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Περίληψη 

Η Ευαγγελική Σχολή ιδρύθηκε το 1733 στη Σμύρνη και για περίπου δύο αιώνες εξε-
λίσσεται σε μια ισχυρή εστία παιδείας και ένα σημαντικό μορφωτικό ίδρυμα, που πε-
ριελάμβανε μεταξύ άλλων βιβλιοθήκη, αρχαιολογικό μουσείο, νομισματική συλλογή 
αλλά και τυπογραφείο. Στις τάξεις της θα διδάξουν αλλά και θα σπουδάσουν σημαντικά 
πρόσωπα της ελληνικής ιστορίας και διανόησης, όπως ο Θεόφιλος Καΐρης, ο Βενιαμίν 
ο Λέσβιος, ο Αδαμάντιος Κοραής και ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄. Η μικρασιατική 
καταστροφή θα διακόψει τη λειτουργία της Σχολής για λίγα χρόνια. Οι πρόσφυγες ό-
μως από την πρώτη στιγμή θα προσπαθήσουν για την επανίδρυσή της, κάτι το οποίο 
θα γίνει με προεδρικό διάταγμα του 1934. Σήμερα η Σχολή λειτουργεί ως Πρότυπο 
Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο στη Νέα Σμύρνη, σε κτήριο που σχεδιάστηκε από τον 
αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Τομπάζη. Το παρόν άρθρο παρακολουθεί την ιστορία και τη 
δράση της Ευαγγελικής Σχολής από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. 

Λέξεις-Kλειδιά: Ευαγγελική Σχολή, Σμύρνη, Νέα Σμύρνη, Πρότυπο Σχολείο 

Ίδρυση 

Το ημερολόγιο έδειχνε 22 Ιουνίου 1733, όταν ο μοναχός Ιερόθεος Δενδρινός και τρεις 
πρόκριτοι της ελληνικής κοινότητας της Σμύρνης, ο Παντολέων Σεβαστόπουλος, ο Γε-
ώργιος Όμηρος και ο Ζώρζης Βιτάλης, υπέγραφαν το συμφωνητικό έγγραφο για την 
ίδρυση ενός νέου εκπαιδευτικού ιδρύματος στην πόλη, το οποίο έμελλε να εξελιχθεί 
ως ένα από τα πιο σημαντικά μορφωτικά ιδρύματα της Ελλάδας, με έντονη εκπαιδευ-
τική δραστηριότητα που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.  

 

Εικόνα 1: Μαρμάρινη πλάκα του Συνδέσμου Αποφοίτων Ευαγγελικής Σχολής προς τιμή 
του Π. Σεβαστόπουλου, σε τοίχο της αυλής της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 

Η ίδρυση άλλωστε ελληνικών σχολείων σε διάφορες πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας κατά τον 17ο αλλά και τον 18ο αιώνα ήταν γενικευμένη και προκύπτει ως απο-
τέλεσμα της οικονομικής άνθησης και της πνευματικής αναγέννησης των Ελλήνων. 
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Είχε προηγηθεί το 1708 η λειτουργία σχολείου στη Σμύρνη στο οποίο δίδασκε ο Αδα-
μάντιος Ρύσιος (απόφοιτος της Πατριαρχικής Ακαδημίας της Κωνσταντινούπολης και 
παππούς του Κοραή). Ο Ρύσιος θα διδάξει για δέκα χρόνια, αλλά θα παραιτηθεί, αφή-
νοντας τη θέση του στον Ιωάννη Δενδρινό από την Ιθάκη, ο οποίος αργότερα γίνεται 
μοναχός και αλλάζει το όνομά του σε Ιερόθεος.  

Για αυτό το λόγο, πολλοί μελετητές της ιστορίας της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 
αναφέρουν ως έτος ίδρυσής της το 1717, όταν ο τότε Μητροπολίτης Σμύρνης Ανανίας, 
μετά την αποχώρηση του Ρύσιου και την ανάληψη καθηκόντων από τον Ιερόθεο Δεν-
δρινό, πήρε την πρωτοβουλία επανίδρυσης, στον ίδιο χώρο, του πρώτου επίσημου ελ-
ληνικού κοινοτικού σχολείου που λειτουργούσε στην πόλη. (Φραγκούλης, 1998: 5) 

 

Εικόνα 2: «Κώδηξ τῆς ἐν Σμύρνῃ Εὐαγγελικῆς Σχολῆς» (1876) 
Πηγή: https://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php 

 

Το σχολείο όμως αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα λειτουργίας και χρηματοδότησης. 
Για αυτό ο μοναχός με τους τρεις προαναφερθέντες πρόκριτους συμφωνούν στην ί-
δρυση του ιδρύματος με τους όρους ο πρώτος να αναλάβει τη διέυθυνση και τη διδα-
σκαλία και οι τρεις άλλοι να καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του. Δέκα χρόνια αργό-
τερα, την 1η Δεκεμβρίου 1743, με ένα δεύτερο έγγραφο, το σχολείο αφιερώθηκε στον 
Ἰησοῦν Χριστόν, ὡς σχολεῖον τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν καί φροντιστήριον πάντων τῶν 
ἑλληνικῶν μαθημάτων (Παπαηλιάκη, 2016: 23) 

Διοίκηση 

Η εφορεία και η διεύθυνση ήταν οι ανώτερες διοικητικές αρχές της Ευαγγελικής Σχο-
λής, υπεύθυνες για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της.  
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Πρώτοι έφοροι της σχολής διετέλεσαν οι ιδρυτές της. Στη συνέχεια η εφορεία απαρτι-
ζόταν από τέσσερα μέλη –αριθμός που αργότερα αυξήθηκε σε δώδεκα– τα οποία άλ-
λαζαν κάθε τρία χρόνια Τα μέλη της εφορείας παρακολουθούσαν κάποια μαθήματα, 
διόριζαν, αντικαθιστούσαν και επιθεωρούσαν τους δασκάλους, ενώ έδιναν τις κατάλ-
ληλες οδηγίες για κάθε περίσταση και είχαν τη διαχείριση της περιουσίας της σχολής. 

Ο διευθυντής ήταν ο άμεσος προϊστάμενος της σχολής και υπεύθυνος της εσωτερικής 
λειτουργίας της. Οι πρώτοι διευθυντές της σχολής ήταν κληρικοί και είχαν τον τίτλο 
του διδασκάλου. Από το 1828, έπαψαν να είναι αποκλειστικά ιερωμένοι και ονομάστη-
καν αρχιδιδάσκαλοι. Μετά το 1846, είχαν τον τίτλο του γυμνασιάρχη. Εκτός από τη 
διεύθυνση του κλασικού γυμνασίου, διηύθυναν τα διάφορα παραρτήματα της Ευαγγε-
λικής Σχολής, από τα δημοτικά σχολεία έως και την Εμπορική Σχολή. Επίσης, έδιναν 
τη γνώμη τους στην εφορεία πριν από την απόλυση ή το διορισμό ενός δασκάλου ή 
ενός καθηγητή. (Λιθοξόου-Σαλάτα, 1959: 28) 

Η Ευαγγελική Σχολή έπρεπε να βρίσκει χρηματικούς πόρους για τους μισθούς των δα-
σκάλων και των καθηγητών της, τις δαπάνες για την καθημερινή λειτουργία της (θέρ-
μανση, αγορά γραφικής ύλης κτλ.), την αγορά βιβλίων, καθώς και τις υποτροφίες στους 
άπορους μαθητές της· επίσης, έπρεπε να αντιμετωπίζει τις έκτακτες δαπάνες. Τα έσοδά 
της προέρχονταν κυρίως από δωρεές ευεργετών, από την ενοικίαση των ακινήτων της, 
τους τόκους εισοδημάτων της, τις διάφορες βοήθειες της ελληνικής κοινότητας, τα δι-
καιώματα από τις εγγραφές των μαθητών της, τα «εισιτήρια», τους ελέγχους και τα 
απολυτήρια, αλλά και από τους εράνους και τις συνδρομές των κατοίκων της Σμύρνης. 
(Σμυρνέλη, 2002) 

Μέχρι την Επανάσταση του 1821 

Τα πρώτα χρόνια, το εκπαιδευτικό ίδρυμα, αφιερωμένο «εἰς τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, τὸν 
Κύριον ἡμῶν Χριστόν», είχε διάφορα ονόματα: Μεγάλον Σχολείον, Ελληνικόν Σχο-
λείον ή Ευαγγελικόν Φροντιστηρίον (Λιθοξόου-Σαλάτα, 1959: 11) και με την πάροδο 
του χρόνου, το 1808, επικράτησε το όνομα «Εὐαγγελική Σχολή», πρωτοαναφερόμενο 
σε έγγραφο του Πατριαρχείου. (Αναστασιάδης, 1938: 92) 

Η σχολή διαμορφώνει θρησκευτικό χαρακτήρα (που θα διατηρηθεί έως το 1828) και 
το 1747 τίθεται κάτω από την προστασία της Μεγάλης Βρετανίας και ειδικότερα του 
άγγλου προξένου στη Σμύρνη, με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία της υπό το καθε-
στώς των διεθνών διομολογήσεων. (Σμυρνέλη, 2002)  

Στις 24 Ιουνίου του 1778 μια μεγάλη φωτιά θα καταστρέψει ολοσχερώς το κτήριο. Η 
Σχολή γρήγορα θα επαναλειτουργήσει και θα αναπτυχθεί μέχρι το ξέσπασμα της Επα-
νάστασης του 1821. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα δημιουργηθεί ανταγωνι-
σμός με το «Φιλολογικόν Γυμνάσιον» (ιδρυμένο το 1809 ως «Νέα Δημόσια Σχολή») 
που λειτουργεί παράλληλα και ακολουθεί ένα λιγότερο συντηρητικό εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα. Είναι η εποχή που ο Θεόφιλος Καΐρης, καθηγητής Φιλοσοφίας και 
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Μαθηματικών, θα κληθεί να διδάξει στη Σχολή για μικρό χρονικό διάστημα αλλά και 
ο Βενιαμίν ο Λέσβιος για να αναλάβει τη διεύθυνσή της.  

Μέχρι τη Μικρασιατική Καταστροφή 

Μετά την Επανάσταση λειτουργεί το 1824 εκ νέου και το 1828 αναλαμβάνει τη διεύ-
θυνση της Σχολής ο Αβράμιος Ομηρόλης, που θέτει σχέδιο ανασυγκρότησής της. Με-
ταξύ άλλων αρχίζει η αποβολή του θρησκευτικού χαρακτήρα με την μη υποχρεωτική 
ιδιότητα του ιερωμένου για τη θέση του διευθυντή της Σχολής και η πρόσληψη δασκά-
λου της Γαλλικής και αργότερα της Ιταλικής και της Αγγλικής. (Λιθοξόου-Σαλάτα, 
1959: 14).  

Επίσης το 1830 αρχίζει η περιοδική λειτουργία του τυπογραφείου της Ευαγγελικής 
Σχολής (Σολδάτος, 1989: Α134). Στο τυπογραφείο αυτό εκδίδεται η εφημερίδα των 
αγγλοαμερικανών ιεραποστόλων (μισσιοναρίων) με τίτλο «Ὁ Φίλος τῶν Νέων». Στη 
συνέχεια όμως ο Ομηρόλης διαφωνεί μαζί τους και προσπάθεί να εκδώσει δική του 
εφημερίδα και διδακτικά βιβλία. Σε συνεργασία με τον Αντώνιο Πατρίκιο, ενισχύει το 
τυπογραφείο, δημιουργώντας την «Ἑλληνική Τυπογραφία». Εκεί εκδίδεται το 1834, το 
«Δοκίμιον Ἐπιστολικῶν Κανόνων» του Ομηρόλη. Στη συνέχεια το τυπογραφείο θα 
λειτουργήσει με διακοπές έως το 1839 (Γιαννακόπουλος, 2002: 110)  

Το 1838 επί διεύθυνσης του Νεοκλή Παπάζογλου ιδρύεται φιλολογικός-μορφωτικός 
σύλλογος με αναγνωστήριο, το «Μουσεῖον», και δημιουργείται κανονισμός λειτουρ-
γίας της Σχολής.  

 

Εικόνα 3: «Κανονισμός τῆς ἐν Σμύρνῃ Εὐαγγελικῆς Σχολῆς» (1898) 
Πηγή: https://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php 

Η Βιβλιοθήκη της Ευαγγελικής ιδρύεται το 1838 και πενήντα χρόνια αργότερα διαθέτει 
περίπου 32.000 βιβλία για να φτάσει στον αριθμό των 50.000 τίτλων λίγο πριν την 
καταστροφή. Ήταν η μεγαλύτερη ελληνική βιβλιοθήκη της Ανατολής. Η Βιβλιοθήκη 
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και το Μουσείο αργότερα συγχωνεύονται με τη Σχολή και εκδίδεται από το 1874 το 
περιοδικό «Μουσεῖον καί Βιβλιοθήκη τῆς Εὐαγγελικῆς Σχολῆς» (Κοροβίνης, 2005: 
214).  

 

Εικόνα 4: «Μουσεῖον καί Βιβλιοθήκη τῆς Εὐαγγελικῆς Σχολῆς» (1878) 

Το 1842 ξεσπά μια δεύτερη πυρκαγιά, η οποία αφήνει ανέγγιχτη μόνο τη Βιβλιοθήκη, 
την αίθουσα του Μουσείου και κάποιους μικρότερους χώρους. (Βαλέτας 1939: 247) 

Από το 1843 με διευθυντή τον Γ. Χρυσοβέργη έως το 1860 η Σχολή διαιρείται σε τρι-
τάξιο ελληνικό σχολείο και τετρατάξιο γυμνάσιο, ακολουθώντας το εκπαιδευτικό σύ-
στημα της Ελλάδας.Το 1846 σχεδιάζεται το έμβλημα της Σχολής στο οποίο αναγράφε-
ται η φράση «Ἀρχὴ σοφίας φόβος Κυρίου». Χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κάτω από 
τον τίτλο «Ἡ Εὐαγγελική Σχολή», στον δεύτερο κατά σειρά κανονισμό της, ο οποίος 
συντάχθηκε από τον διευθυντή Γεώργιο Χρυσοβέργη. 
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Εικόνα 5: Το έμβλημα της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 

Τα επόμενα χρόνια και υπό τη διεύθυνση του Κωνσταντίνου Ξανθόπουλου η Σχολή 
ακμάζει και διατηρεί το δικαίωμα να εγγράφει τους αποφοίτους της χωρίς εξετάσεις 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, σύμφωνα με έγγραφο της 20ης Αυγούστου 1862 που υπο-
γράφει ο πρύτανης Κων. Ασώπιος:  

«Ἔχοντες δὲ ὑπ’ ὄψιν οἱ καθηγηταί ἀφ’ ἑνὸς μὲν μέρους τὰ παρὰ τῶν ἐφόρων ἐκτιθέμενα, 
ἀφ’ ἑτέρου τὸν κανονισμὸν τῆς σχολῆς καὶ πεποιθότες, ὅτι αἱ διατάξεις τοῦ κανονισμοῦ 
ἐκτελοῦνται ἀκριβῶς, παρεδέχθησαν τὴν τῶν κ. Ἐφόρων αἴτησιν, ἀποφηνάμενοι, ἵνα γί-
νωνται δεκτοὶ εἰς ἐγγραφὴν ἄνευ ἐξετάσεων οἱ φέροντες ἀπολυτήριον τῆς Εὐαγγελικῆς 
Σχολῆς Σμύρνης.... 
Εὐπειθέστατος, ὁ Πρύτανις Κ. Ἀσώπιος» (Σολωμονίδης, 1961: 108) 
 
Επιπλέον, αναπτύσσεται σταδιακά σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα κεντρικών σχολών 
που περιλαμβάνει νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, εμπορικό τμήμα, τμήμα ξένων 
γλωσσών και διδασκαλείο καθώς και περιφερειακά παραρτήματα σε όλη τη Σμύρνη 
(Σολδάτος, 1959: Α193). 

Η Σχολή διέθετε ακόμα πολύ αξιόλογο Αρχαιολογικό Μουσείο (1873) με 1.514 πήλινα 
αντικείμενα, 157 γυάλινα, 270 επιγραφές, 192 σταθμά και περισσότερα από 900 μαρ-
μάρινα αγάλματα και ανάγλυφα. Μέρος του Μουσείου αποτελεί και η αποτελούμενη 
από 15.000 νομίσματα συλλογή, τα περισσότερα από τα οποία είναι μικρασιατικής 
προέλευσης. Περιλάμβανε επίσης Φυσιολογικό Μουσείο και Πινακοθήκη με έργα ο-
νομαστών ζωγράφων. 

Το 1878 διευθυντής αναλαμβάνει ο Ματθαίος Παρανίκας και η Σχολή συγκεντρώνει 
ακόμη περισσότερους μαθητές από όλη την γύρω περιοχή, πέρα της Σμύρνης, γεγονός 
που οδηγεί στη δημιουργία παραρτημάτων («εξαρτήματα») σε διάφορες συνοικίες 
(Σταυρίτσης, 1947: 21) 

Το 1894 ιδρύεται εμπορική σχολή (Σολδάτος, 1989: Α193) και τον Σεπτέμβριο του 
1910 λειτουργεί τριτάξιο διδασκαλείο για την εκπαίδευση δημοδιδασκάλων, που στη-
ρίζεται από την ελληνική κυβέρνηση με τη χρηματοδότησή του καθώς και με τη μισθο-
δοσία του προσωπικού.  
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«Ἒχω τήν τιμήν νά ἀναγγείλω ὑμῖν ὅτι ἢρξατο ἡ λειτουργία τοῦ ἐν τῇ Εὐαγγελικῇ Σχολῇ 
Διδασκαλείου, συμφώνως πρός τάς ἐντολάς καί ὁδηγίας τοῦ Ὑπουργείου». Έγγραφο 
2656/21-9-1910 του Γενικού Προξενείου Σμύρνης προ το Υπουργείο Εξωτερικών 
(Σολδάτος, 1991: Γ52) 

Η ίδρυση του διδασκαλείου προέκυψε μετά την επιβολή του Συντάγματος του 1908, 
που εμπόδιζε τη διδασκαλία σε σχολεία της Μ. Ασίας από δασκάλους ελληνικής υπη-
κοότητας. Λειτουργεί ανεξάρτητα, στεγάζεται όμως στην Ευαγγελική Σχολή και διευ-
θύνεται από τον γυμνασιάρχη της (Σολδάτος, 1959: Α194). 

 

Εικόνα 6: Καθηγητές και παλιοί μαθητές της Ευαγγελικής Σχολής, 1910 
Πηγή: http://www.ehw.gr/asiaminor/Forms/fMedia.aspx?ID=Media 

 
Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν αναγνωρίζει την από 
το 1747 προστασία της Ευαγγελικής από την Αγγλία, η οποία πολεμά με τις αντίπαλες 
δυνάμεις της Αντάντ. Επιπλέον, ανατίθεται η διοίκηση στη Δημογεροντία και ξεσπούν 
διαμάχες ανάμεσα στη διεύθυνση και τους εφόρους.  

Τελευταίος διευθυντής, πριν τη Μικρασιατική Καταστροφή, είναι ο φιλόλογος Νικό-
λαος Λιθοξόος, κατά τη θητεία του οποίου αυξάνονται τα έτη φοίτησης και ο αριθμός 
των φοιτώντων μαθητών υπολογίζεται στους 1.500 περίπου το 1922 (Λιθοξόου-Σα-
λάτα, 1959: 29). 

Η καταστροφή της Σμύρνης όμως διακόπτει τη γόνιμη δράση της Σχολής στα μικρα-
σιατικά εδάφη, τη στιγμή μάλιστα που ήταν έτοιμο το νέο κεντρικό κτήριο το οποίο θα 
ανταποκρινόταν στις αυξημένες απαιτήσεις της.  

Έχουν πια συμπληρωθεί περίπου δύο αιώνες λειτουργίας της Σχολής στη Σμύρνη, με 
ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη μόρφωση των Ελλήνων και στη διατήρηση και ανάπτυξη 
του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας. 
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Εικόνα 7: Tο νέο κτήριο της Ευαγγελικής Σχολής στη Σμύρνη (συλλογή Α. Σ. Μαΐλλη) 

Η Ευαγγελική Σχολή στη Νέα Σμύρνη 

Η νέα κατάσταση που δημιούργησε η Μικρασιατική Καταστροφή επηρέασε βέβαια και 
το ζήτημα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η μεγάλη κινητοποίηση όμως των προσφύ-
γων και άλλων δραστήριων μελών της κοινότητας οδήγησαν στην ίδρυση του μεικτού 
εξατάξιου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης (Π.Δ. 31 Ιουλίου 1934). Το σχολείο θα λειτουρ-
γήσει σε κτήριο της Πλατείας, ιδιοκτησίας του Γ. Τσακίρη, στη σημερινή οδό Ειρήνης 
(Καφετζάκη, 2015) και η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει στις 18 Ιανουαρίου 1935 με 
γυμνασιάρχη τον Ιωάννη Παπαγιαννόπουλο. 

     

Εικόνα 8α, β:  Το κτήριο της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης στην οδό Ειρήνης και σημε-
ρινή αναμνηστική μαρμάρινη πλάκα στο ίδιο σημείο 

Η μετονομασία του σχολείου σε «Εὐαγγελική Σχολή Σμύρνης» θα γίνει με διάταγμα. 
στις 6 Απριλίου 1935 (ΦΕΚ 177A/1935), ενώ μέχρι τότε υπήρχε απαγόρευση του δι-
καιώματος ονοματοθεσίας σε δημόσια γυμνάσια. 
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Εικόνα 9: Το Π.Δ Περί ονομασίας γυμνασίου Νέας Σμύρνης (ΦΕΚ 177Α /1935) 

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1946, με την ίδρυση του Γυμνασίου Θηλέων Νέας 
Σμύρνης, η Ευαγγελική Σχολή γίνεται Γυμνάσιο Αρρένων, όπως και στη Σμύρνη. 

Η Ευαγγελική Σχολή θα στεγαστεί το 1966 στο κτήριο στη συμβολή των οδών Κοραή 
και Αγίου Ανδρέου ενώ με την Υ.Α. 65297/28-5-1971 «Περὶ Μετατροπῆς τῆς Εὐαγγε-
λικῆς Σχολῆς Νέας Σμύρνης εἰς Πρότυπον Σχολεῖον», το Γυμνάσιο Αρρένων της Σχο-
λής μετατρέπεται στην «Πρότυπο Εὐαγγελική Σχολή Νέας Σμύρνης». 

Από το 1969 έως το 1974 αναγείρεται από τον ΟΣΚ το νέο κτήριο της Σχολής στη 
διασταύρωση Αγίας Σοφίας και Λέσβου σε σχέδιο του αρχιτεκτονικού γραφείου του 
Αλέξανδρου Τομπάζη. Η εγκατάσταση της Σχολής στο νέο κτήριο θα γίνει το σχολικό 
έτος 1974-1975.  

Με τον νόμο 309/1976 το σχολείο διακρίνεται σε 3ετές γυμνάσιο και 3ετές λύκειο ενώ 
με Υπουργική Απόφαση, το 1979, μετατρέπεται σε μεικτό σχολείο. Μετά από μία σειρά 
εναλλαγών μεταξύ Προτύπου, Πειραματικού και Προτύπου- Πειραματικού Σχολείου, 
η Σχολή σήμερα λειτουργεί ως Πρότυπο Γυμνάσιο και Πρότυπο Γενικό Λύκειο. 

Τα τελευταία χρόνια, γίνονται προτάσεις για την επέκταση και την αναβάθμιση των 
κτηριακών εγκαταστάσεων της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, προκειμένου να αντπο-
κρίνεται ακόμη καλύτερα και στη διδασκαλία των μαθημάτων του αναλυτικού προ-
γράμματος σπουδών, αλλά και στην υλοποίηση των εξωδιδακτικών δράσεων και δρα-
στηριοτήτων που αναπτύσσει. 
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	Από την ουδετερότητα στην υποκριτική Μία μέθοδος διδασκαλίας της θεατρικής τέχνης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
	Περίληψη
	Εισαγωγή – Θεωρητικό πλαίσιο
	Η Μέθοδος
	1ο στάδιο: «Κατακτώ την Ουδετερότητα»
	2ο στάδιο: «Παίζω θέατρο»


	10.Θ.Ε. Γυναίκες και ιδιότητα του πολίτη. Μια ποιοτική ανάλυση περιεχομένου στα σχολικά εγχειρίδια «Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής» του δημοτικού σχολείου.
	Περίληψη

	10.Θ.Ε. Η συμβολή μιας πρότασης για την ηθική εκπαίδευση στη διαμόρφωση της ηθικής ταυτότητας των μαθητών
	10.Θ.Ε. Η Συνδιαλεκτική Εκπαίδευση στο σχολείο Μια πρόταση εκπαιδευτικής πολιτικής
	Περίληψη
	Η Συνδιαλεκτική Παιδαγωγική είναι προσωπο-κεντρική, καθώς αποσκοπεί στη συγκρότηση Προσώπων ικανών να αυτο-κυβερνώνται και να μην πιστεύουν και τεκνοθετούν τίποτα αδιακρίτως χωρίς αποδείξεις κι έρευνα. Συνεπώς, ως παιδαγωγικό εργαλείο δε χρησιμοποιεί ...
	Το Συνδιαλεκτικό Σχολείο ορίζεται ως ένα σύστημα μορφωτικών σχέσεων μεταξύ Παιδαγωγών και Παιδαγωγούμενων και η μορφωτική και δια-παιδαγωγική λειτουργία ως μια αμφί-δρομη διαδικασία επι-κοινωνιών και συν-αλλαγών, με κύριο αντ-αλλακτικό υλικό γνώσεις, ...
	Τέλος, επειδή κάθε Παιδαγωγούμενος/η μαθαίνει ό,τι τον/την ενδιαφέρει, όταν τον/την ενδιαφέρει και χρειάζεται το δικό του/της προσωπικό χρόνο για να ολοκληρώσει μια ενότητα, στο Συνδιαλεκτικό Σχολείο δεν υπάρχουν τάξεις διαβαθμισμένες κατά ηλικία, αλλ...
	Στο Συνδιαλεκτικό Σχολείο Παιδαγωγοί-Παιδαγωγούμενοι/ες βρίσκονται σε μια δια-προσωπική σχέση συνεχούς συν-αλλαγής και συν-δι-αλλαγής, συμμετέχοντας σε μια δυναμική δοσο-ληψία δούναι-λαβείν και σε μια αέναη συν-διά-λεξη (πρβ. Γκότοβος, 1994). Αυτή την...
	Η σχέση Παιδαγωγών-Παιδαγωγούμενων θεωρείται ισότιμη κι ως εκ τούτου έχει το ίδιο ειδικό βάρος στη διαπραγμάτευση του αποσταλμένου και λαμβανομένου μηνύματος. Και οι δύο συν-αλλάκτες/τριες έχουν την ίδια σημασία, ασχέτως της διαφοράς του γνωστικού και...
	Η Συνδιαλεκτική Εκπαίδευση δεν περιορίζει τους/τις Παιδαγωγούς σε μια καθορισμένη μέθοδο/διαδικασία/πορεία διδασκαλίας, αλλά ακολουθεί ανάλογα με τις περιστάσεις πότε τον ενεργητικό/παρεμβατικό/συντονιστικό ρόλο και πότε το ρόλο του/της παραλήπτη/τρια...
	Η συνδιαλλαγή Παιδαγωγών-Παιδαγωγούμενων πραγματοποιείται μέσα σ’ ένα υποστηρικτικό περιβάλλον θετικής ατμόσφαιρας με βασικό χαρακτηριστικό της την αποδοχή των Παιδαγωγούμενων και των ενεργειών τους. Η Συνδιαλεκτική Παιδαγωγική δημιουργεί κριτικό περι...
	Το Συνδιαλεκτικό Σχολείο ενεργοποιεί όλο το εκπαιδευτικό δυναμικό αποδίδοντας εξίσου στους/στις Παιδαγωγούς, αλλά και στους/στις Παιδαγωγούμενους/ες, την ίδια σημασία, αλλά και ίσες ευκαιρίες για προβολή των απόψεων/προτάσεών τους. Οι κανόνες και οι κ...
	Λόγος ακροτελεύτιος
	Πρωταρχικός σκοπός των εκπαιδευτικών συστημάτων που αποτελούν ανοικτά συστήματα (open systems) είναι η παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών που αφορούν τη γνώση, τη μάθηση, τη διαπαιδαγώγηση και γενικότερα την Παιδεία, ώστε να μπορέσουν να δημιουργή...
	Το Συνδιαλεκτικό Σχολείο αν κι επιθυμεί τη βελτίωση της κοινωνίας, βασικός σκοπός του είναι η παραγωγή του ατόμου με Πρόσωπο, καθώς θεωρεί ότι η κοινωνία βελτιώνεται, εξελίσσεται, προοδεύει αν τα μέλη της δεν είναι απλά άτομα, αλλά Πρόσωπα με δικούς τ...
	Βιβλιογραφικές παραπομπές


	10.Θ.Ε. Καινοτόμες διδακτικές παρεμβάσεις για την κατανόηση  επικίνδυνων γεωδυναμικών φαινομένων και τη διαχείριση αυτών
	10.Θ.Ε. Καινοτομία στην Εκπαίδευση. Ώρες Ευφυΐας
	10.Θ.Ε. Ο 19ος αιώνας στα Βαλκάνια. Μια πρόταση διδασκαλίας σε ΕΠΑ.Λ.
	10.Θ.Ε. Οι απόψεις των Εκπαιδευτικών για την αξία της Φυσικής Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
	10.Θ.Ε. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Βιωματικότητα
	12.Θ.Ε. O ξένος ως πρότυπο ζωής
	Α. Πηγές
	Αγία Γραφή.
	Αγία Γραφή - Π. Διαθήκη, υπό Alfred Rahlfs, εκδ. Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήναι 1981.
	Κ. Διαθήκη, υπό E.Nestle - K.Aland, εκδ. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 199327.
	Κείμενα Εκκλησιαστικής Πατερικής Γραμματείας και Βυζαντινών συγγραφέων
	Λειτουργικά Κείμενα

	12.Θ.Ε. Διδακτικές διαπιστώσεις για την ενίσχυση του γραπτού λόγου των δίγλωσσων μαθητών, μεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη
	12.Θ.Ε. Κορίτσια πρόσφυγες και εκπαίδευση. Μελέτη περίπτωσης
	12.Θ.Ε. Προσωπικές θέσεις, απόψεις και παρατηρήσεις των Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων σχετικά με τη σχολική και κοινωνική ένταξη των παιδιών
	Ο ρόλος των Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων
	Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης (ΣΕΠ) οι οποίοι ορίστηκαν από Υπουργείο Παιδείας για να λειτουργήσουν ως σύνδεσμοι ανάμεσα στα ΚΦΠ και τα σχολεία (ΔΥΕΠ),για να συντονίσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις που οργανώνονται από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλου...
	Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν την εξήγηση των όρων λειτουργίας του ελληνικού σχολείου στους γονείς πρόσφυγες και τη συστηματική επαφή μαζί τους, την επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς των ΔΥΕΠ, τον συντονισμό των ΜΚΟ καθώς και την εξεύρεση πρακτικώ...
	Σύμφωνα με τα δεδομένα (ΥΠΕΘ, 2017) παρά τις δυσκολίες, την ελλιπή στήριξή τους από το Υπουργείο και από την ΕΕ, ανταποκρίθηκαν με ζήλο και υψηλό αίσθημα ευθύνης στις συνεχείς προκλήσεις. Ανέπτυξαν καινοτόμες δράσεις στα ΚΦΠ ως κοινωνικοί διαμεσολαβη...
	Ανέπτυξαν καλές πρακτικές εμπλέκοντας του γονείς στις δραστηριότητες των παιδιών τους και ενημερώνοντάς τους για κοινές δράσεις. Υποστήριξαν τις σχέσεις με την τοπική κοινωνία. Συνέβαλαν στην ψυχοκοινωνική στήριξη παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών. Ο...

	12.Θ.Ε. Το σχολείο ως Οργανισμός Μάθησης και Διαπολιτισμική Κοινότητα Μάθησης
	13.Θ.Ε. Ανασταλτικοί παράγοντες στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης των μαθητών
	13.Θ.Ε. Διατροφικές συνήθειες και στάσεις των γονέων και η σύνδεση με τις διατροφικές συνήθειες και στάσεις των παιδιών τους με υπερβάλλον σωματικό βάρος.
	13.Θ.Ε. Κλίμακα αξιολόγησης δεξιοτήτων παιδιών προσχολικής ηλικίας. Μελέτη περίπτωσης
	14.Θ.Ε. Ανάλυση SWOT των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης
	14.Θ.Ε. Απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη Φύση των Φυσικών Επιστημών
	14.Θ.Ε. Διδακτική ενότητα στον αριθμητικό γραμματισμό. Στοχοθεσία, εκπαιδευτικές τεχνικές, εμπόδια στην επικοινωνία-λειτουργία της ομάδας και ενέργειες αντιμετώπισής τους.
	14.Θ.Ε. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων από το 2000 ως το 2020
	14.Θ.Ε. Η Τηλεκπαίδευση στον xώρο της Τριτοβάθμιας εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης. Μία βιβλιογραφική επισκόπηση
	Ο Σκοπός και η Σημαντικότητα της Παρούσας ‘Έρευνας
	Συλλογή Δεδομένων
	H μέθοδος της βιβλιογραφικής επισκόπησης
	Οι θεματικές κατηγορίες ανάλυσης του υλικού – Τα ερευνητικά ερωτήματα
	Παρουσίαση Αποτελεσμάτων
	Συζήτηση των Αποτελεσμάτων-Συμπεράσματα
	Βιβλιογραφικές Αναφορές

	14.Θ.Ε. Κριτικός συναισθηματικός στοχασμός και Μουσική. Μία εφαρμογή της σχέσης
	14.Θ.Ε. Στρατηγικές γραμματισμού ενηλίκων προσφύγων στο σύγχρονο ελληνικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον
	15.Θ.Ε. Ανταποδοτικότητα προς την κοινωνία της επένδυσης στην εκπαίδευση
	15.Θ.Ε. Από την εκπαιδευτική ηγεσία στην μετασχηματιστική ηγεσία.
	Υιοθέτηση της Μετασχηματιστικής Ηγεσίας στη σχολική μονάδα
	Ο ρόλος του διευθυντή στη μετασχηματιστική ηγεσία

	15.Θ.Ε. Διερεύνηση της λογοδοσίας του σχολείου ως προς την αποτελεσματικότητά του
	15.Θ.Ε. Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της επένδυσης στην παιδεία και στην ποιότητά της
	15.Θ.Ε. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και οδική ασφάλεια
	Περίληψη

	15.Θ.Ε. Εκπαιδευτική ηγεσία & Συναισθηματική νοημοσύνη
	Connell, J. , Travaglione, T. ( 2004). Emotional intelligence: a competitive  advantage in times of change. Strategic Change, 13 (1):55-59.

	15.Θ.Ε. Εμπόδια κι αντίδοτα στην επικοινωνία Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών
	Εμπόδια κι αντίδοτα στην επικοινωνία Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών

	15.Θ.Ε. Εργασιακός εκφοβισμός και στην Εκπαίδευση
	15.Θ.Ε. Η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης
	15.Θ.Ε. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στο Δημοτικό Σχολείο
	15.Θ.Ε. Η μετασχηματιστική  και η συναλλακτική ηγεσία στην εκπαίδευση
	Η μετασχηματιστική  και η συναλλακτική ηγεσία στην εκπαίδευση
	Περίληψη
	Στη σύγχρονη βιβλιογραφία αναφέρονται πολλοί και ποικίλοι τύποι ηγεσίας προσανατολισμένοι στην εκπαίδευση, όπως η χαρισματική, η υπηρετική, η αυθεντική, η μετασχηματιστική, η κατανεμημένη, η οραματική, η ενδυναμωτική, η ηθική, η εκπαιδευτική, η διοικη...
	Λέξεις-Κλειδιά: εκπαιδευτική ηγεσία, μετασχηματιστική ηγεσία, συναλλακτική ηγεσία.
	Εισαγωγή
	Συμπεράσματα


	15.Θ.Ε. Ηγεσία και Διοίκηση
	Ορισμός της ηγεσίας
	Διάκριση ηγεσίας και διοίκησης/διαχείρισης (management)
	Θεωρητικές προσεγγίσεις της ηγεσίας
	Η παθητική ηγεσία
	Η συναλλακτική ηγεσία
	Η μετασχηματιστική ηγεσία
	Βιβλιογραφία

	15.Θ.Ε. Ηγεσία και σύγχρονο σχολείο
	15.Θ.Ε. Κίνητρα-προσδοκίες εκπαιδευτικών επιλογή Ειδικής-Γενικής Εκπαίδευσης
	15.Θ.Ε. Μοντέλα εκπαιδευτικής ηγεσίας
	15.Θ.Ε. Ο θεσμός του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου. Θεσμικός λόγος και πρακτική
	Περίληψη
	Λέξεις-Κλειδιά: Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, Σχολικός Σύμβουλος, Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
	Εισαγωγή

	15.Θ.Ε. Ο ρόλος της εκπαιδευτικής ηγεσίας στη διαχείριση ενδοσχολικών συγκρούσεων.
	15.Θ.Ε. Παρακίνηση Εκπαιδευτικών. Πέντε Διευθυντές συνομιλούν
	15.Θ.Ε. Σχεδιασμός – προγραμματισμός στην Εκπαίδευση
	Περίληψη
	Εισαγωγή
	Η αναγκαιότητα του προγραμματισμού για την αποτελεσματική διοίκηση ενός εκπαιδευτικού οργανισμού
	Διαφοροποιήσεις στη λειτουργία του προγραμματισμού μεταξύ Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαιδευτικής Μονάδας.
	Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών, ως παράδειγμα λειτουργικού προγραμματισμού στο χώρο της εκπαίδευσης.
	Συμπεράσματα

	15.Θ.Ε. Σχολικό κλίμα και αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας
	16.Θ.Ε. Εκπαιδευτικές ανισότητες και ανισότητες ευκαιριών στην εκπαίδευση
	16.Θ.Ε. Η  εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στις ελληνικές κοινότητες της Καππαδοκίας στις αρχές του 20ου αιώνα
	16.Θ.Ε. Η εισαγωγή της επιθεώρησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από την Βαυαρική Αντιβασιλεία 1834
	16.Θ.Ε. Ο Ιωάννης Κοκκώνης και η θεμελίωση της Δημοτικής Εκπαίδευσης
	Κονδύλης, Π. (1988). Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Αθήνα: Θεμέλιο.

	16.Θ.Ε. Οι τύποι των σχολείων και ο κοινωνικός ρόλος τους κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα (10ος– 13ος αι.)
	17.Θ.Ε. Δεσμός (attachment) και η σχέση του με την ανάπτυξη των διατροφικών διαταραχών στη μετέπειτα ζωή του ατόμου.
	17.Θ.Ε. Ο εκπαιδευτικός ως φορέας ηθικών αξιών
	Η σχέση του με τους μαθητές
	Οι σχέσεις του με τους γονείς
	Οι σχέσεις του με τους συναδέλφους του
	Οι σχέσεις του με την κοινωνία
	Ο εκπαιδευτικός ως προς το επάγγελμά του
	Η εποχή μας έχει ανάγκη από ανθρώπους που να μπορούν να επικοινωνούν και να μην αποκλείουν  να μετέχουν παραγωγικά στον χρόνο των αλλαγών χωρίς να γίνονται υποπόδιο της απρόσωπης ιστορίας. Κάτω απ’ αυτό το πρίσμα η στρατηγική της παιδείας πρέπει να απ...
	Για να συμβάλλει η παιδεία στην «ολόπλευρη ανάπτυξη της ελεύθερης προσωπικότητας» και να προαχθεί ένας λαός που θα στηρίζεται στην λογική, την μόρφωση και την δικαιοσύνη, το ήθος του εκπαιδευτικού έχει εξέχουσα θέση, πρέπει να πασχίσει να μην φθαρεί, ...

	17.Θ.Ε. Προώθηση στερεοτύπων μέσω της δυναμικής της επικοινωνίας και κοινωνικές συνέπειες.
	17.Θ.Ε. Το σχολείο και η οικογένεια στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα
	ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
	06.Θ.Ε. Αξιοποίηση των smartphones σε υπαίθρια διδασκαλία της Γεωγραφίας της Α Γυμνασίου
	Αξιοποίηση των smartphones σε υπαίθρια διδασκαλία της Γεωγραφίας της Α΄ Γυμνασίου
	Περίληψη
	Εισαγωγή
	Αναφορές

	06.Θ.Ε. Διδακτικά σενάρια με χρήση Τ.Π.Ε. Η καλλιέργεια της αμυγδαλιάς. Για Γ΄ τάξη Επαγγελματικών Λυκείων
	Νάνος, Γ. (2018). Καλλιεργητικές φροντίδες αμυγδαλιάς ανά εποχή. Ανακτήθηκε στις 21 Μαρτίου, 2020, από https://giorgoskatsadonis.blogspot.com/2018/12/blog-post_18.html

	06.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο για το Νηπιαγωγείο Στο πανηγύρι του χωριού
	Αναζητούμε στο Διαδίκτυο, με τη βοήθεια της μηχανής αναζήτησης google, πίνακες ζωγραφικής με θέμα: «Το πανηγύρι του χωριού » όπως για παράδειγμα, ένα έργο ζωγραφικής του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ .

	06.Θ.Ε. Διδακτικό Σενάριο Ιστοεξερεύνησης στο μάθημα της Πληροφορικής. Operating system not found
	06.Θ.Ε. Κυκλοφορώ με ασφάλεια (Μελέτη Περιβάλλοντος Β' Δημοτικού)
	06.Θ.Ε. Ο γύρος του κόσμου με συντροφιά τα παραμύθια. Μια πρόταση διδασκαλίας της Γεωγραφίας με στόχο τη δημιουργική γραφή.
	06.Θ.Ε. Ο Κορονοϊός, ένας Ταξιδευτής του Κόσμου. Ψηφιακό διδακτικό σενάριο με τη χρήση πολυμεσικών εφαρμογών
	https://learningapps.org/watch?v=pi2w1v1mt20
	Κουίζ: Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος; Το κουίζ δημιουργήθηκε με την εφαρμογή LearningApps και έχει ως στόχο να ενισχύσει, αλλά και να αξιολογήσει τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει οι μαθητές σχετικά με την πανδημία. Οι ερωτήσεις είναι διαβαθμισμ...
	https://learningapps.org/watch?v=p04tniw2c20
	Κρεμάλα: Το παιχνίδι της «κρεμάλας» δημιουργήθηκε με την εφαρμογή LearningApps και σε πρώτο επίπεδο, στοχεύει στη διερεύνηση των γνώσεων που έχουν αποκομίσει οι μαθητές σχετικά με έννοιες που αφορούν την πανδημία. Οι ερωτήσεις που σκιαγραφούν τις κρυμ...
	https://learningapps.org/watch?v=p2ysakrut20
	Παζλ "Μένουμε Σπίτι" - Ναι ή όχι; Το παζλ δημιουργήθηκε με την εφαρμογή Learningapps και στοχεύει στη διερεύνηση και την αλλαγή των στάσεων των μαθητών απέναντι στην πανδημία, μέσα από την κατηγοριοποίηση των βιωματικών τους εμπειριών. Η έννοια της ατ...
	https://learningapps.org/watch?v=pj44xesq320
	Παζλ -Ο Κορονοϊός…στο μικροσκόπιο! Το ψηφιακό παζλ δημιουργήθηκε με την εφαρμογή Jigsaw Planet και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αφόρμηση για την επιστημονική διερεύνηση του Κορονοϊού ως μεταδοτική ασθένεια. Η ολοκλήρωση του παζλ συνθέτει την εικόνα του...
	https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2ff99b41856b

	06.Θ.Ε. Πλατφόρμα Αίσωπος. Μελέτη εξειδίκευσης προδιαγραφών ανάπτυξης υποδειγματικών e-σεναρίων γαλλικής γλώσσας.
	06.Θ.Ε. Το Μαθηματικό αντικείμενο σύνολο (0,1) και κάποιες από απροσδόκητες ιδιότητές του.
	06.ΘΕ. Το βασίλειο των Πτολεμαίων μέσα από την ποίηση του Κ. Π. Καβάφη. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Α΄ Λυκείου
	Η Δόξα των Πτολεμαίων (1911): https://www.onassis.org/el/initiatives/cavafy-archive/the-canon/the-glory-of-the-ptolemies
	Υπέρ της Aχαϊκής Συμπολιτείας πολεμήσαντες (1922): https://www.onassis.org/el/initiatives/cavafy-archive/the-canon/those-who-fought-for-the-achaian-league και http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-10154
	Εις Ιταλικήν παραλίαν (1925): https://www.onassis.org/el/initiatives/cavafy-archive/the-canon/on-an-italian-shore
	Τυανεύς Γλύπτης (1911): https://www.onassis.org/el/initiatives/cavafy-archive/the-canon/sculptor-from-tyana
	Αλεξανδρινοί Βασιλείς (1912): https://www.onassis.org/el/initiatives/cavafy-archive/the-canon/alexandrian-kings
	Καισαρίων (1918): https://www.onassis.org/el/initiatives/cavafy-archive/the-canon/kaisarion
	Πτολεμαίου Καίσαρος (1914): https://cavafy.onassis.org/el/object/u-90/
	Καισαρίων (1918): https://www.onassis.org/el/initiatives/cavafy-archive/the-canon/kaisarion
	Πτολεμαίου Καίσαρος
	Εν μέρει για να εξακριβώσω μια εποχή,
	εν μέρει κάτι άδειες ώρες να περάσω,
	την νύχτα χθες πήρα μια συλλογή
	επιγραφών των Πτολεμαίων να διαβάσω.
	Οι άφθονοι έπαινοι κ’ η κολακείες
	εις όλους μοιάζουν. Όλοι είναι λαμπροί,
	ένδοξοι, κραταιοί, αγαθοεργοί
	μεγάλες η εκστρατείες των κ’ η νίκες
	κάθε των οικοδόμημα θαυμάσιο.
	Αν πεις για τες γυναίκες της γενιάς, κι αυτές
	όλες η Βερενίκες κ’ η Κλεοπάτρες λατρευτές.
	Όταν κατόρθωσα την εποχή να εξακριβώσω
	θάφινα το βιβλίο αν μια μνεία μικρή
	του Πτολεμαίου Καίσαρος, δεν είλκυεν
	αμέσως όλη μου την προσοχή.
	Α, να, ήρθες πάλι εσύ που κάθε τόσο
	με γοητεύεις. Μες στην ιστορία
	λίγες γραμμές μονάχα βρίσκονται για σένα,
	κ’ έτσι, πιο ελεύθερα, σ’ έπλασα μες στο νου μου ιδανικό.
	Στην ποίησί μου ήδη δυο φορές συ μπήκες.
	Ωραίο σε φαντάζομαι, λεπτό, αισθηματικό.
	Η τέχνη μου στο πρόσωπό σου δείνει
	ότι εγνώρισεν από εμορφιά.
	Και με μια τέτοιαν έντασι της διανοίας
	σ’ αγάπησα που χθες την νύχτα αργά
	σαν έσβυνεν η λάμπα μου – άφισα επίτηδες να σβύνει –
	με φάνηκε πως ήρθες μες στην κάμαρά μου
	εθάρρεψα που σ’ έβλεπα, καθώς
	που σε εικόνισα άλλοτε – όταν σε πήγαν
	πρώτη φορά (της Αλεξανδρινής μου γης
	βασιλικό παιδί) στο ξακουστό Γυμνάσιο,
	για να σε δει και να χαρεί ο λαός.

	09.Θ.Ε. Κωνσταντίνος Χρηστομάνος. Αισθητιστής ή Νατουραλιστής και η συμβολή του στη θεατρική και αισθητική παιδεία στην Ελλάδα.
	10.Θ.Ε. Ο ρυθμός και η Comedia Del Arte στην διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας



