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Για την ΆνοιξηΓια την Άνοιξη
… Τώρα είναι ο ουρανός πιο διάφανος· … Τώρα είναι ο ουρανός πιο διάφανος· 

τώρα είναι ο ήλιος πιο ψηλός και τώρα είναι ο ήλιος πιο ψηλός και 
χρυσαφένιος· τώρα είναι ο κύκλος χρυσαφένιος· τώρα είναι ο κύκλος 

της σελήνης πιο λαμπρός της σελήνης πιο λαμπρός 
και ο χορός των άστρων και ο χορός των άστρων 

φωτεινότερος. Φιλιώνουν φωτεινότερος. Φιλιώνουν 
τώρα με τους γιαλούς τώρα με τους γιαλούς 

τα κύματα, τα τα κύματα, τα 
σύννεφα με τον σύννεφα με τον 
ήλιο, οι άνεμοι ήλιο, οι άνεμοι 
με τον αγέρα, με τον αγέρα, 
το χώμα με τα το χώμα με τα 
φυτά, και τα φυτά, και τα 
φυτά με το φυτά με το 

θέαμα…θέαμα…
(βλέπε σελ. 5)(βλέπε σελ. 5)
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Μαράσλειο, το νεοκλασικό 

κτήριο της οδού Μαρασλή, χτι-
σμένο το 1905, πήρε το όνομά του 
από το δωρητή και εθνικό ευεργέ-
τη Γρηγόριο Μαρασλή. Είναι αυτό 
που έδωσε το όνομά του στην 
ταραγμένη, για την εκπαιδευτική 
κοινότητα, διετία 1925-27.

Ας θυμηθούμε την περίοδο 1850 
- 1925 για την πολιτική αστά-
θεια, τη θεμελίωση του κράτους 
δικαίου από τις κυβερνήσεις του 
Χ. Τρικούπη, τη διεκδίκηση της 
πολιτικής ισότητας, την  εξά-
πλωση της γενικής μόρφωσης, 
τη συγκρότηση της αστικής και 
της εργατικής τάξης, τη μεγάλη 
Ιδέα, τον ελληνοτουρκικό πόλε-
μο το 1897, το Κίνημα στο Γουδή, 
τους Βαλκανικούς Πολέμους του 
1912, τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο, 
τη  Μικρασιατική Εκστρατεία και 
καταστροφή κ.ά. 

ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Ο Γ. ΜΑΡΑΣΛΗΣ
Το 1872 ιδρύεται ο «Ελληνικός 

Διδασκαλικός Σύλλογος». Αυτός 
ενεργεί και πετυχαίνει τη δω-
ρεά από την Ι. Μονή Πετράκη, 
οικοπέδου 10 στρεμμάτων επί της 
οδού Μαρασλή, όπου χτίστηκε 
το Μαράσλειο. Η δωρεά αναφέ-

ρει : «Νοείται δε, ότι η παραχώρη-
σις αύτη γίνεται επί τω ρητώ όρω 
του να ιδρυθεί το κατάστημα του 
Διδασκαλείου και ουδέν έτερον, 
εντός του δωρουμένου χώρου, 
άλλως εννοούμεν να επανέρχεται 
ο χώρος αυτός εις την κυριότητα 
πάλιν της Μονής»

Το 1878 Ιδρύεται το «Διδασκα-
λείο» με σκοπό να εκπαιδεύσει 
τους μελλοντικούς δασκάλους. 
Προσωρινά στεγάζεται στην οδό 
Μουρούζη αλλά σύντομα βρίσκει 
μεγαλύτερο χώρο στο Μαράσλειο.

Το Μαράσλειο Διδασκαλείο 
είναι ένα τριώροφο κτήριο 891 
τ.μ., χωρητικότητας 120 σπου-
δαστών του Διδασκαλείου και 
200 μαθητών για το Πειραματικό 
Δημοτικό Σχολείο όπου εξασκού-
νται οι μελλοντικοί δάσκαλοι. 

Όσο αφορά τη μορφολογία των 
όψεων, ο ίδιος ο αρχιτέκτονας Δ. 
Καλλίας αναφέρει ότι προσπάθη-
σε να κρατήσει τις αναλογίες των 
μνημείων του αιώνα του Περικλή. 
Η συνολική δαπάνη του έργου δεν 
ξεπέρασε τις 250.000 δραχμές που 
είχε χορηγήσει ο Γ. Μαρασλής.

Η ανέγερση του «περικαλλούς» 
νεοκλασικού κτηρίου το 1905, 
από τον αρχιτέκτονα Δημήτριο 
Καλλία, τον πρώτο που ασχο-

λήθηκε με το σχολικό κτήριο 
στην Ελλάδα, αποτελεί ιστορικό 
σημείο αναφοράς. Η προσφορά 
του Καλλία στην αρχιτεκτονι-
κή του σχολικού κτηρίου είναι 
καθοριστική και μοναδική, με 
κυρίαρχα τα χαρακτηριστικά του 
νεοκλασικισμού. Σχολεία του 
Καλλία συναντάμε στις περισ-
σότερες πόλεις και χωριά της 
χώρας μας να λειτουργούν μέχρι 
σήμερα. Πολλά από αυτά φέ-
ρουν την επωνυμία του χορηγού 
Ανδρέα Συγγρού, επειδή μετά το 
θάνατό του το 1899 όριζε χρη-
ματικό ποσό να διατεθεί για την 
ανέγερσή τους.

Ο Γρηγόριος Μαρασλής προερ-
χόταν από οικογένεια εμπόρων 
που μετοίκησαν από τη Φιλιπ-
πούπολη στην Οδησσό. Ο πα-
τέρας του, Γρηγόριος και αυτός, 
ήταν εύπορος και πέρα από κάθε 
υποψία, για τις Ρωσικές αρχές, 
όταν διέθετε το σπίτι του για τις 
εργασίες της Φιλικής Εταιρείας. 

Ο γιός Γρηγόριος μεγάλωσε και 
φοίτησε στην Ελληνοεμπορική 
Σχολή Οδησσού και πήγε για 
σπουδές στο Παρίσι. Επέστρεψε 
στην Οδησσό και, μετά το θάνατο 
του πατέρα του, ανέλαβε τις επι-
χειρήσεις της οικογένειας. Παράλ-

Μαράσλειο και Μαρασλειακά
Αποσπάσματα από την ομιλία του Παναγή Κασσιανού 
στις 8/3/17 στη Γενική Συνέλευση των Φίλων
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ληλα εργαζόταν στο Δήμο Οδησ-
σού, μέχρι που έγινε δημοτικός 
σύμβουλος και στη συνέχεια Δή-
μαρχος για 4 τετραετίες. Επί των 
ημερών του η Οδησσός αναπτύ-
χθηκε στο εμπόριο, στις τέχνες, 
στα γράμματα, στις υποδομές και 
σε κοινωνικές υπηρεσίες. Σε όλα 
αυτά πρόσφερε μέρος της περιου-
σίας ή του μισθού του, γι’ αυτό και 
τιμήθηκε από το Ρωσικό κράτος. 
Στην Οδησσό υπάρχει Λεωφόρος 
Μαρασλή, προτομές, άγαλμα και 
πλάκες σε πολλά κτήρια.

Στην Ελλάδα, εκτός του Μαρα-
σλείου Διδασκαλείου, δώρισε το 
Μαράσλειο Λύκειο στη Θεσσαλο-
νίκη, το Μαράσλειο Ορφανοτρο-
φείο στην Κέρκυρα, έδωσε χρήμα-
τα για την ανέγερση του κτηρίου 
της ΑΣΟΕΕ στην Αθήνα και πολλά 
άλλα. Στη Βουλγαρία δώρισε τη 
Μαράσλειο Σχολή στη Φιλιππού-
πολη και την Πατριαρχική Αστική 
Σχολή Μαρασλή στην Κωνσταντι-
νούπολη. Πέθανε το 1907.

Το 1929 ένας άλλος σημαντι-
κός αρχιτέκτονας, ο Νικόλαος 
Μιτσάκης, εκπρόσωπος του 
ρεύματος της μοντέρνας αρχιτε-
κτονικής στην Ελλάδα, έβαλε τη 
σφραγίδα του στο διπλανό κτή-
ριο του Β΄ Γυμνασίου Θηλέων επί 
της οδού Μαρασλή και Σουηδίας. 
Ο συνδυασμός των μοντέρνων 
γραμμών με τα κλασικίζοντα 
στοιχεία του Μαρασλείου, είναι 
ό,τι καλύτερο για να αγκαλιάσει 
το κτήριο του Δ. Καλλία.

Αυτή τη στιγμή το νεοκλασικό 
κτήριο του Καλλία χρησιμοποι-
είται από το Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ το 
υπόλοιπο συγκρότημα στεγάζει 
το 26ο Λύκειο, το 26ο Γυμνάσιο, 
το 12/Θ Πειραματικό Δ.Σ., το 
3/Θ Πειραματικό Δ.Σ., το 1/Θ 
Πειραματικό Δ.Σ. και το 10ο Ειδι-
κό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών.

ΤΑ «ΜΑΡΑΣΛΕΙΑΚΑ»
Η περίοδος 1922-1927 απο-

τελεί την περίοδο της μεγάλης 
αντιπαράθεσης δημοτικιστών 
και καθαρευουσιάνων που δεν 
εστιάστηκε μόνο σε γλωσσικά 
θέματα. Ήταν μια περίοδος με 
έντονες κοινωνικές, οικονομικές 
και πολιτικές ανακατατάξεις, 
με νωπά πάθη και αντιπαλότη-
τες μετά από τη Μικρασιατική 
Καταστροφή. Το προσφυγικό 
ζήτημα βρισκόταν σε όξυνση 
και οι ιδεολογικές και πολιτικές 
ζυμώσεις και συγκρούσεις σε 
πλήρη ανάπτυξη. Το ιστορικό 
περιβάλλον στο οποίο εξελίχθη-
καν τα Μαρασλειακά γεγονότα, 
χαρακτηρίζεται από το τεράστιο 
κενό που είχε αφήσει η ακύρωση 
της Μεγάλης Ιδέας. Πρωταγω-
νιστές των Μαρασλειακών ήταν 
ο Αλέξανδρος Δελμούζος, ο 
Δημήτρης Γληνός και η Ρόζα Ιμ-
βριώτη. Οι δύο πρώτοι ανήκουν 
στους πρωτεργάτες του «Εκπαι-
δευτικού Ομίλου».

Όλα άρχισαν στην ιστορική 
συνεδρίαση της Πέμπτης 26ης 
Μαρτίου 1925, του συλλόγου 
διδασκόντων του Μαρασλείου 
Διδασκαλείου, όπου  συζητή-
θηκε ο τρόπος διδασκαλίας 
του μαθήματος της Ιστορίας. 
Το μάθημα δίδασκαν στο Διδα-
σκαλείο η Ρόζα Ιμβριώτη και ο 
Δημήτριος Αναγνωστόπουλος.
Υπεύθυνος ήταν ο Αλέξανδρος  
Δελμούζος. Αρχικά, ο Αναγνω-
στόπουλος έθεσε το θέμα των 
δυσκολιών στην εφαρμογή της 
ομαδο-συνεργατικής μεθόδου 
στο μάθημα της Ιστορίας, και η 
επεξεργασία και η κατανόηση του 
μαθήματος μέσω της μελέτης των 
πηγών από τους μαθητές. Υπήρ-
ξαν προβληματισμοί και αντιρ-
ρήσεις σχετικά με την ικανότητα 
των μικρών μαθητών να συλλά-
βουν το ιστορικό θέμα μέσα από 

τη μελέτη των πηγών. 
Φαινόταν να αναπτύσσεται 

μια προβληματική σχετικά με 
τη μέθοδο. Η Ιμβριώτη υπο-
στήριξε τον Αναγνωστόπουλο 
και ανέπτυξε την άποψή της για 
την Ιστορία. «Η Ιστορία που θα 
διδαχθεί στο σχολείο δεν μπο-
ρεί να είναι παρά η ιστορία του 
πολιτισμού. Ο μαθητής οφείλει 
μέσα από τις πρωτογενείς πηγές 
να βρει την ιστορική αλήθεια 
και να γνωρίσει την εξέλιξη της 
ανθρωπότητας. Η ιστορία δεν 
αφορά μόνο πολεμικά γεγονότα 
αλλά όλα τα μέρη του πολιτισμού 
τονίζοντας τη βασική επίδραση 
του οικονομικού παράγοντα στην 
εξέλιξη όλων».

Στην επόμενη συνεδρίαση στις 9 
Απριλίου 1925 τρεις διδάσκοντες 
έθεσαν θέμα εθνικής ορθότητας 
για τη διδασκαλία της Ιστορίας 
από την Ιμβριώτη. Ο Δελμούζος 
κάλυψε την Ιμβριώτη και απάντη-
σε, αλλά οι απαντήσεις όχι μόνο 
δεν τους κάλυψαν αλλά ήταν 
αποφασισμένοι να συνεχίσουν 
την ένταση. Οι τρεις έδωσαν στη 
δημοσιότητα, διά του δικηγόρου 
τους, παραποιημένο πρακτικό 
της συνεδρίασης του συλλόγου 
διδασκόντων σε μια προσπάθεια 
αντιπερισπασμού, στην κίνηση 
του Δελμούζου να τους παραπέμ-
ψει στο εκπαιδευτικό συμβούλιο. 
Ακολούθησε δημόσια ανταπάντη-

Γιορτή από το 10Γιορτή από το 10οο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο



«Οι Φίλοι του Μουσείου» - Τεύχος 127, Ιαν. Φεβρ. Μαρτ. 20174

ση της Διεύθυνσης του Διδασκα-
λείου και οι τρεις μετατέθηκαν 
στις 23 Μαΐου 1925.

Έτσι ξεκίνησε ένας ατελείωτος 
κύκλος ανακρίσεων, πόλεμος δη-
λώσεων, παραποιημένων πρακτι-
κών, αντεγκλήσεων, έντασης και 
δημοσιευμάτων σε αντιπολιτευό-
μενες και μη εφημερίδες. 

Το καλοκαίρι του 1925 γίνεται 
προσπάθεια να κλείσει υπηρε-
σιακά το θέμα με τη θυσία της 
Ιμβριώτη. Η Ιμβριώτη υποκύπτει 
στις πιέσεις και στέλνει επιστολή 
παραίτησης-μετάθεσης προς τον 
Υπουργό Παιδείας Ι. Τσιριμώκο. Ο 
Δελμούζος αντιδρά υποβάλλοντας 
κι αυτός την παραίτησή του στον 
Υπουργό Παιδείας, η οποία δεν 
γίνεται δεκτή και επιπλέον δέχεται 
πιέσεις να την ανακαλέσει. Τρέφο-
ντας την ελπίδα ότι θα συνεχίσει 
το έργο του στο Μαράσλειο, δεν 
εμμένει στην παραίτησή του και ο 
Σεπτέμβριος τον βρίσκει στη θέση 
του Διευθυντή του Διδασκαλείου, 
για το σχολικό έτος 1925-26, αλλά 
μόνο ως τις αρχές του 1926. 

Τον Ιανουάριο του 1926, με την 
κήρυξη της δικτατορίας του Πα-
γκάλου, οι Δελμούζος, Γληνός, 
Παπαμαύρος, Τριανταφυλλίδης 
και πολλοί άλλοι παύονται χωρίς 
αντιδράσεις.  Οι γενικές εκκα-
θαρίσεις σε όλη την εκπαίδευση 
θα φέρουν και την απόλυση της 
Ιμβριώτη από το σχολείο όπου 
είχε ήδη μετατεθεί. 

Σημαντικό ρόλο γι’ αυτές τις 
εξελίξεις διαδραμάτισε η Εκ-
κλησία το καλοκαίρι του 1925. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος 
έστειλε επιστολή στον Υπουργό 
Παιδείας εκφράζοντας την ανη-
συχία του για τα συμβαίνοντα 
στο Μαράσλειο. Αντίθετα η Δι-
δασκαλική Ομοσπονδία στήριξε 
σθεναρά τις μεταρρυθμίσεις, 
αν και στη συνέχεια άλλαξαν 
οι συσχετισμοί στις τάξεις της 

και εκδηλώθηκε κρίση. Ο τύπος 
της εποχής έπαιξε το δικό του 
ρόλο για τη διαμόρφωση και τον 
επηρεασμό της κοινής γνώμης.  
Η εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
προσπαθεί να εστιάσει το θέμα 
στην ανάγκη εφαρμογής της 
Δημοτικής γλώσσας στην εκπαί-
δευση των ελληνοπαίδων. Όμως, 
μέσω αυτής αντιπαρατέθηκαν 
οι δημοτικιστές μεταξύ τους, 
αναδεικνύοντας τις ιδεολογικές 
τους διαφορές. Οι εφημερί-
δες ΕΣΤΙΑ, ΕΜΠΡΟΣ, ΣΚΡΙΠ 
δίνουν τον τόνο εχθρικής αντι-
μετώπισης των «μαλλιαρών». 
Παραποιούν γεγονότα ή δηλώ-
σεις με σκοπό την ενεργοποίηση 
των συντηρητικών κοινωνικών 
αντανακλαστικών.  

Κεντρική θέση κατέχει το 
δημοσίευμα με την «ουρούσα 
μαθήτρια», το οποίο πριν περά-
σει στις στήλες των εφημερίδων 
συζητόταν και διαμορφωνόταν 
στα καφενεία. Ένας υπάλληλος 
κατέθεσε ότι περπατώντας σε 
πολυσύχναστο δρόμο, είδε μια μα-
θήτρια του Μαρασλείου να ουρεί 
δημόσια. Την ρώτησε τι κάνει εκεί 
και η μαθήτρια του απάντησε ότι: 
«Εις το Μαράσλειον μας διδά-
σκουν ότι πρόκειται για μια φυσική 
πράξη, η οποία δύναται να τελήται 
πανταχού και πάντοτε ... ...αυτά 
μας τα συνεβούλευσαν ούτω οι 
διδάσκαλοί μας». Η σύνδεση των 
γεγονότων στο Μαράσλειο με 
έμφυλες εκτροπές βοηθούσε στην 
ενίσχυση της άποψης περί σχεδί-
ου ανατροπής των ηθών. 

Ανατίθενται ανακρίσεις επί 
ανακρίσεων με πορίσματα και 
αναιρέσεις αυτών μέχρι να βγει 
το επιθυμητό αποτέλεσμα για την 
εκάστοτε πολιτική πλευρά. Ιστο-
ρικής σημασίας είναι το πόρισμα 
του αρεοπαγίτη Γεώργιου Αντω-
νακάκη, ο οποίος στις 27 Σεπτεμ-
βρίου 1926 συντάσσει έκθεση που 

θα εκπλήξει με τη γενναιότητα 
του πορίσματός της: Δικαιώνεται 
ο Δελμούζος και η εφαρμοζόμενη 
παιδαγωγική πρακτική.

Η συνέχεια για τους πρωτεργάτες 
έχει ως εξής : Ο Γληνός συνέχισε τη 
δράση του στις τάξεις του ΚΚΕ και 
πρωτοστάτησε στη δημιουργία του 
ΕΑΜ. Ο Δελμούζος διαχώρισε τη 
θέση του από το Γληνό, αποχώρισε 
και διέσπασε τον Εκπαιδευτικό 
Όμιλο το Μάρτη του 1927 δη-
λώνοντας την αντίθεσή του στις 
σοσιαλιστικές πολιτικές προεκτά-
σεις που έπαιρνε το σωματείο με 
την επίδραση του Γληνού. 

Η Ιμβριώτη μετά από την απο-
πομπή της έφυγε για σπουδές σε 
Παρίσι και Βερολίνο. Επιστρέ-
φοντας ανέλαβε την εκπαίδευση 
μαθητών με νοητική καθυστέρη-
ση. Ίδρυσε, έχτισε, οργάνωσε και 
λειτούργησε το πρώτο Δημόσιο 
Σχολείο Ειδικής Αγωγής στην Ελ-
λάδα, το θρυλικό Π.Ε.Σ.Α. (Πρό-
τυπο Ειδικό Σχολείο Αθηνών) 
στην Καισαριανή. Στη συνέχεια 
εντάχθηκε στο ΚΚΕ και ακολού-
θησε το δρόμο της εξορίας. 

Το 1929, οι εμπνευστές της 
εκπαιδευτικής πρωτοπορίας των 
Μαρασλειακών, δικαιώθηκαν, αν 
και είχαν αποχωρήσει από το προ-
σκήνιο. Η κυβέρνηση του Ελευ-
θερίου Βενιζέλου με υπουργούς 
Παιδείας αρχικά τον Κ. Γόντικα 
και στη συνέχεια τον Γ. Παπαν-
δρέου, υιοθέτησε όλα τα ζητήματα 
για τα οποία είχαν παλέψει.

Παναγής Κασσιανός

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Τα Μαρασλειακά 1925-1927, Μ. Ρεπούση, • 
Πόλις
Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, Α. Δημαράς, • 
Ερμής
Πρόσωπα και θέματα από την ιστορία του • 
δημοτικισμού, Ε. Κριαράς, Καστανιώτης
Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και φιλελεύθεροι • 
διανοούμενοι, Α. Φραγκουδάκη, Κέδρος 
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 Η βασίλισσα των εποχών 
συντροφεύει τη βασίλισσα των 
ημερών, και της δωρίζει ό,τι πιο 
όμορφο έχει και τερπνό. Τώρα 
είναι ο ουρανός πιο διάφανος· 
τώρα είναι ο ήλιος πιο ψηλός 
και χρυσαφένιος· τώρα είναι ο 
κύκλος της σελήνης πιο λα-
μπρός και ο χορός των άστρων 
φωτεινότερος. Φιλιώνουν τώρα 
με τους γιαλούς τα κύματα, τα 
σύννεφα με τον ήλιο, οι άνεμοι 
με τον αγέρα, το χώμα με τα 
φυτά, και τα φυτά με το θέαμα. 
Τώρα οι πηγές τρέχουν πιο λα-
γαρές· τώρα οι ποταμοί, λευτε-
ρωμένοι από τα χειμωνιάτικα 
δεσμά, έχουν πιο άφθονα νερά. 
Ευωδιάζουν τα λιβάδια, θάλλουν 
τα περιβόλια, κουρεύονται 
τα χόρτα, και τ’ αρνάκια 
χοροπηδούν στα χλοε-
ρά βοσκοτόπια.  Τώρα 
σαλπάρουν από τα 
λιμάνια τα καράβια με 
κατευόδια, θεοτικά τα 
περισσότερα, ανοίγου-
νε φτερά με το πανί, και 
γύρω τους σκιρτούνε 
τα δελφίνια : αναπηδούν 
καλοδιάθετα, και με μεγάλη 
γλύκα ξεφυσώντας συνοδεύουν 
τους θαλασσινούς. 

Σύγκαιρα και ο γεωργός αρμολογεί το αλέτρι, 
βλέπει ψηλά κι  επικαλιέται  Aυτόν που δίνει τους 
καρπούς· ζεύει το βόδι το καματερό, ανοίγει καλο-
στρωμένο αυλάκι και χαίρεται με τις καλές ελπίδες. 
Σύγκαιρα κι ο βοσκός κι ο γελαδάρης συνταιριάζουν 

φλογέρες, λαλούν ποιμενικούς 
σκοπούς και την περνούν την 
άνοιξη στα χόρτα και στα βρά-
χια. Σύγκαιρα ο περβολάρης 
περιποιείται τα φυτά, ο που-
λολόγος στήνει τις ξόβεργες, 
κοιτά κάτω από τα βλαστάρια, 
κι αναζητά φτερά πουλιών. Και 
ο ψαράς κάθεται στα βράχια, 
ψάχνει με το μάτι τους βυθούς, 
και καθαρίζει τα δίχτυα του. 

 Σύγκαιρα και η εργατι-
κή μέλισσα, λευτερώ-

νει τα φτερά της κι 
εγκαταλείποντας 
την κυψέλη 
δείχνει τη σοφία 
της : πετά πάνω 
από τα λιβάδια, 
και λεηλατεί 

τα λουλούδια. 
Άλλη κατασκευ-

άζει τις κερήθρες, 
πλάθει τα εξάγωνα 

κι αντικριστά κελιά και 
μεταλλάζει ευθείες και γωνί-

ες – έργο ομορφιάς μαζί και ασφάλειας. 
Άλλη αποθηκεύει το μέλι, και καλλιεργεί γι΄ 

αυτόν που τη φιλοξενεί γλυκό καρπό, δίχως 
να οργώσει !  Μακάρι  κι εμείς, ο μελισσώνας 

του Χριστού, τέτοιο να παίρναμε ένα υπόδειγμα 
σοφίας και εργατικότητας !  Σύγκαιρα τα πουλιά 
χτίζουν φωλιές· άλλα επιστρέφουν, άλλα ταχτοποι-
ούνται,  άλλα γυροπετούν, αναστατώνουν το δάσος 
με τις φωνές τους, και με τη φλυαρία τους ζαλίζουν 
τους ανθρώπους. Όλα τον Θεό υμνούν και δοξάζουν 
με ανάκουστες φωνές. 

Μετάφραση: Φάνης Κακριδής

ΥΥΜΜΝΝΟΟΣ Σ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΑΝ ΑΝΟΟΙΙΞΞΗΗ
 Η ομιλία Εις την καινήν Κυριακήν του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού αφορά την πρώτη Κυριακή μετά το 
Πάσχα, την ημέρα που ο Γρηγόριος πίστευε ότι σωστό θα ήταν να γιορτάζεται η παλιά εβραϊκή Εορτή 
των Εγκαινίων ως επέτειος της ανανέωσης του ανθρώπου1.   Ωστόσο, το θεολογικό θέμα δεν εμπόδισε 
τoν Γρηγόριο, να συνδέσει το χριστιανικό περιεχόμενο της γιορτής με τις χαρές της άνοιξης, που την 

εχαρακτήρισε ἔαρ κοσμικόν, ἔαρ πνευματικόν, ἔαρ ψυχαῖς, ἔαρ σώμασιν, ἔαρ ὁρώμενον, ἔαρ ἀόρατον – 
και την περιγράφει :
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1.  Έσδρας 2,6,16, Ευαγγ. Ιωάνν. 10,22.
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Ενα Πρόγραμμα … 

τ. 2017



«Η μετανάστευση 
των οργανισμών»
«Η μετανάστευση 
των οργανισμών»
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Ολοκληρώθηκε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
«Η μετανάστευση των οργανισμών» για τη σχο-
λική χρονιά 2016-17. Συμμετείχαν δωρεάν 323 
παιδιά από 11 έως 13 ετών και 20 επαιδευτικοί 
από οκτώ σχολεία. Τα έξοδά τους καλύφθηκαν 
από το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Το Σωματείο μας δεν 
είχε έσοδο ενώ το Μουσείο εκτός από το κοινω-
νικό μήνυμα του προγράμματος, οφελήθηκε το 
σύνολο των εισιτηρίων.

Βασισμένο στην ομώνυμη Μουσειοσκευή, το 
Πρόγραμμα ασχολείται με το φαινόμενο της με-
τανάστευσης από το πλαγκτόν μέχρι τις φάλαι-
νες και από τους σπόρους μέχρι τον άνθρωπο, για 
τον οποίο υπάρχει η εκτενέστερη αναφορά.

Ελπίζουμε να βοηθήσαμε όσους συμμετείχαν 
στο να υιοθετήσουν την ιδέα ότι  «Πολιτισμένος 
είναι εκείνος που αναγνωρίζει στον άλλον το 
δικαίωμα να είναι διαφορετικός».

Τα έργα των μαθητών που βλέπετε στη 
σελ.6 προέρχονται από τα δημοτικά:

14ο Αχαρνών, • 
3ο Αγίων Αναργύρων, • 
1ο Σκάλας Ωρωπού και Νέων Παλατίων • 
4ο Παλαιού Φαλήρου. • 

Τόσο τα έργα των παιδιών όσο και τα σχόλια 
των δασκάλων, μας επιτρέπουν να είμαστε αισι-
όδοξοι. 

Το Δ.Σ. των Φίλων του ΜΓΦΙ, ευχαριστεί 
την Άννα Κρεμέζη-Μαργαριτούλη, τον 
Ηλία Πίτσικα, τη Μπετίνα Βρανά, την 
Ειρήνη Ζαχαροδήμου, τη Χαρά Ζαχαρά-
κου και τη Μιρέιγ Μπέση που δούλεψαν 
εθελοντικά για το Πρόγραμμα. 

Ευχαριστεί και το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟ-
ΣΑΚΗ για την κάλυψη των εξόδων των 
μαθητών.

Για τη νέα σχολική χρονιά έχουμε και πάλι 
εξασφαλίσει το χορηγό. Αλλά αυτό θα το 
πούμε στην ώρα του…
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Διαπολιτισμικό Σχολείο Νέας Ιωνίας



Σαββατοκύριακο 1 και 2/4/17 • 
στο αίθριο του Κέντρου 
ΓΑΙΑ θα γίνει το Ανοιξιάτι-
κο Πασχαλινό ΠΑΖΑΡΙ μας. 
Δράσεις για παιδιά από την 
Ομάδα Τέχνης ΠΑΡΟΔΟΣ

Τρίτη 4/4/17 στις 18:30 café • 
Αμμωνίτες, ομιλία και προ-
βολή με θέμα «Έθιμα του 
Πάσχα: παλαιές μορφές και 
σύγχρονες εκφράσεις» από 
τον κ. Γεώργιο Κούζα, δρ. 
Λαογραφίας

Τετάρτη 26/4, Ομιλία από • 
το Μουσείο «Οι Αισθήσεις 
των Φυτών, οι τεχνολογικές 
πρόοδοι αποκαλύπτουν το 
μυστικό κόσμο τους» από την 
Ιωάννα Σουφλέρη, Μοριακή 
Βιολόγο, Αρθρογράφο του 
Βήματος, Βήμα Science.

Τρίτη 9/5/17 στις 18:30, café • 
Αμμωνίτες, Κέντρο ΓΑΙΑ, 
Όθωνος 100, Κηφισιά, ομιλία 
από την επίκουρο Καθηγ. 
Πανεπιστημίου Αθηνών κ. 
Θεώνη Μικρογιαννάκη, με 

θέμα «Αριστοφάνης, ο φυσιο-
λάτρης» 

Τετάρτη 24/5, Ομιλία από • 
το Μουσείο «Τα Φυτά και το 
Παράλογο: από το μώλυ στη 
λαμπηδόνα» από τον Φάνη 
Κακριδή, ομότιμο καθηγητή 
κλασικής φιλολογίας, Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων.

Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η : Παρ. 26 έως • 
Δευ. 29/5/17 στην Κρήτη. Θα 
επισκεφθούμε/ξεναγηθούμε 
στα Χανιά, την Ελεύθερνα, 
το Παλαιοντολογικό Μου-
σείο Ρεθύμνου (Τέμενος 
Μασταμπά), το Αρχαιολογι-

κό Μουσείο Ηρακλείου, το 
Ενυδρείο «Θαλασόκοσμος», 
θα περπατήσουμε στο φαράγ-
γι των Μύλων κ.ά.). Διαμονή 
στο ξενοδοχείο ΙΔΑΙΟΝ (3*) 
στο Ρέθυμνο. Μετάβαση 
αεροπορικώς. ΚΟΣΤΟΣ: μέλη 
385€, μη μέλη 425€. Διαφορά 
μονόκλινου 80€. Εξασφάλιση 
θέσης με την καταβολή του ½ 
του αντιτίμου.

Τρίτη 13/6/17 Ευχαριστή-• 
ριο «ουζάκι» για τα μέλη-
εθελοντές, στους Αμμωνίτες, 
Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, 
Κηφισιά.

Απριλίου-Ιουνίου  2017
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Τιμή τεύχους για τα μη μελη των ΦΙΛΩΝ, 1€

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Απριλίου-Ιουνίου  2017
Καθώς περνά ο χρόνος οι εκδηλώσεις εμπλουτίζονται. 

ΧΟΡΗΓΟΣ έντυπης μορφής των 4 τευχών του 2017, μέλος που παραμένει ανώνυμο.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για το 
μειωμένο κόστος συμμε-
τοχής στις εκδηλώσεις 
είναι η τακτοποίηση της 
συνδρομής που παραμένει 
50 € για άτομα και 70 € για 
ζευγάρια και οικογένειες.


