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ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤIΟΥ
Η 25η Μαρτίου είναι θρησκευτική
και εθνική γιορτή
Είναι θρησκευτική, γιατί γιορτάζουμε τον
Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Τη χαρούμενη
δηλαδή είδηση που έφερε ο Αρχάγγελος
Γαβριήλ στην Παναγία ότι μέσω αυτής θα
ενσαρκωθεί ο Υιός του Θεού.
Είναι εθνική γιατί την 25 Μαρτίου του 1821
ξεκίνησε η Ελληνική επανάσταση ενάντια
στην τουρκική σκλαβιά που κρατούσε την
Ελλάδα σκλαβωμένη για 400 χρόνια.
Εκείνη τη μέρα συγκεντρώθηκε στην Αγία
Λαύρα μεγάλο πλήθος στρατιωτικών δυνάμεων και ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ευλόγησε και κήρυξε το ξεκίνημα του
επαναστατικού αγώνα. Εκεί, παρουσία
προκρίτων και οπλαρχηγών, υψώθηκε το
λάβαρο του αγώνα και δόθηκε ο όρκος
«Ελευθερία ή θάνατος».
Από τότε η 25η Μαρτίου γιορτάζεται από
όλους τους Έλληνες με παρελάσεις σε ανάμνηση της λαμπρής εκείνης μέρας που η
σκλαβωμένοι Έλληνες έπαψαν να είναι
ραγιά
δες.
Ο εορτασμός της 25πς Μαρτίου στο
σχολείο μας
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, την Πα-

ρασκευή 23 Μαρτίου, γιορτάσαμε κι εμείς
την 25η Μαρτίου στο σχολείο μας.
Την ευθύνη της γιορτής είχαν οι μαθητές
της ΣΤ' τάξης.
Απαγγελίες, θεατρικά δρώμενα, τραγούδια
από τη χορωδία, σκόρπισαν συγκίνηση και
ενθουσιασμό σε μαθητές, δασκάλους και
γονείς που παρακολούθησαν τη γιορτή.
Πάνω στη σκηνή οι μαθητές ζωντάνευαν
πρόσωπα ηρωικά όπως τον Κολοκοτρώνη,
τον Παπαφλέσσα, το Διάκο, τον Ανδρούτσο κ.α.
Ο ρήγας Φεραίος με την απαγγελία του
Θούριο μας εμψυχώνει και εμάς, όπως και
τους σκλαβωμένους Έλληνες.
Τέλος το άγαλμα του Κολοκοτρώνη ζωντανεύει για να μας δώσει το μήνυμα να αγω-

νιστούμε με θάρρος και ηρωισμό για να
μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρας μας.
Η γιορτή μας έκλεισε με τον εθνικό μας
ύμνο.
Η παρέλαση
Την Κυριακή 25 Μαρτίου παρελάσαμε κι
εμείς μαζί με τα υπόλοιπα σχολεία του
Δήμου μας στην κεντρική πλατεία του Χαλανδρίου.
Μπροστά κυμάτιζε η γαλανόλευκη σημαία
μας και πίσω εμείς ακολουθούσαμε με
βήμα γοργό και γεμάτοι περηφάνια για την
ένδοξη ιστορία της πατρίδας μας.
Δήμητρα Σκολή
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ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ
Τα παιδιά φοβούνται τα Μαθηματικά γιατί
έχουν κακή εμπειρία από το σχολείο. Αν
τα παιδιά φοβούνται τα Μαθηματικά τότε
μπορούμε να μιλάμε για αποτυχία του δασκάλου, αλλά και του συστήματός μας.
Εκεί το αποδίδω εγώ. Πιστεύω ότι όλα τα
παιδιά, όταν διδαχθούν με τον κατάλληλο
τρόπο και με το κατάλληλο βοήθημα μπο-

ρούν να έχουν μια καλή πορεία στα Μαθηματικά. Βέβαια υπάρχουν και τα ταλαντούχα παιδιά. Όπως ένας είναι καλός
τραγουδιστής και διακρίνεται στο τραγούδι, έτσι υπάρχουν και εκείνα τα παιδιά
που διακρίνονται στα Μαθηματικά. Όμως
εκείνο το παιδί που έχει καλό δάσκαλό,
καλό βοήθημα και δείχνει μια εργατικότητα και συνέπεια μπορεί να έχει
εξαιρετική επίδοση στα Μαθηματικά και τις επιστήμες που σχετίζονται με αυτά.
Κλείνοντας θα θέλαμε να πείτε
κάτι στα παιδιά που φοβούνται
και δεν αγαπούν τα Μαθηματικά.
Τελειώνοντας θα ήθελα να στείλω
ένα μήνυμα σε όλα τα παιδιά. Το
μήνυμα είναι ότι δεν πρέπει τα παιδιά να φοβούνται τα Μαθηματικά.
Τα Μαθηματικά είναι ένα μάθημα
φτιαγμένο για τα ελληνόπουλα και

πιστεύω ότι ταιριάζει πάρα πολύ στην ελληνική κουλτούρα
Επίσης θα ήθελα να πω στα παιδιά να
ασχολούνται με αυτά. Να δουλεύω με
αυτά και να λύνουν πολλές ασκήσεις.
Σε αυτή την κατεύθυνση θα βοηθηθούν
τα παιδιά και από το περιοδικό «Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» και προτρέπω όλα τα
παιδιά να γίνουν συνδρομητές στο περιοδικό αυτό γιατί έχει μέσα πάρα πολλά
πρωτότυπα θέματα.
Η ενασχόληση με τα Μαθηματικά διεγείρει το μυαλό του παιδιού.
Επίσης όταν σου δίνουν ένα πρόβλημα
και εσύ το λύνεις νιώθεις την ικανοποίηση
της επιτυχίας και αυτό είναι από τα καλύτερα συναισθήματα που μπορεί να νιώσει
το παιδί.
Φίλιππος Τόλιας, Εύα Μητροπούλου,
Δημοσθένης Κανέλλος, Αλέξης
Κυριακόπουλος, Δημήτρης Τρανούλης

