
 

 



 

Η Φωνή του 1
ου

 

Τριμηνιαία Σχολική Εφημερίδα 

 

1ο Γυμνάσιο Σπάρτης 
Έτος ίδρυσης 1862 

 

 : Κων. Παλαιολόγου 2 

 

  : 27310-28679 

 

 : 27310-28679 

 

   
mail@1gym-spartis.lak.sch.gr 

 

 : 1gym-spartis.weebly.com 

 

Πληροφορίες: Γ. Κυριακοπούλου 

 

 

Ομάδα Σύνταξης 3
ου

 τεύχους 

 

 Βέργαδος Χρήστος 

 Γεωργανές Μάξιμος 

 Κονδυλοπούλου Βίβιαν 

 Κοντέα Θεοδώρα 

 Κύρου Παναγιώτα 

 Μαλτέζου Xαρά 

 Μανώλη Εβίνα 

 Παυλέρος Παναγιώτης 

 

 

 

Σημείωμα της Υπεύθυνης Καθηγήτριας. 

Η εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια σας είναι μία 

εθελοντική προσπάθεια κάποιων μαθητών του 

σχολείου μας υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας 
πληροφορικής Κας Βλαχουτσάκου Θεοδούλης.  

Πέρασε μία ολόκληρη σχολική χρονιά. Με γέλια 
με αγωνίες με προβλήματα και δυσκολίες αλλά και με 

πολύ όμορφες εμπειρίες. Έτσι έφτασε και πάλι το 

γλυκό καλοκαιράκι. Σε μερικές ημέρες τα γέλια των 
μαθητών μας - που δίνουν ζωή στο άψυχο κτίριο - θα 

πάψουν για λίγο να ακούγονται. Θα μεταφερθούν 

στις παραλίες, στις πλατείες στην ξεγνοιασιά του 

καλοκαιριού.  

Καλό Καλοκαίρι μαζί με τις οικογένειές σας. 

Συγχαρητήρια στα παιδιά για τον χρόνο που 

αφιέρωσαν στην εφημερίδα του σχολείου. Και πάλι 

σας ευχαριστώ πολύ. 
Καλή επιτυχία στις εξετάσεις σας. 

Καλό, ξεκούραστο και ξέγνοιαστο καλοκαίρι. 

Ραντεβού το Σεπτέμβρη.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμα Τηλέφωνα 

Δρομολόγια ΚΤΕΛ: 

Σταθμός Σπάρτης:………….….…2731026441 

Σταθμός Αθήνας:………….……..2105124913 

Δρομολόγια ΚΤΕΛ Ελλάδας:……14506 

ΠΡΩΤΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ 

  

Κέντρο Άμεσης 
Βοήθειας 
(ΕΚΑΒ)   

166 

Νοσοκομείο  27310 28671 
    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

  

Αστυνομικό  
Τμήμα Σπάρτης 

27310 89580 

Αστυνομικό  
Τμήμα 

Ασφάλειας 

27310 89613 

Αστυνομικό  
Τμήμα Τροχαίας 

27310 89625 

Αστυνομικό  
Τμήμα 
Τουρισμού  

27310 89583 

    

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ    

  199  
27310 22147   

ΒΛΑΒΕΣ   
ΔΕΗ 1050 – 

27310 26422  
ΔΕΥΑΣ 27310 23366 

27310 25331 

 

 

mailto:mail@1gym-spartis.lak.sch.gr


 

Σχολικό Ημερολόγιο 
 

24/3/14 
Σχολική εορτή 25ης Μαρτίου 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

25/3/14 
Συμμετοχή του σχολείου στις 
εορταστικές εκδηλώσεις της 
πόλης  

 

 

 

 

 

 

 
 
28/3/14 
Στα πλαίσια του μαθήματος των 
Θρησκευτικών  και με σύνθημα 
«Γίνε και εσύ Πλησίον» 
πραγματοποιήθηκε διδακτική 
επίσκεψη στο 7ο Νηπιαγωγείο 
Σπάρτης. 
Υπεύθυνη Επίσκεψης: 
 Κα Μανώλη Κανέλα. 
Συνοδός: Κα Δασκαλάκη 
Παναγιώτα. 
 

1/4/14 
Σχολικός περίπατος στο Δημοτικό 
Στάδιο Σπάρτης. 
 
4/4/14 

Συμμετοχή του Σχολείου σε 

Φεστιβάλ Ψηφιακής Μαθητικής 
Δημιουργίας. Το Φεστιβάλ έγινε 

στην Καλαμάτα. Οι μαθητές 

παρουσίασαν τις ψηφιακές 
δημιουργίες που έφτιαξαν τόσο 

στο μάθημα της Πληροφορικής, 

όσο και σε συνεργασία με άλλα 

μαθήματα (Οικιακή Οικονομία, 
Καλλιτεχνικά, Μουσική).  

 

 
Δημιουργία της Α' Γυμνασίου 

http://1gymspar.wikispaces.com/28%CE%B7+%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85


 

 
Δημιουργία της Β'  Γυμνασίου 

 
Δημιουργία της Γ' Γυμνασίου 

Υπεύθυνη Επίσκεψης: 
Κα Βλαχουτσάκου Θ. 
Συνοδός: Κα Τσερώνη Καλλιρρόη. 

7/4/14 

Στα πλαίσια του μαθήματος της 

Οικιακής Οικονομίας 

πραγματοποιήθηκε διδακτική 

επίσκεψη στο μικροβιολογικό 

εργαστήριο της Κας Χριστοφή-

Κοντού Άντρης.  

Υπεύθυνη επίσκεψης:  

Κα Τσερώνη Καλλιρρόη. 

 
 

 
10/4/14 

Επίσκεψη στη Μονεμβάσια 

στα πλαίσια του προγράμματος 

«Το κάστρο στην Ιστορία, το  

μύθο και τη Λογοτεχνία». Οι 

μαθητές συμμετείχαν σε 

βιωματικές δράσεις σε 

συνεργασία με κλιμάκιο του 

ΚΠΕ Μολάων. Επίσης έγινε 

κινηματογράφηση σκηνών για 

την ταινία «Το χρονικό των 

δύο βασιλείων» Τέλος έγινε 

περιήγηση ην πόλη. 

  

 

Συνοδοί Καθηγητές:  

Κος Παπαγεωργίου 

Παναγιώτης  

Κα Παρίση Τζένη. 

 
 

 
 

11/4/14 

Εκκλησιασμός εν’ όψη της 

εορτής του Πάσχα.  

 

12/4/14  -  23/4/14 

Διακοπές Πάσχα 

 
24/4/14 

Επιστροφή και πάλι στα θρανία  

 

Διαγωνισμός Γαλλοφωνίας 

Το σχολείο μας βραβεύτηκε για 

τη συμμετοχή του στο 

διαγωνισμό Γαλλοφωνίας με το 

έργο της μαθήτριας Μαζίλου 

Αλεξάνδρας. Αξίζουν 

συγχαρητήρια τόσο σε όλα τα 

παιδιά που συμμετείχαν στο 

διαγωνισμό, όσο και στην 

υπέυθυνη-συντονίστρα της όλης 

προσπάθειας καθηγήτριας 

Γαλλικών Κας Παρίση Ευγενίας 

 

 

 

 

30/4/14 

Ημερήσια Εκπαιδευτική 

εκδρομή στην Αρχαία 

Μεσσήνη – Καλαμάτα. 

Περιήγηση στον Αρχαιολογικό 

χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης 

καθώς και στο ιστορικό κέντρο 

της πόλης της Καλαμάτας 

Συνοδοί καθηγητές: 

Κος Σακελλαρόπουλος 

Ανδρόνικος, Κα Στρατάκου 

Μαρία, Κα Παπασταθάκη 

Πέννυ, Κα Μπαθούλη Ιωάννα, 

Κα Ανεζύρη Ελένη, Κα 

Σταματάκου Μάρθα, Κα 

Δασκαλάκη Παναγιώτα. 

 

5/5/14-9/5/14 
Κατά την εβδομάδα 5-9 ΜΑΪΟΥ 
2014, 121 μαθητές του σχολείου 
μας με την καθοδήγηση του 
καθηγητή Κου Παπαγεωργίου 
Παναγιώτη και της καθηγήτριας 
Κας Θεοδωρακοπούλου Μαρίας, 
συμμετείχαν στην εβδομάδα 
εκπαίδευσης της ActionAid, με 
θέμα : «ΣΤΕΙΛΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 



 
ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ». 

 

 
 

7/5/14 

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ στην 
Κουμαντάρειο Πινακοθήκη 

Σπάρτης. 

 

 
Οι εικόνες του βυθού, των 
πουλιών και των λουλουδιών 
δουλεμένες με φωτεινά 
χρώματα, ανοιχτές φόρμες και 
έντονες αντιθέσεις , 
αποδίδουν τη φρεσκάδα της 
φύσης και τη χαρά της ζωής 
αποπνέοντας έτσι γαλήνη 
ηρεμία και αισιοδοξία.  

 
Είναι ομαδικές εργασίες που 
δουλεύτηκαν με στόχο τόσο τη 
συνεργασία και την 
επικοινωνία όσο τη φαντασία, 
την παρατηρητικότητα και τον 
πειραματισμό με διάφορες 
τεχνικές και υλικά. Στις 
ομαδικές εργασίες 
καλλιεργούνται συμπεριφορές 

ώστε οι μαθητές να 
λειτουργούν ως μέλη ενός 
ευρύτερου συνόλου που 
σέβεται  ο ένας τον άλλον, 
αποκτώντας έτσι συνείδηση 
ενεργού πολίτη που 
συμμετέχει ως προς την 
επίτευξη ενός σκοπού, και 
προοδευτικά την απαραίτητη 
ευαισθησία και 
κοινωνικοποίηση. 

Αναπτύσσουν επιπλέων 
προσωπικό και αισθητικό 
κριτήριο απέναντι στα 
καλλιτεχνικά δημιουργήματα, 
αλλά και σε κάθε εκδήλωση 
στη ζωή και γενικότερα σε ότι 
τα περιβάλλει. 

  
Συγχαρητήρια στους μικρούς 

καλλιτέχνες αλλά και στην 

υπεύθυνη καθηγήτρια Κα 

Μπολιεράκη Κλειώ 

 

6/5/14-14/5/14 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ STRATEGO 
Από τις 6 Μαρτίου έως τις 14 
Μαΐου πραγματοποιήθηκε το 1ο 
ενδοσχολικό γυμνασιακό 
τουρνουά, με πρωτοβουλία του 
καθηγητή Κου Παπαγεωργίου Π. 

 
Στο τουρνουά συμμετείχαν 18 
μαθητές όλων των τάξεων του 
Γυμνασίου. Νικήτρια αναδείχτηκε 
η μαθήτρια της Β΄ τάξης Μαζίλου 
Αλεξάνδρα. 

 
 

 
 

9/5/14 

Αγώνες Αθλοπαιδιών 

Γυμνασίων. 
Στις  9 Μάη 2014 
πραγματοποιήθηκαν αγώνες 
αθλοπαιδιάς ( βόλεϊ και 

μπάσκετ)  στα γήπεδα του  1ου 

Γυμνασίου  Σπάρτης. Την ίδια 
ημέρα έγιναν αγώνες  
ποδοσφαίρου στο Δημοτικό  
Στάδιο  Σπάρτης. 

Συμμετείχαν  το 2ο, το 3ο ,το 

4ο,το Μουσικό και το Γυμνάσιο 
 Ξηροκαμπίου. 
Το  1ο  Γυμνάσιο συμμετείχε με 
106 μαθητές και μαθήτριες. 
Συγκεκριμένα  είχαμε 19 
διαιτητές , επόπτες και 
γραμματεία, 45 αθλητές/τριες  
στο βόλεϊ, 19 μαθητές/τριες  στο 
μπάσκετ και  21 μαθητές/τριες 
στο ποδόσφαιρο. 
Οι φωτογραφίες  είναι από τα 
παιδιά του σχολείου μας που όχι 
μόνο έπαιξαν αλλά ετοίμασαν και 
τα γήπεδα με τρείς 
συγκεκριμένες δράσεις: 
1.Βάψιμο γραμμών όλων των 
γηπέδων του χώρου 

 
2.Τοποθέτηση   καινούργιων 
διχτυών στα καλάθια της κάθε 
μπασκέτας. 



 

 
3.Δημιουργία σλόγκαν για τους  
αγώνες.  

«ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ  
ΚΑΙ  ΖΗΣΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ » 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

12/5/14 

Διδακτική επίσκεψη της Γ΄ 

τάξης στην ετήσια έκθεση του 

1ου Εργαστηριακού  Κέντρου 

Σπάρτης. Στην έκθεση οι 

μαθητές μας είδαν  έργα των 

μαθητών της Τεχνικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

(ΕΠΑ.Λ. / ΕΠΑ.Σ. Σπάρτης) 

καθώς επίσης γνώρισαν το 

χώρο και τον τρόπο 

λειτουργίας της Τεχνικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.  

Υπεύθυνη επίσκεψης: Κα 

Βλαχουτσάκου Θ. 

Συνοδός : Κα Ανεζύρη Ελένη 

 

13 & 14/5/14 

Υποδοχή των μαθητών 

Δημοτικού στα πλαίσια της 

δράσης της ομαλής μετάβασης 

των μαθητών του Δημοτικού 

Σχολείου στην Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση. Οι μαθητές των 

Δημοτικών που μας 

επισκέφθηκαν, ενημερώθηκαν 

από την Διευθύντρια γι τη 

λειτουργία του Γυμνασίου, 

ξεναγήθηκαν στους χώρους 

του, ενημερώθηκαν για τα 

μαθήματα, και τέλος αφού 

ξεδίψασαν με το χυμό που τους 

προσφέραμε ανανεώσαμε το 

ραντεβού μας για τον 

Σεπτέμβρη. 

 

20/5/14 

Γνωστοποίηση προγράμματος 

εξετάσεων περιόδου Μαΐου-

Ιουνίου στους μαθητές. 

 

 
 

21/5/14 

Λήξη διδακτικού έτους. 

 

29/5/14 – 19/6/14 

Γραπτές Ανακεφαλαιωτικές-

Απολυτήριες Εξετάσεις 

περιόδου Μαΐου –Ιουνίου. 

 

 

 

 



 

Λίγα Νέα από την Τεχνολογία 

 

Η Intel αποκάλυψε ένα ρομπότ 

που περπατάει, μιλάει και θα 

εκτυπώνεται κατ' οίκον  

 

Ο Jimmy βγαίνει στην αγορά μέσα 

στους επόμενους μήνες 

Η Intel αποκάλυψε ένα ρομπότ που 

περπατάει, μιλάει και μπορεί να 

στέλνει tweets, το οποίο τυπώνεται 

σε σπίτι. 

Το περίπου 75 εκατοστών ρομπότ, 

με την ονομασία Jimmy, 

συναρμολογείται από μέρη 

εκτυπωμένα σε τρισδιάστατο 

εκτυπωτή. Τα σχέδια εκτύπωσης 

θα κυκλοφορήσουν στην αγορά 

μέσα στους επόμενους μήνες. Το 

κόστος του κιτ συναρμολόγησης θα 

είναι περίπου 1.600 ευρώ, 

σύμφωνα με το πρακτορείο 

Ρόιτερς. Ωστόσο, αναμένεται να 

πέσει κάτω από τα 1.000 δολάρια 

σε λίγα χρόνια.....  

Στο κιτ θα περιλαμβάνονται και 

ορισμένα μηχανικά μέρη του 

ρομοπότ που δεν εκτυπώνονται, 

καθώς και ο επίσης μη 

εκτυπώσιμος επεξεργαστής Edison 

της Intel.  

Το ρομπότ μπορεί να 

προγραμματιστεί κατάλληλα, ώστε 

να τραγουδά, να μιλά διάφορες 

γλώσσες, να στέλνει μηνύματα στο 

Twitter, να σερβίρει ποτά και 

πολλά άλλα.  

Οι ιδιοκτήτες ρομπότ όπως ο 

Jimmy θα μπορούν να τα 

προγραμματίζουν κατά βούληση 

για να κάνουν μοναδικά πράγματα, 

ενώ θα μπορούν να μοιράζονται με 

άλλους χρήστες τα προγράμματα 

αυτά, με την μορφή εφαρμογών 

που θα μπορούν να βρεθούν στο 

διαδίκτυο. 

Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014 

Google:Online φόρμα αίτησης 

αφαίρεσης προσωπικών 

δεδομένων  

 

Σύμφωνα με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης οι μηχανές αναζήτησης 

είναι υποχρεωμένες να 

διαγράψουν από τα αποτελέσματα 

προσωπικά δεδομένα πολιτών, 

εφόσον τους ζητηθεί. Η Google 

είναι η πρώτη από τις μηχανές 

αναζήτησης που ετοίμασε μία 

online φόρμα, ώστε οι πολίτες της 

ΕΕ να μπορούν να την 

ενημερώνουν για την αφαίρεση 

από τα αποτελέσματά της, για 

links που έχουν λανθασμένες 

πληροφορίες ή στοιχεία που «δεν 

αφορούν κανέναν άλλον». 

 Αυτό που έχουν να κάνουν οι 
πολίτες είναι να.... 

στείλουν το αίτημά τους και η 
εταιρεία είναι υποχρεωμένη να το 
εξετάσει διεξοδικά. 
Η Google (που είχε δηλώσει ότι η 

απόφαση είναι απογοητευτική) θα 
είναι υποχρεωμένη να διαγράψει 
τους συνδέσμους που 
παραπέμπουν στις σελίδες, οι 
οποίες περιέχουν τα συγκεκριμένα 
δεδομένα, «εκτός αν συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι, όπως ο ρόλος που 
παίζει το άτομο αυτό στη δημόσια 
ζωή, και το αν το ευρύτερο κοινό 
επιδεικνύει μεγάλο ενδιαφέρον για 
την πρόσβαση στη συγκεκριμένη 
πληροφορία». 
Πηγή: http://www.gateoftech.gr 

 
 
Χρόνια Πολλά BASIC 
 H γλώσσα προγραμματισμού που 

μετέτρεψε τους υπολογιστές σε 

"προσωπικούς" κι έκανε τον 

προγραμματισμό τους παιχνίδι, 

έγινε 50 ετών. Στην εποχή όπου με 

ένα χάδι στην οθόνη αφής του 

smartphone ή του tablet μας, 

περιμένουμε την άμεση 

ανταπόκρισή τους σε ό,τι τους 

ζητήσουμε, ίσως αξίζει να ρίξουμε 

μια ματιά πίσω στο παρελθόν και 

να αποδώσουμε ένα μικρό φόρο 

τιμής σε αυτούς που έβαλαν τη 

θεμέλια λίθο προς αυτή (και σε 

κάθε επερχόμενη) καινοτομία στο 

χώρο των υπολογιστών. 

 

Την 1η Μαΐου έκλεισαν 50 χρόνια 

από τότε που οι μαθηματικοί John 

G. Kemeny και Thomas E. Kurtz του 

Κολεγίου Dartmouth του New 

Hampshire, κατάφεραν να 

https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch&hl=en
http://www.gateoftech.gr/
http://www.newsbeast.gr/files/temp/D545E7CFD9EFD77AA4164C7F819A3372.jpg
http://www.e-pcmag.gr/files/imagecache/NewsFullNode/Google-logo-on-EU-flag_0.jpg


 
"τρέξουν", για πρώτη φορά στην 

ιστορία, προγράμματα που είχαν 

αναπτυχθεί με την γλώσσα 

προγραμματισμού BASIC, στον 

γιγαντιαίο υπολογιστή Generel 

Electric του ιδρύματος.

 Οι μαθηματικοί John G. Kemeny 

και Thomas E. Kurtz Οι 

μαθηματικοί John G. Kemeny και 

Thomas E. Kurtz H γλώσσα 

προγραμματισμού BASIC 

(Beginner's All-purpose Symbolic 

Instruction Code) στην ουσία 

απλοποίησε και εκλογίκευσε 

οτιδήποτε είχε να κάνει με τους 

"αρχαίους" με σημερινά δεδομένα 

υπολογιστές των 1950s' και στόχος 

των δημιουργών της Kemeny & 

Kurtz, ήταν να γίνει ο 

προγραμματισμός προσβάσιμος 

από όλους τους φοιτητές τους. "Το 

όραμά μας ήταν ότι κάθε φοιτητής 

του Κολλεγίου θα έπρεπε να έχει 

πρόσβαση σε υπολογιστή, και όλοι 

οι καθηγητές να μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν έναν υπολογιστή 

στην αίθουσα", είχε δηλώσει το 

1991 ο John G. Kemeny, o ένας εκ 

των δύο εφευρετών της BASIC, που 

είχε υπάρξει βοηθός επί των 

μαθηματικών του Αλβέρτου 

Αϊνστάιν πριν το 1953. Όπως 

αναφέρει το Time, στο εκτενέστατο 

αφιέρωμά του για την επέτειο από 

τα 50 χρόνια εφεύρεσης της BASIC, 

αυτό που κατάφεραν οι δύο 

καθηγητές ήταν "να προτείνουν 

μια γλώσσα προγραμματισμού που 

χρησιμοποιούσε απλές λέξεις όπως 

"HELLO", "GOODBYΕ" αντί για 

"LOGON" και "LOGOFF" καθώς και 

λέξεις που παραπέμπουν στην 

μέθοδο λογικών συλλογισμών για 

την επίλυση ενός προβλήματος 

όπως "IF", "THEN" κλπ. 

Επιπρόσθετα, η BASIC, κατάφερε 

να συγκεντρώσει και να 

ομαδοποιήσει κάθε εντολή, σε 

αντίθεση με παλιότερες μεθόδους 

που διάβαζαν τον κώδικα "γραμμή-

γραμμή" από μέσα όπως 

χαρτονένιες διάτρητες καρτέλες, 

ώστε να επιταχύνεται η εκτέλεσή 

τους στο μέγιστο. Οι καθηγητές O 

John G. Kemeny το 1967. O John G. 

Kemeny το 1967. και Thomas E. 

Kurtz λίγο μετά την 1η Μαΐου ου 

1964, διέθεσαν την BASIC δωρεάν 

σε ολόκληρη την Πανεπιστημιακή 

κοινότητα που ασχολείτο με τους 

Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, με 

αποτέλεσμα να προκύψουν 

δεκάδες "διάλεκτοι" από εκείνη, 

την πρώτη βερσιόν της που 

ονομάστηκε Dartmouth BASIC, 

προς τιμή του Κολεγίου. 

 Η γλώσσα προγραμματισμού 

BASIC, αναφέρει το άρθρο του 

Time, θα μείνει στην Ιστορία ως η 

γλώσσα που έθεσε τις βάσεις για 

την σύγχρονη επιστήμη των 

υπολογιστών και την αλματώδη 

ανάπτυξή της, αλλά κυρίως γιατί 

"μετέτρεψε τους υπολογιστές από 

"ιδρυματικά μηχανήματα" σε ένα 

εργαλείο που θα μπορούσε να 

χειριστεί ο μέσος άνθρωπος." 

Πηγή: www.lifo.gr 

 

 

http://www.lifo.gr/team/spyrosvj/48217


 

Και επειδή δεν κάνει να ξεχνάμε την Ιστορία μας… 

29 Μαΐου 1453 

 
 

Πέρασαν 561 χρόνια από την 
αποφράδα εκείνη ημέρα της 29ης 

Μαΐου 1453. Την ημέρα που 

ακούστηκε το «Εάλω η Πόλις» και η 
Βασιλεύουσα, η «Πόλη των Αγίων», 

η «Θεοσκέπαστη», η «Πόλη του 

Ελληνισμού και της Χριστιανοσύνης» 
έπεσε στα χέρια των Οθωμανών. 

Η ημέρα αυτή προκάλεσε θρήνο και 

οδυρμό στον απανταχού ελληνισμό. 

Στο μυαλό όλων των Ελλήνων η 
Άλωση κατέλαβε κεντρική θέση ως η 

μεγαλύτερη εθνική απώλεια 

Η φράση «πάλι με χρόνια με 

καιρούς πάλι δικιά μας θα' ναι» 

αντηχεί στις καρδιές όλων μας. 

Μπορεί όταν ο Μωάμεθ Β' άρχισε να 

πολιορκεί την Πόλη, αυτή να θύμιζε 

σκιά του εαυτού της αλλά κανείς δεν 

πρέπει να λησμονεί τις ένδοξες 
στιγμές που έζησε επί Κωνσταντίνου 

ΙΑ  ́και γενικότερα την εποχή των 

Παλαιολόγων, όταν το κράτος ήταν 

πιο ελληνικό από ποτέ. 

Το χρονικό της Άλωσης 

Στις 28 Μαΐου 1453, μεγάλη λιτανεία 

πραγματοποιείται στη Βασιλεύουσα 
με κεφαλή τον Αυτοκράτορα. Όλος ο 

λαός και ο κλήρος, με δάκρυα στα 

μάτια, περιδιαβαίνει τα 

μισογκρεμισμένα τείχη και στο 

τέλος ο Κωνσταντίνος απευθύνει 

ψυχωμένο λόγο σε όλους, τους 

τελευταίους Έλληνες και 

Φιλέλληνες υπερασπιστές, 

τονώνοντας το ηθικό τους, 

κάνοντας όλα τα μάτια να 
δακρύσουν, ανάμεσα στις λαμπάδες 

και τα θυμιάματα που τύλιγαν τη 

Θεοσκέπαστη εκείνη τη νύχτα... Την 
τελευταία νύχτα της Πόλης μας... 

«Σώσον Κύριε τον λαόν σου...» 

έβγαινε με θέρμη και πίστη από 

χιλιάδες στόματα Ελλήνων και 
Φιλελλήνων... 

Η Βασιλεύουσα θρηνούσε βλέποντας 

το τέλος να έρχεται. 
«Συγχώρεσέ με Κύριε», ψιθύρισε με 

φόβο και δέος ο Κωνσταντίνος 

Παλαιολόγος. «Συγχώρεσέ με ...και 

δώσε μου ανδρείο τέλος». 

 «Σαν να μην ήθελε να ξημερώσει η 

μέρα» 

Εκείνο το πρωί, σαν να μην ήθελε ο 
ήλιος να φανεί, σαν να φοβόταν 

ακόμα και η μέρα. 

Δεν είχε ακόμα ξημερώσει, όταν οι 
Οθωμανοί αλαλάζοντας σαν 

δαιμονισμένοι, ρίχτηκαν και πάλι 

στους ελάχιστους υπερασπιστές, που 
αναγκάζονταν να είναι διασπαρμένοι 

σε όλο το μήκος των τειχών, γιατί οι 

επιθέσεις εκδηλωνόταν ή μπορούσαν 
να εκδηλωθούν οπουδήποτε. 

Καθώς οι Τούρκοι ορμούσαν, 

έβγαιναν ξοπίσω οι γενίτσαροι, τα 

αρπαγμένα παιδάκια που τα είχαν 
μεγαλώσει ως θηρία οι Τούρκοι... 

Όμως οι λίγοι γενναίοι Έλληνες και 

Φιλέλληνες, με τον Ιουστινιάνη και 
μπροστάρη τον ίδιο τον Παλαιολόγο, 

αμύνονταν με ηρωισμό τέτοιο, που 

δεν έχει όμοιό του στην Ιστορία των 

λαών... 

Πανηγύρισαν οι πολιορκημένοι! 

Είχαν αποκρούσει επιτυχώς την 

πρώτη επίθεση 

«Κρατάτε αδερφοί μου! 

Υποχωρούν», φώναξε γεμάτος χαρά 
ο βασιλιάς. Οι χρυσοκίτρινες σημαίες 

με το Δικέφαλο αετό στα κάστρα της 

Πόλης άρχισαν και πάλι να 
κυματίζουν! Δυστυχώς όμως όχι για 

πολύ... 

Οι εχθροί ήταν ασταμάτητοι. Τώρα ο 

Μεχμέτης έστελνε ξεκούραστους, 

τις ειδικές του δυνάμεις, τον 

επίλεκτο στρατό με συνοδεία δέκα 

χιλιάδων Γενιτσάρων, χτυπώντας 

στο πιο αδύνατο όπως πάντα σημείο 

των τειχών. Την Πύλη του Αγίου 



 

Ρωμανού, δίπλα στην κοιλάδα του 

ποταμού Λύκου! 

«Εάλωωω! Η Πόλις εάλωωωω» 

Το τέλος έφτασε... Η Πόλη μόλις είχε 
πέσει στα χέρια των Οθωμανών. 

Ο Κωνσταντίνος γύρισε το κεφάλι 

του. Ήταν πια ολομόναχος! Όλοι 

σχεδόν γύρω του είχαν πέσει σαν 

ήρωες! Ως Έλληνες! 
«Δεν υπάρχει κανείς Χριστιανός να 

μου πάρει το κεφάλι;» φώναξε με 

όλη τη δύναμή του καθώς το σπαθί 

του κατέβαινε με ορμή σε έναν ακόμη 
Γενίτσαρο, φοβούμενος μην πέσει 

ζωντανός στα χέρια των Τούρκων! 

Εκατοντάδες χρόνια μετά το Γένος 
εξακολουθεί να είναι ζωντανό. Όμως 
η Πόλη μας, η Αγιά Σοφιά βρίσκονται 

σε ξένα χέρια. 

Πηγή: 
www.newsbomb.gr/ethnika/story/452434/29-maioy-

1453-ealo-i-polis 

 

 

Τα παραμύθια συγκινούν όλες τις ηλικίες. 

 Οι μικροί μας συντάκτες θέλοντας να ταξιδέψουν τους αναγνώστες σε χώρους μαγικούς και λατρεμένους 

αποφάσισαν να δραστηριοποιήσουν τη φαντασία τους. Σύμμαχός τους και σημαντικός βοηθός στάθηκε διαδικτυακό 

εργαλείο το οποίο προσέφερε πλήθος εικόνων που ενεργοποίησαν τους «διαδρόμους» του νου και τις μύχιες σκέψεις 

τους. 

 

  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.newsbomb.gr/ethnika/story/452434/29-maioy-1453-ealo-i-polis
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Μαλτέζου Χαρά 
 

 
 

… και μία ακόμη ιστορία γιατί δεν θέλω κανένα δυσαρεστημένο 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Μανώλη Εβίνα. 

 
 
 
ΚΑΙ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ… ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ. 

 



 

Αγαπημένο 1ο Γυμνάσιο Σπάρτης, 

Θυμάμαι τα αισθήματα που 

ένιωσα όταν πρωτοπάτησα το 

πόδι μου στο προαύλιό σου. 

Ήμουν ένα μικρό φοβισμένο 

παιδάκι που μόλις είχε 

αφήσει πίσω του το Δημοτικό 

και ήταν έτοιμο να κάνει ένα 

καινούριο βήμα. Το άγχος, η 

αγωνία, η ανησυχία και ο 

φόβος ήταν τα συναισθήματα 

που με κατέκλυσαν από την 

πρώτη στιγμή. 

Παρόλα αυτά όμως χάρη 

στους υπέροχους καθηγητές 

μας τα συναισθήματα αυτά 

εξαλείφθηκαν αμέσως. Με 

την αμεσότητα, την 

υποστήριξη, την κατανόηση 

και την αρωγή τους 

καταφέραμε να 

προσαρμοστούμε πολύ 

γρήγορα. Κι έτσι το Γυμνάσιο 

έγινε ένα αναπόσπαστο 

μέρος  της ζωής μας κι εμείς 

γίναμε κομμάτι του.  Με 

αυτόν τον τρόπο άρχισε ένα 

ταξίδι τριών χρόνων, από το 

οποίο μόνο ευχάριστες 

εμπειρίες αποκομίσαμε. 

Παίξαμε, διασκεδάσαμε και 

γενικά αγωνιστήκαμε για την 

επίτευξη του κοινού μας 

σκοπού, ο οποίος δεν ήταν 

άλλος από την ομαλή 

λειτουργία της σχολικής 

κοινότητας. Περάσαμε 

υπέροχα σε ένα μαγευτικό 

ταξίδι προς τη γνώση. 

Τώρα που θα πάω στο 1ο 

Λύκειο θα είμαι δίπλα σου, 

αλλά συγχρόνως και μακριά 

σου. Να το ξέρεις! Θα μου 

λείψεις πάρα πολύ. Θα σε 

έχω για πάντα στην καρδιά 

μου! Αντίο….. 

Με αγάπη, 

Ο μαθητής σου 

Παυλέρος Παναγιώτης. 

 
 

Ειδήσεις για τον Τοπικό Αθλητισμό. 
Α' Κατηγορία Τοπικού Πρωταθλήματος : Έληξε ! 

Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες ! 

 
Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά 

1. Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ  75 26 25 0 1 121 11 

2. 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

ΓΥΘΕΙΟΥ  

72 26 24 0 2 131 21 

3. 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ  

56 26 18 2 6 75 28 

 

Τελικός Πρωταθλήματος Παίδων, μετά από έναν πολύ 

ενδιαφέρον αγώνα, ο Πανγυθεάτικος με μια αντεπίθεση στο 

τελευταίο λεπτό πριν τη λήξη του δευτέρου ημιχρόνου 

παράτασης από τη δεξιά πλευρά επίθεσης του, κατάφερε με ένα 

σουτ μέσα στην μεγάλη περιοχή, με το Τζανετάκο, να κερδίσει 

τον αγώνα. Αξιοσημείωτο πως η Α.Ε.Σ. έχασε μια μεγάλη 

ευκαιρία με τετ-α-τετ λίγο πριν τη λήξη. 

Ομάδες Γήπεδο Ημέρα Ημ/νία Ώρα 

Διαιτητής, 

Βοηθοί 

Διαιτητή 

Αποτέλεσ

μα 

**ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙ

ΚΟΣ Γ. Σ.** - 

Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ 

(Τελικός 

αγώνας) 

Α. Ε. Κ. 

Ε.Π.Σ. 

ΛΑΚΩΝΙ

ΑΣ  

Κυριακ

ή 

27/04/

14 

16:1

5 

ΑΓΡΑΝΙΩΤΗ

Σ Α., 

ΚΟΡΩΝΙΟΣ 

Κ., 

ΒΑΒΑΡΟΥΤΣ

ΟΣ Ι. 

**1-0 

παρ.**  

Μια ωρα μετά τη λήξη του Τελικού του Πρωταθληματος Παίδων, 

πραγματοποιήθηκε στο ίδιο γήπεδο, ο Τελικός Πρωταθληματος 

Νέων ανάμεσα στην Άμιλλα Αγίου Ιωάννη και τον Ολυμπιακό 

Γυθείου. Ο αγώνας εξελίχθηκε πιο εύκολος για την Άμιλλα όταν ο 

επιθετικός της ομάδας με κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ 

άνοιξε το σκορ για το 1-0. Στο 79', παίκτης της Άμιλλα 

ανατράπηκε από παίκτη του Ολυμπιακού Γυθείου και έτσι ο 

διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα (ποια άσπρη πού την έχει κάνει 

το καουτσούκ κατάμαυρη, τέλος πάντων) και έτσι ο Γιάννης 

Τσακωνάκος σκόραρε για το 2-0 και καθάρισε το παιχνίδι ! 

Ομάδες Γήπεδο Ημέρα Ημ/νία Ώρα 
Διαιτητής, 

Βοηθοί Διαιτητή 
Αποτέλεσμα 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ - 

**ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. 

ΙΩΑΝΝΗ**(Τελικός 

αγώνας) 

Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ  

Κυριακή 27/04/14 18:15 

ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ Π., 

ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ Δ., 

ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ Σ. 

0-2  Πηγή : epslak.gr  

Χρήστος Βέργαδος 

 

http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=32
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=15
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=15
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=16
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=16
http://www.epslak.gr/results/display_game.php?game_id=3356
http://www.epslak.gr/results/display_game.php?game_id=3356
http://www.epslak.gr/results/display_game.php?game_id=3356
http://www.epslak.gr/field/display_field.php?field_id=5
http://www.epslak.gr/field/display_field.php?field_id=5
http://www.epslak.gr/field/display_field.php?field_id=5
http://www.epslak.gr/field/display_field.php?field_id=5
http://www.epslak.gr/results/display_game.php?game_id=3356
http://www.epslak.gr/results/display_game.php?game_id=3356
http://www.epslak.gr/results/display_game.php?game_id=3354
http://www.epslak.gr/results/display_game.php?game_id=3354
http://www.epslak.gr/results/display_game.php?game_id=3354
http://www.epslak.gr/field/display_field.php?field_id=5
http://www.epslak.gr/field/display_field.php?field_id=5
http://www.epslak.gr/results/display_game.php?game_id=3354


 

 
 

 

 
 

 

 
Μέχρι τέλος Ιουνίου το τρίτο και τελευταίο τεύχος για την σχολική χρονιά 2013-14 θα ενημερώνεται με ότι 

συμβαίνει στο σχολείο μας. Μπορείτε και εσείς να ενημερώνεστε από το χώρο μας στο διαδίκτυο: 

http://1gym-spartis.weebly.com/tauepsilon973chieta.html 

*****ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ***** 
 


