Ο Οδυσσέας Καγκαράς (που τώρα είναι μαθητής της Α’ Λυκείου) με την εικαστική δημιουργία: 
«Γ. Σεφέρη, Ελένη: Η ποίηση με εικόνες»  
• Οι μαθητές: Ειρήνη Αργυρού,  Νεφέλη Βουρλούμη, Αναστασία Διακουμή,  Γιώργος Κασπίρης, 
Δημήτρης Λάγγας, Στέφανος Μπακογιάννης, Γιώργος Παπαδόπουλος, Διονύσης Ρημαγμός 
και οι μαθητές Χρήστος Θανασούλας και Βασίλης Παπαδογεώργος (της Α’ Λυκείου, τώρα) με 
το πρότζεκτ «Μαθητές ξεναγοί στους αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης Ελλάδας και 
Κύπρου» (τα πρότζεκτ που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό ήταν 127).

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΔΗΜΙΟΎΡΓΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΎ

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί:
Μαίρη Μπελογιάννη, φιλόλογος, Καλλιρρόη Νταλαχάνη, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής.

Το 2ο Βραβείο στον 1ο Μαθητικό Διαγωνισμό 
Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Αφηγηματικού 
Παιχνιδιού που διοργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο 
Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) 
κέρδισαν οι μαθητές/τριες του Γ3. Συμμετείχαν με το 
εκπαιδευτικό παιχνίδι  «Στον δρόμο με τους Φιλέλληνες» 
που δημιούργησαν με αφορμή τον εορτασμό για τα 200 
χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: 

Μαίρη Μπελογιάννη, φιλόλογος
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

3η ΘΕΣΗ & ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
«HACK THE MAP: Η ΧΑΡΤΑ ΤΟΎ ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ»

Η ομάδα «Magna Charta» με τους μα-
θητές της Γ Γυμνασίου Βαγγελάτο Θεό-
φραστο, Βουρλούμη Νεφέλη, Κουρκουλή 
Κυριάκο, Κουρκουλή Κωνσταντίνα, Κυρί-
τση Γεώργιο, Κωνσταντοπούλου Δέσποινα, 
Μπακογιάννη Στέφανο και Πόθο Αλέξανδρο 
συμμετείχε στον Πανελλήνιο Μαθητικό Δια-
γωνισμό «Hack the Map: Η Χάρτα του Ρήγα 
Βελεστινλή» του Ιδρύματος Ωνάση και της 
Ωνασείου Βιβλιοθήκης με το έργο «Grab 
the Map: Στα Χνάρια του Ρήγα», στην κα-
τηγορία  «Τρισδιάστατο Ψηφιακό Παιχνίδι 
(3D Video Game)».

Η μαθητική ομάδα διακρίθηκε στην Α 
Φάση, επί συνόλου 15 υποψηφιοτήτων και 
ήταν το μοναδικό δημόσιο Γυμνάσιο ανά-
μεσα στα επτά σχολεία (Γυμνάσια και Λύ-
κεια) που προκρίθηκαν στη Β Φάση του 
διαγωνισμού, όπου απέσπασε την 3η θέση 
πανελλαδικά στην κατηγορία τρισδιάστα-
του ψηφιακού παιχνιδιού (3D Video Game) 
και έλαβε τον μοναδικό τιμητικό έπαινο που 
απονεμήθηκε στην κατηγορία αυτή από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης. 

Τα σχόλια της Επιτροπής Αξιολόγησης 
ήταν ιδιαίτερα επαινετικά για το τρισδιά-
στατο ιστορικό παιχνίδι των μαθητών μας: 
«Μια πολύ καλοδουλεμένη και ευφάνταστη 
εφαρμογή με έντονη διαδραστικότητα που 
συνδυάζει το επιμορφωτικό κομμάτι σε ένα 
απαιτητικό περιβάλλον για Android κινητά. 
Πρωτότυπο σενάριο με αναγωγές στο ιστο-
ρικό πλαίσιο της εποχής του Ρήγα Βελε-
στινλή». 

Από τις 24.02.2021 έως τις 31.05.2021 (ολοκλήρωση Β Φάσης), η μαθητική ομάδα μελέτησε 
ιστορικές πηγές με στόχο την αποκωδικοποίηση των συμβόλων στη Χάρτα του Ρήγα Βελεστινλή, 
εκπαιδεύτηκε και αξιοποίησε το λογισμικό μοντελοποίησης τρισδιάστατων αντικειμένων Blender, 
τη μηχανή κατασκευής παιχνιδιών Unity 3D και τη γλώσσα προγραμματισμού C# με τη καθο-
δήγηση των υπεύθυνων καθηγητών και του εξωτερικού συνεργάτη κ. Αριστοφάνη Ροντογιάννη 
(απόφοιτος 2021, τμήματος Electrical Engineering and Computer Science του Massachusetts 
Institute of Technology, MIT).

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Κοντοπίδη Ευαγγελία, καθηγήτρια Πληροφορικής, 

Σταυρόπουλος Βασίλειος, φιλόλογος.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΑΣ  ΣΤΗΝ 5η 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 
«ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗ 2020»

Με επτά (7) μαθητές και μαθήτριες του Ομίλου Ρητορικής, το σχολείο μας, για 4η συνεχή 
χρονιά, έλαβε μέρος στην 5η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ για 
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με τίτλο «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη- ΜΡΔ 2020», η οποία τελεί 
υπό την αιγίδα τόσο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων όσο και του Περιφερειακού 
Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΗΕ.

Λόγω της ανάγκης τήρησης 
μέτρων αυξημένης προστασί-
ας ενάντια στην εξάπλωση της 
COVID-19, η φετινή διοργάνω-
ση πραγματοποιήθηκε στις 11-
13/12/2020 μέσω διαδικτυακής 
(online) πλατφόρμας τηλεργασί-
ας, με τη συμμετοχή 381 μαθητών 
και μαθητριών από 123 σχολεία 
της χώρας.

Στη συγκεκριμένη προσομοίω-
ση, η οποία επικεντρώνεται στη 
διαδικασία που ακολουθείται ενώ-
πιον των Επιτροπών που λειτουρ-
γούν στο πλαίσιο των διεθνών 
πράξεων προστασίας των Δικαι-

ωμάτων του Ανθρώπου, και αφορούν μερικές από τις σημαντικότερες συμβάσεις του ΟΗΕ, η 
πολύ καλή παρουσία των μαθητών/τριών μας (οι οποίοι/ες συμμετείχαν σε Επιτροπές με μαθη-
τές/τριες Λυκείου) αποτυπώθηκε και με τις διακρίσεις που απέσπασαν. Μαθήτριά μας, η οποία 
επελέγη για να παρουσιάσει στην Ολομέλεια το Σχέδιο Γνώμης της Επιτροπής της, έλαβε και 
το «Βραβείο του Μελλοντικού Διπλωμάτη», ενώ τέσσερις μαθητές και μαθήτριες απέσπασαν 
«Εύφημες Μνείες» για τις επιδόσεις τους.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟΝ Γ΄ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΔΙΚΩΝ 
«ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ»

Η πενταμελής ομάδα του Ομίλου Ρητορικής του σχολείου μας, «Ραδαμάνθυος Κρίσις», 
συμμετείχε στον Γ Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εικονικών Δικών «Πρωταγόρας» (προσομοίωση του 
συστήματος απονομής Δικαιοσύνης, προσαρμοσμένου σε επίπεδο Γυμνασίου και Λυκείου), ο 
οποίος διεξήχθη μέσω διαδικτυακής (online) πλατφόρμας τηλεργασίας.

Η ομάδα μας διαγωνίστηκε στον Α΄ Προκριματικό Γύρο (21/03/2021) και, μετά από τρεις 
αγώνες στους οποίους έλαβε μέρος, προκρίθηκε στον Τελικό, στον οποίο αναμετρήθηκαν οι 
καλύτερες ομάδες των Α΄ και Β΄ Προκριματικών Γύρων.

Μαθητής της ομάδας μας (Κωνσταντίνος Καρεκλάς) βραβεύτηκε ως ο 2ος καλύτερος 
ομιλητής του Α΄ Προκριματικού Γύρου.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός  Ευσταθία Λαλιώτου, φιλόλογος
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΎΝΑΜΙΚΟΎ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ

Εν μέσω διαδικτυακών μαθημάτων ήρθε ο διαγωνισμός δυναμικού βαδίσματος από τη ΔΔΕ Β 
Αθήνας και το γραφείο Φυσικής Αγωγής.

Για το σχολείο μας η συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτέλεσε αφορμή  για άσκηση με την 
εμπλοκή όλων, εκπαιδευτικών και μαθητών. 

Ασκήσεις και εργασίες ανταλλάχθηκαν με χιλιόμετρα σε μια προσπάθεια να προσθέσουμε 
κίνηση στην καθημερινότητα των μαθητών.

Αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας η βράβευση του σχολείου μας  για τη μαζικότερη 
συμμετοχή  μαθητών ανάμεσα σε όλα τα γυμνάσια της Β Αθήνας.

130 μαθητές σε κίνηση και συνολικά 2965.52 χιλιόμετρα. Γυρίσαμε περπατώντας την 
ηπειρωτική Ελλάδα απ’ άκρη σ άκρη.

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Καλλιρρόη Νταλαχάνη και Σοφία Μποντού,

καθηγήτριες Φυσικής  Αγωγής

ΒΡΑΒΕΎΣΗ ΤΟΎ ΒΠΓ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΎ 
ETWINNING

Στις 22-3-2021 το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο βραβεύτηκε με την ετικέτα σχολείου 
eTwinning για το σχολικό έτος 2021-2022. 

Τα σχολεία eTwinning έχουν ηγετικό ρόλο στον κόσμο του προγράμματος eTwinning, 
δεδομένου ότι, έχοντας αναγνωρίσει τη σημασία και τις αξίες της δράσης, την έχουν ενσωματώσει 
στη γενικότερη πολιτική τους, καθώς και στην πρακτική και επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών τους. Ειδικότερα οι τελευταίοι  συνεργάζονται ενώνοντας τις δυνάμεις τους, με 
σκοπό την παροχή ευρύτερης εκπαιδευτικής εμπειρίας στους μαθητές τους.

Έτσι, τα σχολεία eTwinning αποτελούν σχολεία-πρότυπα που εμπνέουν και καθοδηγούν και 
άλλα σχολεία να φτάσουν στο δικό τους επίπεδο. Μέσω της διαδικασίας αυτής διασφαλίζουν 
την προσπάθεια για αλλαγή στην εκπαίδευση με σκοπό οι νέοι να διαπαιδαγωγούνται και να 
βελτιώνονται ως άνθρωποι, ως μαθητές και ως ενεργοί πολίτες.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός για την προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας: 

Αίγλη Κούτρα, βιολόγος
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΒΡΑΒΕΎΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΎΑΚΟ ΣΎΝΕΔΡΙΟ ΤΟΎ ΕΚΕΔΙΣΎ

Στο 5ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας» που πραγματοποίησε το Εθνικό 
Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕΔΙΣΥ) στις 25-27 Σεπτεμβρίου 2020, 
παρουσιάστηκαν 196 εισηγήσεις σύγχρονα και 351 ασύγχρονα. Οι εισηγήσεις αξιολογήθηκαν 
και είκοσι (20) από αυτές, βραβεύτηκαν. Θα δημοσιευτούν σε ξεχωριστό τόμο με ISBN. 

 Ανάμεσα στις είκοσι βραβευμένες εισηγήσεις είναι και αυτή των καθηγητριών φιλολόγων 
Έλενας Γκίκα και Μαίρης Μπελογιάννη, με τίτλο: «Παιχνίδια Ίστορίας. Δημιουργικότητα και 
συνεργασία στον Όμιλο Ίστορίας του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου». Στην εισήγηση 
παρουσιάστηκαν οι στόχοι, η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα του Ομίλου Ιστορίας, δηλαδή 
τα δέκα επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια που δημιουργήθηκαν από τους μαθητές/τριές μας 
στον Όμιλο Ιστορίας τα σχολικά έτη 2016-17 και 2017-18. 

http://ekedisy.gr/?p=13190

ΟΜΊΛΟΊ ΑΡΊΣΤΈΊΑΣ ΚΑΊ 
ΔΗΜΊΟΥΡΓΊΚΟΤΗΤΑΣ

η μάχη της Λιγκάδας –Κομπότακαι Πέτα
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ΟΜΙΛΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΙΛΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
«SMART PHONES & ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ»

Οι δράσεις των μαθητών /-τριών της Β΄ γυμνασίου στο πλαίσιο του Ομίλου Χημείας 
σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με βάση τη Θεωρία Δρώντος – Δικτύου του Latour και την 
παιδαγωγική της χειραφέτησης του Ranciere για την αντιμετώπιση σύγχρονων ζητημάτων 
που άπτονται των Φυσικών Επιστημών και επηρεάζουν την ατομική, κοινωνική και οικολογική 
ευημερία. Εναρκτήριο αντικείμενο μελέτης υπήρξαν τα χημικά στοιχεία στα κινητά τηλέφωνα. 
Εφαρμόστηκε το μοντέλο της ενημερωμένης δράσης μέσω έρευνας στο διαδίκτυο και στην 
κοινότητα αλλά και η γνωστική στήριξη από την εκπαιδευτικό όπου ζητήθηκε. Τα παραγόμενα 
έργα είναι ο χάρτης εννοιών, το ερωτηματολόγιο κοινωνικής έρευνας, το σενάριο ραδιοφωνικής 
εκπομπής με αντίστοιχο θέμα και η αφίσα. 

Η αυτό-αξιολόγηση του έργου έγινε προφορικά, με τη χρήση ρουμπρίκας, η οποία είχε 
αξιοποιηθεί από τους μαθητές και σε προηγούμενη εργασία στο μάθημα της χημείας. Η 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας στην τάξη και των υπολοίπων έργων στην 
τάξη, καθώς και η ανάρτηση του υλικού στην ιστοσελίδα του OSOS αποσκοπούσαν στην 
ευαισθητοποίηση της κοινότητας. 

Οι μαθητές αποτίμησαν την αναγκαιότητα της γνώσης πριν τη δράση, της δράσης για την 
ενίσχυση της ευαισθητοποίησης καθώς και του αυτοκατευθυνόμενου ακτιβισμού. Συντονισμένες 
προτάσεις προς αυτό τον προσανατολισμό θα βοηθήσουν τους μαθητές να κάνουν τη διαφορά 
στον κόσμο του 21ου αιώνα.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός 
Μαρία Γιαλλούση, χημικός

ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
«ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ»

Στόχος του ομίλου ήταν η εξοικείωση των μαθητών 
και των μαθητριών με παραδοσιακές και σύγχρονες 
τεχνικές της Βιολογίας, οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή 
στην καθημερινή μας ζωή, όπως η συντήρηση των 
τροφίμων, η αντισηψία, το τεστ DNA, τα γενετικά 
τροποποιημένα τρόφιμα κλπ. Μέσα από την εκπόνηση 
συνθετικών εργασιών γνώρισαν τα εργαλεία και τις 
τεχνικές που χρησιμοποιεί η επιστήμη της Βιολογίας για 
την πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών του ανθρώπου, 
για τη δημιουργία φυτών και ζώων που φέρουν 
επιθυμητά χαρακτηριστικά, καθώς για την προστασία 
του περιβάλλοντος. Συζήτησαν και προβληματίστηκαν 
σε ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια και την υγεία 
του ανθρώπου, καθώς και σε μια σειρά από ανθρωπιστικά και ηθικά προβλήματα, τα οποία 

προκύπτουν από την αλόγιστη χρήση των επιτευγμάτων 
της Βιολογίας. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που 
επικράτησαν εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, ένα 
σημαντικό μέρος των εργασιών του ομίλου αφιερώθηκε 
στις τεχνικές ανάπτυξης, αλλά και στην ασφάλεια των 
εμβολίων κατά του κορωνοϊού. 

Οι συμμετέχοντες στον όμιλο δημιούργησαν ένα 
ηλεκτρονικό βιβλίο για ορισμένες από τις πιο γνωστές 
κληρονομικές ασθένειες του ανθρώπου, όπως η 
μεσογειακή αναιμία και ο σακχαρώδης διαβήτης. 

Σε συνεργασία με μαθητές από τα εκπαιδευτήρια 
«Ώθηση» και το 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων υλοποίησαν 
το εθνικό έργο eTwinning με τίτλο «Το κλίμα αλλάζει 
… εμείς;» σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής στη βιοποικιλότητα και την ανθρώπινη υγεία. 

Σε συνεργασία με τον ‘Όμιλο 
Δημοσιογραφίας του σχολείου μας, οι 
μαθητές του ομίλου έγραψαν άρθρα για 
ακτιβιστές που έχουν αναλάβει δράση για την κλιματική αλλαγή, τα οποία δημοσιεύτηκαν στην 
ηλεκτρονική εφημερίδα «Βαρβακ-ϊός». Τέλος, επειδή Βιολογία χωρίς πειράματα δεν νοείται, οι 
συμμετέχοντες, τόσο δια ζώσης, όσο και διαδικτυακά, εκτέλεσαν πειράματα, για να απομονώσουν 
DNA από φυτικούς ιστούς, για να μελετήσουν τη δράση του ενζύμου καταλάση και τις ιδιότητες 
των πρωτεϊνών και παρατήρησαν τα δικά τους μικροσκοπικά παρασκευάσματα. 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Αίγλη Κούτρα, βιολόγος
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ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ:
 «ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ, ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΙΩΝΩΝ»

Στον όμιλο μας, 10 μαθητές από την Β΄ Γυ-
μνασίου, μέσα από ψηφιακές παρουσιάσεις, 
βιντεοπροβολές και βιωματικές δράσεις, λι-
γότερες από όσες είχαμε προγραμματίσει 
καθώς στο μεγαλύτερο μέρος του η επικοινω-
νία μας ήταν διαδικτυακή, με τη βοήθεια της 
Ιστορίας των Μαθηματικών και με σημείο ανα-
φοράς την έννοια του αριθμού, περπατήσαμε 
από την Βαβυλώνα στην αρχαία Αίγυπτο, στη 
συνέχεια στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας στη 
Σχολή των Πυθαγορείων, μετά στο Μεξικό 
με τους Mayas, συνεχίσαμε στο Περού  των 
Incas, κατόπιν αλλάξαμε ήπειρο και γνωρί-
σαμε τα βεδικά μαθηματικά των Ινδών για να 
καταλήξουμε στην Κίνα, που μεταξύ άλλων, 
μας μύησαν στα μαγικά τους τετράγωνα. Σε 
όλους τους σταθμούς μας, οι λαοί των χωρών 
που επισκεφτήκαμε μας παρουσίασαν το ιδι-
αίτερο σύστημα αρίθμησης τους και εκτέλε-
σης πράξεων, προβληματιστήκαμε μαζί τους 
για το πώς να αναπαραστήσουμε τα κλάσμα-
τα, πώς να δηλώσουμε την απουσία μια ποσό-

τητας, Στο δεύτερο μέρος, μεταξύ άλλων προβληματιστήκαμε για το άπειρο και ξαποστάσαμε 
στο ξενοδοχείο του κ. Hilbert, φημισμένο για τα άπειρα δωμάτιά του. Στο τέλος του ταξιδιού μας 
αυτού μας περίμενε ο 
Καίσαρας, ο οποίος 
μας εκμυστηρεύθηκε 
τον κώδικά του για την 
κρυπτογράφηση των 
μηνυμάτων που έστελ-
νε, ώστε να μην τα 
εντοπίσουν οι εχθροί 
του. Σε αυτό το ταξί-
δι  συνταξιδέψαμε σε 
κάποια μέρη με την κ. 
Π. Κοταρίνου, Συντο-
νίστρια Εκπαιδευτικού 
έργου των Μαθηματι-
κών Β΄ Αθήνας.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός 
Ειρήνη  Κουλέτση, μαθηματικός 

ΟΜΙΛΟΣ ΦΎΣΙΚΗΣ

Ο  όμιλος αριστείας  και  δημιουργικότητας  μαθητών στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο, για το 
σχολικό έτος 2020-2021, με θεματική τη  Φυσική  και τα  Μαθηματικά και τη διαχρονική και γόνιμη 
μεταξύ τους αλληλεπίδραση, αποσκοπεί σε μία διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση της 
Φύσης, στην ανάπτυξη από τους μαθητές του δεδομένου διερευνητικού πνεύματός τους και 

στην ήπια εισαγωγή τους σε σύγχρονους επιστημονικούς τομείς, 
μέσα από γνωστές καταστάσεις και παραδείγματα στη φύση και 
στα μαθηματικά, στην ανάδειξη της στενής και αμφίδρομης σχέσης 
και της αμοιβαιότητας μεταξύ φυσικής και μαθηματικών, μέσα από 
την ανάπτυξη, διερεύνηση και προώθηση των ιδεών στη Φυσική 
και αντίστροφα. Επιπλέον, αποβλέπει στην περαιτέρω αξιοποίηση 
και ανάπτυξη της διερευνητικής διάθεσης των μαθητών μας, στην 
ανάδειξη της ανάγκης για συνεργασία τόσο μεταξύ επιστημών, 
μέσων και επιστημονικών εργαλείων, όσο και μεταξύ μαθητών 
αλλά και των τελευταίων με τους καθηγητές τους, και, τέλος, στη 
δημιουργία, γενικότερα, θετικού κλίματος για τις Θετικές Επιστήμες 
στη Βαρβάκειο Σχολή και στην αξιοποίηση και ανάπτυξη των κλίσεων 
των μαθητών.

Επιπλέον, δίνεται έμφαση σε μαθηματικές έννοιες και στη 
διαχρονική αλληλεπίδρασή τους με αντίστοιχες έννοιες της 
φυσικής, στην αιτιώδη σχέση επινόησής τους και ανάπτυξής 
τους χάριν της φυσικής και αντίστροφα καθώς και σε 
έννοιες και μεθόδους των εφαρμοσμένων μαθηματικών με 
χρήση αλγορίθμων και κωδίκων υπολογισμού, καθώς και 
στη χρήση της Λογικής και των λογικών προτάσεων κατά 
την εξαγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων.

Γενικότερη επιδίωξη του ομίλου αποτελεί η δημιουργία 
και θεμελίωση θετικού κλίματος για τις Θετικές Επιστήμες 

στη Βαρβάκειο Σχολή με την εύστοχη εκμαίευση, έγκαιρη ανάπτυξη και καλλιέργεια των κλίσεων 
των μαθητών της Σχολής για τη γόνιμη και συστηματική αξιοποίησή τους στο μέλλον. 

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός
Δημοσθένης Θάνος, φυσικός
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 ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ
«ΑΠΟΚΑΛΎΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ» 

Για πρώτη χρονιά λειτούργησε ο  Όμιλος Επιστημονικής Φαντασίας (ΕΦ) σε δύο Τετράμηνα/
Μέρη. Στο Α΄Τετράμηνο οι μαθητές επικεντρώθηκαν στο να εξοικειωθούν με αφηγηματικές 
πρακτικές (λογοτεχνικές και κινηματογραφικές) διαφόρων ειδών ΕΦ. Συνδέοντας  τη  θεματολογία 
της ΕΦ με επιστημονικά άρθρα και ντοκιμαντέρ, προβληματίστηκαν γύρω από κρίσιμα ζητήματα 
που αφορούν στο παρόν και στο μέλλον του πλανήτη. Στη συνέχεια διερεύνησαν τη σχέση της 
ΕΦ με διάφορες διαστάσεις της Αποκαλυπτικής γραμματείας και με έννοιες όπως η Εσχατολογία, 
ο Προφητισμός, ο Μεσσιανισμός, οι οποίες εμφανίζονται διαχρονικά. 

Παράλληλα καλλιέργησαν την ενεργητική πρόσληψη και τη δημιουργική ανάγνωση, μέσα από 
την κριτική παρουσίαση και την ανασύνθεση βιβλίων και σεναρίων επιστημονικής φαντασίας,  
δεξιότητες που αποτέλεσαν απαραίτητες προϋποθέσεις, έτσι ώστε να αναπτυχθεί αβίαστα η 
δημιουργικότητά τους σε εργαστήρια παραγωγής γραπτού λόγου και ψηφιακής αφήγησης 
(βίντεο animation) κατά το Β΄ Μέρος/Τετράμηνο. 

Στις ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες δημιουργικής γραφής (συγγραφή σεναρίων, 
σχεδιασμός ψηφιακού παιχνιδιού από το μέλλον)  συμμετείχαν όλοι οι μαθητές ανελλιπώς 
δείχνοντας πολύ ενδιαφέρον και ενθουσιασμό. Το απέδειξαν αφιερώνοντας πρόθυμα αρκετές 
ώρες εργασίας και εκτός προγράμματος. Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, καλλιέργησαν 
τη φαντασία τους και ταυτόχρονα ενημερώθηκαν για κρίσιμες εξελίξεις με διασκεδαστικό 
τρόπο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Επίσης, απόλαυσαν την εμπειρία της συμμετοχής στο 
διαγωνισμό Brains & Games Greece και στο 10ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας, 
μαζί με πολλά άλλα σχολεία από όλη την Ελλάδα και την Ομογένεια.

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός 
Κωνσταντίνος Μαυροειδής 

Θεολόγος-Φιλόλογος

ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ «ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ»

ΌΌμμιιλλοοςς  ««ΒΒααρρββάάκκεειιοο  εενν  κκιιννήήσσεειι»»

ΔυσκολήΔυσκολή χρονιά για έναν όμιλο που είχε σκοπό την χρονιά για έναν όμιλο που είχε σκοπό την 
ίίκίνηση. κίνηση. 
Τη δυναμική ομάδα μας όμως δεν τη σταμάτησε Τη δυναμική ομάδα μας όμως δεν τη σταμάτησε 
τίποτα! τίποτα! 
Στη διάρκεια της χρονιάς γνωρίσαμε το σώμα μας, Στη διάρκεια της χρονιάς γνωρίσαμε το σώμα μας, 

θή άθ ήθ θ ώθή άθ ήθ θ ώμετρηθήκαμε, μάθαμε τις συνήθειες των συμμαθητών μετρηθήκαμε, μάθαμε τις συνήθειες των συμμαθητών 
μας στην κατά την περίοδο των περιοριστικών μας στην κατά την περίοδο των περιοριστικών 
μέτρων, διοργανώσαμε διαγωνισμό φωτογραφίας, μέτρων, διοργανώσαμε διαγωνισμό φωτογραφίας, 
σχεδιάσαμε μονοπάτια, φτιάξαμε σχεδιάσαμε μονοπάτια, φτιάξαμε quizquiz, κυνήγι , κυνήγι 
θ ύ ί λλά λλάθ ύ ί λλά λλάθησαυρού και γνωρίσαμε πολλά πολλά θησαυρού και γνωρίσαμε πολλά πολλά 
αθλήματα…..στα χαρτιά…. αθλήματα…..στα χαρτιά…. 

Υπεύθυνη καθηγήτρια Καλλιρρόη Νταλαχάνη

Κλείσαμε με μια πολύ όμορφη βόλτα στο Αττικό άλσος με προσκεκλημένο Κλείσαμε με μια πολύ όμορφη βόλτα στο Αττικό άλσος με προσκεκλημένο 
τον κ Μπαρτσώκα που μας ξενάγησε στην περιοχή τον κ Μπαρτσώκα που μας ξενάγησε στην περιοχή οπουοπου μεγάλωσε και μεγάλωσε και 
δώσαμε ραντεβού για την επόμενη χρονιά με περισσότερη κίνηση και δώσαμε ραντεβού για την επόμενη χρονιά με περισσότερη κίνηση και 
περισσότερες εξορμήσεις  !! περισσότερες εξορμήσεις  !! 

Γιαννακόπουλος Χρήστος
Μπακογιάννη ΕυαγγελίαΜπακογιάννη Ευαγγελία
Αποστολόπουλος Παναγιώτης
Βόλης Ηλίας
Ζάβαλης Νικηφόρος
Μαλακασιώτης Κωνσταντίνος

Και πολλέςΚαι πολλές selfieeee !!!!selfieeee !!!!

Μαλακασιώτης Κωνσταντίνος
Μαυραγάνης Φίλιππος
Πλεξίδας Άρης
Τσιάλτα Μυρτώ

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός 
Καλλιρρόη Νταλαχάνη,καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
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ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Στον Όμιλο Λογοτεχνίας συγκεντρωθήκαμε μία παρέα που διάβαζε ποιήματα, τα ανέλυε, τα 
συζητούσε και κατόπιν εμπνεόταν να γράψει τα δικά της ποιήματα!

Διαβάσαμε ποιήματα για το φθινόπωρο, για τη μητέρα, για τη φιλία  αλλά το ποίημα που μας 
απασχόλησε τους δύο από τους έξι μήνες λειτουργίας του ήταν ο «Ύμνος εις Ελευθερίαν» και 
οι 158 στροφές του. Διαβάσαμε Δροσίνη και Πολέμη και Παλαμά και Καβάφη και Σεφέρη.

Τη δουλειά του Ομίλου μπορείτε να βρείτε στο https://pareametinpoiisi.blogspot.com/
Όμιλος Λογοτεχνίας
Τον Ύμνον  εις Ελευθερίαν, 158 στροφές, μελέτησε ο Όμιλος ποίησης ως ελάχιστη προσφο-

ρά στον άνθρωπο που αγωνίστηκε με την πένα και την υψηλή του ποίηση, για την Ελευθερία του 
Έθνους.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Ομίλου συγκρότησαν έναν οδηγό ανάγνωσης που διευκολύ-
νει την προσπέλαση στην ποιητική αυτή σύνθεση.

Μπορείτε να αναζητήσετε την εργασία στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://pareametinpoiisi.blogspot.com/

 Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Χρυσάνθη Κουτσιβίτη, φιλόλογος

ΟΜΙΛΟΣ ΘΡΗΣΚΕΎΤΙΚΩΝ
«ΗΘΙΚΗ – ΘΡΗΣΚΕΎΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΎΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΔΙΚΤΎΑΚΑ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ»

Ο όμιλος αριστείας και δημιουργικό-
τητας μαθητών στο Βαρβάκειο Πρότυ-
πο Γυμνάσιο, για το σχολικό έτος 2020-
2021, με θέμα “Ηθική – Θρησκευτικά 
και σύγχρονα διαδικτυακά εργαλεία” 
είχε ως στόχο, ο οποίος σε ικανοποι-
ητικό βαθμό επετεύχθη, να ευαισθη-
τοποιήσει τους μαθητές σε κοινωνικά 
θέματα που άπτονται της Ηθικής και 
των Θρησκευτικών και συγχρόνως να 
τους εξοικειώσει με τα σύγχρονα δι-
αδικτυακά εργαλεία (Story Jumper, 
Pixton, Flip book, Padlet, story telling, 
movie maker  κ.ά). Ο όμιλος συνδύασε 
την ψηφιακή αφήγηση με τη σύγχρονη 
ψηφιακή τεχνολογία. 

 Με αφορμή σύγχρονα κοινωνικά 
θέματα οι μαθητές χρησιμοποιώντας 
τη φαντασία και τη δημιουργικότητά 
τους αλλά και την αυθόρμητη σκέ-
ψη τους κλήθηκαν να εκφραστούν 
γραπτώς, στην αρχή δημιουργώντας 
ιστορίες, διηγήματα ή και ποιήματα 
και στη συνέχεια με την καθοδήγηση 
του καθηγητή να τα αξιοποιήσουν με-
τατρέποντάς τα μέσω των παραπάνω 
ψηφιακών εργαλείων σε ηλεκτρονικά 
βιβλία, βίντεο και ηλεκτρονικές παρου-
σιάσεις. Πρωταγωνιστές, σεναριογρά-
φοι και σκηνοθέτες ήταν οι ίδιοι οι μα-
θητές. Μπόρεσαν να εκφραστούν και 
να εξελίσσουν τα ταλέντα τους μέσω 
της σκέψης τους και των δυνατοτήτων 
που δίνει η ψηφιακή τεχνολογία. 

Παρά το ότι ο όμιλος έλαβε χώρα 
κατά το μεγαλύτερο μέρος του διαδι-
κτυακά, λόγω της πανδημίας, θεωρώ 
ότι πέτυχε τους στόχους του. Οι μαθη-
τές παρακολουθούσαν ανελλιπώς και 
με ζήλο τα μαθήματα χωρίς απουσίες. 
Και στο τέλος παρήγαγαν αξιόλογα 
έργα. 

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός
 Γιάννης Αναστασόπουλος, θεολόγος 
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ΟΜΙΛΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΙΛΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ «ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ 1821»

Συμμετοχή του Ομίλου Ιστορίας του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου
στην επετειακή έκθεση της Βουλής των Ελλήνων
«Αντικρίζοντας την Ελευθερία! Στη Βουλή των Ελλήνων, δύο αιώνες μετά».

Η επέτειος και εορτασμός 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 
οδήγησε τον Όμιλο Ιστορίας «Με το βλέμμα … στο 1821» του σχολείου μας να συνεργαστεί με 
τη Βουλή των Ελλήνων για τη δημιουργία εκπαιδευτικού παιχνιδιού το οποίο εντάχθηκε στην 
επετειακή έκθεση «Αντικρίζοντας την Ελευθερία! Στη Βουλή των Ελλήνων, δύο αιώνες μετά». 

Η ζωγραφική ζωφόρος που περιτρέχει την ιστορική αίθουσα Τροπαίων –νυν «Ελευθέριος Βε-
νιζέλος», στον πρώτο όροφο του Μεγάρου της Βουλής, στην οποία αποτυπώνονται 21 σκηνές 
μαχών και πολιτικών γεγονότων όλης της περιόδου του Αγώνα, αλλά και το αρχειακό υλικό που 
επιλέχθηκε για να εκτεθεί έδωσαν στους μαθητές/τριες του ομίλου Ιστορίας την έμπνευση για 
ένα επιτραπέζιο εκπαιδευτικό παιχνίδι με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Κοντά τους βρέθηκε 
η προϊσταμένη του τμήματος Κοινοβουλευτικής Βιβλιοθήκης, κ. Μαρία Καμηλάκη. 

Το πληροφοριακό περιεχόμενο της έκθεσης και η εκθεσιακή εμπειρία έχουν μεταφερθεί στο 
Διαδίκτυο. Στον ιστότοπο www.antikrizontas-tin-eleftheria.gr ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει 
την τρισδιάστατη εικονική περιήγηση, να δει τα εκθέματα και να διαβάσει τα κείμενα, αλλά και 
να παίξει επιλέγοντας τις ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές που θα τον βοηθήσουν να εμπε-
δώσει τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης. Μία από τις ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμο-
γές είναι και το εκπαιδευτικό παιχνίδι «Το παιχνίδι της ζωφόρου» των μαθητών/τριών του Oμίλου 
Ιστορίας.  

Αν επιθυμείτε να γνωρίσετε τα γεγονότα που οδήγησαν στην Ανεξαρτησία της Ελλάδας ή να 
ελέγξετε τις γνώσεις σας παίζοντας, με οδηγό τις σκηνές της ζωγραφικής ζωφόρου, μπείτε στο 
παρακάτω σύνδεσμο: https://www.antikrizontas-tin-eleftheria.gr/ekpaideytikes-drastiriotites/

Αφιέρωμα στον εθνικό ευεργέτη Ιωάννη Βαρβάκη

Για τον εορτασμό των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821 το σχολείο μας τίμησε τον 
εθνικό ευεργέτη Ιωάννη Βαρβéκη, με την ανάρτηση άρθρων στην ιστοσελίδα του σχολείου μας 
που αναφέρονται στη συμβολή του στον εθνικό αγώνα και την παιδεία. Οι μαθητές και μαθή-
τριες του Ομίλου Ιστορίας αναζήτησαν αρχειακό υλικό στα Αρχεία της Παλιγγενεσίας και στα 
Γενικά Αρχεία του Κράτους για να φωτίσουν πλευρές της δράσης του την περίοδο της Επανά-
στασης. Τα άρθρα τους μπορείτε να διαβάσετε  στην ιστοσελίδα του σχολείου μας http://gym-
peir-athin.att.sch.gr/1821-2021

 
Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί  οι φιλόλογοι Έλενα Γκίκα και Μαίρη Μπελογιάννη

ΟΜΙΛΟΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ
Για δέκατη συνεχή χρονιά, ο Όμιλος Ρητορικής διακρίθη-

κε για τη δυναμική παρουσία του στη σχολική μας κοινότητα. 
Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός των δέκα μαθητών/

τριών (λόγω των ειδικών συνθηκών που η Covid 19 υπαγό-
ρευσε), αυξανόταν- με μαθητές/τριες που επιθυμούσαν να 
είναι μέλη του Ομίλου-  κάθε φορά που οι συναντήσεις μας 
υλοποιούνταν (στη συντριπτική τους πλειονότητα), στο πλαί-
σιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας 
Webex. 

Βασικοί στόχοι του Ομίλου ήταν η καλλιέργεια της ομαδι-
κότητας, των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, η συστηματική εξά-
σκηση στον προφορικό λόγο, η καλλιέργεια δημιουργικής και 
κριτικής σκέψης, η άσκηση στα ρητορικά αγωνίσματα και η 
ανάπτυξη αυτοπεποίθησης στη δημόσια ομιλία.

Ακολουθήσαμε σε ικανοποιητικό επίπεδο τον αρχικό σχε-
διασμό/προγραμματισμό, αν και η εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
ση δεν κατέστησε δυνατή την υλοποίηση συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων (π.χ. παιχνίδι ρόλων).

Ξεκινήσαμε με ασκήσεις που στόχευαν στη γνωριμία των 
μελών του Ομίλου και στην καλλιέργεια κλίματος συνεργασί-
ας, επικοινωνίας και ομαδικότητας.

Γνωρίσαμε βιωματικά τα ρητορικά αγωνίσματα: εκφραστική ανάγνωση, αυθόρμητο λόγο, 
προτρεπτικό λόγο και διττούς λόγους.

 Ο λόγος και η σκέψη, η σκέψη και ο λόγος βρέθηκαν στο επίκεντρο όλων μας των συνα-
ντήσεων. Προσεγγίσαμε λογοτεχνικά κείμενα, καλλιεργήσαμε τη δημιουργική μας σκέψη, προ-
βληματιστήκαμε για θέματα της επικαιρότητας, τα προσεγγίσαμε κριτικά, μπήκαμε στη θέση 
του άλλου, δομήσαμε λόγο με επιχειρήματα, αντικρούσαμε επιχειρήματα., μέσα από ποικιλία 
τεχνικών και δραστηριοτήτων, ατομικών και ομαδικών. Βασικά μας εργαλεία η αυτο-αξιολόγηση 
και η ετερο-αξιολόγηση, μας βοηθούν να αποτιμήσουμε κριτικά τις προσπάθειές μας, να ανακα-
λύψουμε τις δυνατότητές μας, να καλλιεργήσουμε δεξιότητες, να βελτιωθούμε στον προφορικό 
λόγο και να εξοικειωθούμε με την έκθεση σε κοινό. 

Αφιερώσαμε αρκετό χρόνο στην προετοιμασία για τη συμμετοχή μας σε διαγωνισμούς και 
συναντήσεις ρητορικής τέχνης.

Ενδεικτικά, οι μαθητές και οι μαθήτριες του Ομίλου έλαβαν μέρος:
 στην 5η Πανελλήνια   Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα 

του Ανθρώπου με τίτλο «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη», η οποία διεξήχθη μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας τηλεργασίας, στις 11-13/12/2020, και στην οποία οι μαθητές/τριες απέσπασαν  
«Βραβείο Μελλοντικού Διπλωμάτη» και τέσσερις «Εύφημες Μνείες».

 Στον Γ΄ Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εικονικών Δικών «Πρωταγόρας», με την πενταμελή ομάδα 
μας να προκρίνεται στον Τελικό Γύρο.

 Στην 2η Διαδικτυακή Συνάντηση Ρητορικής Τέχνης Γυμνασίων, στις 14 & 15/05/2021, η οποία 
δεν είχε διαγωνιστικό χαρακτήρα,  με το σχολείο μας να είναι ένα από τα σχολεία συν-διορ-
γανωτές των αγώνων. Έξι μαθητές/τριες έδωσαν δυναμικό παρόν στα ρητορικά αγωνίσματα 
της εκφραστικής ανάγνωσης, του αυθόρμητου λόγου και σε αυτό των διττών λόγων, στα 
οποία και διακρίθηκαν.

 Στους Αγώνες «Climate of Change Debates», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 
«EndClimateChange, StartClimateofChange» (θα διεξαχθούν διαδικτυακά, στις 12/06/2021, 
για μαθητές Γ΄ Γυμνασίου).

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός 
Ευσταθία Λαλιώτου, φιλόλογος
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Η μάχη των Βασιλικών
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ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ – ΔΙΑΖΩΜΑ: ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΖΙ

Στις 16 Δεκεμβρίου 2020 έκλεισαν 
δέκα υπέροχα χρόνια συνεργασίας 
του Βαρβακείου Προτύπου 
Γυμνασίου με το Διάζωμα. Ήταν το 
πρώτο σχολείο που ξεκίνησε την 
«υιοθεσία» ενός αρχαίου θεάτρου 
και την καθιέρωσε ως εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα. 

Από το 2010 έως και σήμερα, 
κάθε χρόνο η μαθητική κοινότητα 
της Γ Γυμνασίου ανοίγει την 
αγκαλιά της στα αριστουργηματικά 
αρχιτεκτονικά κοχύλια της χώρας 
μας, στα  αρχαία ελληνικά θέατρα 
που βρίσκονται σε κάθε γωνιά της. 
Τα προβάλλει με κάθε τρόπο, πάντα 
εναρμονισμένο με τα διδακτικά αντικείμενα και τους στόχους τους: με παρουσιάσεις 
power point, με αφίσες, με επιτραπέζια και με ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια, με 
άρθρα, με ραδιοφωνικά μηνύματα, με έντυπους και με ψηφιακούς οδηγούς, με βίντεο.  
Και φυσικά, από το 2014 υλοποιεί τη δράση «Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία 
θέατρα». Ομάδα μαθητών, ειδικά εκπαιδευμένων, αναλαμβάνουν να ξεναγήσουν τους 
συμμαθητές τους, αλλά και μαθητές άλλων σχολείων, ακόμα και σχολείων του εξωτερικού 
στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Οι αναμνήσεις είναι πολλές. Κορυφαία στιγμή 
η ξενάγηση μαθητών του Ειδικού Γυμνασίου – Λυκείου 
Αθηνών στο αρχαίο θέατρο του Αμφιαρείου Ωρωπού. 
Δυνατές συγκινήσεις ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια και 
με την επιτέλεση δρωμένων εντός κι εκτός αρχαίων 
θεάτρων, πάντα σε μια προσπάθεια να βιώσουν οι 
μαθητές τη λειτουργία των θεάτρων και να εισπράξουν 
τη μέγιστη απόλαυση. 

Τα δελτία τύπου που φιλοξενούνται στην 
εκπαιδευτική πλατφόρμα Generation D, στον χώρο 
για το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο, αποτυπώνουν 
τη μαγεία της συνεργασίας του σχολείου μας με το 
Διάζωμα. 

Ειδικά για τα 10 χρόνια συνεργασίας δημιουργήσαμε 
ένα βίντεο μνήμης που μπορείτε να δείτε εδώ:
h t t p s : / / v i d e o . s c h . g r / a s s e t / d e t a i l /
qbcWrNaHLAKblOQrPjy3pgR8/ 
Ευχαριστούμε πάρα πολύ Διάζωμα για την έμπνευση 
και για όσα έχουμε ζήσει ΜΑΖΙ μέχρι τώρα. Η 
συνεργασία μας συνεχίζεται …    

Το Διάζωμα ανάρτησε ήδη το δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα του:
https://www.diazoma.gr/deltia-typou/varvakeio-diazoma-deka-xronia-mazi/

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί οι φιλόλογοι 
Μαίρη Μπελογιάννη, Θεοδώρα Τριαντοπούλου
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«GETTING TO KNOW THE ANCIENT THEATRES» - PART 2 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά,  στο 
Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο, στο μά-
θημα των Αγγλικών προχωρημένου επι-
πέδου της Γ γυμνασίου (επίπεδο C1) 
εφαρμόστηκε διαθεματικό σενάριο δι-
δασκαλίας με χρήση ψηφιακών μέσων 
παράλληλα με το μάθημα της Αρχαί-
ας Ελληνικής Γραμματείας, το οποίο 
έχει τίτλο «Getting to know the ancient 
theatres» (= Γνωρίζοντας τα αρχαία ελ-
ληνικά θέατρα). Στο σενάριο αξιοποιήθη-
κε αυθεντικό υλικό από την ιστοσελίδα 
του Διαζώματος στα αγγλικά, προκει-
μένου να ασκηθούν οι δεξιότητες κατανόησης γραπτού λόγου και το λεξιλόγιο των μα-
θητών. Κατόπιν, οι μαθητές ασκήθηκαν στη συνεργατική δημιουργία πολυτροπικών κει-
μένων αντλώντας πληροφορίες από τον ιστότοπο του Διαζώματος  και από τον εκπαι-
δευτικό φάκελο του Υπουργείου Πολιτισμού «Αρχαίο θέατρο στον κύκλο του χρόνου». 
Μέσα από την εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία αυτή, επιδιώχθηκε η επίτευξη γλωσσικών 
στόχων για το μάθημα της Αγγλικής γλώσσας, η καλλιέργεια του ψηφιακού γραμματισμού τους 
και η ευαισθητοποίησή τους σχετικά με την αξία διατήρησης των αρχαίων θεάτρων. Ακολουθώ-
ντας το παράδειγμα των συμμαθητών τους το προηγούμενο σχολικό έτος, οι μαθητές δημιούρ-
γησαν σύντομα ενημερωτικά βίντεο στην αγγλική γλώσσα σχετικά με αρχαία θέατρα. Τα παρα-
δοτέα των μαθητών αποτελούν το τελικό προϊόν του διδακτικού σεναρίου, που εκπονήθηκε από 
την εκπαιδευτικό αγγλικής γλώσσας Ξυπολιά Σοφία και διατίθεται για αξιοποίηση στο Διάζωμα 
και στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι εξαιτίας της αναστολής λει-
τουργίας των σχολών λόγω της πανδημίας τόσο η διδασκαλία του σεναρίου όσο και η εργασία 
των παιδιών σε ομάδες έγινε σε συνθήκες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αξιοποιώντας στο μέγι-
στο βαθμό τα διαθέσιμα ψηφιακά μέσα.
Xypolia. Both the videos and the teaching scenario are available to the general public for 
educational purposes. It is worth noting that because of the closure of schools in Greece due 
to Covid-19 pandemic, both teaching and students’ work were carried out in distance learning 
conditions, which involved the use of digital resources to a maximum degree.
 Διαθεματικό σενάριο διδασκαλίας - teaching scenario
Theatre of Philippi  - Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων https://youtu.be/kPG8YgyhW7A
Theatre of Amphiario Oropos – Αρχαίο Θέατρο Αμφιαρείου Ωρωπού  https://animoto.com/
play/7Or6De5vU1LVGSXxy3gW1A
Theatre of Thera  - Αρχαίο Θέατρο Θήρας https://drive.google.com/file/d/17oNpQ__
y4eCDKei4pauJcgT4GgbYkL-g/view?usp=sharing

Theatre of Larissa – Αρχαίο Θέατρο Λάρισσας  https://youtu.be/zXxFnDKDlE4
Theatre of Melos  - Αρχαίο Θέατρο Μήλου https://youtu.be/nwzUASbPbtc
Theatre of Nikopolis – Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης https://youtu.be/hrV1DCzpvhE
Theatre of Sparta – Αρχαίο Θέατρο Σπάρτης https://youtu.be/geWR9e0nhBs
Odeion of Patra  - Ωδείο Πάτρας https://youtu.be/bfu6G2XF9yQ
Ancient Theatre of Eretria  - Αρχαίο Θέατρο Ερέτριας https://youtu.be/sgbiyJxrXWA
Ancient Theatre of Maronia – Αρχαίο Θέατρο Μαρώνειας  https://youtu.be/trZuPxfoiVk
Ancient Telestirio of Elefsina – Αρχαίο Τελεστήριο Ελευσίνας  https://youtu.be/MWK18dlJdeU

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Σοφία Ξυπολιά,
καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΎ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΎ ΠΡΟΤΎΠΟΎ ΓΎΜΝΑΣΙΟΎ 
«ΎΙΟΘΕΤΟΎΝ» ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΎΣΤΗΝΟΎΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΤΟΎ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ

Αναρτήθηκε στην εκπαιδευτική πλατφόρμα 
Generation D του Σωματείου Διάζωμα 
(βλ. σύνδεσμο  https://www.diazoma.gr/
generat iond/#/post / -Miu5GkWyzKS_
ssA9Jgz ) το δελτίο τύπου με τη δράση 
που υλοποιήθηκε στο σχολείο μας από τους 
μαθητές της Γ Γυμνασίου, στο πλαίσιο του 
εγκεκριμένου από το Υπουργείο Παιδείας 
εκπαιδευτικού προγράμματος «Υιοθεσία 
αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν  μαθητές 
στα αρχαία θέατρα».

Οι μαθητές μας έχοντας μυηθεί στη 
δραματική ποίηση και πιο συγκεκριμένα 
στην τραγωδία, μέσα από τη διδασκαλία της 
Ευριπίδειας Ελένης, κλήθηκαν να υλοποιήσουν 
ένα σχέδιο εργασίας (project), η κεντρική ιδέα 
του οποίου ήταν η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού 
φακέλου που θα περιέχει ψηφιακό υλικό για 
τρία εμβληματικά αρχαία θέατρα: α/ το θέατρο 
του Διονύσου Ελευθερέως, β/ το θέατρο των 
Δελφών και γ/ το θέατρο του Ασκληπιείου 
Επιδαύρου. Στόχος ήταν ο φάκελος αυτός να 
απoσταλεί σε Έλληνες μαθητές του εξωτερικού για να βοηθηθούν στην παρουσίαση που θα 
κάνουν στους συμμαθητές τους, καλώντας τους να έρθουν στην Ελλάδα και να γνωρίσουν από 

κοντά τα συγκεκριμένα αρχαία θέατρα εντός 
των οποίων ακούσθηκε τραγωδιών λόγος 
εκλεκτός και κωμωδιών ευφυολογήματα. Ο 
τίτλος της δημιουργικής εργασίας τους ήταν: 
«Ένα αρχαίο θέατρο στο e-mail σας».

Οι μαθητές εργάσθηκαν κυρίως ομαδικά 
και δημιούργησαν ευφάνταστα ψηφιακά έργα 
στην ελληνική αλλά και στην αγγλική γλώσσα 
(βίντεο, κουίζ, παζλ, αφίσες, παρουσιάσεις ppt, 
παιχνίδια kahoot) αξιοποιώντας εφαρμογές 
που γνώριζαν ή που αναζήτησαν στο διαδίκτυο. 
Ορισμένοι δημιούργησαν και μικρά βίντεο 
στα οποία εξηγούν τον τρόπο λειτουργίας 
της εφαρμογής που χρησιμοποίησαν καθώς 
και τον τρόπο σχεδίασης και υλοποίησης της 
εργασίας τους.

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί 
Μαίρη Μπελογιάννη, φιλόλογος 

Θεοδώρα Τριαντοπούλου, φιλόλογος 
Βάσω Οικονομίδου, καθηγήτρια Αγγλικής 

γλώσσας
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ΟΎΡΑΝΟΞΎΣΤΕΣ

Κατά τη διάρκεια του Β τετραμήνου 2020-2021 οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ Γυμνασίου 
μελέτησαν την κατασκευή και την εξέλιξη των ουρανοξυστών σε όλον τον κόσμο. Επέλεξαν 
ατομικά έναν συγκεκριμένο ουρανοξύστη και παρουσίασαν στο διαδικτυακό μάθημα την ιστορία 
και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Τέλος κατασκεύασαν, με όσα υλικά ήταν διαθέσιμα λόγω 
καραντίνας, τον συγκεκριμένο ουρανοξύστη.

Υπεύθυνη εκπαιδυτικός
Πένυ Παπαδογεώργη, καθηγήτρια Τεχνολογίας

ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς (Νοέμβριος 2020 έως Φεβρουάριος 2021) 
οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ Γυμνασίου ασχολήθηκαν με τα Μνημεία Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς. Επέλεξαν ένα ατομικό θέμα και μελέτησαν το Μνημείο ως προς την ιστορία του 
και την κατασκευή του (κτίσμα) ή τη δημιουργία του (φυσικό). Στη συνέχεια κατασκεύασαν 
μακέτα του Μνημείου στο σπίτι τους, με την εξ αποστάσεως καθοδήγηση της καθηγήτριας, 
χρησιμοποιώντας απλά υλικά που ήταν διαθέσιμα κατά την περίοδο της καραντίνας. 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός
Πένυ Παπαδογεώργη, καθηγήτρια Τεχνολογίας
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ΑΣ ΓΎΜΝΑΣΤΟΎΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΤΟΎΜΕ

Αν και μέσα στα σπίτια μας στη φετινή καραντίνα μ μ ς η φ ή ρ
γυμναστήκαμε πολύ!!
Όμως γνωριστήκαμε και καλύτερα…. 

Αν και μέσα στα σπίτια μας στη φετινή καραντίνα μ μ ς η φ ή ρ
γυμναστήκαμε πολύ!!
Όμως γνωριστήκαμε και καλύτερα…. 

Υπεύθυνες Εκπαιδευτικοί Καλλιρρόη Νταλαχάνη, Σοφία Μποντού,
καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΎΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής και σε επίπεδο τμήματος έγιναν οι ακόλουθες 
δράσεις το σχολικό έτος 2020-2021:

1) «Διατροφή και άσκηση στην εφηβική ηλικία»

Τμήμα A3
Η δράση μας είχε ως στόχο να βοηθήσει τους 
μαθητές να κατανοήσουν βασικές έννοιες που 
έχουν σχέση με τη φυσική δραστηριότητα και τη 
διατροφή στην περίοδο της εφηβείας καθώς και τις 
αρνητικές συνέπειες της καθιστικής ζωής. 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Σοφία Μποντού, 
καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

2) «Φυσικές δραστηριότητες και σπορ σε υπαίθριους χώρους στην πόλη»

Τμήμα Γ2
Η δράση μας είχε ως σκοπό να καταγράψει 
διάφορες φυσικές δραστηριότητες και σπορ σε 
υπαίθριους χώρους στην πόλη καθώς και τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής. 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Σοφία Μποντού,
καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

3) Διαθεματική Δράση
«Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αρχαιότητα»

Τμήμα A4
Η δράση μας είχε ως σκοπό οι μαθητές να 
γνωρίσουν τους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες  
και να έρθουν σε επαφή με τα αρχαία Ολυμπιακά 
αγωνίσματα.

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί 
Σοφία Μποντού, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Μαίρη Μπελογιάννη, φιλόλογος

4) Πρόγραμμα 
«Πάσα στα θρανία»
To πρόγραμμα υλοποιήθηκε την 1η Ιουνίου 2021 και είχε ως στόχο  να παρουσιαστούν τα οφέλη 
του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου στην ανάπτυξη του παιδιού και να δοθούν πρακτικές 
κατευθύνσεις για την υποστήριξη των παιδιών.

Υπεύθυνες Εκπαιδευτικοί Σοφία Μποντού, Καλλιρρόη Νταλαχάνη
καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΤΟΎΡΝΟΎΑ

7 με 10 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας το 
καθιερωμένο καλοκαιρινό τουρνουά Πολύ διαφορετικόκαθιερωμένο  καλοκαιρινό τουρνουά. Πολύ διαφορετικό 
από άλλες χρονιές μια που δεν μπορούσαμε να 
συμπεριλάβουμε τα δημοφιλή στους μαθητές ομαδικά μ ρ β μ ημ φ ή ς μ η ς μ
αθλήματα. Η μεγάλη και ενθουσιώδης συμμετοχή τους 
ωστόσο άλλαξε τη διάθεση όλων μας λίγο πριν τις 
λ έ δ έκαλοκαιρινές διακοπές. 

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί Καλλιρρόη Νταλαχάνη, Σοφία Μποντού,
καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής

ΑΝΑΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΝΤΑΘΛΟ

Διαθεματικές διδασκαλίες: 
Νεοελληνική γλώσσα-Φυσική Αγωγήη ή γ ή γ γή
Βιωματική δράση: Αναβιώνοντας το αρχαίο Πένταθλο 
Τμήματα Β3, Β4

Στο πλαίσιο διαθεματικής διδασκαλίας 
με θέμα: Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες 
οι μαθητές της Β τάξης αναβίωσαν τα 

ί ί άθαγωνίσματα του αρχαίου Πεντάθλου
Διαθεματικές διδασκαλίες: 
Νεοελληνική γλώσσα-Φυσική Αγωγήη ή γ ή γ γή
Βιωματική δράση: Αναβιώνοντας το αρχαίο Πένταθλο 
Τμήματα Β3, Β4

Στο πλαίσιο διαθεματικής διδασκαλίας 
με θέμα: Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες 
οι μαθητές της Β τάξης αναβίωσαν τα 

ί ί άθαγωνίσματα του αρχαίου Πεντάθλου

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί Καλλιρρόη Νταλαχάνη,
καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Θεοδώρα Τριαντοπούλου, φιλόλογος
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Η 6η ΑΙΣΘΗΣΗ: 
ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
 

Οι μαθητές του τμήματος Β2, στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής και των 
Εργαστηρίων Δεξιοτήτων (Θεματική ενότητα: «Δημιουργώ και Καινοτομώ»), την Παρασκευή 
18/12/2020, συμμετείχαν στο βιωματικό διαδικτυακό εργαστήριο «Η 6η Αίσθηση: Ένα παι-

χνίδι από το μέλλον», με θέμα 
την επινόηση ενός μελλοντικού 
ψηφιακού παιχνιδιού με χρήση 
τεχνολογιών διάδρασης εγκε-
φάλου-προς-εγκέφαλο (Brain-
to-Brain Interaction/BBI). Οι τε-
χνολογίες αυτές ανήκουν στον 
επιστημονικό τομέα της Νευ-
ροτεχνολογίας και επιτρέπουν 
δύο ή περισσότεροι εγκέφαλοι 
(ανθρώπινοι ή μη) να επικοινω-
νούν απευθείας μεταξύ τους.

Οι κύριοι στόχοι του εργαστη-
ρίου ήταν η κατανόηση των επερ-
χόμενων τεχνολογιών ΒΒΙ και το 
πώς αυτές αναμένεται να διαμορ-
φώσουν το (κοντινό και μακρινό) 
μέλλον, καθώς και η δημιουργική, 
κριτική και υπολογιστική σκέψη και 
η διασκέδαση. 

Κατά τη διάρκεια του εργαστη-
ρίου, οι συμμετέχοντες μέσα από 
διαδραστικές, συμμετοχικές δρα-
στηριότητες εισήχθησαν στη μυθοπλαστική σχεδίαση, στη διερεύνηση προοπτικών του μέλ-
λοντος και στις τεχνολογίες αιχμής BBI. Επίσης, καθοδηγήθηκαν προς τη σύλληψη και τον 
νοητικό σχεδιασμό ενός ψηφιακού παιχνιδιού από το μέλλον και κλήθηκαν να αναλογιστούν 
τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν και να προτείνουν σχετικές λύσεις.

Το Εργαστήριο υλοποιήθηκε από τον Δημήτρη Γραμμένο, Κύριο Ερευνητή του Ινστι-
τούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας (ΙΤΕ) και συμμετείχε η Ανθή Στρατάκη, 
Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του ΙΤΕ. Η οργάνωση έγινε στο πλαίσιο του 10ου Μαθη-
τικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας από τον Σύλλογο ΨηφιΔα (https://psifida.gr/) και το 
Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ, υπό την αιγίδα της έδρας UNESCO για την «Έρευνα για 
το Μέλλον» στην Ελλάδα.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Ευαγγελία Κοντοπίδη, 
καθηγήτριαΠληροφορικής

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΎ (BULLYING DIARIES) 
 

Στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων 
(Θεματική Ενότητα: Κοινωνική Συναίσθηση και Ευ-
θύνη) οι μαθητές των τμημάτων Β1 και Β2 εργάστη-
καν με το πρόγραμμα «Ημερολόγια Εκφοβισμού» 
(Bullying Diaries) του Οργανισμού «Το Χαμόγελο 
του  Παιδιού». Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της 
αφήγησης ιστοριών, δίνοντας έμφαση στην καλλι-
έργεια της ενσυναίσθησης των παιδιών. 

 Οι μαθητές και μαθήτριες, αφού επεξεργάστηκαν 
και συζήτησαν το υλικό του προγράμματος καθώς 
και το υλικό από τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής 
Καμπάνιας κατά του σχολικού εκφοβισμού: 
«Σχολικός Εκφοβισμός», «Το παιδί που βιώνει 
εκφοβισμό», «Το παιδί που εκφοβίζει», «Τα παιδιά 
θεατές», «Οι Εκπαιδευτικοί», πήραν τον ρόλο του 
influencer, για να προωθήσουν μια anti-bullying 
καμπάνια. Εργάστηκαν σε ομάδες και καθεμιά 
δημιούργησε ένα ηχητικό μήνυμα (διάρκειας το 
πολύ 1:30min) με στόχο να επηρεάσουν το κοινό 
τους, ώστε αυτό με τη συμπεριφορά του να μη 
διευκολύνει την εμφάνιση του φαινομένου από 
οποιονδήποτε ρόλο (άτομο που εκφοβίζει, άτομο 
που εκφοβίζεται, παρατηρητής).

 Για να ακούσετε τα εύστοχα μαθητικά ηχητικά 
μηνύματα (podcast), μεταβείτε στην ακόλουθη διεύ-
θυνση https://soundcloud.com/user-876579091/
sets/bullying-diaries.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Ευαγγελία Κοντοπίδη, καθηγήτρια Πληροφορικής
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ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ …..ΟΝΕΙΡΕΎΟΜΑΙ ….. ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ……

Στο μάθημα της Αισθητικής Αγωγής οι μαθητές και οι μαθήτριες παρακολούθησαν  ένα εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα της  Tate gallery  του Λονδίνου  σχετικά με την τεχνική του  collage.         

 Στη συνέχεια  οι μαθητές  των τμημάτων Β1,Β3,Β4 αποτύπωσαν το περίγραμμα  του Profile τους 
στον ζωγραφικό τους χώρο και με την τεχνική του collage δημιούργησαν έργα με Θέμα éσκέ-
φτομαι…. ονειρεύομαι….. αισθάνομαι…

é

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός
Ευαγγελία Λυκούδη, 

καθηγήτρια  Καλλιτεχνικών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΤΎΑΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΎΝΕΝΤΕΎΞΗΣ ΤΎΠΟΎ

Στις 22 Απριλίου του 2021 πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά, μέσω webex, η 3η Προσομοίωση 
Συνέντευξης Τύπου με θέμα ΄΄Οικονομία και Πανδημία΄΄.

Σε αυτή τη μαθητική 
δράση, εγκεκριμένη 
από το Υπουργείο Παι-
δείας, πήραν μέρος οι 
μαθητές του Γ4 του 
Βαρβακείου Πρότυπου 
Γυμνασίου και συμμε-
τείχαν μαθητές και από 
16 άλλα σχολεία της Β/
βάθμιας εκπαίδευσης 
Αθήνας και Δυτικής Ατ-
τικής. 

Οι συμμετέχοντες μα-
θητές, σε ρόλο δημο-
σιογράφου και υπό την 
καθοδήγηση της καθη-
γήτριας Κοινωνικής και 
Πολιτικής Αγωγής Κα-
τσούλα Ανθής-ΠΕ80, 
προετοίμασαν ερωτή-

σεις τις οποίες έθεσαν στους ομιλητές, εκπροσώπους των παρακάτω αναφερόμενων φορέων:

• α) Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ με εκπρόσωπο την Δρ. Σ. Κολυδά, βιολόγο, Γραφείο Προβολής 
και Δικτύωσης ΕΙΠ, πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου.

• β) Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, με εκπρόσωπο τον κ. Φίλιππα, Πανεπιστή-
μιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, και 

• γ) DOCK Συνεργατικός Χώρος Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) με εκπρόσωπο 
την Κα Μπεκριδάκη Γεωργία.

Οι ερωτήσεις των μαθητών, οι οποίες σχετίζονταν με την πανδημία και ειδικότερα με την υγειο-
νομική της αντιμετώπιση αλλά και με τις επιπτώσεις της στην οικονομία, απαντήθηκαν από τους 
ομιλητές στο σύνολό τους. 

Στο τέλος οι μαθητές συνέταξαν δελτίο τύπου της 3ης Προσομοίωσης Συνέντευξης Τύπου.

                                                                      

                                                                        Υπεύθυνη εκπαιδευτικός
Ανθή Κατσούλα, καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας 
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαγωνισμός φωτογραφίας

΄ Όμορφες ματιές στην πόλη-Μετακίνηση 6’μ ρφ ς μ ς η η η η

82 μαθητές και καθηγητές με 158 αναρτήσεις γέμισαν το 
διαδικτυακό τοίχο του διαγωνισμού.

Ο όμιλος «Βαρβάκειο εν κινήσει» και το Γ4 σάς 
προσκαλούν να γεμίσετε τον διαδικτυακό τοίχο του ρ γ μ χ
σχολείου με φωτογραφίες από τους περιπάτους σας. 
Αναδείξτε γωνιές της πόλης και της γειτονιάς με τη 

μοναδική ματιά σας.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός
Καλλιρρόη Νταλαχάνη, 

καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

Για τη σχολική χρονιά 2020-21 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των διαθεματικών δράσεων μια 
ραδιοφωνική εκπομπή στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο. 

Η εκπομπή αποτελεί το αποτέλεσμα ενός project του τμήματος Β2 του σχολείου μας. Πρόκειται 
για μία διεπιστημονική προσέγγιση των εκπαιδευτικών Γιάννη Λυμπέρη (Μουσικού), Γιάννη Ανα-

στασόπουλου (Θεολόγου) και Γιώρ-
γου Ανδρίτσου (Φιλολόγου) στόχος 
της οποίας είναι η παροχή δεξιοτή-
των σε ό,τι αφορά την πολλαπλή ανά-
γνωση μίας κινηματογραφικής ταινί-
ας. Η μουσική, ο χορός, τα κοινωνικά 
μηνύματα και ο λαϊκός πολιτισμός 
αποτελούν τα σημαντικότερα σημεία 
αυτής της διερεύνησης. Μελέτη περί-
πτωσης αποτέλεσε η ταινία «Διπλοπε-
νιές» (1966) του Γιώργου Σκαλενάκη.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικοί
Γιάννης Αναστασόπουλος, θεολόγος,

Γιώργος Ανδρίτσος, φιλόλογος, 
Γιάννης Λυμπέρης, μουσικός
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
5 ΙΟΎΝΙΟΎ 2021

Τα ερευνητικά έργα των μαθητών/τριών έγιναν στο πλαίσιο της ενότητας 5 του μαθήματος Χη-
μείας στη Γ΄ Γυμνασίου με σκοπό την παρότρυνσή τους να εμπλακούν, για να αντιμετωπίσουν το 
εκάστοτε πρόβλημα που επέλεξαν να διερευνήσουν, για να αλλάξουν οι ίδιοι, αυξάνοντας την 
επίγνωσή  τους ως προς το πώς μπορούν να επηρεάσουν το οικείο περιβάλλον, τον τόπο τους 
και τον πλανήτη. Οι εργασίες των μαθητών πλαισίωσαν τις δράσεις του σχολείου για την Ημέρα 
Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου 2021.

Σύνδεσμοι για ερευνητικό έργο με θέμα την Όξινη Βροχή.

https://youtu.be/Lg1KenguzCY

https://www.youtube.com/watch?v=0_uG9dJ9F78&ab_channel=TheoTheo

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός
Μαρία Γιαλλούση, 

χημικός

ΔΙΑΔΙΚΤΎΑΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Οι μαθητές της Β τάξης Αγγελίδη Λυδία-
Ελένη, Ακαμιωτάκη Ελένη, Αλεξίου Κωνσταντί-
νος,  Αλιάγας Χαράλαμπος, Ανδρέου Νεφέλη 
και Ανδρεσάκης Δημήτριος στο πλαίσιο του 
μαθήματος των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων (Θε-
ματική Ενότητα: «Δημιουργώ και Καινοτομώ»), 
υλοποίησαν «Διαδικτυακή Λέσχη Ανάγνωσης 
Λογοτεχνικών Βιβλίων και Παραμυθιών», με 
στόχο τη στήριξη του Οργανισμού «Το Χαμό-
γελο του Παιδιού» και την προώθηση της φιλα-
ναγνωσίας. 

 

Μέσα από έναν ειδικά διαμορφωμένο για τη 
δράση ιστότοπο που δημιούργησε η μαθητική 
ομάδα, οι συμμετέχοντες μπορούσαν να επιλέξουν τα προγράμματα ανάγνωσης που επιθυμού-
σαν να παρακολουθήσουν και να κάνουν την εγγραφή τους σε αυτά. Ακολούθως, λάμβαναν 
σχετικές οδηγίες για την παρακολούθηση και την αποστολή SMS  στο 19810, τον πενταψήφιο 
αριθμό για «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Η διαδικτυακή λέσχη ανάγνωσης ξεκίνησε το 
Σάββατο, 05.06.2021 και λειτούργησε κάθε Σάββατο 
& Κυριακή έως τις 31.07.2021.

Η δράση αποτελεί μια έκφραση ενεργούς πολι-
τειότητας μέσα από την οποία οι μαθητές και οι μα-
θήτριες ανέπτυξαν δεξιότητες ζωής. Η εθελοντική 
προσπάθεια και η συνειδητή ανάληψη πρωτοβουλί-
ας των μαθητών/τριών επιβραβεύτηκε από το Τμήμα 
Εξεύρεσης Πόρων του Οργανισμού «Το Χαμόγελο 
του Παιδιού», το οποίο τους ευχαρίστησε θερμά «για 
την όμορφη πρωτοβουλία και την προσπάθεια τους 
όλο αυτό το διάστημα».  

 
Η ομάδα της δράσης ευχαριστεί θερμά τους εκ-

δοτικούς οίκους «Μεταίχμιο», «Μίνωας» και «Ψυχο-
γιός» που έδωσαν τη σχετική άδεια για την ανάγνω-
ση των βιβλίων τους καθώς και την κ. Θώδου Σοφία 
από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την υποστήριξή 
της σε όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού, της οργά-
νωσης και υλοποίησης της δράσης!

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, 
Ευαγγελία Κοντοπίδη

καθηγήτρια Πληροφορικής
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2020 – ΕΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑΚΗ

Στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο υπήρχε ιδιαίτερος λόγος για τη συμμετοχή  στο «2020-
Έτος Αντώνη Σαμαράκη». Ο «αιώνιος έφηβος» πέρασε τα εφηβικά του χρόνια ως μαθητής του 
«Βαρβακείου Λυκείου» από το οποίο αποφοίτησε το 1935. 

Στο πλαίσιο διαθεματικής εργασίας στη Νεοελληνική Λογοτεχνία και Γλώσσα οι μαθητές 
τμήματος της Γ΄ Γυμνασίου γνώρισαν τον συγγραφέα και το έργο του. Δημιουργήθηκαν και 
παρουσιάζονται στο κοινό:

Α) Ψηφιακές διασκευές διηγημάτων του «Ζητείται Ελπίς» από τους μαθητές/τριες του τμήματος 
Γ1:

1) «Το ποτάμι», δημιουργοί: Οδυσσέας Καγκαράς, Στέφανος Γάτος.
 https://video.sch.gr/asset/detail/vKKeNOPZJkgIpoWeaLIRTfAa  
2) «Ο τοίχος», δημιουργοί: Γιώργος Αλέστας, Αλέξανδρος Γκάργκουλας 
 https://video.sch.gr/asset/detail/T28RQYavMGLTQeRoGQnayrJe
3) «Ξανθός ιππότης», δημιουργοί: Μάριος Ζαγγανάς, Δημήτρης Καγκελάρης, μαθητές του 

ΒΠΓ, 2020)
 https://video.sch.gr/asset/detail/e1FR9bXQh7QRFhRqNHEA68N2
4) «Μια νύχτα …», δημιουργοί: Ζωή Βασταρδή, Κατερίνα Θεοφανίδη
 https://video.sch.gr/asset/detail/i2NFISdan7ZShXnBEPXlIjqy
5) «Σ’ ένα συνοριακό σταθμό», δημιουργοί: Φαίη Ζούπα, Δημήτρης Γκενάκος.
 https://video.sch.gr/asset/detail/p2FbmmFcNLLbIXUbIrxcDwSY
6) «..Και ώραν 7.15 μ.μ.», δημιουργοί: Ελένη Γιαννουσοπούλου, Μαρία Δημητροπούλου
 https://video.sch.gr/asset/detail/uIfUkqUeopDbhZTSXRCilyIF
7) «Πολεμική ιστορία», δημιουργοί: Μαρία Βαρδούλια, Μιχαέλα Βαλσάμη – Φαρμακίδη 
 https://video.sch.gr/asset/detail/huDnhdYhh9YUOcOTwGL21mj1
8) «Το ποδήλατο», δημιουργοί: Άγγελος Αναστασίου, Γιάννης Ζωγράφος.
 https://video.sch.gr/asset/detail/iHYOuA7TXiZQGcUrEhtYxwmw

Β) Tο βίντεο «Στα βήματα του Αντώνη Σαμαράκη» Μια θεματική περιήγηση στην Αθήνα του 
20ου και 21ου αι.,  βασισμένο στο βιβλίο του “Αυτοβιογραφία 1919 – ” από τις δύο καθηγήτριες  
Μαίρη Μπελογιάννη, Δώρα Τριαντοπούλου,
https://video.sch.gr/asset/detail/E2UddKfE1LifInSXIfUvsL8H

Το αφιέρωμα πλαισιώθηκε κι από απόσπασμα συνέντευξης 
που παραχώρησε ο Α. Σαμαράκης, στις 3 Δεκεμβρίου 2000, 
σε φοιτήτριες του ΕΚΠΑ  (Ε΄ εξάμηνο, Τομέας Παιδαγω-
γικής) στο πλαίσιο του μαθήματος «Ιστορία της Παιδείας» 
με διδάσκουσα την κ. Σόνια Γελαδάκη, νυν διευθύντρια 
του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου. Το απόσπασμα 
αναφέρεται στην εποχή κατά την οποία ο Α. Σαμαράκης 
ήταν μαθητής στο Βαρβάκειο. Η συνέντευξη εμπεριέχεται 
στο βιβλίο της κ. Γελαδάκη «Β΄ Γυμνάσιον Αρρένων Αθηνών. 
Η εποχή των χαστουκιών», εκδόσεις Κάκτος, 2005.
https://video.sch.gr/asset/detail/
Q2clTgNUP9IPeHJVUHNOX0By

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί οι φιλόλογοι 
Μαίρη Μπελογιάννη και Θεοδώρα Τριαντοπούλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΎ 
22 ΜΑΡΤΙΟΎ 2021

Οι δράσεις των μαθητών /-τριών της Β΄ Γυμνασίου στο πλαίσιο του μαθήματος της Χημείας 
σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με σκοπό την αντιμετώπιση σύγχρονων ζητημάτων που άπτονται 
των Φυσικών Επιστημών και επηρεάζουν την ατομική, κοινωνική και οικολογική ευημερία. 
Εναρκτήριο αντικείμενο μελέτης υπήρξε το υδατικό αποτύπωμα προϊόντων που καταναλώνουμε 
στην καθημερινότητά μας. Εφαρμόστηκε το μοντέλο της ενημερωμένης δράσης μέσω έρευνας στο 
διαδίκτυο και στην κοινότητα αλλά και η γνωστική στήριξη από την εκπαιδευτικό, όπου ζητήθηκε. Στο 
πλαίσιο της αυθεντικής αξιολόγησης οι μαθητές /-τριες γνώριζαν από την αρχή τη ρουμπρίκα αυτό-
αξιολόγησης, την οποία συμπλήρωσαν πριν την παρουσίαση της εργασίας τους στην ολομέλεια της 
e τάξης. 

Σύνδεσμος ερευνητικών έργων

http://gympeirathin.att.sch.gr/%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82__
trashed/diafores-draseis/   

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός 
Μαρία Γιαλλούση, χημικός
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ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΎΛΩΝ  
480 Π.Χ – 2020 Μ. Χ
2.500 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΑΧΗ
Οι μαθητές και μαθήτριες της τάξης Α3 Γιώργος Λιβιεράτος, Κωνσταντίνος Μαλακασιώτης, 
Γιώργος Μανουσόπουλος, Δήμος Μάρκελος, Άκης Μαυρομάτης, Ιωάννης Μελισσουργός, 
Αρετή Μίζα, Γιάννης Μουρίκης, Παντελής Μόσχοβος,  Αναστασία Μοράτη, Ελένη Μουχασίρη 
και Μάνος Νέστορας  τίμησαν  την επέτειο 2500 ετών  από τη μάχη των Θερμοπυλών με τη 
δημιουργία μιας πολυμεσικής παρουσίασης της μάχης.

Αναζήτησαν αρχαιολογικά ευρήματα .

Εντόπισαν τα μνημεία και το Μουσείο που αποτίνουν φόρο τιμής στους γενναίους υπερασπιστές 
της ελευθερίας.

  

                                  

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Έλενα Γκίκα , φιλόλογος

Τα  επικίνδυνα μονοπάτια … που οδήγησαν στην ήττα

Υπήρχαν μονοπάτια που οδηγούσαν
κατευθείαν στα νώτα του Ελληνικού
στρατού. Το πιο επικίνδυνο από αυτά
ήταν η Ανοπαία ατραπός, από την
οποία πέρασε ο Εφιάλτης τους
Αθάνατους
(πράσινο χρώμα στον χάρτη ).

Ο Κολωνός απ́  όπου υποχώρησαν οι 
τελευταίοι   υπερασπιστές, βρισκόταν 
στην είσοδο  του περάσματος.

βάδισαν στα ίχνη  του πεδίου της μάχης 

1η μέρα

Πέρσες
επίλεκτο τάγμα αθανάτων 

. 
Οι Σπαρτιάτες παρατάζονται σε φάλαγγα  και κινούνται προς τις αντίπαλες 
γραμμές . 

οι Πέρσες αρχίζουν άτακτη επίθεση με τους 
Μηδούς , δεν μπορούν όμως να εφαρμόσουν το 
αριθμητικό τους πλεονέκτημα σε αυτά τα στενά .

Οι Έλληνες προσποιούνται  άταχτη υποχώρηση, σκοπός του Λεωνίδα ήταν 
να παρασύρει όσους περισσότερους Πέρσες στα στενά .  

Τότε η φάλαγγα ανασυντάσσεται   ι προς 
έκπληξη των Μηδών.

ο Πέρσης βασιλιάς αποφασίζει να στείλει το 
επίλεκτο στρατιωτικό σώμα Υδάρνη για να επιτεθεί 
στους Έλληνες .  

2η μέρα

Ο Ξέρξη απτόητος στέλνει κι άλλους στρατιώτες στα  στενά με την 
ελπίδα να εξαντλήσει τις  Ελληνικές δυνάμεις .

Οι Έλληνες με την ίδια τακτική ωθούν τους Πέρσες στρατιώτες στα 

στενά και τους αποδεκατίζουν .

3η μέρα

Οι Σπαρτιάτες πολεμούσαν με θάρρος και δύναμη , η νίκη μπορούμε να  πούμε ήταν 
εξασφαλισμένη. Όμως μια ανατροπή τους οδήγησε στην ήττα . Ο Εφιάλτης , ντόπιος που 
ήξερε την περιοχή οδήγησε τους Πέρσες και στα νώτα των Ελλήνων.. 

Για τελευταία φορά το πεζικό των Περσών 
κινείται άταχτο προς τους Έλληνες,
Οι στρατιώτες αρνούνται και οι στρατηγοί τους 
μαστιγώνουν για να πάρουν μέρος στην μάχη . 

Από την νύχτα που η είδηση έφτασε στο Ελληνικό στρατόπεδο ο 
Λεωνίδας ανακοίνωσε σε όσους θέλουν να αποχωρίσουν να φύγουν , έτσι 
έμειναν 300 Σπαρτιάτες και 700 Θεσπιείς

Οι Έλληνες είναι περικυκλωμένοι από παντού , ο 
Λεωνίδας πέφτει νεκρός , από την αρχή της μάχης 
σκοπός του ήταν η μέγιστη δυνατή ζημιά στον 
εχθρό .

Μια μικρή ομάδα στρατιωτών συγκλείουν και
σχηματίζουν φάλαγγα σε ένα μικρό ύψωμα ,
οι Πέρσες ήξεραν πως δεν θα πέθαιναν ποτέ
έτσι όπως ήταν μαζεμένοι.

Μέχρι τότε οι Πέρσες δεν είχαν χρησιμοποιήσει σε μέγιστο βαθμό τα τόξα τους που 
ήταν και το πλεονέκτημά τους .Έτσι στο τέλος της μάχης οι Σπαρτιάτες έπεσαν από τα 
τόξα των Περσών .

Πατήστε οπουδήποτε κλικ για 
να συνεχίσετε . 

Μέχρι αυτό το σημείο της μέρας οι Έλληνες  είχαν εξολοθρεύσει 
όλους του Μηδούς που προχώρησαν στα στενά . Οι Πέρσες 
στρατιώτες πια είναι διστακτικοί για μια δεύτερη μάχη .

Η μάχη των Θερμοπυλών 

Αρχαιολογικά ευρήματα 
Βέλη από την Μάχη

Το μνημείο του Λεωνίδα

Απέναντι από τον ιστορικό λόφο του
Κολωνού βρίσκεται το μνημείο που
αναπαριστά πάνοπλο τον Λεωνίδα με δόρυ
και ασπίδα και σε χαμηλότερο ύψος
υπάρχουν οι μαρμάρινες μορφές των
προσωποποιημένων Ταϋγέτου, του πιο
ψηλού βουνού της Πελοποννήσου και του
ποταμού Ευρώτα που διατρέχει ολόκληρη
τη Λακωνία.

Έργο του γλύπτη Βάσου Φαληρέα
κατασκευάστηκε το 1955 με δαπάνες
ομογενών της Αμερικής.

Το μνημείο των 700 Θεσπιέων

Δίπλα από το μνημείο του Λεωνίδα
βρίσκεται το μνημείο των 700 Θεσπιέων.

Το συμβολικό άγαλμα του φτερωτού
νεανία ανεγέρθηκε το 1997.

Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη
μάχη των Θερμοπυλών μπορείτε να
επισκεφτείτε το Κέντρο Ιστορικής
Ενημέρωσης Θερμοπυλών, ένα καινοτόμο
μουσείο στις Θερμοπύλες, και να ζήσετε
ένα ταξίδι στον χρόνο με εφαρμογές
Εικονικής Πραγματικότητας και πλοήγηση
σε ψηφιακά «τραπέζια»πληροφοριών,

Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών
https://www.youtube.com/watch?v=7IqA3Q1SmFQ

Βάδισαν στα ίχνη  του πεδίου της μάχης 
στις Θερμοπύλες. 

Με οδηγό τον Ηρόδοτο αποτύπωσαν 
ψηφιακά τις τραγικές στιγμές της μάχης.

2.500 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΎΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Το 2020 εορτάστηκε  η επέτειος των 2500 χρόνων από τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας. 
Οι μαθητές της τάξης Α3 Νίκος Νικολόπουλος, Κατερίνα Νταρίδη, Ειρήνη Παληκαρά, Πάρης 
Ρέρρας, Ανθή Παπανικολάου, Άρης Πλεξίδας, Γιώργος Παπάζογλου, Νίκος Παξινός, Έκτορας 
Παπανίκος, Εύα Προνοϊτη, Βασίλης Παντές και Νεφέλη Οικονομίδη αφηγήθηκαν την ιστορία της 
ναυμαχίας της Σαλαμίνας. 

περιηγήθηκαν στο νησί 

με οδηγό τον Ηρόδοτο ανέτρεξαν  στην 
ιστορία

περιέγραψαν την περίλαμπρη νίκη των 
Ελλήνων κατά των Περσών

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Έλενα Γκίκα, φιλόλογος
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ΕΡΓΟ ETWINNING “MY SCIENCE PLANET”

Το τμήμα Α4 του σχολείου μας, στο 
πλαίσιο του μαθήματος της Βιολογίας, 
συμμετείχε στο eTwinning έργο “My 
Science Planet” σε συνεργασία με μα-
θητές και εκπαιδευτικούς από σχολικές 
μονάδες άλλων 10 χωρών (Αζερμπαϊ-
τζάν, Ιορδανία, Ιταλία, Λετονία, Μολ-
δαβία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, 
Τουρκία και Φινλανδία). Η διάρκεια του 
έργου ήταν 7 μήνες (Οκτώβριος – Απρί-
λιος 2021).

Σκοπός του έργου ήταν η ενίσχυση του ενδιαφέροντος 
των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες μέσα από την ενερ-
γό συμμετοχή τους σε δημιουργικές δραστηριότητες. Κατά 
τη διάρκεια του έργου τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ορ-
γανώσουν και να εκτελέσουν πλήθος πειραμάτων με απλά 
υλικά καθημερινής χρήσης που αφορούσαν στη μελέτη της 
δύναμης, των καταστάσεων της ύλης και των ιδιοτήτων του 
φωτός. Εργαζόμενοι σε διεθνείς ομάδες υλοποίησαν συν-
θετικές εργασίες σχετικά με την ταξινόμηση των ζωντανών 
οργανισμών, μελέτησαν τη βιοποικιλότητα των χωρών τους 
και έγραψαν ποιήματα για τη φύση. Κατά τη διάρκεια του έρ-
γου πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές συναντήσεις με τους 
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς όλων των χωρών εταίρων, 
καθώς και ένα διαδικτυακό σεμινάριο εκπαιδευτικών σχετικά 
με την προστασία της βιοποικιλότητας με εισηγήτρια την κ. 
Daniela Giannetto, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπι-
στήμιο Mugla Sitki Kocman της Τουρκίας.

Η εμπλοκή των μαθητών στο έργο είχε ως αποτέλεσμα τη 
βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας και 
συνέβαλε στην ενίσχυση του εγγραμματισμού στις Φυσικές 
Επιστήμες. 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Αίγλη Κούτρα, βιολόγος

ΕΡΓΟ ETWINNING “MARINE SCIENCE”

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των τμημάτων Α1 και Α3 
του σχολείου μας, στο πλαίσιο των μαθημάτων της Βιο-
λογίας και της Γεωγραφίας, συμμετείχαν στο eTwinning 
έργο “Marine Science” σε συνεργασία με μαθητές και 
εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων από την Ισπανία, τη 
Ρουμανία και την Τουρκία. Η διάρκεια του έργου ήταν 4 
μήνες (Μάρτιος – Ιούνιος 2021).

Σκοπός του έργου ήταν η ευαισθητοποίηση των μα-
θητών σχετικά με τη ρύπανση των θαλασσών και την επί-
δρασή της στη ζωή και επιβίωση των θαλάσσιων θηλα-
στικών. Κατά τη διάρκεια του έργου οι συμμετέχοντες 
μαθητές εργαζόμενοι ομαδικά εκπόνησαν εργασίες για 
τις αιτίες και τα αποτελέσματα της θαλάσσιας ρύπανσης 
και πρότειναν τρόπους για την αντιμετώπισή της. Στη συ-
νέχεια, συγκέντρωσαν πληροφορίες για τον κύκλο ζωής 
των απειλούμενων με εξαφάνιση θαλάσσιων θηλαστικών 
της Μεσογείου και δημιούργησαν ένα συνεργατικό ηλε-
κτρονικό βιβλίο. Οι εργασίες των μαθητών του σχολείου 
μας κέρδισαν τις εντυπώσεις, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι 
το επίσημο λογότυπο του έργου ήταν δημιουργία μαθη-
τή του τμήματος Α3. Μία μία διαδικτυακή συνάντηση με 
τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των χωρών – εταί-
ρων υλοποιήθηκε κατά τη λήξη του έργου, με σκοπό την 
παρουσίαση των εργασιών και την αποτίμηση των αποτε-
λεσμάτων του.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Αίγλη Κούτρα, βιολόγος
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4η ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΎ ΕΡΓΟΎ ERASMUS+ 
2018-1-RO01-KA229-049468 «THE ABC OF WONDERS: 
KNOWING OUR HERITAGE»

Την εβδομάδα 19-23 Απριλίου 2021 το σχολείο μας συμμετείχε στην 4η εικονική κινητικότητα 
μαθητών και εκπαιδευτικών με τίτλο «UNESCO Tangible Culture» στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ 
2018- 1-RO01-KA229-049468 «The ABC of Wonders: knowing our heritage».

Η συγκεκριμένη κινητικότητα ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί δια ζώσης το χρονικό 
διάστημα 23-27 Μαρτίου 2020, γεγονός που δεν κατέστη δυνατόν, λόγω της αναστολής λειτουργίας 
των σχολείων εξαιτίας της πανδημίας COVID-19. 

Σχολείο υποδοχής ήταν το “Rimaskoli” του Ρέικιαβικ και, εκτός από το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυ-
μνάσιο, συμμετείχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί από τα σχολεία – εταίρους του έργου: το σχολείο-συ-
ντονιστής της σύμπραξης  Scoala Gimnaziala “Octavian Goga” της Ρουμανίας, το ICS “Pestalozzi-
Cavour” της Ιταλίας, το “Seyitaliler Atatürk Ortaokulu” της Τουρκίας και το Escola Básica e Secundária 
“Dr. Ângelo Augusto da Silva” της Πορτογαλίας.

Η συνάντηση άνοιξε με την επίσημη υποδοχή από τη διευθύντρια και τους εκπαιδευτικούς του 
“Rimaskoli”. Ακολούθησε επίσημο καλωσόρισμα από την πρωθυπουργό της Ισλανδίας κ. Katrin 
Jakobsdottir. Μαθητές και μαθήτριες του σχολείου τραγούδησαν παραδοσιακά ισλανδικά τραγού-
δια και μας ξενάγησαν στους χώρους του σχολείου, τις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια 
κατασκευών, επεξεργασίας ξύλου και χειροτεχνίας. Οι πόρτες ενός ισλανδικού σπιτιού άνοιξαν, 
προκειμένου να γνωρίσουμε τον τρόπο ζωής μιας τυπικής ισλανδικής οικογένειας. Τις υπόλοιπες 
ημέρες περιηγηθήκαμε εικονικά στο Ρέικιαβικ, τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης και 
σε σημαντικά μουσεία της Ισλανδίας, όπως το ιστορικό μουσείο Saga, το Εθνικό και το Ναυτικό Μου-
σείο. Φορέσαμε ζεστά ρούχα και με τον κατάλληλο εξοπλισμό «επισκεφτήκαμε» περιοχές φυσικής 
πολιτιστικής κληρονομιάς της Ισλανδίας, όπως τα εθνικά πάρκα Thingvellir και Vatnajokull με τους 
αιώνιους παγετώνες, το νησί Surtsey, αλλά και το ηφαίστειο Geldingadalir, το οποίο ενεργοποιήθηκε 
πρόσφατα. Περπατήσαμε ανάμεσα σε δύο ηπείρους πάνω στη ζώνη απόκλισης των λιθοσφαιρικών 
πλακών της Βόρειας Αμερικής και της Ευρασίας και θαυμάσαμε τα φιόρδ, περιοχές όπου φωλιάζουν 
σπάνια είδη πουλιών και υδρόβιων οργανισμών. Κατασκευάσαμε το δικό μας ηφαίστειο χρησιμο-
ποιώντας υλικά καθημερινής χρήσης και αναπαραστήσαμε μια ηφαιστειακή έκρηξη, παίξαμε εκπαι-
δευτικά διαδικτυακά παιχνίδια και επιδοθήκαμε σε δραστηριότητες σχετικά με τη θεματική της έργου. 
Η συνάντηση μας επιφύλασσε και εκπλήξεις, όταν η κ. Νίνα Μπάσδρα, φοιτήτρια της Λυρικής που 
βρισκόταν στη χώρα, μέσω του προγράμματος Erasmus, μας μίλησε στα ελληνικά για τις εμπειρίες 
της κατά τη διαμονή της στην Ισλανδία. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος Α2, 
καθώς και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί του έργου 

Α. Κούτρα, βιολόγος, Σ. Γελαδάκη, φιλόλογος Ι. Αναστασόπουλος, θεολόγος, Ε. Λαλιώτου, φιλό-
λογος & Θ. Τριαντοπούλου, φιλόλογος 
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5η ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΎ ΕΡΓΟΎ ERASMUS+ 
2018-1-RO01-KA229-049468 
«THE ABC OF WONDERS: KNOWING OUR HERITAGE»

Την εβδομάδα 24-28 Μαΐου 2021 το σχολείο μας συμ-
μετείχε στην 5η εικονική κινητικότητα μαθητών και εκπαι-
δευτικών με τίτλο «Final Meeting» στο πλαίσιο του έργου 
Erasmus+ 2018-1-RO01-KA229-049468 «The ABC of 
Wonders: knowing our heritage».

Η συγκεκριμένη κινητικότητα ήταν προγραμματισμένη 
να πραγματοποιηθεί δια ζώσης το χρονικό διάστημα 11-15 
Μαΐου 2020. Όμως,  λόγω της αναστολής λειτουργίας των 
σχολείων εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 υλοποιήθηκε 
διαδικτυακά. Σχολείο υποδοχής ήταν το σχολείο - συντονι-
στής της σύμπραξης Scoala Gimnaziala “Octavian  Goga” 
που εδρεύει στην πόλη Baia Mare της Ρουμανίας και, εκτός 
από το Βαρβάκειο  Πρότυπο Γυμνάσιο, συμμετείχαν μαθη-
τές και εκπαιδευτικοί από τα  σχολεία – εταίρους του έργου: 
το ICS «Pestalozzi-Cavour» της Ιταλίας, το «Seyitaliler 
Atatürk  Ortaokulu» της Τουρκίας και το Escola Básica e 
Secundária «Dr. Ângelo Augusto da Silva» της Πορτογαλί-
ας και το «Rimaskoli» της Ισλανδίας.

Για πέντε ημέρες οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμή-
ματος Α4, καθώς και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί του έργου  
ήρθαν σε επαφή με το εκπαιδευτικό σύστημα της Ρουμα-
νίας και βίωσαν την σχολική καθημερινότητα του σχολείου 
- υποδοχής μέσα από εικονικές περιηγήσεις στους χώρους 
του. Όλοι οι συμμετέχοντες γνώρισαν την πόλη Baia Mare και την επαρχία Maramures και επισκέ-
φθηκαν εικονικά τα μνημεία και τις φυσικές τους ομορφιές. Θαύμασαν τα μνημεία παγκόσμιας πο-
λιτιστικής κληρονομιάς UNESCO της Ρουμανίας και ιδιαίτερα τις ξύλινες εκκλησίες του Maramures, 
το μοναστήρι Horezu, τις εκκλησίες της Μολδαβίας και τα χωριά με τις οχυρωμένες εκκλησίες της 
Τρανσυλβανίας. Μελέτησαν στοιχεία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, όπως το πα-
ραδοσιακό τραγούδι Doina, την παραδοσιακή κεραμική τεχνοτροπία του Horezu, καθώς και την τε-

χνική των παραδοσιακών επιτοίχιων υφαντών και 
συμμετείχαν σε εικονικά εργαστήρια μέσω εκπαι-
δευτικών εφαρμογών. Οι ομάδες των χωρών-εταί-
ρων περιηγήθηκαν στα εύκρατα φυλλοβόλα δάση 
των Καρπαθίων, τα οποία αποτελούν τμήμα του 
δικτύου των δασών της Κεντρικής Ευρώπης, στο 
δέλτα του Δούναβη, έναν από τους σημαντικότε-
ρους υγροτόπους στην Ευρώπη με πλούσια ορνι-
θοπανίδα και τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας και 
συμμετείχαν σε πλήθος εκπαιδευτικών παιχνιδιών 
και δραστηριοτήτων. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε 

με την εικονική επίσκεψη στο σπίτι μίας ρουμανικής οικογένειας, όπου και «γευτήκαμε» παραδοσια-
κά εδέσματα. Το ταξίδι μας έφτασε στο τέλος του, σηματοδοτώντας και την ολοκλήρωση του έργου, 
χαρίζοντας μας πολύτιμες γνώσεις, καινούριους φίλους και υπέροχες αναμνήσεις.

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί
Αίγλη Κούτρα, βιολόγος - συντονίστρια του έργου, 

Σοφία Γελαδάκη, φιλόλογος - διευθύντρια ΒΠΓ, Ιωάννης Αναστασόπουλος, θεολόγος, 
Ευσταθία Λαλιώτου, φιλόλογος, Θεοδώρα Τριαντοπούλου, φιλόλογος.
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και αφού ασκήθηκαν με εκπαιδευτικό υλικό από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου απάντη-
σαν στο ερώτημα:  «Τι στόχο βάζεις για τον εαυτό σου έτσι ώστε να βελτιώσεις τη σχέση σου με το 
Διαδίκτυο;». Ακολουθούν ενδεικτικές απαντήσεις:

«Θα έχω χρονικό όριο μέσα στο οποίο θα επιτρέπω στον εαυτό μου να χρησιμοποιεί τα κοινωνικά 
δίκτυα. Ακόμα, θα αφήνω το κινητό μου έξω από το δωμάτιό μου όταν μελετάω και κατά την διάρκεια 
της νύχτας. Τέλος, δεν θα το κρατάω στο χέρι μου όταν είμαι με παρέα.» μαθήτρια, Γ’ τάξη.

«Ο πρώτος στόχος μου είναι να μειώσω τις ώρες που καταναλώνω στο διαδίκτυο, ειδικότερα 
όταν δεν έχουν και ιδιαίτερη ουσία σαν το scrolling στα social media. Ένας άλλος στόχος είναι να 
προσπαθήσω να μην διαρρεύσουν προσωπικές μου πληροφορίες άρα να είμαι πολύ προσεκτικός 
σε οτιδήποτε κάνω.» μαθητής, Γ’ τάξη.

«Για να βελτιώσω τη σχέση μου με το διαδίκτυο πιστεύω πως πρέπει να αφιερώνω λιγότερο χρό-
νο παίζοντας βιντεοπαιχνίδια ή να χρησιμοποιώ μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης θεωρώ πως 
θα ήταν καλύτερο να περνάω περισσότερο χρόνο ασχολούμενος με γλώσσες προγραμματισμού.» 
μαθητής, Γ’ τάξη.

«Για να βελτιωθεί η σχέση μου με το διαδίκτυο πρέπει να κρατώ μία ισορροπία στον χρόνο που 
είμαι συνδεδεμένος στο ίντερνετ και στο χρόνο που είμαι αποσυνδεδεμένος. Ως στόχο θέλω να 
μειώσω στο μισό το χρόνο που χρησιμοποιώ οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή και να αφιερώνω 
περισσότερο χρόνο στη χαλάρωση μου, παίρνοντας καθαρό αέρα.» μαθητής, Γ’ τάξη.

«Θα ήθελα να μειώσω τον χρόνο που σπαταλάω στα social media, για να έχω χρόνο να κάνω πιο 
δημιουργικά πράγματα. Επίσης, θα ήθελα τα social media να μην μου χαλάνε τη ψυχολογία καθώς 
πλέον είναι αρκετά «ανταγωνιστικά» παρά ένας τρόπος ψυχαγωγίας. Ακόμα, θα ήθελα να βρω πε-
ρισσότερες αξιόπιστες πηγές για να ενημερώνομαι σφαιρικά για τα παγκόσμια γεγονότα.» μαθήτρια, 
Γ’ τάξη.

«Ο βασικός στόχος μου για να βελτιώσω την σχέση μου με το διαδίκτυο είναι να καταφέρω να 
διαχειριστώ κατάλληλα τον χρόνο που αφιερώνω σε αυτό. Πολλές φορές έχω πιάσει τον εαυτό μου 
να ασχολούμαι υπέρμετρα με το ίντερνετ και να καταναλώνω ό,τι μου προτείνει χωρίς να το έχω 
πραγματικά ανάγκη. Αυτό έχω παρατηρήσει πως έχει συνέπειες τόσο στη σωματική αλλά και στην 
ψυχική μου υγεία.» μαθήτρια, Γ’ τάξη.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Ευαγγελία Κοντοπίδη, 
καθηγήτρια Πληροφορικής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-TWINNING “CROSSROADS”

Το σχολικό έτος 2020-2021 το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο συμμετείχε μαζί με σχολεία της 
Ιταλίας και Ισπανίας σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας Etwinning με τίτλο “Crossroads”. Στο 
πρόγραμμα συμμετείχαν 24 μαθητές από το μάθημα των Αγγλικών μεσαίου επιπέδου της Β τάξης . 
Σκοπός ήταν η καλλιέργεια των συνεργατικών και γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών στα Αγγλικά 
καθώς και η επικοινωνία, η συνεργασία και η ανταλλαγή απόψεων με μαθητές από τα συνεργαζόμε-
να σχολεία, μέσα στις δύσκολες – και διαφορετικές- συνθήκες διδασκαλίας και μάθησης που επέβαλε 
η πανδημία.

Αποτέλεσμα της συνεργασίας των μαθητών των τριών σχολείων είναι η  από κοινού δημιουρ-
γία ηλεκτρονικού περιοδικού με τον τίτλο Crossroads . Τα τρία τεύχη που «κυκλοφόρησαν» στο 
twinspace του έργου είναι διαθέσιμα στους παρακάτω συνδέσμους.

https://www.calameo.com/read/004344225aa83d4ee095b?authid=Cm43Y66vXJxH 
https://www.calameo.com/books/0066589527cde712d799e?authid=5p7OjCxgGTey 
https://www.calameo.com/books/0067086909c0c24888693

SID2021: ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΎΣ ΔΙΑΔΙΚΤΎΟΎ 09.02.2021

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου διοργα-
νώνεται κάθε χρόνο από το δίκτυο Insafe/
INHOPE με την υποστήριξη της Κομισιόν, με 
σκοπό να προωθήσει την ασφαλή και θετική 
χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, ιδιαίτερα 
ανάμεσα σε παιδιά και νέους ανθρώπους.

Κάθε χρόνο, κατά τον εορτασμό της ημέ-
ρας Ασφαλούς Διαδικτύου, χιλιάδες άνθρω-
ποι ενώνονται για να αφυπνίσουν σε θέμα-
τα σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, 
συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις και δράσεις 
παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο της  Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2021, οι μαθητές της Β’ και Γ’ τάξης, με αφόρμηση 
το άρθρο «How to have a better relationship with your tech» (ΜΙΤ Technology Review, 06.02.2021) 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός
Σοφία Ξυπολιά, καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας
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ΕΡΓΟ E- TWINNING 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΎ ΠΑΙΔΙΟΎ

Οι μαθητές μας δημιούργησαν αφίσες με θέμα τα Δικαιώματα του Παιδιού, καθώς και βίντεο με 
σενάριο και εικονογράφηση δική τους.

Έγιναν συνελεύσεις και συζητήθηκε ο σχολικός κανονισμός σε περίοδο καραντίνας, πράγμα που 
βοήθησε να αισθανθούμε ότι είμαστε σχολείο, παρά το ότι ο καθένας βρισκόταν μόνος στο σπίτι του.

ΕΎΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΑ 2020 

Το σχολείο μας συμμετείχε στην 8η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού  η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 25 Οκτωβρίου 2020. Πρόκειται για  μια πρωτοβουλία που υποστη-
ρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει ως στόχο να φέρει βασικές δεξιότητες προγραμματι-
σμού, καλλιέργεια υπολογιστικής σκέψης και ψηφιακό γραμματισμό σε όλους με έναν διασκεδαστικό 
και ευφάνταστο τρόπο. 

Στο πλαίσιο της δράσης οι μαθητές και μαθήτριες της Β’ και Γ τάξης υλοποίησαν τις δραστηριό-
τητες: «About Me-An Interactive Collage» και «Make a Chatbot in C++», αντίστοιχα, οι οποίες 
καταχωρήθηκαν στον Ευρωπαϊκό χάρτη της Code Week 2020.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας για 
τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός 
Ευαγγελία Κοντοπίδη, 

καθηγήτρια Πληροφορικής
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ΣΥΜΜΈΤΟΧΗ ΣΈ 
ΣΥΝΈΔΡΊΑ - ΗΜΈΡΊΔΈΣ 

 ΔΊΑΓΩΝΊΣΜΟΥΣ - ΔΗΜΟΣΊΈΥΣΈΊΣ

ναυμαχίαι γενικαί των Ελλήνων
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6ο  ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΎΜΠΟΣΙΟ
ΤΟΎ ΔΙΚΤΎΟΎ ΣΎΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΓΎΜΝΑΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ASPNET UNESCO

Τέσσερις μαθητές/τριες του σχολείου μας (τρεις από την Γ΄ και μία από την Β΄ Γυμνασίου) 
συμμετείχαν, μαζί με μαθητές από δεκαέξι Δημόσια και Ιδιωτικά σχολεία, στο 6ο Μαθητικό Συ-
μπόσιο του Δικτύου Συνδεδεμένων Γυμνασίων Αττικής ASPnet UNESCO με θέμα «Η ανάδυση 
της τεχνητής νοημοσύνης», το οποίο διεξήχθη διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Microsoft 
Teams, στις 23 Απριλίου 2021, με το Γυμνάσιο της Λεοντείου Σχολής Αθηνών να έχει αναλάβει 
τη διοργάνωση του συμποσίου. 

Οι μαθητές/τριές  μας, αρχικά, στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού μέρους του συμποσίου, παρου-
σίασαν βίντεο σχετικό με το θέμα, στη συνέχεια, συμμετείχαν στις συνεδριάσεις των Επιτροπών 
Εργασίας, οι οποίες κατέληξαν σε συγκεκριμένα πορίσματα, ενώ, τέλος, έλαβαν μέρος στην 
συνεδρίαση της Ολομέλειας, όπου αναγνώστηκαν και τέθηκαν σε ψηφοφορία τα πορίσματα των 
Επιτροπών.  

 Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα των  μαθητών/τριών μας που συμμετείχαν στις εργασίες 
του συμποσίου.   

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί οι φιλόλογοι

Ευσταθία Λαλιώτου, Θεοδώρα Τριαντοπούλου

10ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΗΜΙΟΎΡΓΙΑΣ 
ΤΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ

Το Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας είναι μια εκπαιδευτική εκδήλωση, η οποία 
αποτελεί έναν επιτυχημένο θεσμό που φέρει την έγκριση τού Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων και τελεί υπό την αιγίδα τού Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 Το 10ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας διοργανώθηκε εφέτος, για πρώτη φορά, 
στη Β΄ Αθήνας από το 2ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Αττικής 
και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από 15/04 έως 17/04/2021. 

Το σχολείο μας συμμετείχε με ιδιαίτερη επιτυχία στο φεστιβάλ. Το Σάββατο 17 Απριλίου 
2021, μαθητές και μαθήτριές μας παρουσίασαν τα ακόλουθα έργα:

(α) QR Tools 
Ο μαθητής Παπα-

δόπουλος Κωνσταντί-
νος της Β Γυμνασίου 
παρουσίασε ολοκλη-
ρωμένη εφαρμογή την 
οποία ανέπτυξε και 
δίνει τη δυνατότητα 
δημιουργίας και σάρω-
σης QR Codes. 

Η εφαρμογή εί-
ναι διαθέσιμη από 
το public repository 
https://coder12341.
github.io/qr-tools/.

(β) Space Adventure 
Η ομάδα μαθητών 

της Β Γυμνασίου: Κα-
λούδη Μαρία, Κορφιάτη Μαρία, Λιβαδάς Κωνσταντίνος και Μανιφάβας Χρυσοβαλάντης Νεκτά-
ριος παρουσίασαν ένα μελλοντικό ψηφιακό παιχνίδι με χρήση τεχνολογιών διάδρασης εγκε-
φάλου-προς-εγκέφαλο (brain-to-brain interaction/BBI) και εγκεφάλου-προς-μηχανή. Το παιχνίδι 
σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού «Brains & Games Greece». 

(γ) Στα ίχνη του Ιωάννη Βαρβάκη
Η ομάδα μαθητών της Β Γυμνασίου: Αλιάγας Χαράλαμπος, Κάτσιος Γεώργιος, Παπαδόπου-

λος Κωνσταντίνος, Σεϊντή Αθανασία, Σεργάκη Ειρήνη Μαρία, Σφηναρολάκη Σοφία και Τσιατσιά-
βας Κωνσταντίνος παρουσίασαν το ψηφιακό παιχνίδι «Ιωάννης Βαρβάκης 2021». Το παιχνίδι, 
αξιοποιώντας το περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού Scratch 3.0, δίνει τη δυνατότητα στους 
παίκτες να γνωρίσουν με διασκεδαστικό και ευχάριστο τρόπο τη ζωή και το έργο του Εθνικού 
Ευεργέτη Ιωάννη Βαρβάκη (1745-1825). 

Το παιχνίδι είναι διαθέσιμο από τη σελίδα: https://scratch.mit.edu/projects/485145118 

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί οι φιλόλογοι Έλενα Γκίκα και Μαίρη Μπελογιάννη 
και η καθηγήτρια Πληροφορικής Ευαγγελία Κοντοπίδη
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
«BRAINS & GAMES GREECE»

Το σχολείο μας συμμετείχε με δύο μαθητικά έργα στον πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό «Brains 
& Games Greece». Αντικείμενο του διαγωνισμού ήταν η σύλληψη και ο νοητικός σχεδιασμός 
ενός μελλοντικού ψηφιακού παιχνιδιού, με χρήση τεχνολογιών διάδρασης εγκεφάλου-προς-
εγκέφαλο. Το ένα από τα δύο έργα εκπονήθηκε από τον Όμιλο Επιστημονικής Φαντασίας.

Εννέα μαθητές και από τις τρεις τάξεις, σχεδίασαν ένα παιχνίδι, που  συνδυάζει στοιχεία από 
τα παιχνίδια ρόλων (RPG), εικονικής πραγματικότητας (VR) και τα escape rooms , μέσα από το 
οποίο οι παίκτες θα ανακαλύπτουν το παρελθόν και θα ευαισθητοποιούνται για τον πλανήτη και 
τον άνθρωπο. 

Μια παρέα διαφορετικών εφήβων του μέλλοντος, ξεκινούν ένα εκπαιδευτικό “ταξίδι στον 
χρόνο” προσπαθώντας να βγάλουν σε πέρας τις αποστολές που τους ανατίθενται σε κάθε 
επίπεδο του παιχνιδιού. Κάθε επίπεδο αναπαριστά και μια εποχή με το δικό της περιβαλλοντικό, 
πολιτικό, ιατρικό ή κοινωνικό πρόβλημα. Οι παίκτες μέσω των αποστολών συνεργάζονται, για να 
σώσουν τον πλανήτη από το πρόβλημα που τον απειλεί. Με ευχάριστο τρόπο δημιουργούν την 
ιστορία οι ίδιοι και εφαρμόζουν επιστημονικές γνώσεις από τη βιολογία, την πληροφορική, την 
κοινωνιολογία και άλλες επιστήμες. 

Το σχέδιο του παιχνιδιού παρουσιάστηκε στο 10ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας, 
στον κόμβο συμμετοχής Ηρακλείου Κρήτης, το οποίο διεξήχθη διαδικτυακά στις 15-17.04.2021 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την έγκριση του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός 
Κωνσταντίνος Μαυροειδής

Θεολόγος - Φιλόλογος

3o ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΎΝΕΔΡΙΟ ΕΡΕΎΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
9,10,11/4/2021

Το Σάββατο 10-4-2021 (16:30-18:00) παρουσίασαν τις εργασίες τους δύο ομάδες  
μαθητών/-τριών μας της περσινής και της φετινής Γ΄ γυμνασίου. 

‘Δέρμα & pH’ 

Αλέστας Γιώργος, Γάτος Στέφανος, Καγκαράς Οδυσσέας, Καγκελάρης Δημήτρης

‘Καθημερινές Συνήθειες και Υδατικό Αποτύπωμα’

Νίκος Σάσσαρης, Δημοσθένης Συροκάκης, Γιώργος Χριστοδούλου, Μαρίνα Ψωμά-
Διακουμάκου, Μαρία Βαρδούλια

Συν διοργανωτές του Συνεδρίου: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος, το Εργαστήριο Διδακτικής της 
Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης 
(ΑΠΘ), το Εργαστήριο Έρευνας για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών του Ε.Ε.Κ.Ε του 
Πανεπιστημίου Πατρών και η ΕΛΜΕ Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων. 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Μαρία Γιαλλούση, χημικός 
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«SPACE ADVENTURE» 
ΣΎΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «BRAINS & GAMES GREECE»

Οι μαθητές της Β τάξης: Καλούδη Μαρία, Κορφιάτη Μαρία, Λιβαδάς Κωνσταντίνος και 
Μανιφάβας Χρυσοβαλάντης Νεκτάριος σχημάτισαν την ομάδα «The VPGs» και συμμετείχαν 
στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό «Brains & Games Greece»  με το έργο τους «Space 
Adventure», ένα μελλοντικό ψηφιακό παιχνίδι με χρήση τεχνολογιών διάδρασης μεταξύ εγκεφά-
λων και εγκεφάλου με μηχανή. 

Το παιχνίδι διεξάγεται σε ένα επιθυμητό μέλλον, 
σε ειδικές αίθουσες με μηδενική βαρύτητα. 
Απευθύνεται σε 4-6 παίκτες, οργανωμένους σε 
ομάδες των 2 ατόμων, ηλικίας 7 ετών και άνω, 
συμπεριλαμβανομένων ατόμων με κινητικά 
προβλήματα ή προβλήματα όρασης. Εξοπλισμός 
των παικτών: ειδικά κράνη για διάδραση μεταξύ 
εγκεφάλων και εγκεφάλου με μηχανή, κέφι, διάθεση 
να διασκεδάσουν με οικογένεια και φίλους αλλά και 
να διαγωνιστούν λύνοντας αινίγματα, μαθηματικούς 
γρίφους και άλλες προκλήσεις για να κερδίσουν ένα 
δωρεάν ταξίδι αναψυχής σε πλανήτη της επιλογής 
τους. Επιπλέον, ειδικές συσκευές «ZGMs» (Zero 
Gravity Machines) δημιουργούν τις απαραίτητες συνθήκες για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού.

Μέσα από τη διαδικασία της μυθοπλαστικής σχεδίασης (design fiction), η 
μαθητική ομάδα ενδυνάμωσε τις δεξιότητες της δημιουργικότητας και της 
κριτικής σκέψης, καθώς εξέτασε και πρότεινε λύσεις για θέματα προστασίας 
δεδομένων και ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση του 
παιχνιδιού.

Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε 
στο πλαίσιο του Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής 
Δημιουργίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο 
ΨηφιΔα και το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ 
και τελεί υπό την αιγίδα της έδρας UNESCO για την 
«Έρευνα για το Μέλλον» στην Ελλάδα. 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός
 Ευαγγελία Κοντοπίδη, 

καθηγήτρια Πληροφορικής

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΎ ΕΎΡΩΠΑΪΚΟΎ ΕΡΓΟΎ HORIZON2020:
«OPEN SCHOOLS FOR OPEN SOCIETIES-OSOS»

Το σχολείο μας συμμετείχε και ολοκλήρωσε το ευρωπαϊκό έργο OSOS με εργασίες των μαθητών 
και των μαθητριών στη θεματική: 

«Κλιματική Αλλαγή και Καθημερινές Συνήθειες»

Οι εργασίες των μαθητών/-τριών παρουσιάστηκαν στο  Διεθνές διαδικτυακό συνέδριο OPEN 
CLASSROOM με θέμα: «Open and Distance Education: New challenges and Perspectives», το 
οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου 2020, και συνδιοργανώθηκε από 

• το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

• την Ελληνογερμανική Αγωγή και 

• το δίκτυο European Distance Learning Education (EDEN).

Πρόγραμμα συνεδρίου: http://openclassroom2020.ea.gr/wp-content/uploads/2020/11/
PROGRAMME_2020.pdf (Κυριακή 7-11-2020, 15:45 - 17:45)

Τόμος Περιλήψεων συνεδρίου: 

https://drive.google.com/drive/folders/1JHbpgX7HqwNmK7vBBOxiLzy2N9dW48d2?usp=sharing  
(σελ 35)

Συντονίστρια του έργου 2019-20: Μαρία Γιαλλούση

Παιδαγωγική ομάδα: Μαρία Γιαλλούση, Ευαγγελία Λυκούδη, 

Βάσω Οικονομίδου, Μαρία-Ελένη Σωτηρίου
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OPEN SCHOOLS JOURNAL FOR OPEN SOCIETIES

Η εργασία των μαθητών που μελέτησε ζητήματα Κλιματικής Αλλαγής και Κατανάλωσης 
Τροφίμων, Ενέργειας και νερού δημοσιεύτηκε στο περιοδικό OPEN SCHOOL JOURNAL FOR 
OPEN SOCIETY
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openschoolsjournal/article/view/27024 

Κλιματική αλλαγή και καθημερινές συνήθειες
Οι εργασίες των μαθητών της Β΄ και Γ΄ γυμνασίου (2018-2020) του Βαρβακείου Προτύπου 
Γυμνασίου, στο πλαίσιο των μαθημάτων ΦΕ, Στατιστικής και Εικαστικών, στοχεύουν ποικιλοτρόπως 
στην ενημέρωση των ίδιων και του περίγυρού τους σε πρακτικές της καθημερινότητας που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Οι μαθητές διεξήγαγαν έρευνες για το πόσο ρυπαίνει την 
ατμόσφαιρα η παρασκευή μιας πίτσας, πόσο νερό σπαταλιέται στο πλύσιμο των δοντιών, ποιο 
είναι το μέσο ετήσιο ενεργειακό αποτύπωμα κάθε μέλους της οικογένειάς τους. Η διάχυση των 
ευρημάτων στο σχολείο, στο συνέδριο του OSOS και στο περιοδικό OSJOS αποτελεί μέρος 
μιας γενικότερης προσπάθειας τους να ευαισθητοποιήσουν τη σχολική και τοπική κοινότητα 
απέναντι σε ζητήματα που άπτονται της ατομικής, κοινωνικής, και περιβαλλοντικής ευημερίας.

Μαθητές και μαθήτριες
Θεόφραστος Βαγγελάτος , Μαρία Βαρδούλια , Μαρίνα Ψωμά – Διακουμάκου1 , Ραφαηλία 
Στατήρη & Μαρία Γιαλλούση,  Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο, τάξη Γ ́  γυμνασίου, τάξη Α Λυκείου

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός
 Μαρία Γιαλλούση, χημικός

2η ΔΙΑΔΙΚΤΎΑΚΗ ΣΎΝΑΝΤΗΣΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
ΓΎΜΝΑΣΙΩΝ «ΡΗΣΕΙΣ & ΑΝΤΙ-ΡΗΣΕΙΣ»

Το σχολείο μας ήταν ένα από τα δεκαπέντε (15) σχολεία συν- διοργανωτές της 2ης Διαδικτυακής 
Συνάντησης Ρητορικής Τέχνης Γυμνασίων «Ρήσεις & Αντι-Ρήσεις» (15-16/05/2021), την οποία φιλο-
ξένησαν τα «Εκπαιδευτήρια Ν. Ζαγοριανάκου».

Ήδη από την προηγούμενη σχολική χρονιά, μετά την ματαίωση των Δ΄ Αγώνων Ρητορικής Τέχνης 
Γυμνασίων, λόγω της πανδημίας, αποφασίσαμε να θέσουμε το διαδίκτυο στην …..υπηρεσία της 
Ρητορικής.

Το εγχείρημα, αν και δύσκολο, λόγω της φύσης των αγωνισμάτων, της Εκφραστικής Ανάγνωσης, 
του Αυθόρμητου Λόγου και των  Διττών Λόγων, ανέδειξε τη διαδικτυακή συνάντηση σε μια γιορτή του 
λόγου, του δια-λόγου και του αντι-λόγου, με μαθητές από 20 σχολεία, με φοιτητές της Φιλοσοφικής 
Σχολής και του Μεταπτυχιακού προγράμματος του ΕΚΠΑ “Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και 
Εκπαίδευση”, οι οποίοι αξιοποιήθηκαν  ως κριτές, σχολιαστές, σε μια σύμπραξη με την «Ελληνική 
Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση».

Έξι μαθητές και μαθήτριες του Ομίλου Ρητορικής του σχολείου μας έλαβαν μέρος στη συνάντηση. 
Η παρουσία τους και στα τρία ρητορικά αγωνίσματα- σε ένα μη ανταγωνιστικό κλίμα- ήταν δυναμική, 
γεγονός που αποτυπώθηκε και από τα ιδιαιτέρως κολακευτικά σχόλια που απέσπασαν.

    Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Ευσταθία Λαλιώτου, φιλόλογος
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ΣΎΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΛΕΎΚΩΜΑΤΟΣ

Ύπεύθυνη Λευκώματος
Έλενα Γκίκα, φιλόλογος

Φωτογράφιση  
Μπάμπης Παπαμεθοδίου

Φωτογράφιση μαθητών /τριών 
Αργύρης Αμουτζάς, μαθητής της Γ΄ Γυμνασίου

Χορηγός
Βαρβάκειο Ίδρυμα

Επιμέλεια & αναπαραγωγή ψηφιακής έκδοσης 
Copy Express - Xαρ. Τρικούπη 88 
τηλ.: 210 3606650 - e-mail: copyexp@copyexpress.gr

Εξώφυλλο
Έργα των μαθητών και μαθητριών Χριστίνας Μπάρτζη, Γιάννη Ταραβήρα, 
Παναγιώτη Πρεκατσουνάκη, Χάρη Αλιάγα, Γρηγόρη Δημητρίου, Αλέξαν-
δρου Τσιαπάρα Πάνκοβ, Λίνας Ελματζόγλου και Βαγγέλη Σπιθάκη, που 
δημιουργήθηκαν μετά την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμμα-
τος της Tate gallery του Λονδίνου

Οπισθόφυλλο 
Έργο του μαθητή Χάρη Αλιάγα στο πλαίσιο εκπαιδευτικού
προγράμματος με την Tate gallery του Λονδίνου

Επιλογή εικόνων ενοτήτων 
Λη Λυκούδη, καθηγήτρια Καλλιτεχνικών 
Έργα των λαϊκών δημιουργών Παναγιώτη και Δημήτρη Ζωγράφου, που 
φιλοτεχνήθηκαν μετά από παραγγελία και σύμφωνα με τις υποδείξεις 
του στρατηγού Μακρυγιάννη. Τρία χρόνια κράτησε η συνεργασία αυτή 
από το 1836 μέχρι το 1839. Επισκέφτηκαν τα διάφορα πεδία των μαχών 
που είχε λάβει μέρος ο Μακρυγιάννης κα,ι ενώ ο Στρατηγός του εξιστο-
ρούσε «έτσι είναι εκείνη η θέσις, έτσι εκείνη, αυτός ο πόλεμος έτσι έγινε, 
αρχηγός τωνΕλλήνων ήτο εκείνος, αρχηγός των Τούρκων εκείνος», ο 
Ζωγράφος φιλοτεχνούσε τον πίνακα.


