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Φέτος στο σχολείο μας πραγματοποιήσαμε μία σειρά από εκδηλώσεις, δραστηριότητες, επισκέψεις και 

περιβαλλοντικά και πολιτιστικά προγράμματα προκειμένου να προσφέρουμε στους μαθητές ευκαιρίες για 

ευχάριστη μάθηση, για ανάπτυξη δημιουργικότητας, για σύσφιξη σχέσεων, για ψυχαγωγία. 
 Εκτός από τις δράσεις αυτές, που παρουσιάζονται στις σελίδες που ακολουθούν, συμμετείχαμε και στα 

ακόλουθα καινοτόμα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

 

Α. Ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.) 
Οι Ζ.Ε.Π. είναι ένα έργο που αποσκοπεί στην ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστη-

μα μέσα από υποστηρικτικές δράσεις για τη βελτίωση της επίδοσής τους. Στο πλαίσιο αυτού του έργου στο 

σχολείο μας λειτούργησαν φέτος Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα. και για τις 3 τάξεις του Γυμνασίου, 

στα οποία οι μαθητές διδάχτηκαν Μαθηματικά, Νέα Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία από Πρωτότυπο και Αρχα-

ία από Μετάφραση από τους 4 εκπαιδευτικούς που δίδαξαν στο σχολείο μας στα τμήματα ΖΕΠ. 

       Η Πράξη αυτή («Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη Β/θμια εκπαίδευση με ενίσχυση των δι-

ακρατικών συνεργασιών») υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίο-

υ Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 

εθνικούς πόρους.        

   

 

 

 

 

Β. «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» 
      Το σχολείο μας, ήδη από το σχολικό έτος 2010-2011 συμμετέχει στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση αλλοδα-

πών και παλιννοστούντων μαθητών» που υλοποιεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι 

ένα έργο πανελλήνιας εμβέλειας. Η Πράξη  αυτή ("Εκπαίδευση Αλλοδαπών &  Παλιννοστούντων Μαθη-

τών") υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" και συγ-

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.  

       Φέτος συμμετείχαμε στις εξής υποδράσεις του προγράμματος: 

Δράση 2: Ενίσχυση της ελληνομάθειας 
Στοχεύει στη γλωσσική ενίσχυση των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα στη γλώσσα. Στο πλαίσιο αυτής της Δράσης τοποθετήθηκε στο σχολείο φιλόλογος, ειδικευμέ-

νη στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, που δίδαξε σε τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας το 

μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας.  

Δράση 7: Σύνδεση σχολείου και κοινότητας   
Στο πλαίσιο της δράσης αυτής αναπτύσσονται δραστηριότητες που αποσκοπούν στη στενότερη συνεργασία 

του σχολείου και της οικογένειας, καθώς και στη συνεργασία του σχολείου με την ευρύτερη κοινότητα. 
       Η συμμετοχή του σχολείου μας  έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθούμε πιο συστηματικά με τη σχέση 

σχολείου και οικογένειας. Στην προσπάθειά μας να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με τους γονείς:  

α) Οργανώσαμε συναντήσεις συμβουλευτικής με γονείς αλλοδαπών μαθητών.  

β) Οργανώσαμε μαθήματα ελληνομάθειας για γονείς μαθητών. 
γ) Διοργανώσαμε εκδήλωση διαπολιτισμικού χαρακτήρα, στο τέλος της σχολικής χρονιάς, με τη συμμετοχή 

γονέων και της τοπικής κοινωνίας. 
δ) Αναλάβαμε πρωτοβουλίες, προκειμένου να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός θετικού οικογενειακού 

περιβάλλοντος μάθησης. 

 
Νάντια Τσενέ, Διευθύντρια 1ου Γυμνασίου Αυλώνα, φιλόλογος 

Καινοτόμες δράσεις: Ανοίγοντας νέους 

δρόμους για μάθηση και συμμετοχή  
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Λίγα λόγια για τον Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών  
 

Ο Μαραθώνιος ανακηρύχτηκε ολυμπιακό άθλημα το 1896 και έχει τις ρίζες του στον θρυλικό Φειδιππί-
δη, τον αρχαίο Έλληνα αγγελιαφόρο που έτρεξε από τον Μαραθώνα μέχρι την Αθήνα, για να πληροφορή-
σει τους Αθηναίους, με την τελευταία του πνοή, το «νενικήκαμεν». Έπειτα, έπεσε νεκρός στο έδαφος, 
έχοντας καταφέρει να μεταφέρει το πολύτιμο νέο, ότι οι Έλληνες στον Μαραθώνα κατάφεραν να νικήσουν 
τον περσικό στρατό. 
       Ο Μαραθώνιος λοιπόν είναι ένας αγώνας με ιστορική διάσταση «…που ενώνει το παρελθόν με το 
παρόν…παντρεύει το μύθο με την ιστορία…καταδεικνύει το μεγαλείο του ανθρώπινου πνεύματος», όπως 
τόνισε στην τελετή έναρξης και η  Irina Bokova, γενική διευθύντρια της Ουνέσκο, στο μήνυμά της για τον 
κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών 2011. 
       Από το 1983 μέχρι σήμερα, ο Μαραθώνιος είναι αφιερωμένος στη μνήμη ενός μεγάλου αγωνιστή της 
ειρήνης, του Γρηγόρη Λαμπράκη. Ο Λαμπράκης, γιατρός και αθλητής, ήταν βουλευτής της ΕΔΑ (Ενιαία 
Δημοκρατική Αριστερά). Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της «Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρή-
νη». Στις 21 Απριλίου 1963 αψηφώντας σχετική απαγόρευση της αστυνομίας πραγματοποίησε την 1

η
 Μα-

ραθώνια πορεία Ειρήνης. Βάδισε το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής μόνος, παρόλες τις απειλές, με 
θάρρος και τόλμη, και τελικά συνελήφθη. Σχεδόν ένα μήνα μετά, το βράδυ της 22ας Μαΐου 1963, καθώς ο 
Γρηγόρης Λαμπράκης εξερχόταν από μία συγκέντρωση για την ειρήνη και τον πυρηνικό αφοπλισμό στη 
Θεσσαλονίκη, δέχτηκε δολοφονική επίθεση από παρακρατικούς. Βαριά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο 
νοσοκομείο σε κωματώδη κατάσταση και τέσσερις μέρες μετά υπέκυψε στα τραύματά του βυθίζοντας τη 
χώρα σε βαθύ πένθος. Υποθήκη του για εμάς τα τελευταία του λόγια, που αποδεικνύουν περίτρανα το 
ειρηνιστικό του πνεύμα: 

«Είναι τόσο όμορφο να ζεις για την Ειρήνη … είναι τόσο μεγάλο να πεθαίνεις για την Ειρήνη…»  
 

       Ο Μαραθώνιος συνδέεται, λοιπόν, με τα ιδανικά της ελευθερίας, της ειρήνης, καθώς και με την αγω-
νιστική δράση για την προάσπιση ανθρωπιστικών αξιών. Για τη διεθνή κοινότητα αποτελεί ένα πανανθρώ-
πινο όχημα αλληλεγγύης και αδελφοσύνης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΕΓΑΣ (Σύνδεσμος Ελληνικών 
Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων) επιδιώκει να συνεργάζεται με οργανώσεις που υπερασπίζονται πα-
ρόμοιες αξίες. Έτσι, ο φετινός Μαραθώνιος διεξήχθη υπό την αιγίδα της Ουνέσκο. Η συνεργασία του ΣΕ-
ΓΑΣ με την Ουνέσκο  είχε σαν στόχο την κατάρριψη των στερεοτύπων και την προαγωγή της ισότητας 
των δύο φύλων. Μέσα σε αυτό το πνεύμα, αποφασίστηκε να χορηγηθεί ένα μέρος από τα έσοδα του κλα-
σικού Μαραθωνίου για την υποστήριξη του έργου της Ουνέσκο, και συγκεκριμένα για την ενίσχυση της 
εκπαίδευσης των κοριτσιών στην Αφρική, πολλά από τα οποία στερούνται ακόμη στοιχειωδών δικαιωμά-
των. 
       Έχοντας γνωρίσει πλέον τον Κλασικό Μαραθώνιο, την ιστορία και τον συμβολισμό του, είναι κρίμα  
να εξακολουθούμε να αγνοούμε κάτι τόσο ουσιώδες, που ακόμα και μέσα σε αυτό το ζοφερό κλίμα που 
σήμερα ζούμε, μας υπενθυμίζει ότι εμείς οι ίδιοι επιλέγουμε πόσο είμαστε ανθρωπιστές, πόσο πολύ θέλο-
υμε να προσφέρουμε και τι είμαστε διατεθειμένοι να προσφέρουμε. Μας γεμίζει ελπίδα θυμίζοντάς μας 
πως πάνω από όλα είμαστε άνθρωποι και πως η αλληλεγγύη, η αγωνιστικότητα και η ελευθερία, φυσική 
και ηθική, είναι από τα μεγαλύτερα αγαθά. 
       Ακολουθώντας, λοιπόν τα άξια παραδείγματα του Γρηγόρη Λαμπράκη και της Ουνέσκο και τιμώντας 
τον εθελοντισμό, στον οποίο εξάλλου είναι αφιερωμένο το έτος 2011, ας αναλογιστούμε ποια είναι η δική 
μας συνεισφορά για ένα καλύτερο αύριο, για μία καλύτερη ζωή, όχι μόνο για εμάς τους ίδιους αλλά για 
ολόκληρη την ανθρωπότητα, και ας καταθέσουμε κι εμείς την όποια συνεισφορά μας, τιμώντας το όνομά 
μας και την ιστορία μας. 
 

Πέννυ Τσόκα, μαθήτρια Γ’ Γυμνασίου  
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Ήμασταν όλοι εκεί! 
 

Τι πιο μεγάλη χαρά για μας από το να λάβουμε 

μέρος μαθητές -καθηγητές - γονείς σε αυτή τη με-

γάλη διοργάνωση υπό την αιγίδα της Ουνέσκο, 

που ήταν αφιερωμένη στον Βαλκανιονίκη – Ειρη-

νιστή Γρηγόρη Λαμπράκη; Το σχολείο μας φέτος 

αποφάσισε να οργανώσει μία ομάδα εθελοντών 

που θα συμμετείχε στη διοργάνωση του Μαραθώ-

νιου, προκειμένου να δώσουμε την ευκαιρία στους 

μαθητές μας να γνωρίσουν το ιστορικό αυτό 

άθλημα, αλλά και να έρθουν σε επαφή με τον εθε-

λοντισμό, μια και το 2011 έχει χαρακτηριστεί έτος 

εθελοντισμού.  
73 εθελοντές από το 1o Γυμνάσιο και Λύκειο 

Αυλώνα δήλωσαν συμμετοχή. Με περηφάνια πλη-

ροφορηθήκαμε από τον ΣΕΓΑΣ ότι ήμασταν το 

πρώτο και μοναδικό δημόσιο σχολείο που συμμε-

τείχε στην εθελοντική ομάδα, ότι η αθρόα αυτή 

συμμετοχή μαθητών δεν είχε προηγούμενο και ότι 

ο εντυπωσιακός αριθμός 73 αποτελεί το 1/20 του 

αριθμού των εθελοντών που απασχολούνται συνο-

λικά με τη διοργάνωση. 
   Και παρά το τσουχτερό κρύο και το ψιλόβροχο 

ήμασταν όλοι εκεί, γεμάτοι ενθουσιασμό, για να 

προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, το Σάββατο 12 

Νοεμβρίου στην τελετή έναρξης και την Κυριακή 

13 Νοεμβρίου στον Μαραθώνιο δρόμο. Είχαμε 

μάλιστα την ευκαιρία να δουλέψουμε σε διαφορε-

τικά πόστα. Άλλοι από εμάς βοήθησαν στην τελε-

τή έναρξης, άλλοι στη λαμπαδηδρομία, άλλοι στην 

εκκίνηση και άλλοι στο 5ο χ.λ.μ στον εφοδιασμό 

των αθλητών με νερό.   
  Τι άφησε στην καρδιά μας αυτή η συμμετοχή; 

Γλυκιά προσμονή για τον επόμενο Κλασικό Μα-

ραθώνιο. Τον 30ο ! Σας καλούμε όλους να έρθετε 

μαζί μας. Δε θα το μετανιώσετε! Αντίθετα …Θα 

βιώσετε μία μοναδική εμπειρία. Σας περιμένουμε! 

 
  Άννυ Κέκη, καθηγήτρια Γαλλικών 1ου Γυμνασίου 

Αυλώνα 

12/13-11-2011 ήταν όλα καταπληκτικά! Για 

όσους δεν θυμούνται ήταν ο 29ος Κλασικός Μαραθώ-

νιος Αθήνας … 
Ήταν μια σαγηνευτική εμπειρία. Κανένας άλλος 

από το σχολείο μας δεν είχε ξαναπάει σε παρόμοιο 

γεγονός. Όλοι ήμασταν ενθουσιασμένοι και ανυπόμο-

νοι να φτάσουμε στον Μαραθώνα,  για να αναλάβει ο 

καθένας το πόστο του. Παρότι μερικοί γκρίνιαξαν ότι 

είναι πρωί, οι περισσότεροι είχαν μεγάλα κέφια! 
Φτάσαμε, χωριστήκαμε κι ο καθένας ανέλαβε τα 

καθήκοντά του. Η χαρά ήταν μεγάλη, όπως και τι 

κρύο φυσικά! Κάποιοι στάθηκαν ακίνητοι, σχηματί-

ζοντας ένα διάδρομο προσέλευσης στον Τύμβο του 

Μαραθώνα για την τελετή αφής, κοκαλωμένοι από το 

κρύο αλλά καλωσορίζοντας με το χαμόγελο στα χείλη 

τους θεατές της τελετής. Κάποιοι άλλοι συμμετείχαν 

στη λαμπαδηδρομία των 5χ.λ.μ. από τον Τύμβο του 

Μαραθώνα μέχρι το στάδιο όπου άναψε με τη φλόγα 

ο βωμός. 
Όταν όλα τελείωσαν, ανυπομονούσαμε να γυρίσο-

υμε σπίτια μας! Ζεστό φαγητό, θέρμανση, ξεκούραση, 

τα νέα στους γονείς και γενικότερα χαλάρωση… χι-

χι…!! 

....13-11-2011… 

Η κούραση και νύστα ήταν μεγαλύτερη από ποτέ. 

Οι περισσότεροι είχαμε ξυπνήσει από το χάραμα… 

(Ναι! Ναι! Σοβαρολογώ…). Ήμασταν πιο πολλά παι-

διά και οι περισσότεροι με τις παρέες τους, oπότε τα 

γέλια από την προηγούμενη μέρα  ήταν  περισσότερα  

αλλά  και τι νύστα!  
Δεν μας ένοιαζε όμως. Όλοι πήγαμε ξανά στα και-

νούρια μας πόστα. Αρχίσαμε να δουλεύουμε ώστε να 

εξυπηρετηθούν περίπου 11.00 άτομα. Ο καθένας με 

τον τρόπο του. Άλλος μοιράζοντας αντιανεμικά και 

άλλος δίνοντας νερό στους αθλητές! Όταν ήρθε η 

ώρα της εκκίνησης, το θέαμα ήταν πραγματικά συγκι-

νητικό. Πραγματικά, εκείνο το Σαββατοκύριακο θα 

μείνει αξέχαστο στις ζωές όλων μας. Φυσικά με ξε-

χωριστό τρόπο για το κάθε παιδί. 

….Αλλά πάντα χαραγμένο στις μνήμες μας. 

 

Αθηνά Νάνου, μαθήτρια Α΄ Λυκείου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
                                                                                                             Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2011 
Αγαπητοί φίλοι, 
Ζούμε σ΄ έναν κόσμο που ψάχνει παγκόσμια ιδανικά και έχει ξεκινήσει ένας διάλογος πολιτισ-
μών που προσπαθεί να εξηγήσει τον κόσμο όπως αυτός διαμορφώνεται σήμερα. Δεν είναι τυχα-
ίο ότι 2.500 χρόνια μετά τη μάχη στο Μαραθώνα, οι αξίες που γέννησε η αθηναϊκή δημοκρατία, 
οι αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ισότητας του ατόμου επιστρέφουν ξανά ως οι 
μόνες που μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος. Διότι ακόμη και οι προκ-
λήσεις που μοιάζουν βαθιά τεχνοκρατικές δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, αν 
οι αρχές που θα διέπουν τις όποιες λύσεις δεν είναι βαθιά ανθρωποκεντρικές. 
Πρεσβευτές αυτών των αξιών είναι οι σύγχρονοι Μαραθωνοδρόμοι, που λαμβάνουν μέρος στο-
υς Αγώνες που διοργανώνονται σε διάφορες πόλεις του κόσμου. Μόνο στην Ελλάδα όμως μπο-
ρεί κανείς να ζήσει την αυθεντική μαραθώνια διαδρομή. Μια διαδρομή που ξεκινάει λίγο πριν 
από τον Τύμβο του Μαραθώνα και ολοκληρώνεται στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, δύο χώρους παγ-
κόσμιας συλλογικής μνήμης. Γι΄ αυτό ακριβώς ο Κλασικός Μαραθώνιος των Αθηνών είναι μονα-
δική εμπειρία. Όχι μόνο για κάθε δρομέα που καλείται να υπερβεί τον εαυτό του, αλλά και για 
όλους εμάς που καλούμαστε να παρακολουθήσουμε αυτόν τον ωραίο αγώνα και να αναλογιστο-
ύμε την πολλαπλότητα και επικαιρότητα του μηνύματός του. 
Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για την εθελοντική προσφορά σας στη διοργάνωση του Κλα-
σικού Μαραθωνίου της Αθήνας και για το ζεστό καλωσόρισμά σας στον Τύμβο του Μαραθώνα. 

Θερμά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας. 
Με πολύ φιλικούς χαιρετισμούς 

 
Παύλος Γερουλάνος 

Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ από τον ΣΕΓΑΣ 
Προς Σύλλογο Εκπαιδευτικών 1

ου
 Γυμνασίου 

Αυλώνα  
Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, 
  θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους εκ-
παιδευτικούς και τους μαθητές  του σχολείου 
σας  για την εθελοντική τους συμμετοχή στον 
Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών που πραγματο-
ποιήθηκε την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2001. 
 Η μοναδική ατμόσφαιρα που κατάφεραν να 
δημιουργήσουν οι εθελοντές του σχολείου σας 
με τη διάθεση  και τον ενθουσιασμό τους τόσο 
στην τελετή έναρξης όσο  και στις  θέσεις Εκκί-
νησης του Μαραθωνίου  αλλά και στον σταθμό 
τροφοδοσίας των 5 χλμ., μας επιβεβαιώνουν τη 
δύναμη της ανθρώπινης θέλησης  για προσφο-
ρά. 
 Η συνδρομή σας ήταν αληθινά πολύτιμη στην 
επιτυχία της φετινής διοργάνωσης. 
 Ευελπιστούμε στη συνέχιση της συνεργασίας 
μας και σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το νέο 
έτος.  
                        Με εκτίμηση  
Ο Πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας  
            

Βασίλης Σεβαστής         Παναγιώτης  Δημάκος  
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- Πότε αρχίσατε να  ασχολείστε με το τρέξιμο; 
Άρχισα να ασχολούμαι με το τρέξιμο όταν ήμουν στην ηλικία σας, 14-15 χρονών και λίγο μεγαλύτερος. 

Τότε τα αγόρια δεν είχαμε άλλο τρόπο διασκέδασης. Τα πρώτα μου χρόνια έτρεξα σε πολλούς περιφερει-

ακούς αγώνες. Οι κυριότεροι ήταν στην Καρδίτσα στους Πανθεσσαλικούς όπου ήρθα έκτος, στην Καβά-

λα όπου ήρθα πέμπτος και στο Χαλάνδρι όπου ήρθα τρίτος. Ο  πρώτος Μαραθώνιος που πήρα μέρος ήταν 

στις 18 Οκτωβρίου του 1974. Τότε όμως δεν ήμουν αρκετά προετοιμασμένος, δεν ήξερα και πολλά πράγ-

ματα, ήμουν μόνο 24 χρονών. Δεν είχα κάποιον προπονητή, ό,τι έμαθα το έμαθα μόνος μου, δηλαδή 

ήμουν αυτοδίδακτος. Από τότε μέχρι τώρα παίρνω μέρος κάθε χρόνο στο Μαραθώνιο με μικρά μόνο δια-

λείμματα και πολλές διακρίσεις. Πέρυσι, για παράδειγμα, τερμάτισα 6ος  στην παγκόσμια κατάταξη στην 

κατηγορία μου και 3ος   ανάμεσα στους Έλληνες στην κατηγορία μου. Φέτος ήρθα 3ος στην παγκόσμια κα-

τάταξη και 1ος στην κατηγορία με τους Έλληνες.  

- Τι εννοείτε με την λέξη κατηγορία; 

Σε πολλά αθλήματα υπάρχουν κατηγορίες με βάση τα κιλά, την ηλικία κλπ.  

- Συμμετέχετε και σε άλλες αθλητικές διοργανώσεις; 
Βεβαίως. Χθες συμμετείχα σε αγώνα 20χιλ. στον Άγιο Κοσμά όπου τερμάτισα πρώτος, παίρνοντας το 

εκατοστό μου μετάλλιο. Το τελευταίο εξάμηνο πήρα μέρος και σε πολλές άλλες διοργανώσεις, όπως στο 

γύρο του Υμηττού όπου ήρθα πάλι πρώτος, στους αγώνες της Βοιωτίας πρώτος, στη Χαλκίδα δεύτερος, 

στη Θήβα πάλι πρώτος. 

- Υπάρχει συμμετοχή σε αυτούς τους αγώνες.  
Ναι. Χθες μάλιστα στον Άγιο Κοσμά συνέβη κάτι απίστευτο. Σπάσαμε το ρεκόρ συμμετοχής. Συμμετεί-

χαν πάνω από 1600 άτομα, Έλληνες και ξένοι. Οι διοργανωτές χθες δεν προλαβαίνανε να εντάσσουν στη 

λίστα τους άτομα που ήθελαν να συμμετάσχουν στον αγώνα.  
- Φέτος έκανε κρύο τη μέρα του Μαραθώνιου και ψιλόβρεχε. Πόσο δύσκολος μπορεί να είναι ένας Μαρα-

θώνιος όταν έχει κακοκαιρία; 
Και όμως φέτος ο καιρός δεν ήταν πολύ άσχημος για εμάς. Υπήρξαν χρονιές που τρέξαμε κάτω από πολύ 

χειρότερες καιρικές συνθήκες. Μια χρονιά  οι αθλητές που διακρίνονταν την πάτησαν άσχημα… Γιατί; 

Γιατί έβλεπα παιδιά 21-22 χρονών, που έτρεμαν από το κρύο. Για να τα πας καλά όμως, πρέπει να έχεις 

ζεσταθεί, όπως μια μηχανή αυτοκινήτου έτσι και το σώμα μας! Εγώ φορούσα γάντια, αλλά κρύωνα και το 

σώμα μας για να λειτουργήσει σωστά, πρέπει να είναι ζεστό, γιατί, αν δεν είναι, τότε δεν θα πάμε καλά 

ούτε εμείς. Εκείνη τη χρονιά είχε και πολύ δυνατό αέρα. Ενώ στην αρχή ήταν ευνοϊκός, μετά μας τα χά-

λασε. Είχε 12 μποφόρ. Ανάλογες καιρικές συνθήκες ήταν και το 1996, αλλά ήταν πιο ζεστός ο καιρός! 

- Από τη συμμετοχή σας όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει κάποιο διασκεδαστικό περιστατικό που θυμόσαστε; 

Έχω να σας διηγηθώ δύο ευτράπελα.Μια χρονιά περιμέναμε στο στάδιο να έρθει ένα πούλμαν για να μας  

Στις 13 Νοεμβρίου 2011 στον 29ο Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας έλαβαν μέρος και δύο αθλητές που 

ζουν στον Αυλώνα, ο κ. Γιώργος Μακροδημήτρης και ο κ. Νικολαΐδης.  
Η ομάδα Εφημερίδας και Βιβλιοθήκης του σχολείου μας είχε την τιμή να φιλοξενήσει τον κ. Μακροδη-

μήτρη που λίγες μέρες πριν διακρίθηκε στον Μαραθώνιο καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στην παγκόσ-

μια κατάταξη και την πρώτη στην κατηγορία με τους Έλληνες. Απάντησε στις ερωτήσεις που του κάναμε 

με πολλή ευγένεια και ενθουσιασμό. Τη συνέντευξη αυτή εμείς την απολαύσαμε. Ελπίζουμε και εσείς…  
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μεταφέρει στο χώρο όπου θα αγωνιζόμασταν, αλλά το πούλμαν δεν ήρθε ποτέ. Είχε κάνει λάθος και δεν 

ήρθε στο σημείο που ήμασταν εμείς. Μείναμε να περιμένουμε μέχρι που ο αγώνας τελείωσε! Οι οργανω-

τές έγιναν έξαλλοι. 
Μία άλλη χρονιά συμμετείχα σε έναν αγώνα 5χλμ. Ήμουν 22 χρονών και στη μέση της διαδρομής ήμουν 

πρώτος. Μπροστά από τον πρώτο δρομέα είναι πάντα ένας τροχονόμος για να μας δείχνει τη διαδρομή. 

Ξαφνικά  χάθηκε ο τροχονόμος. Χάθηκα κι εγώ … 
Μετά από 3 ολόκληρα χρόνια σε έναν άλλο αγώνα συνάντησα ένα συναθλητή μου που είχε πάρει κι αυ-

τός μέρος σε εκείνον τον αγώνα. Και ξέρετε τι μου είπε ότι έγινε τότε; Ο τροχονόμος επίτηδες εξαφανίσ-

τηκε. Ήθελε να βοηθήσει κάποιον άλλο να τερματίσει πρώτος περνώντας εμάς! 

 Δικαιολογημένα λοιπόν είχα και εγώ τις υποψίες μου… τυχαία είχε χαθεί ο τροχονόμος; 

- Τώρα κάνετε προπόνηση καθημερινά; 

Ναι, τρέχω γύρω στα 20 χλμ.  

- Εργάζεστε και κάπου αλλού; 
Το επάγγελμα μου είναι οικοδόμος, αλλά έχω καταφέρει να προγραμματίζω την κάθε μέρα μου έτσι ώστε 

να καταφέρνω να προπονούμαι. 

-Θα γίνουμε αδιάκριτοι αν σας ρωτήσουμε πόσο χρονών είστε; 

Είμαι 61 χρονών. 

 -Πώς είναι δυνατόν να κάνετε 42.195χλμ.; 

Εχθές έτρεξα 10χλμ. και είπα ότι κάνω περίπατο. 

- Απίστευτο μας φαίνεται! Πώς τα καταφέρνετε; 
Το βουνό, το φυσικό έδαφος, οι ανηφόρες βοηθάνε πάρα πολύ… Η αντοχή χτίζεται. Για παράδειγμα, 

χτίζω μια οικοδομή τουβλάκι τουβλάκι και βλέπεις μετά από λίγο, έτοιμο έναν τοίχο. Αν το κάνεις γρή-

γορα, θα δεις ότι μετά από λίγο θα πέσει. Δεν πρέπει να κουράζεις το σώμα σου, αργό και σταθερό τρέξι-

μο! Εξάλλου όπως λέει και ένα σλόγκαν από το ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ: «Το τρέξι-

μο είναι το φάρμακο του αιώνα». Αυτό να το έχετε υπόψη σας παιδιά. Εγώ στην ηλικία μου δεν ξέρω 

γιατρό, ενώ άλλοι παίρνουν καθημερινά φάρμακα. 

-Ποια είναι τα περισσότερα χιλιόμετρα που έχετε τρέξει; 
Στον Μαραθώνιο 42χλμ. Στις προπονήσεις κάνουμε πιο λίγα αλλά αυτό το δεκαπενθήμερο έτρεξα όσο 

από εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα έκανα παραπάνω αν δεν νύχτωνε νωρίς.  

-Καθώς τρέχετε πώς νιώθετε; 
Ξεθολώνει το μυαλό μου, κάνω σκέψεις δημιουργικές. Όταν θέλω να πετύχω ρεκόρ σε χρόνο, αφήνω 

ελεύθερο τον εαυτό μου.  

- Εσείς τι αξία θεωρείτε ότι έχει αυτό; 
Είναι σημαντικό πράγμα ο τερματισμός σε κάθε αγώνα δρόμου, είναι πολύ συγκινητικός! Εγώ σε κάθε 

αγώνα που τερματίζω κλαίω και αναρωτιέμαι γιατί σταμάτησα αφού θέλω να τρέξω ακόμη. Ιδιαίτερα η 

συμμετοχή σε ένα μαραθώνιο έχει ιστορική σημασία και αυτό σε κάνει να νιώθεις ρίγος. Γι΄αυτό πολλοί 

συμμετέχουν και ας μην έχουν καλή επίδοση, δεν έχει μεγάλη σημασία! Οι περισσότεροι συνεχίζουν περ-

πατώντας, αρκεί να φτάσουν στον τερματισμό.  

 

Επιμέλεια: Ειρήνη Κουρτέση Γ1 , Λώρα Τάσση Γ2, Βασίλης Τέγας Α2 
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 Εθελοντισμός είναι η εκούσια και 
χωρίς αμοιβή προσφορά έργου, με 
κοινωφελή τις περισσότερες φορές 
χαρακτήρα. Ο εθελοντισμός είναι 
όρος άρρηκτα συνδεδεμένος με κάθε 
κοινωνία ενεργών πολιτών και όσο 
περνά ο καιρός η παρουσία του στον 
ελλαδικό χώρο γίνεται όλο και εντο-
νότερη, γεγονός ιδιαίτερα ευχάριστο, 
καθώς δηλώνει πρόοδο τόσο της ίδια 
της πολιτείας όσο και των ανθρώ-
πων που την απαρτίζουν. 
Την πρόοδο αυτή θα επισφραγίσει  
απόφαση του Συμβουλίου της Ευρω-
παϊκής Ένωσης σύμφωνα με την ο-
ποία το έτος 2011 ανακηρύχτηκε «Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντικών Δραστηριοτήτων» 
που προωθούν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη. Κύριες επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης είναι η αφύπνιση των πολιτών και η ενθάρρυνσή τους προκειμένου να συμμε-
τέχουν σε εθελοντικές δράσεις. Βέβαια το σημαντικότερο όλων είναι το αποτέλεσμα πο-
υ θα φέρουν οι εθελοντικές αυτές δράσεις σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλά-
δα, δηλαδή η ανιδιοτελής κοινωνική προσφορά και η προσφορά βοήθειας σε όσους την 
έχουν ανάγκη. Αποτέλεσμα των δράσεων που θα υλοποιηθούν κατά το ευρωπαϊκό 
έτος Εθελοντισμού θα είναι να διαδοθεί ο εθελοντισμός περισσότερο στον ελλαδικό χώ-
ρο, να εκτιμηθεί και να αναγνωριστεί περαιτέρω η αξία του, ενώ παράλληλα θα ευαισ-
θητοποιηθούν οι Έλληνες πολίτες. 
Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε πόσο σημαντικός είναι ο εθελοντισμός για την Ελλά-
δα. Μέσω αυτού μπορούν να προληφθούν, αλλά και να αντιμετωπιστούν πολλά προβ-
λήματα μείζονος σημασίας πχ. πυρκαγιές, σεισμοί, φυσικές καταστροφές,  μόλυνση και 

ρύπανση του περιβάλλοντος. Πολ-
λές φορές οι μη κυβερνητικές οργα-
νώσεις που κατά καιρούς έχουν 
στηριχθεί στους εθελοντές προκει-
μένου να ικανοποιήσουν τους κοι-
νωφελείς σκοπούς τους, έχουν δι-
καιωθεί από τη μεγάλη συμμετοχή 
κυρίως νέων ατόμων που σπεύδο-
υν να βοηθήσουν και να δραστηριο-
ποιηθούν. Εθελοντική εργασία, βέ-
βαια, επιτελούν και οργανώσεις 
όπως οι Γιατροί του Κόσμου με α-
κόμη πιο σημαντικούς σκοπούς,  
την  προστασία  και   την       
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διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής, εντός και εκτός συνόρων, καθώς και την παροχή ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης σε όσους αδυνατούν να λάβουν. Παρεμφερές έργο επιτελούν 
και οργανώσεις όπως η Διεθνής Αμνηστία που μάχονται για την υπεράσπιση των ανθρώ-
πινων δικαιωμάτων. Θα ήταν παράλειψη να μη γίνει αναφορά σε υπηρεσίες Κοινωνικής 
Πρόνοιας που αναζητούν συνεχώς εθελοντές για την προσφορά  βοήθειας, όπως και σε 
νοσοκομεία που αναζητούν εθελοντές αιμοδότες και δωρητές οργάνων, για να προστατεύ-
σουν όσες περισσότερες ανθρώπινες ζωές μπορούν . 
Ωστόσο η συμμετοχή μας σε εθελοντικές δραστηριότητες μάς βελτιώνει και σαν ανθρώπο-
υς, καθώς ο εθελοντισμός χαρακτηρίζεται από διάθεση προσφοράς προς τον συνάνθρωπο 
χωρίς ανταλλάγματα και ενισχύει τον αλτρουισμό και το πνεύμα αλληλεγγύης.Ο εθελοντής 
έχει ανεπτυγμένο το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, γεγονός που δηλώνεται έμπρακτα μέσω 
του ενδιαφέροντος που δείχνει για τους συνανθρώπους του. Επιπλέον, μέσω του εθελον-
τισμού καλλιεργείται ένα πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας, καθώς λόγω της ομαδικής 
δουλειάς και της ενδοομαδικής συνεννόησης επιτυγχάνονται τεράστιοι στόχοι, που ικανο-
ποιούν κοινωνικές, ακόμη και ζωτικές ανάγκες. Συνεπώς το «εγώ» καταργείται και μαζί του 
παίρνει κάθε αλαζονικό και υπεροπτικό χαρακτηριστικό του ατόμου βάζοντας στη θέση του 
το «εμείς» και όλα όσα αυτό συνεπάγεται. Εξάλλου εθελοντής γίνεται ο άνθρωπος που έχει 
συγκροτημένη πολιτική και κοινωνική συνείδηση και θεωρεί τον εαυτό του αναπόσπαστο 
κομμάτι μιας οργανωμένης κοινωνίας, η οποία μόνο μέσω τέτοιων πολιτών μπορεί να δια-
τηρήσει την ενότητά της. 
Μέσα από τον εθελοντισμό ενδυναμώνονται οι κοινωνικοί δεσμοί μεταξύ πολιτών, κάτι που 
είναι ζητούμενο για κάθε κοινωνία. Παράλληλα διαπλάθεται ισχυρή ανθρωπιστική συνείδη-
ση και αυξάνεται η ευαισθησία των ατόμων. Εξαλείφεται ο τυφλός εγωισμός και η ιδιοτέλεια  
και αποκτώνται νέα ενδιαφέροντα και εμπειρίες ζωής.  

Μαρία Σκλιά (Α Λυκείου) 
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Έχουμε αναλογιστεί άραγε  πόση βενζίνη δεν καί-
με και πόσο διοξείδιο του άνθρακα δεν εκλύουμε 
κυκλοφορώντας με ποδήλατο; Προτάσεις υπάρχο-
υν. 

 
Με ποδήλατο στη δουλειά και στο σχολείο; 
VELIB 
  Εδώ και δέκα περίπου χρόνια, οι μεγάλες ευρωπα-
ϊκές πόλεις προωθούν τη χρήση του ποδηλάτου. 
Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες για την προώθηση 
της κυκλοφορίας με ποδήλατο, όπως για παράδειγ-
μα, ποδηλατικές πίστες, ποδηλατόδρομοι στις πό-
λεις, ποδήλατα χωρίς ή με πληρωμή. Μία τέτοια 
πρωτοβουλία είναι η υπηρεσία Velib που υπάρχει 
τα τελευταία χρόνια στο Παρίσι.  
  Velib είναι μια νέα λέξη που έχει αλλάξει την 
καθημερινή ζωή των Γάλλων. Η λέξη Velib είναι 
σύνθετη των λέξεων VELO = Ποδήλατο και 
LΙBERTE = Ελευθερία. Eίναι η ονομασία ενός 
πρωτότυπου περιβαλλοντικού προγράμματος που 
εφαρμόζεται στον δήμο του Παρισιού από τις 24 
Ιουλίου 2007 και αφορά τις μετακινήσεις στη 
γαλλική πρωτεύουσα. Ήταν ιδέα του δημάρχου της 
πόλης στην προσπάθειά του να μειώσει το 
κυκλοφοριακό πρόβλημα και να δώσει μια νέα 
πνοή στο Παρίσι. 
   Σε κάθε γωνία, λοιπόν του Παρισιού μπορείς να 
βρεις ποδήλατα σοκολατί, μικρά, με μοντέρνο ντι-
ζάιν, φτηνά. Bάζεις την ηλεκτρονική κάρτα που 
έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό στη σχισμή 
και το ελευθερώνεις. Χρησιμοποιείς το ποδήλατο 
όσο θέλεις και το αφήνεις σε ένα άλλο από τα 
1.450 σημεία της πόλης. Η πρώτη μισή ώρα είναι 
δωρεάν. Oι περισσότεροι, λοιπόν, το χρησιμοποι-
ούν  για  μικρές διαδρομές,  το  παίρνουν  από  μια  

Παρόμοιο πρόγραμμα υλοποιείται και στη Βαρκε-

λώνη της Ισπανίας. Είναι το πρόγραμμα κοινόχ-

ρηστων ποδηλάτων Bicing που είναι παρόμοιο με 

το πρόγραμμα Velib στο Παρίσι. Όποιος πολίτης 

θέλει, γράφεται μέλος, πληρώνει μια μικρή συνδρο-

μή και μετά έχει πρόσβαση σε χιλιάδες ποδήλατα 

σε διάφορα σημεία της πόλης. 

   Έτσι έχεις όλα τα πλεονεκτήματα της μετακίνη-
σης με ποδήλατο, δηλαδή φτηνή μετακίνηση, 
άσκηση για το σώμα, οικολογική μετακίνηση που 
δε ρυπαίνει το περιβάλλον. Παράλληλα δεν έχεις τα 
μειονεκτήματα της μετακίνησης με ποδήλατο, για 
παράδειγμα, δεν χρειάζεται να ανησυχείς πού θα το 
παρκάρεις, να φοβάσαι μήπως το κλέψουν, να αγο-
ράσεις δικό σου ποδήλατο, να το συντηρείς. 
   Μήπως ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσουμε κι εμε-
ίς τα ποδήλατά μας; 

γωνιά, πετάγονται παρακάτω, το αφήνουν. Δωρεάν.    
Μπορείς όμως και να το κρατήσεις περισσότερο, 
πληρώνοντας ένα μικρό ποσό. Υπάρχουν κάρτες 
ημερήσιες, εβδομαδιαίες και για τους φανατικούς 
ετήσιες. Οι κάτοχοι των καρτών αυτών μπορούν να 
πάρουν ένα ποδήλατο από κάποιο σταθμό, να το 
χρησιμοποιήσουν για τον σκοπό που θέλουν και 
κατόπιν να το επιστρέψουν στον κοντινότερο σταθ-
μό στον οποίο θα βρεθούν.  
  Η υπηρεσία ξεκίνησε με 10.000 ποδήλατα, έγιναν 
αμέσως 20.000, και στη συνέχεια 50.000. Οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να απολαύσουν τη βόλτα τους 
ή να πραγματοποιήσουν τις καθημερινές τους δου-
λειές. Πολλοί τουρίστες το χρησιμοποιούν για την 
περιήγησή τους στην πόλη. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bicing
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Χωρίς βενζίνη, τέλη κυκλοφορίας και σέρβις: 
AUTOLIB 
 Μήπως ήρθε η ώρα να ξεφορτωθούμε το δικό μας 
αυτοκίνητο; Έχουμε αναρωτηθεί από πόσους μπε-
λάδες και έξοδα θα γλιτώναμε;  
Οι Γάλλοι προτείνουν. Ας δούμε μήπως πρέπει να 

τους μιμηθούμε. Κρίση έχουμε … 

Από τον Δεκέμβριο του 2011 κάτοικοι και επισκέπ-
τες του Παρισιού μπορούν να μετακινούνται στους 
δρόμους της πόλης με τα ηλεκτρικά οχήματα του 
προγράμματος Autolib. Οι δημοτικές αρχές της 
γαλλικής πρωτεύουσας θεωρούν πως το πρόγραμμα 
ενοικιάσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων “πλήρωσε για 
όσο οδηγείς” συμβάλλει στον περιορισμό τόσο της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης όσο και της κίνησης στο-
υς δρόμους. 
Πρόκειται για σφαιροειδή ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
που είναι διαθέσιμα σε 1200 σημεία στάθμευσης 
και επαναφόρτισης μέσα στην πόλη. Η ημερήσια 
συνδρομή κοστίζει 10 Ευρώ, η εβδομαδιαία 15 Ευ-
ρώ, ενώ με μια ετήσια συνδρομή της τάξης των 144 
Ευρώ οι χρήστες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα 
μπορούν να τα χρησιμοποιούν για μισή ώρα κάθε 
φορά με αντίτιμο 5 Ευρώ, λίγο παραπάνω από την 
τιμή δύο εισιτηρίων του Μετρό. 
Το Autolib βασίζεται στην επιτυχημένη εμπειρία 
ενοικίασης και ανταλλαγής ποδηλάτων Velib και 
όπως λέει ο εμπνευστής του σχεδίου, επιχειρηματί-
ας Βενσάν Μπαλορέ στόχος είναι να «πείσουν το 
κοινό να μετατοπιστεί από την ιδέα της ιδιοκτησίας 
σε εκείνη της χρήσης του αυτοκινήτου». 
Σύμφωνα με έρευνα της  Chronos  TNS   Sofres το 

υψηλό   κόστος  ασφάλισης  και   στάθμευσης  έχει 
αναγκάσει το 25% των Γάλλων να εγκαταλείψουν 
ή να περιορίσουν δραστικά τη χρήση των αυτοκι-
νήτων τους. 
Το ηλεκτρικό τετραθέσιο Bluecar σχεδίασε και κα-
τασκεύασε για λογαριασμό του Μπαλορέ η γνωστή 
ιταλική φίρμα Pininfarina. Το όχημα  έχει αυτονο-
μία 250 χιλιομέτρων με το χρόνο πλήρους επανα-
φόρτισης να υπολογίζεται σε τέσσερις ώρες. Αρχι-
κά κυκλοφορόρησαν 250 ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά 
οχήματα και μέχρι τον Ιούνιο του 2012 ο αριθμός 
τους θα αυξηθεί σε 2000. 
Αντίστοιχα προγράμματα εφαρμόζονται και σε 
άλλες γαλλικές πόλεις, όπως η Λυών, αλλά και σε 
άλλες χώρες, όπως Βέλγιο, Γερμανία και Ελβετία. 
 
Τζένη Μακροδημήτρη Α2, Χρίστος Πετσόπουλος Α2 
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Τίποτε δεν πάει χαμένο στον καιρό 
της κρίσης … αλλιώς… 

αλλάζω με  ΚΡΙΣΗ και όχι για την 
                        κρίση                                          
 Για άλλη μία φορά φέτος στην περιβαλλοντική ομά-

δα του σχολείου μας γράφτηκαν πάρα πολλοί μαθη-

τές (πάνω από τα δύο τρίτα του σχολείου!) Για να 

μπορέσουμε, λοιπόν, να συντονίσουμε τη δράση μας, 

χωριστήκαμε σε υποομάδες, που δούλεψαν με υπεύ-

θυνες καθηγήτριες την κ. Λίζα Καρακασίδου και την 

κ. Ντόρα Αγάθου. Οι υποομάδες που δημιουργήθη-

καν ήταν οι εξής: 

Α. Ανακύκλωσης 

Β. Εξοικονόμησης Ενέργειας 

Γ. Κομποστοποίησης 

Δ. Επαναχρησιμοποίησης –  Κατασκευών 

 
Οι στόχοι του φετινού προγράμματος περιβαλλοντι-

κής εκπαίδευσης ήταν: 
Να μειώσουμε την υπερκατανάλωση αγαθών και 

ενέργειας, ώστε να μην επιβαρύνουμε το πε-

ριβάλλον, αλλά και να μειώσουμε τη σπατά-

λη χρημάτων. 
Να μάθουμε να εκτιμάμε και να χρησιμοποιούμε 

σωστά τους φυσικούς πόρους. 
Να συνειδητοποιήσουμε ότι η υπερκατανάλωση 

αυξάνει και τον όγκο των σκουπιδιών. 
Να γνωρίσουμε εναλλακτικούς τρόπους παραγω-

γής ενέργειας και τα πλεονεκτήματά τους. 

Να ενημερωθούμε, δηλαδή, για την αιολική 

ενέργεια (αέρας), την υδροηλεκτρική (νερό), 

την ηλιακή (ήλιος), τη γεωθερμία 

(θερμοκρασία σταθερή του εσωτερικού της 

γης) και την καύση απορριμμάτων. 
Να μειώσουμε τον όγκο των παραγόμενων αγα-

θών με τρόπους, όπως είναι η επαναχρησιμο-

ποίηση, η κομποστοποίηση, η ανακύκλωση. 
Να καταναλώνουμε πιο πολλά εγχώρια προϊόντα. 

Κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο για οικονομικούς 

λόγους, καθώς δημιουργούνται θέσεις εργα-

σίας, αλλά και επειδή μειώνεται η περιβαλ-

λοντική επιβάρυνση, για παράδειγμα με τον 

περιορισμό των μεταφορών. 
Να μάθουμε τεχνικές να χρησιμοποιούμε τα χέρι-

α, το σώμα και το μυαλό μας, σκάβοντας, 

κλαδεύοντας, φυτεύοντας, ράβοντας, κόβον-

τας, κεντώντας, κολλώντας … 
 

Να ομορφύνουμε το σχολείο καθαρίζοντας, 

πρασινίζοντας, διακοσμώντας το. 
Να συνεργαζόμαστε, να βοηθάμε ο ένας τον 

άλλο, να παίζουμε, να χαιρόμαστε, να πη-

γαίνουμε εκδρομές, να μαθαίνουμε, να πει-

ραματιζόμαστε! 
Οι δράσεις μας - πάμπολλες για μία ακόμη χρονιά – 

ήταν οι εξής: 

Αξιοποίηση  οικολογικού  επιτραπέζιου  παιχνι-

διού  
 Γνωρίσαμε και αξιοποιήσαμε ένα οικολογικό επιτ-

ραπέζιο παιχνίδι δικής μας έμπνευσης και κατασκε-

υής! Μαθητές της ομάδας επικοινωνίας και προβο-

λής συνέστησαν το επιτραπέζιο στους συμμαθητές 

μας και βοήθησαν μαθητές τμημάτων να παίξουν 

το «οικολογικό χωριό» σε κενά τους. 

Έρευνα βιβλιογραφική και διαδικτυακή   
 Μελετήσαμε σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση, 

την ανακύκλωση, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη 

μείωση κατανάλωσης και την κομποστοποίηση, 

που ήταν εξάλλου τα αντικείμενα ενασχόλησης της 

κάθε υποομάδας. 

Ταχτικός καθαρισμός της αυλής 
 Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την αυλή του σχο-

λείου μας καθαρή, οργανώνοντας τακτικά τον κα-

θαρισμό της. Επίσης, εφαρμόσαμε πρόγραμμα ανα-

κύκλωσης χαρτιού, αλουμινίου, γυαλιού και μπατα-

ριών με ορισμό υπεύθυνων για κάθε τμήμα. 
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Εθελοντική δράση στον τόπο μας 
 Κάναμε για άλλη μία φορά αισθητή την παρουσία 

μας στην τοπική κοινωνία συμμετέχοντας στη 

δραστηριότητα καθαρισμού του επαρχιακού δρό-

μου Αυλώνα – Μαλακάσας που πραγματοποιήθηκε 

την Κυριακή 29 Ιανουαρίου με πρωτοβουλία του 

Συλλόγου Οικιστικής και Περιβαλλοντικής Ανάπ-

τυξης Αυλώνα. Για τη βοήθεια που προσφέραμε, 

μάλιστα επιβραβευτήκαμε από το Σύλλογο με τη 

δωρεά στο σχολείο είκοσι βιβλίων για τη δανειστι-

κή μας βιβλιοθήκη 

Ανάληψη πρωτοβουλιών για την εξοικονόμηση 

ενέργειας 
 Με σύνθημα το «Σβήνω τα φώτα όταν δεν τα χρει-

άζομαι», προσπαθήσαμε να ευαισθητοποιήσουμε 

τους συμμαθητές μας θυμίζοντάς τους ότι πρέπει 

να σβήνουν τα φώτα των αιθουσών όταν δεν είναι 

απαραίτητα. 

Δημιουργία φυτωρίων 
 Επιχειρήσαμε να ομορφύνουμε το χώρο μας, αλλά 

και να μάθουμε να καλλιεργούμε και να φροντίζου-

με τη γη μας δημιουργώντας φυτώριο με αρωματι-

κά φυτά και φυτώριο με κηπευτικά. Ακόμη, μια και 

Τίποτε δεν πάει χαμένο… αξιοποιήσαμε πεταμένα 

λάστιχα αυτοκινήτων και τα μετατρέψαμε σε γλάσ-

τρες δημιουργώντας ανθόκηπο! 

Εφαρμογή προγράμματος κομποστοποίησης 
 Προκειμένου να προωθήσουμε την ιδέα της κομ-

ποστοποίησης, ξεκινήσαμε με την ενημέρωση των 

συμμαθητών μας, στη συνέχεια προσδιορίσαμε μία  

σταθερή   μέρα   τροφοδοσίας   του   κομπόστ   και  
ορίσαμε υπεύθυνους μαθητές για τη συντήρηση του 

κομπόστ. Φέτος είχαμε και τη χαρά να δούμε και 

τα αποτελέσματα των κόπων μας, μια και χρησιμο-

ποιήσαμε το λίπασμα από το κομπόστ στα φυτώρια 

που δημιουργήσαμε! 

Λιομάζεμα 
 Για πρώτη φορά στο σχολείο μας αποφασίσαμε να 

μαζέψουμε τις ελιές στην αυλή μας. Στο λιομάζε-

μα, που οργανώθηκε και με τη βοήθεια του Συλλό-

γου Γονέων και Κηδεμόνων, συμμετείχαν μαθητές,  

 

 
  

καθηγητές, γονείς. Καταφέραμε να μαζέψουμε 140 

κιλά ελιές και να βγάλουμε 3 τενεκέδες λάδι!!! Η 

ομάδα κατασκευών του σχολείου μας συσκεύασε 

και διέθεσε το λάδι μας στο Χριστουγεννιάτικο ba-

zaar. Επίσης διαθέσαμε ελαιόλαδο σε οικογένειες 

που είχαν ανάγκη. 

Εφαρμογή προγράμματος επαναχρησιμοποίησης 

«Τίποτε δεν πάει χαμένο!» 
 Οι μαθητές της ομάδας κατασκευών δημιουργήσα-

με κοσμήματα, διακοσμητικά αντικείμενα, βαζάκια, 

λαμπάδες και άλλα, που τα διαθέσαμε σε συμβολι-

κές τιμές. 
Στη γιορτή των Χριστουγέννων οργανώσαμε το κα-

θιερωμένο μας τριήμερο bazaar με ξαναχρησιμοποι-

ημένα ρούχα, παπούτσια, βιβλία, CDs και παιχνίδια, 

ενώ στην εκδήλωση για τον Οδυσσέα Ελύτη στολί-

σαμε το θέατρο με τους ήλιους που κατασκευάσαμε. 

Αξιοποιώντας πεταμένες παλέτες κατασκευάσαμε, 

επίσης, τραπεζοκαθίσματα για την αυλή του σχολεί-

ου. 

Μονοήμερη εκδρομή στην Πάρνηθα  
 Επισκεφτήκαμε το καταφύγιο Μπάφι στην Πάρνη-

θα, όπου ενημερωθήκαμε από το Φορέα διαχείρισης 

της Πάρνηθας. 

Διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο Πε-

ριβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου Αρκαδίας 

και διαμονή στο δασικό χωριό Δολιανών 
 Ο στόχος της εκπαιδευτικής αυτής εκδρομής ήταν 

η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε περιβαλλοντικά 

θέματα και ειδικότερα η επαφή και η γνωριμία τους 

με το δάσος, η συνειδητοποίηση της αξίας του δά-

σους και των ποταμών, καθώς και της ανάγκης για 

την προστασία τους 
  Η εκδρομή συνδύαζε μάθηση και ψυχαγωγία. Παί-

ξαμε παιχνίδια με τους εκπαιδευτικούς του Κέντρου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ενημερωθήκαμε για 

το δάσος του Πάρνωνα, τη χλωρίδα και πανίδα της 

περιοχής, τα ενδημικά φυτά. Κάναμε ομαδικές ερ-

γασίες σχετικές με περιβαλλοντικά θέματα.  Επισ-

κεφτήκαμε τον ποταμό Τάνο, όπου κάναμε δραστη-

ριότητες, όπως ο προσδιορισμός PH. Κάναμε υπέ-

ροχες βόλτες στην παραλία του Άστρους και το Να-

ύπλιο και φυσικά φάγαμε και διασκεδάσαμε! 
  

Από την Περιβαλλοντική Ομάδα 



Φέτος στο σχολείο μας μια ομάδα μαθητών με υπεύθυνες την κ. Λ.Καρακασίδου και Γ Κοτσίκου  ασχολή-

θηκε με τα πετρογέφυρα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Γέφυρες χτίζουμε, φράγματα γκρεμίζουμε». 

Οι στόχοι του περιβαλλοντικού αυτού προγράμματος ήταν: 

Να δούμε ποιες ανάγκες του ανθρώπου τον οδήγησαν να κατασκευάσει γέφυρες. 

Να μάθουμε τις τεχνικές και τα υλικά που χρησιμοποιούσαν και να τα συγκρίνουμε με τα σύγχρονα. 

Να μελετήσουμε διάφορα πετρογέφυρα της Ελλάδας. 

Να δούμε σε τι κατάσταση είναι και αν συντηρούνται. 
Να ψάξουμε τις ιστορίες, τους μύθους, τα τραγούδια, τις παραδόσεις που συνδέονται με τα πετρογέφυ-

ρα. 

Να μελετήσουμε ένα πετρογέφυρο από κοντά 
Αλλά και να επικοινωνήσουμε, να συνεργαστούμε, να ζωγραφίσουμε μαζί, να δείξουμε τι μπορούμε να 

κάνουμε όλοι μαζί. 

 «Διαβάζω, μελετώ, παρατηρώ, συγκρίνω, συμπεραίνω» 
Ξεκινήσαμε με βιβλιογραφική και διαδικτυακή έρευνα. Μελετήσαμε την εξέλιξη των γεφυριών από την 

αρχαιότητα μέχρι σήμερα, κάνοντας μια ιστορική διαδρομή. Μάθαμε για τους τρόπους κατασκευής και τα 

διάφορα είδη γεφυριών. Συζητήσαμε για τη σημασία τους στην επικοινωνία, το εμπόριο, τον πολιτισμό. 

Εξετάσαμε τα χαρακτηριστικά τους σε διαφορετικές περιοχές, για παράδειγμα γεφύρια Ηπείρου, Μακεδο-

νίας, Θράκης, Πελοποννήσου. 

«Το πετρογέφυρό μου» 
Κάθε μαθητής διάλεξε μία περιοχή της Ελλάδας. Κατέγραψε τα πετρογέφυρα και στη συνέχεια διάλεξε ένα 

- δυο και τα μελέτησε. Βρήκε φωτογραφίες, ανακάλυψε ποιοι τα έκτισαν, για ποιους και πότε, συγκέντρω-

σε τους μύθους, τους θρύλους, τα τραγούδια τους. Όταν τα παιδιά ολοκλήρωσαν την έρευνά τους, την πα-

ρουσίασαν στην ομάδα με κείμενο και παρουσίαση power point. 

«Ξέρω τα χέρια που το χτίσαν» 
Ψάξαμε και ερευνήσαμε για μια σειρά από ερωτήματα. Ποιοι ήταν αυτοί οι θαυμαστοί χτίστες; Ποια ήταν 

τα πιο διάσημα μαστοροχώρια της εποχής; Ποια εποχή χτίστηκαν τα περισσότερα γεφύρια; Πώς ζούσαν οι 

μαστὀροι; Ποιες, δηλαδή, ήταν οι συνθήκες εργασίας, η αμοιβή τους, πόσο ήταν καταξιωμένοι στην κοινω-

νία; Ποιες ήταν οι ειδικότητές τους; Ποια ήταν η γλώσσα τους; Γνωρίζετε ότι μιλούσαν κουδαρίτικα, μια 

μυστική γλώσσα; 

«Τα χείλη που το τραγουδήσαν» 
Αναρωτηθήκαμε: Πώς ένιωθαν οι άνθρωποι για τα στοιχεία της φύσης και για τα έργα τα δικά τους; Πώς 

τα τραγουδούσαν; Πώς τα χόρευαν; Πώς τα εξυμνούσαν; Πώς τα κάναν παραμύθια; Διαβάσαμε μύθους, 

θρύλους, παραδόσεις, παραμύθια, κοινά σε βορρά και νότο, σ’ ανατολή και δύση… Γυναίκες που θυσιά-

ζονταν για να στεριώσει το γιοφύρι … κατάρες και ευχές …  θρήνοι και γέλια νεράιδων … Της Άρτας το 

γεφύρι, αλλά και το ποντιακό Της Τρίχας το γεφύρι… 

«Τα μαστορόπουλα» 
Μετά από τόση εμπειρία … γίναμε κι εμείς μαστορόπουλα. Χτίσαμε κι εμείς το γεφύρι μας! Κατασκευά-

σαμε, δηλαδή, μία προσομοίωση πέτρινου γεφυριού και μάλιστα … χωρίς να θυσιάσουμε τη γυναίκα του 

πρωτομάστορα!!! 

«Τα γεφύρια χορταριάζουν 

άμοιρη ψυχή μην ξεγελαστείς» 
Και σήμερα; Κουβεντιάσαμε πώς είναι σήμερα αυτά τα αριστουργήματα. Χρησιμοποιούνται; Πώς; Συντη-

ρούνται; Καταργήθηκαν Γκρεμίστηκαν; 
Συζητήσαμε για την αξία και τη σημασία που έχουν τα πετρογέφυρα σήμερα σαν πολιτιστική κληρονομιά, 

σαν ζωντανή ιστορία, σαν λαογραφία. 

Από την Περιβαλλοντική Ομάδα 

 

«Στα ψηλά τα πα
ραθύρια  

δυο ματόφρυδα
 γιοφύρια…» 
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Για μια ακόμη χρονιά ασχοληθήκαμε με θέματα διαφορετικότητας και αποδοχής στο 

πλαίσιο προγράμματος που συντόνιζε η κ. Λίζα Καρακασίδου και είχε στόχους:  
Να γνωρίσουμε την κουλτούρα, τις απόψεις, τον πολιτισμό των συμμαθητών μας 

που έρχονται από άλλες πατρίδες 

Να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο και τα προβλήματα των ανθρώπων με διαφο-

ρετικές δυσκολίες (ΑΜΕΑ) 
Να γνωρίσουμε και να συνειδητοποιήσουμε τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικα-

ιώματα των παιδιών 

Αλλά και… 

Να ενισχύσουμε την αυτοεκτίμηση μας 
Να στηρίξουμε και να προστατέψουμε συμμαθητές μας που έχουν υποστεί διακρίσεις – εκφοβισμό – περιθωριοπο-

ίηση  

Να ευαισθητοποιήσουμε τους συμμαθητές, τους γονείς, τους δασκάλους μας σε ζητήματα ρατσισμού και διακρίσε-

ων 

Να αναπτύξουμε αλληλεγγύη, ομαδικότητα και υπευθυνότητα  

Να ομορφύνουμε τον ελεύθερο χρόνο μας με δημιουργικό τρόπο. 
Ποιος είμαι; Ποιος είσαι; Στόχος μας ήταν να γνωριστούμε με τον εαυτό μας και με τους άλλους, πράγμα που επιδιώ-

ξαμε μέσα από παιχνίδια γνωριμίας, χαλάρωσης, αποδοχής και μέσα από δραστηριότητες αυτογνωσίας (τι μ’αρέσει 

στον εαυτό μου και τι όχι ) 
 Επείγον! Αλληλεγγύη! Αφού παρακολουθήσαμε βίντεο με θέμα την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό, συζητήσαμε για 

την οικονομική κρίση, τη φτώχεια αλλά και την ανάγκη να δείξουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας. Διοργανώσαμε, 

λοιπόν, έρανο τροφίμων για να στηρίξουμε την πρωτοβουλία των Γιατρών του Κόσμου.  
Σε έχω ανάγκη Παρακολουθήσαμε το βίντεο «Ο μικρός πρίγκιπας» και συζητήσαμε για τη δημιουργία σχέσης, την 

αλληλεξάρτηση, την έκφραση συναισθημάτων και τη φιλία.  

Θέλω να σε γνωρίσω καλύτερα Με αφετηρία ένα παιχνίδι με φωτογραφικό κουίζ και ζωγραφική, συζητήσαμε για την 

οικογένειά μας, την καταγωγή, το θρήσκευμα και τις ιδιαιτερότητές μας. 

Θα ταξιδέψουμε μαζί… σε τούτη τη ζωή 

Επιχειρήσαμε ένα φανταστικό νοερό ταξίδι, κατά το οποίο προσδιορίσαμε τα εφόδιά μας, (ικανότητες, κλίσεις, αξίες, 

προτεραιότητες), τα εμπόδια που συναντάμε (δυσκολίες- αναποδιές- λάθη- ατυχίες- ασχολίες…), τα όνειρα, τις προσ-

δοκίες μας, τους στόχους μας. 

Πάμε για αλλού! 

Αφού πληροφορηθήκαμε για το έργο της οργάνωσης ACTIONAID, επισκεφτήκαμε το εκπαιδευτικό κέντρο της AC-

TIONAID στην Αθήνα. Εκεί παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα  

«Ένα κόσμος ανάποδα!» και συμμετείχαμε σε βιωματικό εργαστήρια μέσα από το οποίο μεταφερθήκαμε στην κοινότη-

τα Μπάμα στην Κένυα και γνωρίσαμε την ζωή των παιδιών, την εκπαίδευση, τη φτώχεια, την πείνα, αλλά και την αλ-

ληλεγγύη και αισιοδοξία. 

Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον, στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε… Μέσα από ένα εργαστήρι δημιουργικής 

γραφής και δραματοποίησης προσεγγίσαμε προβλήματα στο σύγχρονο σχολείο, όπως: φτώχεια, διακρίσεις, αλλοδαποί 

μαθητές, παιδιά με ειδικές ανάγκες καταλήγοντας στο συμπέρασμα: Υπάρχουν προβλήματα αλλά υπάρχουν και λύσεις.  

ΔΕΝ ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ!  
Μα πού να πάμε; Συμμετείχαμε σε θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα της ομάδας 4frontal. Με παιχνίδια, τραγούδια, συ-

ζητήσεις δουλέψαμε πάνω στα προβλήματα του σύγχρο-

νου κόσμου και τη διάθεσή μας να τα αλλάξουμε όλα. 

Παρακολουθήσαμε την παράσταση Όρνιθες του Αριστο-

φάνη σε διασκευή της Ομάδας4frontal, που επισκέφτηκε 

το σχολείο μας. 
Νεφελοκοκκυγία Συζήτηση και εικαστικές παρεμβάσεις 

για το πώς ονειρευόμαστε το δικό μας κόσμο. Δημιουργή-

σαμε ομαδικό κολλάζ.  
Αυτοί είμαστε. Συζητήσεις, προτάσεις, δοκιμές, δρώμενα 

για την προετοιμασία της τελικής παρουσίασης του προγ-

ράμματος. Ελπίδα, κούραση, άγχος αλλά και δημιουργι-

κότητα, ΧΑΡΑ!  
Ομάδα Διαφορετικότητας 
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Μαθηματικά… Ποτέ δε θα πάψουν να με συναρπάζουν! Ο απόλυτος συνδυασμός της φαντασίας, του συ-

ναισθήματος και της λογικής. Στα μαθηματικά όλα είναι τέλεια, δίχως ψεγάδια και μετριότητες. 

Φέτος οι μαθητές του σχολείου μας έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιστήμη των Μαθηματικών. Συμ-

μετείχαμε στους μαθηματικούς διαγωνισμούς του Θαλή και του Ευκλείδη φέραμε διακρίσεις στο σχολείο 

μας και διευρύναμε το μαθηματικό πνεύμα των μαθητών μας. 

Η προσπάθεια συνεχίστηκε και σε σχολικό επίπεδο. Διοργανώσαμε εξετάσεις προσομοίωσης για τη Β’ και 

τη Γ’ Γυμνασίου με εξαιρετικά αποτελέσματα. 16 μαθητές της Β’ Γυμνασίου αρίστευσαν καθώς και 15 μα-

θητές από τη Γ’ Γυμνασίου. Στη συνέχεια για τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου διοργανώθηκε και δεύτερος 

γύρος διαγωνισμού. Αν και η συμμετοχή των μαθητών δεν ήταν υποχρεωτική, συμμετείχαν όλοι διεκδικώ-

ντας την τελική διάκριση στο εσωτερικό αυτό «πρωτάθλημα» μαθηματικών του σχολείου μας. 

                                          Αγγελική Πανουσοπούλου, μαθηματικός 1ου Γυμνασίου Αυλώνα 

i i   {√{√♥ ♥ math}math}22   

«Θαλής» & «Αρχιμήδης»: Συμμετέχοντας σε 

Μαθηματικούς Διαγωνισμούς 

Φέτος πολλά παιδιά από το σχολείο, μαζί τους κι 

εγώ, πήραμε μέρος στον 72ο Διαγωνισμό της Ελλη-

νικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ). Αυτή η εται-

ρεία ιδρύθηκε το 1918 στην Αθήνα. Η λειτουργία 

της βασίζεται στην εθελοντική προσφορά και μέλη 

της μπορούν να είναι πτυχιούχοι μαθηματικοί. Η 

ΕΜΕ διαθέτει σήμερα 35 τοπικά παραρτήματα κα-

τανεμημένα σε ολόκληρο τον εθνικό χώρο, τα οποία 

αναπτύσσουν τη δική τους δραστηριότητα. Σκοπός 

της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας είναι η προ-

αγωγή και η διάδοση των διαφόρων κλάδων της 

Μαθηματικής Επιστήμης. 

Ιδιαίτερη θέση στις δραστηριότητες της Ελληνικής 

Μαθηματικής Εταιρείας έχουν οι μαθητικοί διαγω-

νισμοί που διοργανώνονται κάθε χρόνο. Συνολικά, 

διοργανώνονται τρεις πανελλήνιοι διαγωνισμοί: Ο 

πρώτος ονομάζεται «Θαλής». Όσοι περάσουν σε 

αυτόν τον διαγωνισμό, περνάνε στο επόμενο στάδιο 

και παίρνουν μέρος στον «Ευκλείδη» Αυτοί που 

προκρίνονται διαγωνίζονται στον «Αρχιμήδη». Στο-

υς διαγωνισμούς λαμβάνουν μέρος μαθητές των δύο 

τελευταίων τάξεων του Γυμνασίου και μαθητές 

όλων των τάξεων του Λυκείου. Από τη διαδικασία, 

επιλέγονται οι εθνικές ομάδες μαθηματικών 

(μικρών για το Γυμνάσιο και μεγάλων για το Λύκει-

ο) οι οποίες εκπροσωπούν την Ελλάδα στις Βαλκα-

νικές και Διεθνείς Μαθηματικές Ολυμπιάδες. 

 Ο διαγωνισμός στον οποίο πήρα μέρος ήταν ο Θα- 

λής στις 19 Νοεμβρίου. Θυμάμαι που μας ρώτησε η 

καθηγήτρια των Μαθηματικών, κυρία Πανουσοπού-

λου, λίγο καιρό πριν αν θα θέλαμε να πάρουμε μέ-

ρος. Στην αρχή ήμασταν όλοι διστακτικοί, αλλά στη 

συνέχεια σκεφτήκαμε ότι άξιζε τον κόπο. Έτσι  από 

το σχολείο μας πήραν μέρος οι εξής μαθητές: Σιντο-

ρέλα Αβντουλάι, Κατερίνα Μακρή, Έφη Μποζιάρη, 

Σερίνα Μπραούσι, Δήμητρα Σαμπάνη, Φανή  Τζεβε-

λέκου και  Βιολέτα  Χριστοφόρου. 

Ήταν μια απρόσμενη και παράξενη εμπειρία. Όταν 

φτάσαμε στο χώρο του διαγωνισμού δεν αγχωθήκα-

με, γιατί δεν πιστεύαμε καν ότι θα προκριθούμε! Το 

να βλέπεις, πάντως, δεκάδες συνομηλίκους σου να 

αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες με εσένα είναι 

ανακουφιστικό. Σκέφτεσαι πως δεν είσαι μόνος σε 

αυτό το ταξίδι.  

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ήμασταν χαλα-

ροί, συγκεντρωμένοι στην προσπάθειά μας να βρού-

με τη λύση της κάθε άσκησης.  Για να σας πω την 

αλήθεια, στην αρχή πίστευα πως μόλις έβλεπα τα 

θέματα, θα έφευγα αμέσως λόγω της μεγάλης δυσ-

κολίας. Αντιθέτως, όμως, με το που τα είδα, σκέφτη-

κα: «Έφη μπορείς. Δεν θα τα παρατήσεις, συγκεν-

τρώσου και θα τα καταφέρεις».  

Μετά από λίγο καιρό, κατά τη διάρκεια του διαλείμ-

ματος, η κυρία Πανουσοπούλου μου είπε ότι πέρασα 

στο επόμενο επίπεδο, στον «Ευκλείδη». Να πω ότι 

το πίστεψα αμέσως;  ΟΧΙ, φυσικά. Όταν, πάντως, 

πείστηκα, ένιωσα ανάμεικτα συναισθήματα. Αυτά 

που με κυρίεψαν, όμως, ήταν η χαρά, η περηφάνια, 

καθώς και το ότι έδειξα την αξία μου. 
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                                                  Και του χρόνου θα είμαστε εκεί!!! 

19.11.2011: Πωωωω! Πρωινό ξύπνημα πάλι! Ας είναι καλά η κυρία Πανουσοπούλου που μας είπε για τον  

μαθηματικό διαγωνισμό τον .... αχ πώς τον λένε να δεις; Όχι Γιάννη, ούτε Νίκο. Μήπως Κώστα; Από Θ 

άρχιζε.  

Θ, θ, θ, Θαλής! Τον θυμήθηκα τον άτιμο! Άντε να δούμε πώς θα πάμε... 

(Μετά από μερικές ώρες …) 

    Ανοίγουμε τα θέματα. Τα κοιτάμε, τα ξανακοιτάμε. Μας κοιτούσαν και αυτά δε λέω! Εγώ όμως,  

δεν έκανα καμία κίνηση! Τέλος πάντων παίρνω το στυλό και ξεκινώ. 1ο θέμα, καλό. Το λύνω. 2ο θέμα  

και αυτό καλό. Το λύνω. 3ο θέμα, το μισώ και λύνω το μισό! 4ο θέμα. Καλέ, τι είν’ τούτο; Ο Χριστός  

και οι δώδεκα κολλητοί του!!! Το κοιτούσα, το ξανακοιτούσα. Και όμως, ήξερα πως η λύση  ήταν 

κάπου εκεί. Τώρα σε ποιανού το γραπτό δεν ξέρω! Το πάλεψα λίγο. Έκανα κάτι σημειωσούλες. Βέβαια  

τι σημειωσούλες, δεν μπορώ να σας πω! Χιχιχι! Δεν άντεχα να το βλέπω. Έτσι κενό; Άδειο; Ε λοιπόν  

το αποφάσισα. Πήρα μια βαθιά ανάσα. Παίρνω το στυλό στα χέρια μου και.... Κλείνω το τετράδιο  

όπως είναι! Ε δεν αντεχόταν άλλο ρε παιδιά! 

Βγαίνω από την αίθουσα και με συναντά ο κύριος Γιατράς, ο παλιός μας μαθηματικός. 

- Παιδί μου πώς πήγε; Και απαντώ απαθέστατα: 

-Με τα πόδια κύριε! 

-Α, κατάλαβα. 

Επιτέλους έξω! Αέρας! Καλή εμπειρία, δε λέω. Και του χρόνου η ίδια τρελοπαρέα θα πάμε.  

Αλλά θα είμαστε Λύκειο!!! 

                                                                                               Δήμητρα Σαμπάνη, Γ 2 

Ενδοσχολικό τουρνουά στα Μαθηματικά 

Προκριθέντες Α’ Κύκλου από την Γ’ Γυμνασίου 

Αβντουλάι Σιντορέλα, Βελέντζα Ελισσάβετ, Κουρτέση Ειρήνη, Κουτσογιάννη Χριστίνα, Λέκκας Πάνος, 

Μακρή Κατερίνα, Μανθόπουλος Χρήστος, Μητράκη – Κωνσταντίνου Ματίνα, Μποζιάρη Έφη, Μπραούσι 

Σερίνα, Νάνος Νίκος, Παρασκευόπουλος Αποστόλης, Σαμπάνη Δήμητρα, Σταμούλη Χριστίνα, Χριστοφό-

ρου Βιολέτα 

Νικητές (με αλφαβητική σειρά): 

Κουτσογιάννη Χριστίνα, Μητράκη – Κωσταντίνου Ματίνα, Παρασκευόπουλος Αποστόλης 

Προκριθέντες από την Β’ Γυμνασίου 

Αλιφιεράκη Κατερίνα, Αναγνωστόπουλος, Τάσος, Αποστολόπουλος Αθανάσιος, Αρμένη Ξανθή, Δήμα 

Δήμητρα, Ζαρογκίκα Έλενα, Λέκκα Ιωάννα, Λέκκας Μάριος, Καλύβα Κατερίνα, Κολιμάτση Μαρίνα, 

Κορλού Ιωάννα, Μαρούλη Γεωργιάννα, Πάντος Σωτήρης, Σιφναίου Βασιλική, Στρουμπούλης Δημήτρης, 

Τσακαλίδου Μυρτώ 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ  

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ… ΑΚΟΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΑ !!! 

Στην επόμενη φάση (Ευκλείδης),  στις 21 Ιανουαρίο-

υ, βρέθηκα με δεκάδες παιδιά στο Χημείο στην Αθή-

να σε μια πανεπιστημιακή αίθουσα. Νιώσαμε σαν να 

είμαστε φοιτητές! Είχα άγχος, με ανακούφισε όμως 

το ότι είδα  τόσους   συνομηλίκους μου  να αντιμε-

τωπίζουν την ίδια πρόκληση με εμένα. Οι επιτηρητές 

ήταν πολύ ευγενικοί και συνεννοήσιμοι. Αυτό το 

επίπεδο, όμως, ήταν πολύ πιο δύσκολο από το προη-

γούμενο. Χρειαζόταν πολλή γνώση και συλλογιστι-

κή ικανότητα.  

Ευελπιστώ να έχουμε και του χρόνου τέτοιες επιτυ-

χίες στον διαγωνισμό της  Ελληνικής Μαθηματικής 

Εταιρείας και να μην επαληθευτεί η φράση «Η τύχη 

του πρωτάρη», καθώς ήταν η πρώτη φορά που το 

σχολείο μας συμμετείχε σε έναν τέτοιο διαγωνισμό. 

                                                      Έφη Μποζιάρη, Γ1 
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 Τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011 οι μαθητές 
του Γυμνασίου και του Λυκείου Αυλώνα που 
συμμετείχαμε την προηγούμενη χρονιά στο 
Λογοτεχνικό εργαστήρι «Οι μαθητές γράφο-
υν!» πήγαμε για μια ακόμη φορά στο Μουσι-
κό Γυμνάσιο Παλλήνης για να πάρουμε κι 
εμείς  μέρος στο Φεστιβάλ παρουσίασης του 
βιβλίου με τα βραβευμένα έργα των μαθη-
τών. Ήταν μία υπέροχη εκδήλωση που μας 
ταξίδεψε στον κόσμο της λογοτεχνίας. Είχα-
με την ευκαιρία να ακούσουμε ηθοποιούς να 
διαβάζουν αποσπάσματα από τα λογοτεχνι-
κά κείμενα που έγραψαν συμμαθητές μας 
από άλλα σχολεία, αλλά και από το δικό μας 
σχολείο. Απολαύσαμε συναυλία συμμαθη-
τών μας που φοιτούν στο σχολείο που φιλο-
ξένησε την εκδήλωση, το Μουσικό Γυμνάσιο 
Παλλήνης. Χαρήκαμε με τα βραβεία, τις διακ-
ρίσεις και τους επαίνους που μας απονεμή-
θηκαν και φωτογραφηθήκαμε κρατώντας τα 
αναμνηστικά μας…Και του χρόνου!  
 Συγχαρητήρια στη Σ.Βλάχου και Γ. Μουστά-
κα που διακρίθηκαν και βεβαίως στη Δ. Νικο-
λαΐδη που βραβεύτηκε. 



 ΣΟΒΑΡΟΤΗΣ ΜΗΔΕΝ                     ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΡΑΦΟΥΝ                                           ΣΕΛΙΔΑ  19          

«   Η   β  α  λ  ί  τ  σ  α   » 

 «Μα είστε εντελώς άχρηστη; Σας είπα ότι ψάχνω τη βαλίτσα μου! Βρείτε την!» 

«...Για άλλη μια φορά, κύριε. Αν έχετε χάσει κάποιο αντικείμενο...» 

«Τη βαλίτσα μου!» 

«....παρακαλώ απευθυνθείτε στο τμήμα Απολεσθέντων Αντικειμένων.» 
Ήταν ένα τραγελαφικό θέαμα. Εκείνος (ονόματι Κίτσος Μυτζήθρας, γέννημα θρέμμα ενός χωριού του Τα-

ϋγέτου) ήταν κοντόχοντρος, ελαφρώς φαλακρός, και φορούσε ένα γκρι κουστούμι καταϊδρωμένο από την 

προσπάθειά του να βρει τη χαμένη βαλίτσα του. 
Η υπάλληλος του αεροδρομίου, από την άλλη, ήταν μια μικροκαμωμένη κοπέλα, προφανώς εξαντλημένη 

από τη δουλειά της και την υποχρέωσή της να αντιμετωπίσει κοσμίως ανθρώπους σαν τον κ.Κίτσο. 

«Κάντε μου τη χάρη κύριε! Θα με αναγκάσετε να καλέσω την ασφάλεια!» 
«Ανόητη! Ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Ξέρεις ποια είσαι εσύ; Πρέπει να με εξυπηρετήσεις, κυρά μου! Θέλω τη 

βαλίτσα μου, κι αν δε μου τη βρείτε, θα γίνει εδώ πέρα της Πλύτρας...» 
Ο κ. Κίτσος αγνοούσε βέβαια το γεγονός ότι στην Πλύτρα δεν είχε γίνει ποτέ κάποιο αξιοσημείωτο βίαιο ή 

πολεμικό συμβάν, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή αυτό δεν είχε και πολλή σημασία. Αυτό που είχε, 

όμως, σημασία, ήταν ότι η υπάλληλος δεν άντεχε άλλο τη συμπεριφορά (ή ακόμα και τη μυρωδιά) του κ. 

Κίτσου και σήκωσε το ακουστικό του τηλεφώνου που βρισκόταν δίπλα της, για να καλέσει την ασφάλεια 

του αεροδρομίου. 
«Έλα Γιάννη, μπορείς να στείλεις δυο τρείς κατά δώθε μεριά; ... Ναι, ναι, είναι ένας εδώ πέρα που μου έχει 

βγάλει το λάδι.» 

«Αν είναι δυνατόν! Αυτή εδώ κάλεσε την ασφάλεια! Χα χα!» 
«Ε, ναι κύριε, τι θέλετε να κάνω πια; Χάσατε τη βαλίτσα σας; Ωραιότατα! Πηγαίντε στο τμήμα Απολεσ-

θέντων να σας τη βρουν, να με αφήσετε κι εμένα ήσυχη! Έχετε αναστατώσει ολόκληρο το θάλαμο!» 
(Πράγματι, εδώ και αρκετή ώρα, οι λοιποί άνθρωποι που περίμεναν την πτήση τους είχαν αφοσιωθεί στην 

λογομαχία του κ. Κίτσου με την υπάλληλο.) 

«Δε θα μου πεις εσύ τι θα κάνω! Εδώ χάθηκε η βαλίτσα μου· εδώ είναι κι ο κλέφτης.» 

«Πολύ καλά τότε! Πηγαίντε καθήστε στις θέσεις εκεί πέρα και κανονίστε τα με την ασφάλεια...» 
«Το αποφάσισα! Θα καθίσω εκεί και θα περιμένω την ασφάλεια. Το αποφάσισα ΕΓΩ. Επειδή ΕΓΩ είμαι 

κυρίαρχος του εαυτού μου και κανένας δε μου λέει τι να κάνω!», είπε κι έκανε. 
Η υπάλληλος κούνησε μόνο το κεφάλι της και αναστέναξε· το θέμα δεν την αφορύσε πια, ή τουλάχιστον 
έτσι ήλπιζε. 
Ένας λογικός άνθρωπος θα αναρωτιόταν για την πολυτιμότητα (και άρα τη μη δυνατότητα αντικατάστα-

σης) του περιεχομένου της βαλίτσας που είχε αναστατώσει όλο το αεροδρόμιο. Η αλήθεια είναι ότι τον κ. 

Κίτσο δεν τον ένοιαζε τόσο η απώλεια των αντικειμένων που βρίσκονταν μέσα στη βαλίτσα - ήταν, 

άλλωστε, μόνο τα αναγκαία για το ταξίδι - παρά η βαλίτσα η ίδια. Φτιαγμένη από δέρμα αγελάδας και με 

πέτσινα λουριά, η βαλίτσα αυτή ήταν το αντικείμενο λατρείας του συγκεκριμένου ανθρώπου. Του την είχε 

φέρει πριν χρόνια ένας ξάδερφος από το Τέξας και άρα, καθώς ήταν κοσμογυρισμένη, ήταν ανεκτίμητη. 
Ο κ. Κίτσος περίμενε καθισμένος στον θάλαμο για μία, περίπου, ώρα. Στο χρονικό διάστημα αυτό είχε κα-

ταραστεί τον άτιμο κλέφτη της βαλίτσας του, την άχρηστη υπάλληλο, την ασφάλεια που αργούσε και τον 

εαυτό του τον ίδιο που δεν προστάτεψε αρκετά το έργο τέχνης που κουβαλούσε. 
Ήταν έτοιμος να σηκωθεί για να πάει να παραπονεθεί πάλι στην κοπέλα, όταν εμφανίστηκαν δυο άντρες, 

μέλη, προφανώς, της ασφάλειας του αεροδρομίου. Διέφεραν κατά πολύ στο ύψος · ο ένας ήταν ψηλός, ενώ 

ο άλλος ήταν πολύ πιο κοντός από τον πρώτο. 

«Επιτέλους! Τι κάνατε τόσην ώρα;» 
«Ε, εντάξει τώρα χριστιανέ...να μην πιούμε και μεις ένα φραπεδάκι...να πάρουμε δυνάμεις, ξέρεις…», α-

πάντησε ο ψηλός κι έξυσε αμήχανα το κεφάλι του. 

«Δεν καταλαβαίνετε τον πόνο μου! Έχασα τη βαλίτσα μου, τη λατρεία μου!» 

Ο κοντός έβγαλε από την τσέπη του ένα μπλοκάκι κι ένα μολύβι. 

«Δε μου λέτε τώρα...κύριε...;» 

«Κίτσος Μυτζήθρας.» 

«Ναι. Το χαμένο αντικείμενο αυτό...» 

«Η βαλίτσα μου!», ακολούθησε ένας βαρύς αναστεναγμός. 
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«Ναι. Πώς μοιάζει ακριβώς;» 
«Αχ! Είναι πανέμορφη! Το γλυκό καφέ του δέρματός της λάμπει! Τα λουριά της σου κλέβουν την καρδι-

ά!...Θεέ μου, κάνε να είναι καλά...» 

«Μάλιστα. Περιείχε τίποτα πολύτιμα πράματα; Ξέρετε τώρα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά...» 

«Όχι.» 

«Πιστωτικές κάρτες μήπως;» 

«Ούτε.» 

«Ταυτότητες, διαβατήρια, πιστοποιητικά γεννήσεως, γάμου, θανάτου;» 

«Τίποτα.» 
«...Τι μας ζαλίζεις τότε άνθρωπέ μου; Για τη βαλίτσα κλαψουρίζεις έτσι; Αγοράζεις κι άλλη μπρε!» είπε ο 

άντρας και χτύπησε φιλικά τον κ. Κίτσο στην πλάτη. 

Το μάτι του κ. Κίτσου γυάλισε. Ανατρίχιασε. Έσφιξε τις γροθιές του κι έτριξε τα δόντια του… 

«Η βαλίτσα ΑΥΤΉ, δεν είναι μια ΑΠΛΗ βαλίτσα.» 

… κι άρπαξε τον άντρα από το πουκάμισο, σηκώνοντάς τον από το έδαφος … 

«Είναι το θαύμα της βιομηχανίας βαλιτσών! Είναι πανέμορφη! Σειρήνα! Γοργόνα!» 
Εκείνη τη στιγμή, μπορούσε κάλλιστα να ταυτιστεί με έναν ταύρο στην αρένα όταν ο ταυρομάχος κουνάει 

το κόκκινο μαντήλι του. 

«Πώς τολμάς να μιλάς έτσι για αυτήν!!!» 
Ο κ. Κίτσος άφησε τον γιακά του άντρα (ο οποίος επέστρεψε απότομα στη γη) και τα χέρια του έπεσαν 

άτσαλα στα πλευρά του. Το βλέμμα του καρφώθηκε στο βάθος του θαλάμου. Άνοιξε το στόμα του να φω-

νάξει, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να ψελλίσει λέξεις που κανένας δεν άκουσε. 

Οι δυο άντρες ακολούθησαν το βλέμμα του κ. Κίτσου και προς έκπληξή τους είδαν... 
Έναν άντρα κουκουλωμένο με μια μαύρη καμπαρντίνα, φορώντας γυαλιά ηλίου και σκούρα γάντια. Η 

εμφάνιση του δεν αποκάλυπτε τίποτε το ύποπτο, μόνο που στα χέρια του κρατούσε τη βαλίτσα του κ. Κίτ-

σου. Τα δεσμά του Οδυσσέα δεν θα κράταγαν πια ούτε δευτερόλεπτο τον κ. Κίτσο. 

«...Δολοφόνε! Κλέφτη! Άτιμο κατακάθι της κοινωνίας! Γουρούνι!» 
Μέχρι να γυρίσουν οι άντρες της Ασφάλειας το κεφάλι τους, ο κ. Κίτσος βρισκόταν δίπλα στον άνθρωπο 

και προσπαθούσε να πάρει τη βαλίτσα. 

«Κλέφτη! Δωσ' την πίσω!» 
«Η βαλίτσα αυτή ανήκει στο άτομό μου», αποκρίθηκε ο άντρας και τράβηξε προς το μέρος του τη βαλίτ-

σα. 

«Κοίτα θράσος! Αηδιαστικέ άνθρωπε! Δώσε εδώ τη βαλίτσα μου!» επέμενε με οργή ο κ. Κίτσος. 

«Σας παρακαλώ κύριε. Δεν έχετε κάτι άλλο πιο σημαντικό να κάνετε;» 

«Πώς, έχω! Να πάρω τη βαλίτσα μου και να σε κοπανήσω! Κλεφτρόνι!» 

Η Ασφάλεια κατέφτασε τρέχοντας, προσπαθώντας να ηρεμήσει τα πνεύματα: 

«Ηρεμήστε κύριε Μυτζήθρα. Μπορεί να πρόκειται απλώς για σύμπτωση», πρότεινε ο ψηλός. 
«Βεβαίως. Για αυτό ακριβώς πρόκειται.» Ο άντρας με την καμπαρντίνα έστρεψε το κεφάλι με περιφρόνη-

ση. 
«Άντε μπράβο. Λοιπόν, θα γίνει έρευνα στο περιεχόμενο της βαλίτσας. Αν όντως είναι η βαλίτσα του κ. 

Μυτζήθρα, θα πρέπει να μας ακολουθήσετε, κύριε.» 

«Δεν υπάρχει αμφιβολία! Καμιά βαλίτσα δεν είναι σαν κι αυτήν...!» 
«Μα, αν είναι δυνατόν, κύριε μου! Για όνομα, σταματήστε να με διακόπτετε! Όπως έλεγα λοιπόν, κύριε. 

Ανοίξτε τη βαλίτσα..» 

«Αρνούμαι.» 

«Κτήνος! Κλέφτη της κακιάς ώρας! Αυτός την έκλεψε!» 

«Ησυχάστε κ.Μυτζήθρα! Καταντάτε κουραστικός! Γιατί αρνείστε, κύριε; Μήπως έχετε κάτι να κρύψετε;» 
«Όχι. Απλώς αρνούμαι να δείξω το περιεχόμενο των αποσκευών μου σε έναν τέτοιο απολίτιστο 

άνθρωπο.» 
«Πολύ καλά λοιπόν, κύριε πολιτισμένε. Γιάννη, για δες τι γίνεται.», είπε ο ψηλός και έγνεψε στον κοντό 

(απ' ότι φαίνεται, αυτός ήταν ο Γιάννης της υπαλλήλου.) 
Ο Γιάννης πλησίασε τον άντρα και τράβηξε απ' τα χέρια του τη βαλίτσα, ακουμπώντας τη στο πάτωμα.   

Ο κ. Κίτσος έμεινε  να  κοιτάει με μίσος  τον αντίπαλό του, ο οποίος είχε, περιέργως, χλομιάσει. Ο χρόνος  
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έμοιαζε να κυλάει με την ταχύτητα μιας χελώνας. Τα λουριά της βαλίτσας λύθηκαν. Ο φύλακας ακούμπη-

σε το πάνω μέρος της βαλίτσας και την άνοιξε... 

«...!!!» 
Σύμφωνα με στατιστικές, γίνονται περίπου 70 τρομοκρατικές επιθέσεις κάθε χρόνο. Πολλές από αυτές 

γίνονται σε αεροδρόμια. Ο κ. Κίτσος είχε την καλή τύχη να αποτρέψει, χωρίς βέβαια να το ξέρει, μία από 

αυτές. 
Αποδείχθηκε ότι ο άντρας με την καμπαρντίνα ήταν στην πραγματικότητα τρομοκράτης, που είχε καταφέ-

ρει να περάσει μια άκρως επικίνδυνη βόμβα απ' τον έλεγχο του αεροδρομίου. Η αστυνομία προσήλθε στο 

αεροδρόμιο και συνέλαβε τον άντρα, ενώ ο αρχηγός της αστυνομίας θέλησε να συγχαρεί τον κ. Κίτσο: 
«Είστε ήρωας! Χωρίς εσάς, αγαπητέ, πολλοί άνθρωποι θα βρίσκονταν τώρα έξι μέτρα κάτω από τη γη, αν 

με καταλαβαίνετε, βεβαίως, αγαπητέ...» 

«Έτσι ε;» 

«Απολύτως, αγαπητέ!» 

«Δηλαδή εγώ τώρα δικαιούμαι και αμοιβή, σωστά;» 
Και ξαφνικά το μούτρο του αρχηγού άλλαξε. Τα δασιά φρύδια του σούρωσαν, έκλεισε με νεύρο τα μάτια 

του (κάνοντας μια χαρακτηριστική γκριμάτσα) και έβγαλε το μαντήλι του από την τσέπη του για να σκου-

πίσει το μέτωπό του. 

«Δεν σας καταλαβαίνω, αγαπητέ. Από πού κι ως πού απαιτείτε με τέτοια αυθάδεια αμοιβή;» 

«Μα μόλις τώρα είπατε πως είμαι ήρωας.» 

«Ναι, φυσικά, βεβαίως. Ποιος σας είπε όμως πως οι ήρωες ανταμείβονται με χρηματικό ποσό;» 

«....» 

«Κοιτάξτε παρακαλώ τον Σουπερμάν. Πληρώθηκε, ποτέ, αγαπητέ, ο κύριος Σουπερμάν;» 

«Ποτέ δεν ξέρει κανείς τι παίζει στα παρασκήνια...αγαπητέ.» 

«Πόσο απρεπές! Αμφισβητείτε λοιπόν την εντιμότητα του εθνικού ήρωα Σουπερμάν;» 
Εκείνη τη στιγμή διάλεξε ένας νεαρός αστυνομικός να διακόψει τον αρχηγό, για να του θυμίσει πως ο 

Σουπερμάν όχι μόνο δεν ήταν εθνικός ήρωας της Ελλάδας, αλλά ούτε και υπαρκτό πρόσωπο, μα ο αρχη-

γός τον αγριοκοίταξε και έτσι ο άτυχος άνθρωπος προτίμησε να σιωπήσει. 
«Παραδειγματιστείτε επιτέλους. Ο κύριος Σουπερμάν είναι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος.» είπε κου-

νώντας το κεφάλι του. 
Την ίδια στιγμή, ένας άλλος αστυνομικός πλησίασε τρέχοντας τον κ. Κίτσο και τον αρχηγό και λαχανια-

σμένος τους ενημέρωσε ότι: 

«Έχουμε ένα τηλεφώνημα για τον κ.Μυτζήθρα...» 

«Ποιος είναι;» 

«Η γυναίκα σας ... λέει ότι μέσα στη βιασύνη σας, ξεχάσατε την βαλίτσα σας στο σπίτι...» 

                                                                         Δήμητρα Νικολαΐδη (Βραβείο)    
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Από την αρχή της σχολικής χρονιάς ως ομάδα βιβ-

λιοθήκης πληροφορηθήκαμε ότι το 2011 ήταν αφιε-

ρωμένο στον ποιητή της φύσης, της θάλασσας και 

του έρωτα, Οδυσσέα Ελύτη και αποφασίσαμε να 

οργανώσουμε μία εκδήλωση για τον μεγάλο αυτό 

ποιητή. Με πολλή χαρά και δημιουργικό κέφι κάθε 

Δευτέρα και πολλές Τετάρτες σκεφτόμασταν πώς 

θα μπορούσε η  εκδήλωση να οργανωθεί με τη με-

γαλύτερη δυνατή συμμετοχή. Έτσι ξεκινήσαμε όλοι 

μαζί να βρίσκουμε ιδέες, οι περισσότερες από τις 

οποίες υλοποιήθηκαν. Δεχτήκαμε βοήθεια από μα-

θητές, καθηγητές αλλά και πολλούς γονείς. Με την 

υποστήριξη των μαθητών όλων των τμημάτων, των 

καθηγητών, της Περιβαλλοντικής Ομάδας, του Συλ-

λόγου Γονέων και Κηδεμόνων και μελών της τοπι-

κής κοινωνίας έφτασε η πολυπόθητη μέρα. 
    Ο δρόμος ήταν μακρύς αλλά ευχάριστος. Έγιναν 

πολλά στο σχολείο μας μέχρι να φτάσουμε στην 

ημέρα της εκδήλωσης. Καταρχήν κάθε τμήμα πήρε 

ένα όνομα από κάποιο ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη 

και στη συνέχεια ζωγράφισε κάτι ανάλογο. Επίσης 

μαθητές διαφόρων τμημάτων δημιούργησαν βίντεο 

με μελοποιημένα ποιήματα του Ελύτη για να παρο-

υσιαστούν στην εκδήλωση. Η Α’ Γυμνασίου 

έφτιαξε βίντεο για το ποίημα «Όλα τα πήρε το κα-

λοκαίρι». Το Γ΄1 παρουσίασε την «Όμορφη και πα-

ράξενη πατρίδα» με εικαστικό υλικό από την επίσ-

κεψή μας στο Ίδρυμα Θεοχαράκη που φιλοξενούσε 

έκθεση σχετική με τον Οδυσσέα Ελύτη. Το Γ΄2 δη-

μιούργησε βίντεο για το ποίημα «Χαμαιλέοντας». 

Το Β΄2 προετοίμασε την παρουσίαση του ποιήματος 

«Του Μικρού Βοριά» με απαγγελία, τραγούδι και 

power point. Άλλοι συμμαθητές και συμμαθήτριές 

μας σχημάτισαν ορχήστρα και χορωδία με τη βοή-

θεια της κ. Αθανασίας Βόγγλη και την υποστήριξη 

του Δήμου, προκειμένου να πλαισιώσουν μουσικά 

την εκδήλωση, μαζί με την παλιά μαθήτρια του σχο-

λείου μας και νυν φοιτήτρια, Χριστίνα Πετρογιάν-

νη.  Άλλοι συμμαθητές μας του Γυμνασίου και του 

Λυκείου έκαναν πρόβες για να παρουσιάσουν δρα-

ματοποιημένο το «Μονόγραμμα», ενώ σχεδόν όλοι 

οι μαθητές του σχολείου, με τον καθηγητή των καλ-

λιτεχνικών μας και με την ομάδα κατασκευών της 

Περιβαλλοντικής ομάδας, ετοίμαζαν ήλιους, καρα-

βάκια και ανέμους, για να στολίσουν το θέατρο.  

Και φυσικά επί μήνες η Ομάδα Σύγχρονου Χορού 

δούλευε με την κ. Ψαρρού για ένα χορευτικό δρώ-

μενο με αφετηρία την ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη. 
Δημιουργήσαμε τον «Κήπο του Οδυσσέα Ελύτη» 

σε μια γωνιά του προαυλίου. Ακούγοντας μελοποιη-

μένα ποιήματα, φυτέψαμε ελληνικά μυρωδικά, που 

αναφέρονται στα ποιήματά του, όπως λεβάντα, δεν-

τρολίβανο, καθώς και μία ροδιά, ενώ παράλληλα 

ζωγραφίζαμε τον τοίχο. Σωστό πανηγύρι! Φτιάξαμε 

ταμπλό με στίχους και φωτογραφίες του ποιητή. 

Ασχοληθήκαμε με τις προσκλήσεις, τις αφίσες, το 

πρόγραμμα, τη διακόσμηση, την όλη διοργάνωση, 

τον μπουφέ που θα ακολουθούσε. Οργανώσαμε στο 

σχολείο μας έκθεση ζωγραφικής για τον Ελύτη με 

έργα φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχ-

νών. 
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        3 Μαρτίου, μια μέρα πριν την εκδήλωση, μικ-

ροί και μεγάλοι ήρθαμε στο σχολείο για τις τελευ-

ταίες λεπτομέρειες. Από το πρωί μέχρι το βράδυ 

μαθητές, καθηγητές αλλά και γονείς αρχίσαμε να 

καθαρίζουμε, να φτιάχνουμε μπουκετάκια, που θα 

προσφέραμε την επόμενη μέρα στον κόσμο, να στο-

λίζουμε και να προετοιμάζουμε τους χώρους. 
       4 Μαρτίου, όλοι στο πόδι καταπιανόμαστε με 

τις τελευταίες λεπτομέρειες. Καθώς πλησίαζε η 

ώρα, ο κόσμος άρχισε να καταφτάνει και η αγωνία 

μας για το αποτέλεσμα όλο και μεγάλωνε. Το ρολόι 

έδειχνε 6 και η αίθουσα ήδη είχε γεμίσει. Την εκδή-

λωση άνοιξαν οι μαθήτριες της Α΄ Γυμνασίου που 

υποδέχτηκαν τους θεατές προσφέροντάς τους μυ-

ρωδικά και τραγουδώντας. Το λόγο πήρε στη συνέ-

χεια η κ. Τσενέ που προσκάλεσε τους θεατές να μας 

ακολουθήσουν ταξιδεύοντας μαζί μας … 
«για να κατοικήσουμε αυτόν τον κόσμο του Οδυσ-

σέα Ελύτη με το μπλε και το γαλάζιο του ουρα-  

νού  και της  θάλασσας, με το άσπρο του ελληνικού  

 Ο Οδυσσέας Αλεπουδέλης γεννιέται στις 2 Νοεμ-

βρίου του 1911 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η οικογέ-

νειά του είναι ευκατάστατη, καθώς ο πατέρας του 

έχει εργοστάσιο σαπωνοποιίας. Σύντομα, όμως το 

εργοστάσιο μεταφέρεται στον Πειραιά και η οικογέ-

νεια μετακομίζει στην Αθήνα. Ο Οδυσσέας μεγαλώ-

νει σαν παιδί προνομιούχο, πηγαίνει σε καλά σχολεί-

α, με γνωστούς δασκάλους, όσο για τα καλοκαίρια 

του, τα περνά σε όμορφα ελληνικά νησιά ή ταξιδεύ-

οντας σε πόλεις της Ευρώπης. 

 Καθώς τελειώνει το σχολείο,  γράφει τα πρώτα του 

ποιήματα. Τον επόμενο χρόνο γράφεται στη Νομική, 

χωρίς να την τελειώσει όμως ποτέ, γιατί τον κέρδισε 

η ποίηση.  Διαβάζει πολύ και μελετά Έλληνες και ξένους ποιητές. Τότε είναι που παίρνει και το ψευδώνυμο 

Ελύτης.  

 Γνωρίζει και συναναστρέφεται με σπουδαίους ανθρώπους του πνεύματος και της τέχνης, το Γιώργο Σεφέρη, 

τον Ανδρέα Εμπειρίκο, το Νίκο Γκάτσο, τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο…Το 

1939 εκδίδεται η πρώτη ποιητική συλλογή του, οι Προσανατολισμοί. Τον επόμενο χρόνο κηρύσσεται ο δεύ-

τερος παγκόσμιος πόλεμος. Ο Ελύτης κατατάσσεται στο στρατό ως ανθυπολοχαγός. Βρίσκεται στην πρώτη 

γραμμή του πολέμου, στα αλβανικά βουνά. Εκεί αρρωσταίνει βαριά από τύφο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη 

κατάσταση. Σώζεται τελικά, ωστόσο αυτή η εμπειρία τον αλλάζει καθοριστικά. Λίγα χρόνια μετά το τέλος 

του πολέμου, ο Ελύτης εγκαθίσταται στο Παρίσι για 3 χρόνια. Από εκεί ταξιδεύει στην Ισπανία, την Ιταλία 

και την Αγγλία. Αυτά τα χρόνια της διαμονής του στο εξωτερικό έχει την ευκαιρία να γνωρίσει καλλιτέχνες 

και διανοούμενους  όπως τους Μπρετόν, Ελυάρ, Καμύ, Ματίς, Σαγκάλ, Πικάσο.   

Επιστρέφοντας στην Αθήνα συμμετέχει ενεργητικά στην πνευματική και καλλιτεχνική ζωή του τόπου. Συ-

νεργάζεται με το Θέατρο Τέχνης, το Εθνικό Θέατρο, την Ελληνική Ραδιοφωνία και άλλους.  Τότε είναι που 

αρχίζει να ασχολείται με τη ζωγραφική και το κολάζ. Μετά το πραξικόπημα του 1967 καταφεύγει για ένα 

διάστημα στο Παρίσι. Τον Μάρτιο του 1996 πεθαίνει στην τελευταία του κατοικία στην οδό Σκουφά. 

Όλα αυτά τα χρόνια έγραφε. Διακρίθηκε, κυρίως για το ποιητικό του έργο. Τα γνωστότερα έργα του είναι: 

Προσανατολισμοί, Ήλιος ο Πρώτος,  Το Άξιον Εστί,  Ο Ήλιος ο ηλιάτορας,  Το φωτόδεντρο,  Το Μονόγραμμα, 

Τα ρω του έρωτα, Μαρία Νεφέλη, Μικρός ναυτίλος. 

Εκτός από το ποιητικό του έργο κυκλοφόρησαν δοκίμια, πεζογραφήματα και μεταφράσεις του. Εικαστικά  

φωτός, με την ελιά και την κουκουναριά, με τη μέν-

τα και τη λεβάντα, με τον ήλιο τον ηλιάτορα παντο-

τεινό βιγλάτορα να στέκει πάνω από όλους και όλα, 

με τα μυθικά εκείνα πλάσματα, τις γοργόνες που 

είναι γοητευτικά και συνάμα τρομακτικά, με τις 

βαρκούλες και τα καράβια που μας ταξιδεύουν στη 

θάλασσα την αληθινή και τη μεταφορική, με τους 

ανέμους που είναι η ανάσα αυτού του κόσμου…»                                                                              
… Και απ’ ότι φάνηκε από τις εντυπώσεις των θεα-

τών αλλά και από το φωτογραφικό υλικό της εκδή-

λωσης καταφέραμε τελικά σε αυτή τη γιορτή της 

ποίησης, της μουσικής, του χορού και των εικαστι-

κών τεχνών... να ταξιδέψουμε μαζί πάνω στο δυνατό 

καράβι του σχολείου  μας και να κατοικήσουμε τη 

γαλανόλευκη εκείνη χώρα όπου… 

«Απ΄το ελάχιστο φτάνεις πιο σύντομα οπουδήποτε» 

                   και όπου… 
« Τα εσπεριδοειδή μυρίζουν Αρχίλοχο και Ηράκλει-

το».                                 

                               Ειρήνη Κουρτέση, Γ’ Γυμνασίου 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%AD_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%89%CE%BB_%CE%95%CE%BB%CF%85%CE%AC%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%81_%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%81%CE%AF_%CE%9C%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BA_%CE%A3%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF_%CE%A0%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%83%CE%BF
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έργα του παρουσιάστηκαν σε εκθέσεις στην Ελλάδα και τη Γαλλία. Έργα του μεταφράστηκαν σε πολλές 

ξένες γλώσσες και πολλά ποιήματά του μελοποιήθηκαν. 

Ο Οδυσσέας Ελύτης τιμήθηκε με πολλά βραβεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Υπήρξαν πάντως βραβεύ-

σεις και τιμές τις οποίες αρνήθηκε δηλώνοντας την αντίθεσή του να συμβιβαστεί με καταστάσεις που τον 

έβρισκαν αντίθετο. Η σημαντικότερη διάκριση που δέχτηκε είναι το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας με το 

οποίο τιμήθηκε το 1979.  

Μονόγραμμα 

Η ορχήστρα για την εκδήλωση 
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Ψάχνοντας το αληθινό πρόσωπο της Ελλάδας 
 

 Ο Οδυσσέας Ελύτης θεωρείται ένας από 

τους κορυφαίους Έλληνες ποιητές του αιώνα 

μας. Με την ποίησή του εκφράζει, ανάμεσα 

στα άλλα, και την αγωνία του για τον προσ-

διορισμό της νεοελληνικής ταυτότητας σε 

σχέση με τη Δύση. 

  Για τον Ελύτη η αναζήτηση της προσωπι-

κής ταυτότητας, διασταυρώνεται με την 

προσπάθειά του να ανακαλύψει τι σημαίνει 

να είσαι Έλληνας. Τι είναι η ελληνικότητα, 

ποια είναι η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη; 

Ο Ελύτης θεωρούσε ότι η Ελλάδα μετά το 

1821 αναπτύχθηκε σύμφωνα με τα δυτικά 

πρότυπα χάνοντας το ζωντανό της πρόσωπο. 

«Εγώ και η γενιά μου», γράφει ο Ελύτης, 

«επιχειρήσαμε να ανακαλύψουμε το αληθινό 

πρόσωπο της Ελλάδας.» 

   Στην προσπάθειά του αυτή να ανακαλύψει 

το αληθινό πρόσωπο της Ελλάδας, ο ποιη-

τής, με πρώτη ύλη που του παρέχει το Αιγαί-

ο, διαμορφώνει ένα είδος αλφάβητου από 

φυσικά, από ελληνικά στοιχεία, για να εκ-

φραστεί. Αντλεί υλικό από τον κόσμο της 

Δύσης, αντλεί υλικό από τον κόσμο της Ανα-

τολής, και με το αλφαβητάρι του δημιουργεί 

έναν τρίτο κόσμο. Αυτός ο τρίτος κόσμος, 

ένας κόσμος φανταστικός, είναι ένας κόσμος 

ελληνικός. Από μία άποψη είναι ένας πολύ απλός κόσμος, ο ελληνικός αυτός κόσμος του Ελύτη, κατοι-

κημένος από απλά πράγματα. Τη θάλασσα, τα νησιά, τα πλοία, τον άνεμο, τη γυναίκα, τον έρωτα … 

 «Για μένα υπάρχει η Ελλάδα η δική μου. Δεν είναι η Ελλάδα η τρέχουσα. Και το έργο μου έρχεται σαν 

βράχος στο κύμα που τη χτυπά. Αντιστέκεται. Και η αντίσταση είναι ουσιαστική. Βγαίνει έμμεσα με κάτι 

που διαρκεί – αυτό είναι και το ουσιώδες του δημιουργού. Διότι η Ελλάδα μπορεί να είναι και εκατό χρό-

νια σε πτώση κι εγώ γράφω ένα ποίημα που έχει αντίκρισμα στην Ελλάδα την παντοτινή.», γράφει ο Ελύ-

της. 

 Γι΄ αυτήν την Ελλάδα μιλά στον «Ήλιο τον ηλιάτορα», μια όμορφη και παράξενη πατρίδα, που κι εμείς 

σήμερα έχουμε ανάγκη να ξαναβρούμε. 

                                                  «Όμορφη και παράξενη πατρίδα» 

 

Όμορφη και παράξενη πατρίδα  

ωσάν αυτή που μου 'λαχε δεν είδα.  

 

Ρίχνει να πιάσει ψάρια, πιάνει φτερωτά  

στήνει στην γη καράβι, κήπο στα νερά  

κλαίει, φιλεί, το χώμα ξενιτεύεται  

μένει στους πέντε δρόμους, αντρειεύεται  

 

Όμορφη και παράξενη πατρίδα  

ωσάν αυτή που μου 'λαχε δεν είδα.  

Κάνει να πάρει πέτρα, τηνε παρατά  

κάνει να τη σκαλίσει, βγάνει θάματα  

μπαίνει σ' ένα βαρκάκι, πιάνει ωκεανούς  

ξεσηκωμούς γυρεύει, θέλει τύραννους  

 

Όμορφη και παράξενη πατρίδα  

ωσάν αυτή που μου 'λαχε δεν είδα. 

 

 

(Από τον Ήλιο τον Ηλιάτορα) 

Νάντια Τσενέ, Δ/ντρια 1ου Γυμνασίου Αυλώνα, φιλόλογος 
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Ήταν μία συγκλονιστική εμπειρία και αυτό δεν είναι 
μόνο η προσωπική μου γνώμη αλλά και … ολόκληρης 
της αίθουσας! Η ομαδική δουλειά και η θέληση των 
μαθητών έκαναν την εκδήλωση πολύ εντυπωσιακή και 
ποιοτική. 

Τζένη Μακροδημήτρη, μαθήτρια Α’ Γυμνασίου 

«Από το ελάχιστο φτάνεις πιο σύντομα οπουδήποτε. 
Μόνο που είναι πιο δύσκολο…»: μια φράση του Ελύτη 
που τη βιώσαμε στην αφιερωμένη σε αυτόν γιορτή. 
Μια συναρπαστική γιορτή, γεμάτη προσπάθεια τόση 
ώστε από το ελάχιστο φτάσαμε σε αυτό που έμοιαζε 
ακατόρθωτο. Μία γιορτή που ήταν μια πηγή γνώσεων 
για όλους! 

Σπυριδούλα Σαγροπούλου 

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Μαθητές του Γυμνασίου Αυλώνα 
 
Θα ήθελα να σας συγχαρώ για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, θεατρικές παρασ-
τάσεις, ποιητικές βραδιές που κατά καιρούς παρουσιάζονται στο Γυμνάσιο 
της πόλης μας. 
       Οι εκδηλώσεις αυτές δεν έχουν τίποτε να ζηλέψουν από αντίστοιχες με-
γάλων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων. Έχοντας τελειώσει την Ελληνογαλλική Σχο-
λή Πειραιά μπορώ εύκολα να φέρω στη μνήμη μου παρόμοιες εκδηλώσεις. 
       Τα αφιερώματα στον Οδυσσέα Ελύτη και τον Νίκο Καββαδία ήταν ισάξια, 
αν όχι ανώτερα από αντίστοιχα του δικού μου σχολείου. Ενεργήσατε σαν μία 
δυνατή ομάδα, πλήρως συντονισμένη. Τα σκηνικά, οι αφηγήσεις των παιδιών, 
το εξαίσιο χορευτικό και η χορωδία μαρτυρούν την άψογη συνεργασία καθη-
γητών και παιδιών. 
       Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι όλες οι ομάδες που πήραν μέρος α-
παρτίζονταν από παιδιά διαφόρων δυνατοτήτων, επιδόσεων, εθνικοτήτων. 
Είδα μαθητές «δυνατούς», «αδύνατους», «αδιάφορους», «επιμελείς», 
«αντιδραστικούς», «υπάκουους», με «ειδικές ανάγκες», αλλά και με 
«εξαιρετικές ικανότητες» να συνυπάρχουν στη σκηνή, να αλληλοσυμπληρώ-
νονται και να προασπίζουν την έννοια της Παιδείας και της Εκπαίδευσης. 
       Γιατί το πραγματικό νόημα της Παιδείας δεν είναι άλλο από τη «μόρφωση 
της ψυχής». Μετά από πολλά χρόνια πολλοί θα ξεχάσουν τον μέλλοντα του 
«ορώ» ή τη Θεωρία της Σχετικότητας, κανένα όμως από αυτά τα παιδιά δε θα 
«ξεχάσει» τη γλύκα και την αγαλλίαση που η ποίηση προσφέρει στην ψυχή 
μας. 
       Ως γονέας και εκπαιδευτικός σας συγχαίρω όλους και σας ευχαριστώ πο-
υ μου δίνετε την ελπίδα ότι, παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σαν 
χώρα, η Δημόσια Παιδεία δε θα χάσει τον πραγματικό της σκοπό που δεν εί-
ναι άλλος από το να παρέχει πνευματική καλλιέργεια, κριτικό πνεύμα και ελε-
ύθερη βούληση στους μελλοντικούς πολίτες. 
       Εύχομαι να μην σταθεί κανένα εμπόδιο στον δημιουργικό δρόμο που α-
κολουθείτε. Συνεχίστε, θα είμαστε όλοι δίπλα σας! 

                                                            Με εκτίμηση 
                                                            Μαρία Λαμπρίδου 

                                                            Καθηγήτρια Ξένων Γλωσσών 
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Το χρυσόμαλλον δέρας του πολιτισμού  
 

 Στους χειμαζόμενους 
καιρούς μας ιδίως στον 
πολύπαθο τόπο μας η 
απελπισία κατακλύζει 
τις ψυχές μας. Άλλος 
περισσότερο άλλος λι-
γότερο νιώθει τη δα-
μόκλειο σπάθη να επικ-
ρέμαται επί της κεφα-
λής του και την απειλή 
για το μέλλον του ίδιου 
και των παιδιών του να 
φουσκώνει και να πλη-
σιάζει ακάθεκτη. 
  Ενώπιον αυτής της 
κατάστασης ποια είναι 
η λύση; Πού θα βρεθεί 
μια σανίδα σωτηρίας, 
για  να σωθούμε; Ποιος θα απλώσει το χέρι του ιδίως προς τα παιδιά μας, που θωρούν τη ζωή 
τους να κατακλύζεται από χρώματα μαύρα κι άραχλα; Η άποψή μου είναι σταθερή: Τη λύση μπο-
ρεί να δώσει μόνο η παιδεία, η καλλιέργεια. Αυτή θα πυροδοτήσει στη συνέχεια τον ενθουσιασμό, 
το μεράκι και θα διοχετεύσει την οργή που μας πνίγει σε δημιουργικές ατραπούς, σε χώματα εύ-
φορα θα πέσει ως σπόρος για να γεννήσει το αισιόδοξο αύριο για τα παιδιά μας. 
   Αυτόν το στόχο, την καλλιέργεια των παιδιών μας, διακονεί με θαυμαστή επιτυχία το Γυμνάσιο 
Αυλώνα. Την περασμένη Κυριακή είχα την τύχη να παρακολουθήσω μια εκδήλωση για τον Οδυσ- 
σέα Ελύτη. 
   Δεν ξέρω αν υπήρξε ένα παιδί που δεν έλαβε μέρος στη σπουδαία αυτήν εκδήλωση. Σίγουρα 
κανένα δεν ένιωσε πως ήταν εκτός. […] (Oλιγάριθμοι καθηγητές του σχολείου) εμπνεύστηκαν και 
έστησαν μια εκδήλωση που ανέδειξε τον Ελύτη σε όλες του τις πλευρές. Χωρίς να φεισθούν κό-
πων, χρημάτων, ωρών έστησαν μιαν εικαστική, χορευτική, ποιητική, μουσική παράσταση που μας 
καθήλωσε. Συνεχώς σκεφτόμουν παρακολουθώντας πως από τέτοια σχολεία θα χαράξει η ελπίδα 
για μια Ελλάδα με ποιότητα και αξιοπρέπεια. 
  Θέτοντας σε δεύτερο πλάνο ακόμη και την οικογένειά τους, οι λίγες αυτές δασκάλες εμπνεύστη-
καν, σχεδίασαν, προετοίμασαν και παρουσίασαν μια σπουδαία, μιαν καθηλωτική παράσταση[…] 
και έφεραν σε πέρας από το ίδιο το σενάριο της παράστασης μέχρι τις τεχνικές μικρολεπτομέρει-
ες. Σκηνοθέτες, χορογράφοι, υπεύθυνοι φωτισμού, υπεύθυνοι μικροφωνικών και τόσα άλλα καθή-
κοντα τα διεκπεραίωσαν άριστα οι λίγες δασκάλες με τη συνεργασία των παιδιών τους. 
 Τα παιδιά φρόντιζαν τα ηλεκτρονικά, τα βίντεο, τις μουσικές σαν έμπειροι επαγγελματίες αλλά και 
με πόση αγωνία, ώστε να βγουν όλα τέλεια. Υπεύθυνα, έμπειρα, με λαχτάρα και ενθουσιασμό όλα 
τα παιδιά εκτέλεσαν ένα υπέροχο έργο. 
 Κι όταν ολοκληρώθηκε η παράσταση, ένας πλουσιοπάροχος μπουφές, έργο των οικογενειών των 
δασκάλων και των μαθητών, συμπλήρωσε τη δίωρη πανδαισία και γευστικά. 
 Παράλληλα με την εκδήλωση λειτούργησε και μια έκθεση καλών τεχνών με έργα εμπνευσμένα 
από τον Ελύτη που είχε μεταφερθεί από το Πολυτεχνείο Αθηνών. 
     Όλα τα παιδιά ενθουσίασαν τους θεατές, συγκίνησαν τους δασκάλους τους κι εμάς τους θεατές 
και έδειξαν πώς κερδίζεται η μάχη του πολιτισμού, πώς στήνεται ένα ευοίωνο μέλλον και πώς α-
νατρέφονται πολίτες με ποιότητα που θα αναζητούν πάντοτε στη ζωή τους ένα χρυσόμαλλο δέ-
ρας. 
Εκφράζω προς όλους τη συγκίνηση και το θαυμασμό μου. 

 Αντώνης Μιχαηλίδης, φιλόλογος 
(από το ιστολόγιο htpp://thrania.blogspot.gr) 
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Η σχολική χρονιά άρχισε πολύ δυναμικά. Πριν καλά καλά απο-

χαιρετήσουμε το καλοκαίρι, πριν αρχίσουμε τα μαθήματα, συμ-

μετείχαμε σε εκδήλωση που έγινε στη δημοτική βιβλιοθήκη 

«Δημητρίου Λιάκουρη» στις 3 Σεπτεμβρίου 2011. Στην εκδήλω-

ση αυτή, που οργάνωσε ο «Σύλλογος Αυλωνιτών το Σάλεσι» και 

περιλάμβανε έκθεση ασπρόμαυρου φωτογραφικού υλικού από 

τον Αυλώνα και ομιλία σχετική με τον ρόλο των βιβλιοθηκών, 

συμμετείχε και η Ομάδα Βιβλιοθήκης του σχολείου μας. Παρου-

σίασε ένα απόσπασμα από το αφιέρωμα στον ποιητή της θάλασ-

σας Νίκο Καββαδία από σχετική εκδήλωση που είχε παρουσιασ-

τεί στο σχολείο μας. Στον υπέροχο κήπο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης με τη θαυμάσια θέα ζήσαμε μια μαγι-

κή βραδιά με τους μελοποιημένους στίχους του Νίκου Καββαδία να μας ταξιδέψουν… 
Στις πρώτες μας συναντήσεις, μαζί με τις υπεύθυνες της ομάδας βιβλιοθήκης κ. Άννυ Κέκη καιι Νάντια 

Τσενέ,  αποφασίσαμε για τις δραστηριότητες της ομάδας μας. Το 2011 ήταν χρονιά αφιερωμένη στα 100 

χρόνια από τη γέννηση του Οδυσσέα Ελύτη. Έτσι λοιπόν αρχίσαμε τη γνωριμία μας με τον ποιητή και ξε-

διπλώσαμε πολλές πτυχές της ζωής και του έργου του.  Η ομάδα μας με πολύ κέφι και όρεξη δούλεψε για 

τη δημιουργία σχετικής απογευματινής εκδήλωσης, που έγινε στις 5 Μαρτίου 2012. Δημιουργήσαμε βίντεο 

με αφετηρία μελοποιημένα ποιήματα του Ελύτη, ετοιμάσαμε παρουσίαση για τη ζωή και το έργο του ποιη-

τή, διαμορφώσαμε μία δραματοποιημένη παρουσίαση της ποιητικής του σύνθεσης «Μονόγραμμα». Παράλ-

ληλα καταπιαστήκαμε με τη διαμόρφωση και τη διακόσμηση του χώρου, με την οργάνωση έκθεσης ζωγρα-

φικής στο σχολείο μας με έργα από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, με τη δημιουργία κή-

που του Οδυσσέα Ελύτη και με την όλη διοργάνωση της εκδήλωσης (αφίσα, πρόγραμμα, προσκλήσεις, 

μπουφές και άλλα.). 
Επιδιώκοντας να παίρνουμε μέρος στη ζωή της τοπικής κοινωνίας και να συνεργαζό-

μαστε με τους τοπικούς συλλόγους, συμμετείχαμε στη γιορτή της μητέρας που οργά-

νωσε ο «Σύλλογος Αυλωνιτών το Σάλεσι». Στην εκδήλωση αυτή, που πραγματοποιή-

θηκε την Κυριακή 13 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Αυλώνα, μέλη της ομάδας μας 

διάβασαν  στο κοινό το τρυφερό κείμενο του Paulo Coelho, «Και ο Θεός έπλασε τη 

μητέρα», αλλά και ένα χιουμοριστικό κείμενο της Έλενας Ακρίτα που καυτηριάζει την 

υπερπροστατευτικότητα της Ελληνίδας μητέρας. 
Τη χρονιά που πέρασε σημαντικοί άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών έφυγαν από τη ζωή. Θα ήταν 

παράλειψη, αν το σχολείο μας δεν παρουσίαζε έστω ένα σύντομο αφιέρωμα σε 

αυτά τα πρόσωπα. Με κείμενα, λοιπόν, αλλά και με αποσπάσματα από εκπομπές, 

με φωτογραφικό υλικό, με αποσπάσματα από ταινίες και με τραγούδια, ετοιμάσα-

με ένα αφιέρωμα σε αυτούς που έφυγαν και το παρουσιάσαμε στη γιορτή μας για 

τη λήξη των μαθημάτων, στις 16 Μαΐου. Ξεκινήσαμε με έναν από τους πρωτοπό-

ρους του μεταπολεμικού ελληνικού κινηματογράφου, τον Μιχάλη Κακογιάννη 

που σκηνοθέτησε διεθνείς επιτυχίες, όπως ο «Αλέξης Ζορμπάς». Συνεχίσαμε με 

έναν ακόμη μεγάλο Έλληνα σκηνοθέτη με διεθνή καριέρα και σημαντικές διεθνείς βραβεύσεις, τον Θόδωρο 

Αγγελόπουλο, τον ποιητή των εικόνων, που υπήρξε πρεσβευτής του ελληνικού πολιτισμού, αλλά και πολί-

της του κόσμου. Από τον χώρο του κινηματογράφου μεταφερθήκαμε στον χώρο της μουσικής και αναφερ-

θήκαμε στη Δόμνα Σαμίου, την Ελληνίδα ερμηνεύτρια που αφιέρωσε όλη της τη ζωή στη διάσωση και διά-

δοση του παραδοσιακού τραγουδιού. Περνώντας στον χώρο του κινηματογράφου θυμηθήκαμε τον  σπουδα-

ίο μας κωμικό, τον καλό μας άνθρωπο Θανάση Βέγγο, που έγινε αγαπητός από όλους τους Έλληνες. Κλεί-

σαμε το αφιέρωμά μας με τον μοναδικό λαϊκό τραγουδιστή Δημήτρη Μητροπάνο και ένα τραγούδι του. 

Από την Ομάδα Βιβλιοθήκης 
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Οι Σειρήνες ήταν γυναικείες θεότητες που σχετίζονταν με το 

νερό, τον έρωτα και το θάνατο. Απεικονίζονταν με ανθρώπι-

νο γυναικείο κεφάλι και σώμα αρπακτικού πουλιού. 

Όπως και στην Οδύσσεια του Ομήρου, όπου ο Οδυσσέας αντιστάθηκε στα μαγευτικά τραγούδια των 
Σειρήνων και δάμασε το σώμα και το πνεύμα του για να μείνει πιστός στο στόχο του, έτσι και εμείς θα 
πρέπει να αναγνωρίζουμε και να αντιστεκόμαστε στις σύγχρονες Σειρήνες της εποχής που μπορούν να 
μεταμφιεστούν με τις ακόλουθες  ονομασίες: 

ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ  
ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
ΕΥΚΟΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ (Τζόγος, Καζίνο κ.λ.π.) 
ΕΠΑΝΑΠΑΥΣΗ  

Όπως είπαμε, υπάρχουν πολλές Σειρήνες στη σημερινή εποχή. Όχι όμως με την κυριολεκτική σημασία 
της λέξης, αλλά με τη μεταφορική της έννοια. Τώρα θα αναφερθούμε σε δύο από τις πολλές Σειρήνες, 
στα Υλικά Αγαθά και στους Ανθρώπους. 

Τα Υλικά Αγαθά είναι ένας τρόπος υποδούλωσης. Δηλαδή αν έχουμε πολλά από αυτά, εκτός του ότι 
δεν τα ζούμε (δεν τα χαιρόμαστε), δεν έχουμε χρόνο για κάποιου είδους διασκέδαση (π.χ. εκδρομή, πραγ-
ματική επικοινωνία με τους άλλους, χαλάρωση κ.α.) και επιπλέον μπορεί να βρεθούμε υποδουλωμένοι σε 
αυτά. Με την υποδούλωση εννοώ ότι συνέχεια προσπαθούμε να τα αυξήσουμε και να τα προφυλάξουμε. 
Αυτό εκτός του ότι μας εμποδίζει να φτάσουμε στο στόχο μας (γιατί δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο), μας 
απομονώνει από τους γύρω μας. 

Τώρα οι Άνθρωποι, όχι με την έννοια του ανθρώπου αλλά με την έννοια του κακόβουλου νου ενός 
ανθρώπου, δηλαδή οι «κακές παρέες», μπορεί να είναι Σειρήνες. Αυτές μπορούν να σε κάνουν να μην 
σκέφτεσαι καθόλου τον στόχο σου ή και μπορεί να στον αλλάξουν προς το χειρότερο. Μια κακή παρέα 
είναι αυτή που σε παρακινεί να κάνεις κάτι το οποίο ξέρεις ότι είναι κακό, αλλά με κάποιο ύπουλο τρόπο 
σε πείθουν και σε κάνουν υποχείριό τους. Το χειρότερο που μπορεί να γίνει, λοιπόν, σε μια τέτοια παρέα 
είναι να γίνεις μέχρι και χρήστης ναρκωτικών και αυτή είναι η αρχή της καθόδου (εγκληματικές πράξεις, 
βιαιότητες κ.λ.π.). 

Αυτή είναι η άποψή μου για τις δύο Σειρήνες της σύγχρονης εποχής, οι οποίες προβάλλονται καθημε-
ρινά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο κ.λ.π.) με πολλούς τρόπους. 

Έτσι, τα υλικά αγαθά υπερεκτιμούνται μέσω των διαφημίσεων για τα 
«απαραίτητα» υλικά αγαθά που θα πρέπει να έχουμε στο σπίτι μας. Οι δε 
κακές παρέες γίνονται οικείες μέσω των ταινιών, των ηλεκτρονικών παιχνι-
διών και των περισσότερων κινουμένων σχεδίων με τις βίαιες σκηνές που 
προβάλλονται αποπροσανατολίζοντας το νεαρό θεατή, ο οποίος δεν έχει μία 
σταθερή γνώμη ακόμα γι΄ αυτό που βλέπει και μιμείται τα λάθος πρότυπα. 
Πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση για το τι κρύβεται πίσω από αυτά που 
βλέπουμε και ακούμε, γιατί όλα τα πράγματα έχουν δύο όψεις και πολλές 
φορές δεν επιλέγουμε συνειδητά, αλλά επιλέγουν «άλλοι» για εμάς, γιατί 
δεν σκεφτόμαστε. 
Γι’ αυτό πρέπει να χρησιμοποιούμε με μέτρο τα υλικά αγαθά και να διαλέ-
γουμε τις παρέες μας εκφράζοντας και υποστηρίζοντας τη γνώμη και την 
άποψή μας, γιατί εμείς θα φταίμε αν επιτρέψουμε σε άλλους να καθοδηγούν 
και να ελέγχουν τη ζωή μας.  

Χριστίνα Βλαχάκη, Α1 
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Στο ταξίδι της ζωής μας βοούν πολύ δυνατά πολ-

λές Σειρήνες. Κάποιες από αυτές τις συναντάμε 

στο ξεκίνημά μας και άλλες σε όλη τη διάρκεια του 

ταξιδιού μας. Θυμάμαι πάντα τις συμβουλές των 

γονιών μου, που μου έδιναν από πολύ μικρό, και 

που μπορώ να πω πως με φόβιζαν λίγο: Δε θα μι-

λάς ποτέ σε άγνωστους ανθρώπους, δε θα τους πισ-

τεύεις σε ό,τι κι αν σου πουν αν δεν τους ξέρεις και 

δεν θα πηγαίνεις ποτέ μαζί τους γιατί μπορεί να 

θέλουν να σου κάνουν κακό.   
 Αυτή τη Σειρήνα, για την οποία μου μιλούσαν οι 

γονείς μου, δεν την καταλάβαινα, γιατί δεν μπορο-

ύσα να την «ακούσω», αλλά τώρα που μεγάλωσα, 

την ακούω καλά μέσα από τα καθημερινά νέα ή  

τις ειδήσεις ή που μαθαίνουμε από τα μέσα μαζι-

κής ενημέρωσης. Είναι μία Σειρήνα που θα την 

ονόμαζα σειρήνα της εγκληματικότητας. Είναι μια 

Σειρήνα που συνεχίζουμε να την ακούμε και στη 

συνέχεια της ζωής μας με διαφορετικές μορφές: 

εκμετάλλευση, βία, κακία, συμφέρον, υποταγή. Οι 

διαταραγμένες σχέσεις των ανθρώπων που πολλές 

φορές έχουν αντίκτυπο και στο φυσικό περιβάλλον 

μάς κάνουν να νιώθουμε ανασφαλείς. Γιατί να εί-

μαστε τόσο φτωχοί από αγάπη, ενδιαφέρον και 

συμπαράσταση για τον συνάνθρωπό μας;  
  Θέλω να είμαι σαν τον Οδυσσέα που αγωνίστη-

κε και μόχθησε για να φτάσει στην πατρίδα του και 

την οικογένειά του, κάνοντας ό,τι πιο έξυπνο και 

πιο καλό όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά και για 

τους συντρόφους του τους οποίους πάντοτε θυμό-

ταν και αγαπούσε.  

Μάκης Αθαναηλίδης, Α1 

Ο Οδυσσέας, για να αποφύγει τις Σειρήνες, έβαλε 

τους συντρόφους του να βουλώσουν με κερί τα αυ-

τιά τους, ώστε να μην ακούν το τραγούδι τους. 

Όμως ο ίδιος, επειδή ήθελε να ακούσει το τραγούδι 

χωρίς να παρασυρθεί, τους έβαλε να τον δέσουν στο 

κατάρτι. 
   Όπως οι Σειρήνες πήγαν να αποπλανήσουν τον 

Οδυσσέα, να τον ξεγελάσουν, έτσι και εμείς συναν-

τάμε Σειρήνες στη ζωή μας που θέλουν δήθεν να 

μας κάνουν καλύτερη τη ζωή, αλλά στην πραγματι-

κότητα μας παγιδεύουν.  Στη σύγχρονη ζωή υπάρ-

χουν   πολλά  πράγματα  που  μας  κινούν  προς  το   

κακό, πολλές Σειρήνες που μας βάζουν σε πειρασμό καθημερινά, κυρίως όμως τους νέους και τα παιδιά 

που παρασύρονται ευκολότερα. Κι ενώ βλέπουμε ότι πολλά πράγματα μας παγιδεύουν, συνεχίζουμε και 

δύσκολα τα κόβουμε..  
 Τα ναρκωτικά, το Διαδίκτυο, το τσιγάρο, τα υλικά αγαθά, η απληστία, η καλοπέραση, ο τζόγος, η ψεύ-

τικη φιλία είναι μερικές από τις πολλές σύγχρονες Σειρήνες.  

Ναρκωτικά Σειρήνα 
Τα ναρκωτικά είναι μία σύγχρονη Σειρήνα. Όταν τα αρχίσεις, μετά δε θέλεις να σταματήσεις ή και να 

θέλεις δεν μπορείς. Στην αρχή μπορεί να νιώθεις μάγκας, που παίρνεις ναρκωτικά, όταν όμως σου γίνουν 

συνήθεια και σε καταστρέφουν δε νιώθεις το ίδιο. Για να σταματήσεις, θα χρειαστείς τη συμπαράσταση 

της οικογένειάς σου και τη βοήθεια από ειδικούς γιατρούς.  

 Διαδίκτυο Σειρήνα 
Στη σημερινή εποχή με Σειρήνα μπορούμε να παρομοιάσουμε το Διαδίκτυο. Με τη χρήση του μπορού-

με να ενημερωθούμε πολύ εύκολα, να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά και να το 

χρησιμοποιήσουμε ώστε να διευκολύνουμε τη δουλειά μας και τη ζωή μας γενικά. Μπορούμε να παίξου-

με παιχνίδια, να μιλήσουμε με τους φίλους μας, να ακούσουμε μουσική και λοιπά.   
 Με όλα όμως αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα που μπορούμε  να κάνουμε σε αυτό,  απομακρυνόμαστε 

από τις δραστηριότητες, τις ευθύνες και τους στόχους μας. 
Όταν το Διαδίκτυο δεν το χρησιμοποιούμε σωστά, τότε μπορεί να μας προκαλέσει ανεπανόρθωτα προβ-

λήματα. Μπορούμε εύκολα να εκθέσουμε την προσωπική μας ζωή ή τη ζωή κάποιων άλλων, να απομο-

νωθούμε από τη ζωή μιλώντας μόνο με φίλους του διαδικτύου και να χάνουμε πολλές φορές άσκοπα το 
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χρόνο μας.  
 Το ίδιο συμβαίνει και με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Παίζουμε πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη, με 

αποτέλεσμα να μην θέλουμε να παίξουμε με τους φίλους μας, αλλά και να χαλάνε τα μάτια μας. Αποβλα-

κωνόμαστε και ξεχνάμε τα πάντα και τους πάντες, ακόμα και τους φίλους μας. Και τελικά αυτό μας εμπο-

δίζει να περνάμε ωραία. 

Τσιγάρο Σειρήνα 

Το τσιγάρο μπορούμε ακόμα να πούμε ότι είναι μία Σειρήνα της εποχής μας. 
Από τη Σειρήνα αυτή παρασύρονται άνθρωποι αδύναμοι που νομίζουν ότι λύνουν τα προβλήματά τους 

ή ανεβαίνουν στα μάτια κάποιων άλλων. Η απόλαυση που νομίζουν ότι έχουν, όμως, γίνεται εθισμός, με 

αποτέλεσμα να καταστρέφουν τον οργανισμό τους. Πολλές φορές μάλιστα το κάπνισμα μπορεί να γίνει 

αιτία να χάσουν τη ζωή τους.   

Υλικά Αγαθά Σειρήνα 
Μερικές φορές οι άνθρωποι επηρεαζόμαστε από την πληθώρα των υλικών αγαθών που υπάρχουν στη 

καθημερινότητά μας. Στην προσπάθειά μας να τα αποκτήσουμε μπορούμε να απομακρυνθούμε από το 

στόχο μας. Στο τέλος μπορεί να χάσουμε και αυτά και ό,τι άλλο είχαμε καταφέρει να δημιουργήσουμε 

στην πορεία της ζωής μας. 
 Τα χρήματα δεν κάνουν καλό στον άνθρωπο και αυτό φαίνεται σε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι για τα 

χρήματα ξεχνούν τους φίλους τους, γίνονται άπληστοι και δεν σκέφτονται τίποτε άλλο παρά μόνο πώς θα 

αποκτήσουν περισσότερα. Γι’ αυτό τα χρήματα καταστρέφουν τον άνθρωπο. Ορισμένες φορές κάποιοι 

βάζοντας σαν σκοπό τους να αποχτήσουν εύκολα χρήματα και να κάνουν καλύτερη τη ζωή τους καταλή-

γουν στον τζόγο. Όταν κερδίζουν και γίνονται πλούσιοι χαίρονται, αλλά λίγο αργότερα μπορεί η τύχη να 

γυρίσει, να χάσουν και να γεμίσουν χρέη. Κυνηγώντας, δηλαδή, το εύκολο χρήμα, κινδυνεύουν να τα χά-

σουν όλα αλλά και να καταλήξουν στη φυλακή. Από την απληστία κινδυνεύουν να καταστραφούν.  
Οι Σειρήνες, λοιπόν, στην καθημερινή μας ζωή υπάρχουν πάντα δίπλα μας έτοιμες να μας αποσπάσουν 

από τους σκοπούς μας και να μας οδηγήσουν σε λανθασμένες επιλογές. Γι’ αυτό πρέπει να επικεντρωνό-

μαστε στο στόχο μας και να μην παρασυρόμαστε από τίποτε, όπως έκανε ο Οδυσσέας. 

 
Εργκίσα Αλιάι, Δημήτρης Διονυσόπουλος, Γιώργος Καλογερόπουλος, Χρήστος Καλάρι, Ισιδώρα Κατσίλα, 

Ιωάννα Κυριάκου, Χρήστος Λάλα, Μάριος Λέκκας, Γιάννης Μακρής (μαθητές του Α1) 
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Ξημέρωσε η 16η Δεκεμβρίου. Η βροχή με τον αγέρα 

έγιναν ένα. Σκοτεινός ο ουρανός, έστω κι αν ήταν οχτώ 

το πρωί η ώρα. Ένα σχολείο, το 1ο Γυμνάσιο Αυλώνα 

θα πήγαινε σινεμά στην Κηφισιά. Θα παρακολουθούσα-

με την ταινία Fighter, δανέζικης παραγωγής. Στο λεωφο-

ρείο η ατμόσφαιρα ήταν ευχάριστη και ζεστή, κι ας 

προσπαθούσε ο καιρός να τη χαλάσει. Όταν φτάσαμε, 

μετά από πέντε λεπτά άρχιζε η προβολή.  

  Ήταν μια σύγχρονη ιστορία με στοιχεία Kung Fu. Μια 

νεαρή κοπέλα τουρκικής καταγωγής ανακαλύπτει τον 

εαυτό της, τις δυνάμεις αλλά και τις αδυναμίες της μέσα 

από την πολεμική τέχνη του Kung Fu. Η προσπάθειά της 

να βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα στις επιθυμίες και τις 

υποχρεώσεις της, την φέρνει αντιμέτωπη με την κουλτο-

ύρα δύο πολιτισμών.  
   Πρωταγωνίστρια της ταινίας ήταν μια κοπέλα, η  Άϊσα 

από την Τουρκία, που είχε μεταναστεύσει μαζί με την 

οικογένειά της στη Δανία. Η Άϊσα πολλές φορές είχε την 

παραίσθηση ότι πάλευε με κάποιον άγνωστο. Πάντα 

όμως ήταν αυτή η ηττημένη. Μια μέρα, μετά από ένα 

επεισόδιο στο σχολείο με μια συμμαθήτριά της, πήγε να 

γραφτεί κρυφά από την οικογένειά της σε μια σχολή 

Κουνγκ Φου. Εκεί γώρισε έναν Δανό συναθλητή της, με 

τον οποίο ερωτευθήκανε, δεν είχαν όμως μέλλον μαζί, 

επειδή η θρησκεία τής το απαγόρευε. Επιπλέον η παρου-

σία της στη σχολή Κουνγκ Φου προκάλεσε πολλά προβ-

λήματα στην οικογένειά της και κυρίως στον αδερφό 

της, που τη μέρα του αρραβώνα του χώρισε, εξαιτίας 

ενός καβγά της πρωταγωνίστριας με έναν συναθλητή της 

και ταυτόχρονα συγγενή της νύφης. Όλοι στο σπίτι ήταν 

εναντίον της κι έτσι αναγκάστηκε να το σκάσει και να 

βρει καταφύγιο στο σπίτι μιας κοπέλας από τη σχολή 

Κουνγκ Φου. Στο σχολείο της δεν τα πήγαινε καλά κι 

έτσι δεν μπορούσε να περάσει στην ιατρική, που ήταν 

όνειρο των γονιών της. Εκτός από αυτά, αναγκάστηκε  

να σταματήσει και το Κουνγκ Φου, αν και ήταν υποψή-

φια για το πρωτάθλημα. Τελικά κατάφερε να πάρει μέ-

ρος στους αγώνες και μάλιστα να ανακηρυχθεί δεύτερη. 

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι κατά τη διάρκεια του 

αγώνα κατάλαβε πως ο άγνωστος με τον οποίο πάλευε 

στις παραισθήσεις της και ολοένα έχανε, ήταν ο ίδιος 

της ο εαυτός της. Και επειδή κατάλαβε αυτό, μπόρεσε 

να νικήσει τους αντιπάλους της. Μετά τους αγώνες ήταν 

χαρούμενη, γιατί δεν είχε πια παραισθήσεις, μπόρεσε να 

νικήσει τον ίδιο της τον εαυτό. 

   Η ταινία είχε διδακτικό χαρακτήρα. Τόνιζε πως ό,τι κι 

αν θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας, ό,τι κι αν φοβό-

μαστε, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Mπορούμε να 

παλέψουμε για τα όνειρά μας, κι ας φαίνονται απόμακ-

ρα. 

   Πήραν και πάλι τα λεωφορεία το δρόμο της επιστρο-

φής για το σχολείο, αλλά  αυτή  τη  φορά με ηλιοφάνεια.  

Μάλλον ο καιρός ήθελε να μας δείξει πως μετά από μια 

καταιγίδα ακολουθεί πάντα ηλιοφάνεια και ένα ουράνιο 

τόξο στον ορίζοντα, γιατί αυτή είναι η φυσική διαδοχή 

των πραγμάτων... 

                             Αβντουλάϊ Σιντορέλα Γ1 

Με αφετηρία την ταινία «FIGHTER», δύο μαθητές 

μιλούν για τα δικά τους όνειρα: 
Από μικρός δυο επαγγέλματα ήθελα να ακολουθήσω 

και θα κάνω τα πάντα για να πραγματοποιήσω τουλά-

χιστον ένα από τα δυο. Θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής 

και αρχιτέκτονας. Γνωρίζω ότι ο δρόμος που διάλεξα 

είναι ανηφόρα με πολλές δυσκολίες  αλλά θα προσπα-

θήσω να τις ξεπεράσω και για να τα καταφέρω χρειάζο-

μαι δυο χάρτες τους οποίους απλόχερα μου χαρίζουν 

καθημερινά οι γονείς και οι καθηγητές μου, οι οποίοι 

γράφουν πάνω θέληση, υπομονή και ελπίδα. Ελπίζω 

τα όνειρά μου να γίνουν πραγματικότητα, γιατί εκτός 

από τον Λιονέλ Μέσι υπάρχει και ένα άλλο ταλέντο 

στον κόσμο που λέγεται Μπάκο! 

Μάριος Μπάκο Α2 
Το όνειρο της ζωής μου είναι να γίνω χημικός. Να μπο-

ρώ να μαθαίνω, να συμβουλεύω, να ερευνώ. Να εξετά-

ζω τα στοιχεία της φύσης και να δουλεύω με βάση αυ-

τά. Όταν πάρω και το ανώτερο πτυχίο, (πρώτα ο Θεός!) 

θα ήθελα να ασχοληθώ ερασιτεχνικά με τη μαγειρική, 

μια που ως γνωστόν η μαγειρική και η χημείο έχουν 

άμεση σχέση. Θα μου άρεσε να ανακαλύψω κάτι που 

κανείς άλλος δεν έχει εφεύρει. 

Ταυτόχρονα με αυτά που ανέφερα παραπάνω  έχω στο 

νου μου να ασχοληθώ και με τον χορό. Νους υγιής εν 

σώματι υγιεί, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι μας πρόγονοι. 

Απ’ ότι φαίνεται έχω σχεδιάσει από τώρα το μέλλον 

μου. Δε νομίζω ότι είναι κακό. ΕΣΕΙΣ ΤΙ ΛΕΤΕ; 

Μαρίνα Κολιμάτση, Β2 

Παλεύοντας για τα όνειρά μας … 
 

FIGHTER:  Μια νεανική ταινία δανέζικης  
παραγωγής σε σκηνοθεσία της Νατάσας Αρτί.  
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Ο Ισμαήλ Κανταρέ θεωρείται ο μεγαλύτερος Αλβανός συγγρα-

φέας του 20ου αιώνα. Γεννήθηκε στο Αργυρόκαστρο το 1936 

και σήμερα ζει μεταξύ Αλβανίας και Γαλλίας.  Υπήρξε ο πρώ-

τος Αλβανός συγγραφέας που έγινε πολύ γνωστός στο εξωτε-

ρικό. Το 2005  τιμήθηκε  με  το πρώτο  Διεθνές  Βραβείο Μαν 

Μπούκερ, ενώ ήταν υποψήφιος για το Βραβείο Νόμπελ Λογο-

τεχνίας. 
 Στα μυθιστορήματα του Κανταρέ αναμειγνύεται το πραγματι-

κό με το φανταστικό. Κύρια θεματογραφία του είναι η σύγχρο-

νη αλβανική κοινωνία, το προηγούμενο κομμουνιστικό καθεσ-

τώς της χώρας του, καθώς και το αλβανικό εθιμικό δίκαιο 

(κανόνας της τιμής ή κανούν στα αλβανικά). Η εργογραφία του 

ξεπερνά τα 20 πεζογραφήματα, τα περισσότερα από τα οποία έχουν μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες. 

Έχει γράψει επίσης και ποίηση. 
  Ένα από τα πιο γνωστά του μυθιστορήματα είναι «Ο στρατηγός της νεκρής στρατιάς». Σε αυτό το μυθισ-

τόρημα  εξιστορείται η παραμονή στην Αλβανία δύο Ιταλών, ενός στρατηγού και ενός ιερέα, που πηγαίνουν 

15 χρόνια μετά τη λήξη του Β’ παγκόσμιου πολέμου για να βρουν και να ξεθάψουν τα οστά των σκοτωμέ-

νων Ιταλών στρατιωτών. Το καθήκον τους να βρουν τα οστά τούς οδηγεί σε μια εμπειρία τόσο τραυματική 

όσο και ο ίδιος ο πόλεμος, εμπειρία που φανερώνει και τη βαθιά επίδραση που έχει ο πόλεμος στις ψυχές 

των ηρώων 15 χρόνια μετά. 
Στο απόσπασμα που ακολουθεί οι δύο Ιταλοί έχουν βρει τα οστά και συζητούν πίνοντας πριν αναχωρήσουν 

για την πατρίδα τους. 

«Ο στρατηγός παράγγειλε ρακί. Ο αντιστράτηγος κονιάκ.  

Οι ξύλινες σκάλες που οδηγούσαν στην ταβέρνα συνεχώς έτριζαν.  

Τσούγκρισαν τα ποτήρια τους και ήπιαν. Ύστερα έμειναν αμίλητοι για ώρα. Ο 

στρατηγός ξαναγέμισε τα ποτήρια. Του φάνηκε πιο εύκολο αυτό απ’ το ν’ αρχίσει 

οποιαδήποτε συζήτηση.  

Έξω κροτάλιζαν πυροτεχνήματα.  

-Γιορτάζουν τη νίκη, είπε ο στρατηγός.  

-Ναι. 

Κοίταξαν έξω τον ουρανό που έλαμπε λες κι από ψηλά κατέβαινε ένα πελώριο, 

πύρινο κράνος, που σπινθηροβολούσε κι έπειτα ξαφνικά χλώμιαζε, πάγωνε και 

χανόταν στη δίνη της νύκτας.  

-Ωραία δουλειά μας ανέθεσαν, είπε ο στρατηγός. 

Έκαναν πάλι τη συνηθισμένη υπόθεση για το ποιο απ’ τα δύο ήταν περισσότερο 

οδυνηρό: ο αληθινός πόλεμος ή αυτή η νεκρώσιμη αποδημία που τον ακολουθεί. 

Ο στρατηγός κοίταξε το άδειο μανίκι του σακακιού.  

Δεν είναι ανάγκη καν να πεις πως πολέμησες, σκέφτηκε. 

-Αυτός είναι αληθινός πόλεμος, είπε ο αντιστράτηγος. Τα οστά είναι η ουσία του, 

ό,τι απομένει στο τέλος, σαν τα άλατα που μένουν στον πυθμένα του σωλήνα 

όπου εκτελείται μια χημική αντίδραση.  

Ο στρατηγός χαμογέλασε πικρά. Ποίηση, σκέφτηκε, και γέμισε τα ποτήρια.  

-Έχετε ακούσει πως στους αλιείς των μαργαριταριών, που βουτάνε βαθιά στο 

νερό, συμβαίνει να σπάνε τα πνευμόνια τους; Ακριβώς έτσι κι εμάς αυτή η δουλε-

ιά μας έσπασε τη ψυχή.  

-Είναι αλήθεια, μας έσπασε τη ψυχή.  

-Κουραστήκαμε, είπε ο στρατηγός.  

Ο αντιστράτηγος πήρε βαθιά αναπνοή.  

-Μας τσάκισε η σκιά του πολέμου. Αλλά αν πολεμούσαμε πραγματικά;  

-Σε πραγματικά πόλεμο; Ίσως να ήταν καλύτερα.» 

Βιβλία του μεταφρασμένα στα 

ελληνικά: 

Ο στρατηγός της στρατιάς των 

νεκρών, Το κάστρο, Το χρονικό 

της πέτρινης πόλης, Ρημαγμένος 

Απρίλης, Η κόχη της ντροπής, 

Το γεφύρι με τις τρεις καμάρες 

(εμπνευσμένο από Το γιοφύρι 

της Άρτας), Το λυκόφως των 

θεών της στέπας, Ποιος σκότω-

σε  τη Νουρεντίν;, Το παλάτι 

των ονείρων, Αισχύλος ο μεγά-

λος αδικημένος, Φεγγαρόφωτο, 

Το κονσέρτο, Φάκελος H., Το 

τέρας, Πρόσκληση στο εργαστή-

ρι του συγγραφέα, Η πυραμίδα, 

Η σκιά, Ο αετός, Spiritus, Μια 

πόλη χωρίς διαφημίσεις, Τρία 

τραγούδια πένθιμα για το Κοσ-

συφοπέδιο, Το πέταγμα του απο-

δημητικού, Κρύα λουλούδια του 

Μάρτη, Η εκκλησία της Αγίας 

Σοφίας και άλλες ιστορίες, Ιστο-

ρίες Τρέλας, Το ατύχημα, Το 

μοιραίο δείπνο. 

 

Αλέξανδρος Χότζα, B’ Γυμνασίου 

«Ο στρατηγός της νεκρής στρατιάς»  

του Ισμαήλ Κανταρέ 

http://el.wikipedia.org/wiki/2005
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF_%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF_%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82
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Καμίλ Πισαρό  

(Pissarro Camille, 1830-1903)  

("...ίσως να 'μαστε όλοι παιδιά του Πισαρό...": Πωλ Σεζάν) 

     Χαρακτηρίστηκε ο "ζωγράφος της γης". Συμμε-

τείχε ολόψυχα στον Ιμπρεσιονισμό μα διατήρησε τη 

γαλήνια φωτεινότητά του, εξιστορώντας έτσι με το 

δικό του τρόπο κι όλο του το έργο, τη ζωή των αν-

θρώπων και τους κόπους τους. Χαρακτηρίστηκε 

επίσης ο "Πατριάρχης του Ιμπρεσιονιστών", λόγω 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του στυλ του, αλ-

λά και επειδή ήταν ηλικιακά ο γηραιότερός τους. 
     Γεννήθηκε στις 10 Ιουλίου στην αποικία του 

Αγίου Θωμά, στις Γαλλικές Αντίλλες το 1830. Στα 

12 τον έστειλαν να συνεχίσει τις σπουδές του στη 

Γαλλία κι έτσι γράφεται στο Κολλέγιο Πασί, κοντά 

στο Παρίσι. Επιστρέφει στα 17 κι ο πατέρας του, 

τον "στρώνει" αμέσως στη δουλειά, στην οποία τα 

πάει θαυμάσια κι έχει πολύ καλές αποδοχές, 

μα ...πάντα αναζητά ελεύθερο χρόνο για να ζωγρα-

φίζει. 
     Το 1852 "δεν αντέχει άλλο", τα παρατά και πηγα-

ίνει στο Καράκας. Ο πατέρας του τον ενισχύει, με-

ρικώς έστω, με χρηματικό επίδομα. Επιστρέφει στο 

Παρίσι το 1855 και παρίσταται στη τότε μεγάλη 

έκθεση. Εκεί βλέπει όλους τους μεγάλους παριζιά-

νους καλλιτέχνες της εποχής, Ντελακρουά, Ενγκρ 

και άλλους, μαγεύεται και συγκινείται από την παν-

δαισία εικόνων και χρωμάτων. Επιλέγει σαν μελ-

λοντικό του δάσκαλο τον πιο μετριοπαθή, συγκρα-

τημένο και μοναχικό Κορό, που τον προτρέπει να 

ξεχάσει ό,τι ήξερε ή είχε ακούσει μέχρι τότε και να 

βγει να ζωγραφίσει έξω, στους ανοιχτούς χώρους, 

στην ύπαιθρο. 

      

Το 1859 συμμετέχει στο Σαλόν μ' ένα πίνακα, ενώ 

τις δύο επόμενες χρονιές απορρίπτεται. Το 1861 

παντρεύεται. Δύο χρόνια μετά, γίνεται δεκτός στο 

Σαλόν Των Απορριφθέντων με 3 έργα του. Γεννιέ-

ται ο γιός του Λουσιέν. Τις δύο επόμενες χρονιές, 

όχι μόνο γίνεται δεκτός στο Σαλόν, αλλά παίρνει 

και καλές κριτικές. Εντωμεταξύ, από το 1864 γνω-

ρίζεται και διατηρεί φιλικές σχέσεις με τους Ρενου-

άρ, Μονέ, Σισλέ, Μπαζίλ και με τον Μανέ. Το 1866 

ο Ζολά επαινεί τα έργα του στο Σαλόν της ίδιας 

χρονιάς κι ιδιαίτερα τις "Όχθες Του Μάρνη". 
     Περνά δύσκολα χρόνια μέχρι το 1869 επειδή - 

παρά τις καλές κριτικές - δεν κάνει πωλήσε-

ις. Εγκαθίσταται στη Λουβισιέν και στηρίζεται κυ-

ρίως από τη γενναιοδωρία των φίλων. Πάντως τα 

έργα του εκείνης της περιόδου είναι πιο ήρεμα, πιο 

γλυκά και πιο ήπια. Με το ξέσπασμα του Γαλλο-

Πρωσσικού Πολέμου καταφεύγει οικογενειακώς 

στην Αγγλία, όπου ζει η μητέρα του. Η αγγλική 

ύπαιθρος επιδρά πάνω του, καθώς επίσης κι οι πίνα-

κες των Κόνσταμπλ και Τέρνερ, που του διδάσκου-

νε πώς να "βλέπει το φως". 
     Το 1871 επιστρέφει στη Γαλλία κι αποκτά επαφή 

με τον Σεζάν. Το 1874 χάνει τη μοναδική του κόρη, 

τη Ζαν-Ρασέλ κι είναι η κακή εκείνη χρονιά, που 

έχει παταγώδη αποτυχία στην έκθεση που διοργα-

νώνει με δική του πρωτοβουλία για όλους τους Ιμ-

πρεσιονιστές. Είναι η ίδια χρονιά που ο κριτικός 

Λερουά ονομάζει το Κίνημα, εξ αφορμής του πίνα-

κα του Μονέ, "Εντύπωση: Σούρουπο", Ιμπρεσσιο-

νιστικό (από το Ιmpression = Eντύπωση), αλλά και 

που στεφανώνει με χλευασμούς κι ειρωνείες σύσ-

σωμο το κριτικό και μη κοινό.  
  Μόνο μετά το 1875 μπορεί και γίνεται αντιληπτό 

το μήνυμα που προσπαθεί να μεταδώσει κι αυτό του 

δίνει φτερά. Επιστρέφει στο Ποντουάζ το 1882 και 

συμμετέχει σ' όλες τις Ιμπρεσιονιστικές εκθέσεις - 9 

τον αριθμό - μέχρι και το 1886. Το 1890 εγκαθίστα-

ται στο Ερανί-Μπαζενκούρ, λόγω κλονισμένης υγε-

ίας, ενώ 2 χρόνια μετά, επιτέλους η επιτυχία του 

χτυπά τη πόρτα.  Μέχρι το 1900   ταξιδεύει   πάρα 

πολύ:   Αγγλία,   Βέλγιο,   Ολλανδία   και επίσης,  

Ποδόλουτρο στο ποτάμι 

http://www.peri-grafis.com/ergo.php?id=574
http://www.peri-grafis.com/ergo.php?id=665
http://www.peri-grafis.com/ergo.php?id=535
http://www.peri-grafis.com/ergo.php?id=901
http://www.peri-grafis.com/ergo.php?id=211
http://www.peri-grafis.com/ergo.php?id=211
http://www.peri-grafis.com/ergo.php?id=206
http://www.peri-grafis.com/ergo.php?id=428
http://www.peri-grafis.com/ergo.php?id=746
http://www.peri-grafis.com/ergo.php?id=199
http://www.peri-grafis.com/ergo.php?id=196
http://www.peri-grafis.com/ergo.php?id=760
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Λονδίνο, Ρουέν, Παρίσι και κάθε φορά, νέα ευρή-

ματα, νέες ιδέες! Τα τελευταία έργα του είναι ακό-

μα πιο πλούσια, πιο φωτεινά, πιο υπέροχα. 
Στις 13 Νοέμβρη 1903, - του μαύρου έτους 

της χαρούμενης "εντυπωσιακής" ζωγραφικής-, η 

εξοχή της Γαλλίας, τα χωριά της, οι δρόμοι του 

Παρισιού κι όλοι οι άνθρωποί τους, χάνουνε τον 

"ποιητή" τους κι ο κόσμος καταλαβαίνει πως έχασε 

ένα μεγάλο και γνήσιο δάσκαλο, που σημάδεψε 

την τέχνη της εποχής του με την προσωπική του 

σφραγίδα. Ήταν 73 ετών. 

Μονμάρτη, Απόγευμα 

Η δική μου εντύπωση για τον ζωγράφο 

Κοιτώντας τους πίνακες του Καμίλ Πισαρό και μαθαίνοντας γι’ αυτόν από τις πληροφορίες που προανα-

φέρθηκαν, θα ήθελα να επισημάνω κάποιες σκέψεις και συναισθήματα που ένιωσα. 
Εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα με την επιμονή και την αγάπη που έδειξε για τη ζωγραφική και τη  συγκέν-

τρωση και αφοσίωση στο στόχο του, χωρίς να είναι μοναχικός. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε 

έμεινε πιστός στις επιλογές του κάνοντας συνεχώς προσπάθειες για να κατακτήσει τον στόχο του χωρίς να 

παρεκκλίνει. Αυτό που με εξέπληξε περισσότερο ήταν ότι ακόμα και όταν έχασε το παιδί του και είχε ε-

πηρεαστεί έντονα συναισθηματικά, η ζωγραφική του δεν επηρεάστηκε ως προς το ύφος της. Παρέμεινε 

χαρούμενη, φωτεινή και απλή χρησιμοποιώντας έντονα χρώματα εκφράζοντας τα συναισθήματα που καθ-

ρέφτιζε στα μάτια του το κάθε τοπίο. 
Είμαι πολύ χαρούμενη που επέλεξα να ασχοληθώ με αυτόν τον ζωγράφο, γιατί νομίζω ότι αντιπροσω-

πεύει τον άνθρωπο που έχει επιτύχει το στόχο του και πρόλαβε να το δει. Είμαι σίγουρη ότι θα μείνει απα-

ράμιλλος και η κάθε γενιά θα μπορεί να τον ζει και να τον ερμηνεύει με τον δικό της τρόπο. 

Υ.Σ. Υ.Σ.   Πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος έχει ένα αγαπημένο πίνακα από κάποιον ζωγράφο, διότι αντιπροσω-

πεύει τα συναισθήματα που νιώθει εκείνη τη στιγμή.  
Ο δικός μου αγαπημένος πίνακας είναι το “Χιονισμένο Χωράφι“ , γιατί σε αυτόν τον πίνακα βλέπω τη χα-

ρά, - η οποία απεικονίζεται στον καθαρό ουρανό καθώς αυτός αντανακλάται στο λιγοστό χιόνι που λιώνει 

στο άγγιγμα της άνοιξης-  και την αίσθηση της ηρεμίας που δίνουν τα δέντρα τα ελαφρώς γερμένα, καθώς 

και ο αγρότης που βρίσκεται εκεί παρά το χιόνι προσέχοντας αυτό που αγαπά. 

Χιονισμένο χωράφι 

Χριστίνα Βλαχάκη, Α1  στο πλαίσιο 
του μαθήματος των Γαλλικών  
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Πώς πέρασαν τόσο γρήγορα αυτά τα τρία χρόνια;  
Από την Α΄ Γυμνασίου έχουμε αλλάξει τρομακτικά 

πολύ… Μέχρι τώρα έχουν συμβεί διάφορα … τσα-

κωμοί, φιλίες και σχέσεις ανάμεσα σε μαθητές αλ-

λά και καθηγητές. Θα φύγουμε ... 
Με πολλές όμορφες … αλλά και χιουμοριστικές 

στιγμές ! 

Δεν θα ξεχάσω ποτέ … 

                 Α΄ Γυμνασίου: Πώς ήμασταν έτσι; 
Ήμασταν πολύ ψαρωμένα… με τόσο γλυκές φατ-

σούλες … Οι καθηγητές μας συμπάθησαν αμέσως! 

Η γλυκιά υποδοχή τους μας έκανε να νιώσουμε 

οικεία και να τους αγαπήσουμε ακόμα περισσότε-

ρο. Δεν ξέρουμε τι να πρωτογράψουμε … αλλά ας 

ασχοληθούμε καλύτερα με τους καθηγητές που μας 

υποδέχτηκαν στην Α’ Γυμνασίου.  
Ξεκινήσαμε το γυμνάσιο ακούγοντας κακές φήμες 

για τον κ.Πελωριάδη. 

ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΤΑΚΕΣ: 

«Μανθόπουλος στη γωνία!» 

« Πέσε πίτα να σε φάω.»  
«Πράσινα άλογα», και άλλα πολλά που δεν θα ξε-

χάσουμε με τίποτα… 
Ας πάρουμε άλλον καθηγητή…. την κ.Τζουβάρα 

με τα αξέχαστα αλλά και… βαρετά βιβλία της…! 

Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου άμα δεν φυλάει 

Θερμοπύλες…! Ας αφυπνίσουμε τις ναρκωμένες 

συνειδήσεις … και ας κάνουμε ένα βήμα παρά πέρα! 
Θα μείνει σε όλους αξέχαστος ο κ. Τελιγάδας. 

Ένας αξιαγάπητος και ήρεμος άνθρωπος με χαρακ-

τηριστική καθημερινή του συνήθεια τα 65 

«λοιπόν» και τα 100 «εντάξει;», αλλά και την ερώ-

τηση: «Το καταλάβατε, σίγουρα;» Επίσης θα μας 

μείνει χαραγμένη η κίνηση ανοίγω-κλείνω βιβλίο.  
Η αγαπημένη μας κ. Κέκη! Δεν έχουμε πολλά 

λόγια να πούμε … οι φωνές της πρωί πρωί … πάν-

τα για το καλό μας, αλλά πάντα μάνα και φίλη … 

και όχι μόνο καθηγήτρια! 
Η κ. Κοτσίκου… η πιο ήρεμη δύναμη και η κα-

λύτερη καθηγήτρια που υπάρχει!!! Η σοβαρότητά 

της, η υπομονή της, η στάση της προς όλα τα παιδι-

ά είναι κάτι που εκτιμάμε ιδιαίτερα. Η καθηγήτρια 

αυτή θα είναι πάντα το πρότυπό μας! 
Μοδάτη, πάντα στη πένα, με πλάκες … αλλά και 

σπόντες.  Μαντέψτε   ποια.   Μα   φυσικά  η   Ρού-

λα Αντωνάτου!  Πάντα  μαζί  με  τα  παιδιά . . . να 

καταλαβαίνει, να μας στηρίζει αλλά και να μας 

συμβουλεύει ταυτόχρονα! 
Ο λατρεμένος μας καθηγητής, αυτός που τα έχει 

όλα. Καλή συνεργασία με τα παιδιά, αυστηρότητα 

… αλλά και όσο πρέπει, πλακατζής μα που κάποιες 

φορές κόβουμε και τις φλέβες μας. Με λίγα λόγια: 

Ανυφαντής!!! 
Αγάθου και Ασπρούκος … Οι πιο νέοι και πιο ω-

ραίοι καθηγητές μας! Από πού να αρχίσουμε; 
Ο πιο ρομαντικός … και αστείος καθηγητής. Ο 

Ασπρούκος! Αλλά δεν τον έχετε δει να νευριάζει. 

Αφήστε καλύτερα…! 
Η κ. Αγάθου η πιο όμορφη και καλόγουστη καθη-

γήτρια αλλά και ιδιαίτερα οξύθυμη. Ντόρα η ντόμ-

πρα, η σταράτη! 

Γ’ Γυμνασίου: Πώς φτάσαμε ως εδώ; 
Πώς φτάσαμε ως εδώ … αλλάξαμε πολύ… μεγα-

λώσαμε, δεν «ωριμάσαμε», αλλά είμαστε πιο δεμέ-

νοι από ποτέ! 
Είμαστε η πιο τρελή και καταστροφική παρέα! 

Όλοι λένε ότι είμαστε τα καλύτερα παιδιά και το 

καλύτερο τμήμα που έχει περάσει ποτέ! 
(Γιατί μας το λένε αυτό δεν το έχουμε καταλάβει 

ακόμα …κάτι θα ξέρουν!) 
Αξέχαστη θα μας μείνει η τριήμερη εκδρομή στο 

Πόρτο Χέλι. Γυρίσαμε όλοι τόσο εξουθενωμένοι 

που κάναμε μέρες να συνέλθουμε. 
    Σας χαιρετάμε, αλλά δεν πάμε μακριά. Δίπλα θα 

είμαστε. Να μας προσέχετε κι ας μην μας έχετε! 

 

Χριστίνα Κουτσογιάννη, Κατερίνα Μακρή, Έφη 

Μποζιάρη, Νατάσα Σίσκου 
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Οι εκδρομές είναι υπέροχες, ιδιαίτερα όταν είμαστε μαζί με 

φίλους και συμμαθητές. Μια από τις ωραιότερες εκδρομές 

ήταν η τριήμερη, σχολική εκδρομή της Γ΄ Γυμνασίου στο Πόρ-

το Χέλι. 

    Την Κυριακή το πρωί της 1ης  Απριλίου ξεκινήσαμε από τον 

Αυλώνα με το πούλμαν γεμάτοι χαρά και καλή διάθεση. Ήταν 

Πρωταπριλιά, αλλά δεν ήταν ψέμα! Σε όλη τη διαδρομή μιλά-

γαμε μεταξύ μας, κάναμε αστεία, γελάγαμε και περνούσαμε 

ωραία. Πρώτη στάση στην Επίδαυρο. Περπατήσαμε και ξενα-

γηθήκαμε στο Ασκληπιείο. Είδαμε το στάδιο, το εγκοιμητήριο, 

ναούς, τους χώρους φιλοξενίας των ασθενών και το αναρρωτή-

ριο. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακός ο χώρος. Ύστερα συνεχί-

σαμε τη βόλτα μας μέχρι το Αρχαίο Θέατρο. Εκεί ακούσαμε 

την Πέννυ, την Ειρήνη και τη Λώρα, που είχαν λάβει μέρος 

στην εκδήλωση του Ελύτη, να απαγγέλλουν το Μονόγραμμα 

από την ορχήστρα του θεάτρου και στη συνέχεια τη Χριστίνα 

να τραγουδά το τραγούδι της «Αγάπης αίματα» από το Άξιον 

Εστί. Συγκλονιστικές στιγμές!  

Μετά από μια διαδρομή με πολλές στροφές, φτάσαμε επι-

τέλους στο ξενοδοχείο. Είχαμε την ευκαιρία να ξεκουραστούμε 

λίγο και να χαλαρώσουμε δίπλα στην πισίνα, αλλά και να παί-

ξουμε. Άλλοι στο πινγκ- πονγκ, άλλοι έτρεξαν στο γήπεδο του 

μίνι γκολφ και άλλοι στο μπιλιάρδο. Μαθητές και καθηγητές 

μαζί! Παντού πρωταθλήματα και νικητές …  φυσικά τα παιδιά!  

Το βράδυ, βόλτα στο Πόρτο Χέλι και περπάτημα δίπλα στη 

θάλασσα. Βέβαια από αυτή τη μέρα, δεν θα μπορούσε να λεί-

ψει και η διασκέδαση, αφού μετά τη βόλτα μας γυρίσαμε στο 

ξενοδοχείο και κάναμε πάρτι: χορέψαμε, τραγουδήσαμε και 

περάσαμε ένα πολύ όμορφο βράδυ. 

     Δεύτερη μέρα. Ξεκινήσαμε το πρωί και πήγαμε απέναντι 

στις Σπέτσες, με το καραβάκι. Η διαδρομή μας άρεσε πάρα 

πολύ και κατά τη διάρκειά της μας ξενάγησε ο καπετάνιος. Ο 

καιρός ήταν υπέροχος, βλέπαμε τα γύρω νησάκια και τις 

όμορφες ακρογιαλιές, μέχρι που φτάσαμε στον προορισμό μας. 

Φτάνοντας εκεί κάναμε μία μακρινή βόλτα δεξιά από την Ντά-

πια (το κεντρικό λιμάνι, σύγχρονο λιμάνι)  προς την Κοργιαλέ-

νειο  -  Αναργύρειο   σχολή.   Στη   διάρκεια    της    διαδρομής  

θαυμάσαμε και επισκεφτήκαμε τα υπέροχα νεοκλασικά κτήρι-

α, το Ποσειδώνιο - το πρώτο ελληνικό ξενοδοχείο, δωρεά του 

Σωτηρίου Ανάργυρου -  το παλιό εργοστάσιο της ΔΕΗ που 

έχει γίνει σύγχρονο ξενοδοχείο, το σπίτι του Οικονόμου, πρω-

τεργάτη της Ελληνικής επανάστασης με τα υπέροχα βοτσαλω-

τά δάπεδα που έχει μετατραπεί σε ξενώνα, και τέλος φτάσαμε 

στην Κοργιαλένειο σχολή που σήμερα στεγάζει ΤΕΙ. 

     Στην επιστροφή επισκεφθήκαμε το Δημαρχείο των Σπετσών 

όπου ξεναγηθήκαμε από τους υπαλλήλους. Μπήκαμε στην 

αίθουσα συνεδριάσεων με το εκπληκτικό ζωγραφισμένο ταβά-

νι και το επιβλητικό τραπέζι συνεδριάσεων. Και να που μας 

περίμενε και μία έκπληξη! Το σημερινό δημαρχείο ήταν το 

σπίτι που φιλοξενούσε τον Οδυσσέα Ελύτη τα καλοκαίρια! 

Μας έδειξαν το δωμάτιο του, εκεί που έγραφε και εμπνεύστηκε 

πολλά από  τα σπουδαία έργα του. 

    Ώρα για ξεκούραση! Στάση στην Ντάπια, βόλτα στα σοκά-

κια και ραντεβού για επίσκεψη και ξενάγηση αποκλειστική για 

το σχολείο μας στο σπίτι της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνα. 

Μάθαμε πολλά για τη ζωή της και για το πόσο έχει συμβάλει 

στην ελληνική επανάσταση. Μεγάλη εντύπωση μας έκαναν 

κάποια αντικείμενα  του σπιτιού, όπως ένα «έξυπνο» χρηματο-

κιβώτιο της εποχής, ορισμένες επιστολές και ένα φιρμάνι του 

σουλτάνου. Αφού η ξεναγός μας έδωσε συγχαρητήρια  για τη 

συμπεριφορά μας, τελειώνοντας μας χάρισε από μία δραχμή, 

που απεικονίζει την Μπουμπουλίνα και τη ναυαρχίδα της 

«Αγαμέμνων».  

Ξεκινήσαμε για την πλατεία του Ρολογιού, όπου φάγαμε όλοι 

μαζί γρήγορα -  γρήγορα. Γιατί; Μας περίμεναν άμαξες, με 

όμορφα άλογα για μια βόλτα από την αριστερή πλευρά της 

Ντάπιας, προς το παλιό λιμάνι. Και τι δεν είδαμε … Όμορφα 

αρχοντικά με ανθοστόλιστους κήπους, το παλιό λιμάνι με το 

καρνάγιο όπου και σήμερα επισκευάζονται καΐκια και ψαρό-

βαρκες του νησιού. Οι αμαξάδες μας έκαναν ξενάγηση και μας 

έφτασαν μέχρι την άλλη άκρη του νησιού όπου μας περίμεναν 

κι άλλες εκπλήξεις!!! Πέρα από το παλιό λιμάνι ανακαλύψαμε 

την εκκλησία της Παναγιάς της Αρμάτας όπου κάθε χρόνο στις 

8  Σεπτεμβρίου   γιορτάζει   και    γίνεται  αναπαράσταση   στη  



  ΣΕΛΙΔΑ 38                                 ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ             ΣΟΒΑΡΟΤΗΣ ΜΗΔΕΝ                               

θάλασσα του πυρπολισμού της τουρκικής φρεγάτας. Μας είπα-

νε πως το νησί ζει μεγάλες στιγμές. Γίνεται το αδιαχώρητο! 

Λίγα μέτρα πιο πάνω ανακαλύψαμε το δεύτερο ελληνικό Φάρο 

που λειτούργησε με πετρέλαιο και που σήμερα έχει εκσυγχρο-

νιστεί. Κίτρινος,  Μόνος,  Πανέμορφος,  δέσποζε στην άκρη 

του Βράχου. Επιτόπου στροφή, κατηφορίσαμε στην άκρη του 

παλιού λιμανιού με τά καρνάγια. Ξαφνικά ο όμορφος 

«ζωολογικός κήπος» της γλύπτριας Ναταλίας Μελά ξεπρόβαλε 

κατά μήκος της βραχώδους ακτής. Πήραμε το μονοπάτι, περά-

σαμε ανάμεσα από τα διάφορα σιδερένια γλυπτά ζώα και κα-

ταλήξαμε στα 10 κανόνια που είναι στραμμένα προς τη θάλασ-

σα, έτοιμα να αντιμετωπίσουν τον εχθρό! Πόσο πίσω μας ταξί-

δεψαν! Στην άκρη του βράχου κάτω κάτω επιβλητική, ασημέ-

νια, λαμπερή η γοργόνα της Μελά κοιτάζει μελαγχολικά τον 

Αργοσαρωνικό κόλπο. Έτοιμη να ρωτήσει: Ο Βασιλιάς Αλέ-

ξανδρος Ζει; Μαγικό τοπίο! Όμως η ώρα είχε περάσει, το κα-

ραβάκι μάς περίμενε για την επιστροφή. Κρίμα! Με βήματα 

αργά ακούγοντας μουσική φτάσαμε στην Ντάπια. Όμορφη 

δύση!  Όλοι στην πλώρη! Πίσω στο Πόρτο Χέλι.  

Μπάνιο, ξεκούραση και διασκέδαση σε ένα κλαμπ στο 

λιμάνι. Αλήθεια πώς μετά από μια τόσο κουραστική μέρα βρή-

καμε τόσο κέφι και όρεξη να ξεφαντώσουμε; Και μην φαντά-

ζεστε πως γυρνώντας στο ξενοδοχείο κοιμηθήκαμε! Καθηγη-

τές και μαθητές στις επάλξεις, η κ. Τσενέ και ο κ. Ανυφαντής 

στο ισόγειο μαζί με τα παιδιά που έπαιζαν πινγκ- πονγκ και 

μπιλιάρδο και η κ. Κέκη και κ. Αντωνάτου στον όροφο με τα 

παιδιά να χορεύουν, να τραγουδούν, να κάνουν καλλιστεία και 

γενικά να μην θέλει κανείς να κοιμηθεί έχοντας στο μυαλό πως 

είναι η τελευταία μας νύχτα στο Πόρτο – Χέλι! 4:30 υποχρεω-

τικό σιωπητήριο.8:00 υποχρεωτικό εγερτήριο. Πρωινό, βαλίτ-

σες και έτοιμοι για αναχώρηση. Μυκήνες! Ωχ! Δεν έχουμε 

φακούς! Τι να τους κάνουμε; Εξερεύνηση στην υπόγεια δεξα-

μενή του Ανακτόρου! Ξενάγηση στον χώρο από την κ. Τσενέ 

και επιβίβαση στο πούλμαν για να επισκεφτούμε το θολωτό 

τάφο του Αγαμέμνονα και αμέσως μετά αναχώρηση για Ναύπ-

λιο. 

Παλαμήδι! Οχυρό Κάστρο! Μας κόπηκε η ανάσα! Τι θέα!  

Όλο το Ναύπλιο στα πόδια μας. Η παλιά και η σύγχρονη πόλη. 

Το Μπούρτζι απέναντι.  Μπήκαμε στο κελί του Κολοκοτρώνη 

και ακούσαμε με προσοχή την αφήγηση από έναν κύριο που 

βρέθηκε εκεί τυχαία και προσφέρθηκε να μοιραστεί τις γνώσε-

ις του μαζί μας. Εκδρομή του σχολείου μας χωρίς δραστηριό-

τητα γίνεται; ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ! Χαρτί, μολύβι, φωτοτυπίες και 

ανακάλυψη των ιστορικών μνημείων στο Ναύπλιο! Όλοι μαζί 

γρήγορες και επιτυχείς απαντήσεις … Αφού τελειώσαμε, οι 

μισοί αποφάσισαν να κατέβουν στην πόλη με το πούλμαν και 

οι πιο «ξεκούραστοι» κατέβηκαν τα 900 σκαλιά του φρουρίου! 

Βόλτα στην παλιά πόλη, φαγητό, καφέ, παγωτά στην πλα-

τεία Συντάγματος και η ώρα της αναχώρησης έφτασε! Τι κρίμα 

ήταν τόσο λίγο! Κουρασμένοι και αποκαμωμένοι μπαίνουμε 

στο πούλμαν χαρούμενοι για ό,τι είχαμε ζήσει και λυπημένοι 

που όλα είχαν τελειώσει. Σιωπηλοί ξεκινάμε για Αυλώνα. Σιω-

πηλοί; Όχι για πολύ!  

Ούτε δευτερόλεπτο ησυχίας! Ξενάγηση και παιχνίδι γνώ-

σεων σε ΟΛΗ τη διαδρομή από την κ. Κέκη. Η εκδίκηση είναι 

ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Για όλες τις ώρες αϋπνίας των 

καθηγητών πήρε την εκδίκηση της! Κ. Τσενέ, κ. Ανυφαντή, κ. 

Αντωνάτου και κ. Κέκη … ΕΛΕΟΣ!  Συγγνώμη και ένα μεγά-

λο ευχαριστώ!  

ΠΕΡΑΣΑΜΕ ΤΕΛΕΙΑ! ΦΤΑΣΑΜΕ ΑΥΛΩΝΑ! ΤΙ ΚΡΙΜΑ! 

Και του χρόνου! Και του χρόνου; ΩΧ! Λύκειο... 

 

Χριστίνα Σταμούλη, Ειρήνη Κουρτέση, Γ1 
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Η γλύπτρια Ναταλία Μελά 

 Στις Σπέτσες ανακαλύπτει κανείς έναν αλλιώτικο ζωολογικό κήπο, όταν στη βόλτα του στο παλιό λιμάνι 

των Σπετσών, κοντά στην εκκλησία της Παναγιάς της Αρμάτας, αντικρίζει τα σιδερένια γλυπτά ζώα της 

Ναταλίας Μελά που είναι εκτεθειμένα στο φυσικό περιβάλλον, σε μια κατάφυτη πλαγιά. 

 Η Ναταλία (ή Νάτα) Μελά είναι επιφανής Ελληνίδα γλύπτρια, η οποία γεννήθηκε το 1923 στην Κηφισιά 

Αττικής. Μεγάλωσε σε μεγαλοαστικό περιβάλλον με ιστορικές ρίζες. Είναι εγγονή του Μακεδονομάχου 

Παύλου Μελά και της Ναταλίας Δραγούμη. Ο πατέρας της ήταν ο Μιχαήλ Μελάς και η μητέρα της ήταν 

κόρη του Ιωάννη Πεσμαζόγλου, ιδρυτή της Εθνικής Τράπεζας. Η γιαγιά της από την πλευρά του πατέρα 

της προερχόταν από το γένος Δραγούμη και ήταν αδελφή του Ίωνα Δραγούμη και κόρη του Στέφανου 

Δραγούμη. 

 Το 1942 γράφτηκε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Αποφοιτώντας, δούλεψε για ένα δι-

άστημα με τον καθηγητή Δημήτρη Πικιώνη και στη συνέχεια άνοιξε δικό της εργαστήριο. Εκεί μαζεύον-

ταν, μεταξύ πολλών άλλων, ο Νίκος Εγγονόπουλος, ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Ανδρέας Εμπειρίκος και ο 

Γιάννης Μόραλης. Πήρε μέρος στην ίδρυση της καλλιτεχνικής ομάδας «Αρμός». 

 Το 1951 παντρεύεται τον αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη και για δέκα χρόνια ασχολείται με την κατασ-

κευή σκηνικών στο Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν. 

 Η Ναταλία Μελά δούλεψε αρχικά με μάρμαρο και πέτρα, ενώ στα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν ε-

πέστρεψε από το Παρίσι, στράφηκε στη χρήση του μετάλλου, υιοθετώντας τα διδάγματα της αφηρημένης 

τέχνης, που κυριαρχούσε στην καλλιτεχνική σκηνή της Δύσης. Αντλεί τα θέματά της από το φυσικό κόσμο, 

πτηνά και ζώα - κοκόρια, κριάρια, ταύρους, κατσίκες, περιστέρια – και από την ελληνική μυθολογία. 

Έργα της κοσμούν πολλούς εξωτερικούς χώρους, όπως τον Κήπο του Προεδρικού Μεγάρου, το λιμάνι των 

Σπετσών, τον Περίβολο του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αθηναίων. 

 Η Ναταλία Μελά παρουσίασε τις δημιουργίες της σε ατομικές εκθέσεις, καθώς και σε διεθνείς εκθέσεις 

στη Μπιενάλε Σάο Πάολο της Βραζιλίας 1965, στο Παρίσι – Salon de la jeune sculpture 1976, 1967. Τα 

έργα της βρίσκονται σε δημόσιους χώρους και σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B7%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CE%94%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%A0._%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CF%89%CE%BD_%CE%94%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%94%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%94%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1942
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%B3%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CF%8C%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
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ποίηση!) 

Ομάδα Σύγχρονου Χορού Γυμνασίου Λυκείου Αυλώνα 

  Η Ομάδα μας Σύγχρονου Χορού, μία ομάδα με μεγάλη παράδοση στο σχολείο 

μας, συμμετείχε στην εκδήλωση για τον Ο. Ελύτη με μία χορογραφία της κ. Ξ. 

Ψαρρού που στ’ αλήθεια και χωρίς υπερβολή δε θα ξεχάσουμε ποτέ! 

 

Για τη χορογραφία «Από το ελάχιστο φτάνεις πιο σύντομα οπουδήποτε» 

Αλήθεια αρκούμαστε σ΄ ένα χάδι; 

Αντιλαμβανόμαστε ένα ζεστό βλέμ-

μα; 

Μας φτάνει μια λέξη τρυφερή; 

΄Η 
Θέλουμε τον γρήγορο ορισμό των 

πάντων… 
Απαιτούμε πιο πολλή αγκαλιά για 

επιβεβαίωση… 

Σκαρφαλώνουμε σε υψηλές έννοιες 

ανέτοιμοι… 

 
«Από το ελάχιστο φτάνεις πιο σύντομα οπουδήποτε», γράφει ο Ελύτης κι εμείς 

ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε τη χορογραφία μας περπατώντας στα άγνωστα μονοπά-

τια του «ελάχιστου». Αρχίσαμε κουβαλώντας ο καθένας μας βαριά φορτία προσδο-

κιών, αναμνήσεων, επιθυμιών. Σε κάθε ξέφωτο της χορογραφίας αφαιρούσαμε κι 

από κάτι, γινόμασταν πιο ανάλαφροι, περπατούσαμε πιο χαρούμενοι. Και φτάνον-

τας στο τέλος πολλοί από εμάς κουβαλούσαμε όσα άντεχε ο καθένας μας. Νιώσαμε 

ευτυχείς και αποφασίσαμε να ψάχνουμε μέσα στη ζωή του ο καθένας  για το 

«ελάχιστό του», και στην ουσία για το μέγεθός του, άρα τις δυνατότητες και τις 

ανάγκες του. 

                                       Ξένια Ψαρρού, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής 

 

Χορογραφία: Ανατολή και Δύση 

 Στο σταυροδρόμι 

διαφορετικών πολι-

τισμών η Ελλάδα. 

Και ο καθένας από 

μας, πολλές φορές 

μπερδεμένος με τα 

ετερόκλητα στοιχεία 

αυτών των πολιτισ-

μών να συνυπάρχο-

υν ή και να συγκρο-

ύονται μέσα μας. 
 Δύο πολιτισμοί συναντιούνται στην έρημο μέσα από τις χορευτικές τους παραδό-

σεις. Το Oriental και το Hip Hop. Αυτοπαρουσιάζονται, ανταγωνίζονται και τελικά 

στήνουν μέσα από τον χορό γέφυρες… 
 Δύο μαθήτριες, η Μαρία Προκάκη και η Δήμητρα Σαμπάνη, οργάνωσαν από μία 

ομάδα και δίδαξαν οι ίδιες τις συμμαθήτριές τους, Oriental η μία και Hip Hop η 

άλλη. Με τη βοήθεια της κ. Ψαρρού κατέληξαν σε μία χορευτική σύνθεση που πα-

ρουσίασαν σε εκδηλώσεις στο σχολείο μας αλλά και στο Φεστιβάλ «Χόρεψέ το 

2012» στην Παλλήνη.  


