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Προλογικό σημείωμα 

Αγαπητά μου παιδιά, 
 

Η πολυπόθητη ώρα έφτασε! Η ώρα της αποφοίτησης, της πρώτης και ση-
μαντικότερης αποφοίτησης της ζωής σας. Ο κύκλος των μαθητικών σας 
χρόνων κλείνει πανηγυρικά και μαζί του ολοκληρώνεται μια όμορφη και 
ξέγνοιαστη περίοδος της ζωής σας. Αυτή τη φάση που κλείνει τη σημάδε-
ψαν η στενή σχέση με την οικογένεια και η καθημερινή σχέση με το σχο-
λείο σας. Είμαι απόλυτα βέβαιος πως, τώρα που διαβάζετε αυτές τις 
γραμμές, περιμένετε όλοι σας με ανυπομονησία να βγείτε από τον μαθητι-
κό κύκλο, αδημονείτε να ξεφύγετε από το πλαίσιο που όριζαν τόσα χρόνι-
α η οικογένεια και το σχολείο, σχεδόν θέλετε να αποτινάξετε τον ζυγό 
αυτών των δυο δυναστών. Και είναι απόλυτα φυσικό, αποτελεί την εξέλι-
ξη των πραγμάτων! Είναι φυσικό να βιάζεστε αυτή τη στιγμή να περάσε-
τε στην ανεξαρτησία και την ελευθερία της ενηλικίωσης. Να βιώσετε την 
αίσθηση του αυτοκαθορισμού και να πάρετε κομβικές αποφάσεις με υ-
πευθυνότητα και ρίσκο. Να δοκιμάσετε να αλλάξετε την καθημερινότητά 
σας και τους ρυθμούς σας με τον τρόπο που σας ταιριάζει. Να ανοίξετε 
προοπτικές και ορίζοντες που δεν είχατε ποτέ φανταστεί. Να γνωρίστε 
άλλους, διαφορετικούς ανθρώπους και να ζήσετε πρωτόγνωρες εμπειρίες. 
Όλα αυτά θα τα κάνετε, και μάλιστα θα τα απολαύσετε. Αλλά είμαι και 
απόλυτα βέβαιος ότι θα υπάρξει και κάποια άλλη στιγμή της ζωής σας, 
ίσως πολύ αργότερα για μερικούς από εσάς, που θα γυρίσετε μόνοι σας 
και θα κοιτάξετε προς τα πίσω στον χρόνο, που θα αναπολήσετε με γλυ-
κιά νοσταλγία τα μαθητικά χρόνια, που θα αναζητήσετε την αγάπη και 
την ασφάλεια της οικογένειας και του σχολείου. Τέλος πάντων, θα έρθει 
στο απώτερο μέλλον και η στιγμή της δικαίωσης της μαθητικής φάσης, 
της δικαίωσης και για την οικογένεια και για το σχολείο. 
Ειδικά για τη δική σας τάξη, θέλω να τονίσω κάτι σημαντικό. Κάτι που 
έχει σχέση με την ωριμότητα, την ευθύνη και την ενηλικίωση. Κάτι σαν 
αίσθηση που μου έρχεται σχεδόν αυτόματα και αυθόρμητα στο μυαλό. 
Κάτι σαν καταστάλαγμα των πολλών κοινών δράσεων και εμπειριών που 
είχαμε, κάτι σαν σφραγίδα που θα αφήσει η τάξη σας στο σχολείο. 
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Η τάξη σας μου αφήνει τη δυνατή αίσθηση ότι ήταν ξεχωριστή, επειδή 
ήθελε συνειδητά να ξεχωρίσει και να δώσει το στίγμα της. Επειδή επεδίω-
κε σε κάθε ευκαιρία να κάνει τη διαφορά, να έχει λόγο, να έχει συμμετο-
χή σε αποφάσεις, να θεσμοθετήσει, να αλλάξει πράγματα. Και ξεκαθαρί-
ζω κάτι αμέσως: η τάξη σας ήθελε να ξεχωρίσει με τον ωραίο, ομαδικό 
και συνολικό τρόπο της. Δεν ήταν ο τρόπος που ένα άτομο ξεχωρίζει μέ-
σα στην ομάδα με την προσωπικότητά του, τα ταλέντα του, τις επιτυχίες 
του και την ιδιαιτερότητά του. Δεν ήταν ο τρόπος που κάνει μια ομάδα 
μαθητών να ξεχωρίζει, εκμεταλλευόμενη τις ατομικότητες ή τα θετικά 
στοιχεία κάθε μέλους της. Ήταν ένας τρόπος ήπιος, ευγενικός και αποτε-
λεσματικός. Γιατί καταφέρατε να πρωτοτυπήσετε με τη δυναμική σας, τις 
δραστηριότητές σας, τις προτάσεις σας και το ήθος που σταδιακά αναπτύ-
ξατε και καλλιεργήσατε. Συνεχώς είχατε κάτι καινούργιο να προτείνετε, 
κάτι που προερχόταν από ένα διάχυτο θετικό και δημιουργικό πνεύμα. 
Και δεν έχει σημασία αν συμφωνούσαμε εμείς οι πιο μεγάλοι, ή αν όλες 
οι προτάσεις σας πήραν σάρκα και οστά. Σημασία έχει που με σταθερότη-
τα και υπομονή καλλιεργήσατε τη δική σας δυναμική, το δικό σας ήθος. 
Και εσείς οι ίδιοι γνωρίζατε πώς να διαμορφώσετε και να «επιβάλετε» 
αυτό το ήθος. Ενδεικτικό ήταν και το πνεύμα στήριξης και συνεργασίας 
που δείξατε προς τους «μικρότερους» του Λυκείου μας, όταν εσείς πια οι 
«μεγάλοι» είχατε πάρει τα ηνία στα χέρια σας. Και σας δηλώνω με βε-
βαιότητα ότι η δική σας δυναμική και το δικό σας ήθος επηρέασε και κα-
θοδήγησε και τις νεότερες γενιές μαθητών. 
Όσο λοιπόν κι αν κάθε τάξη, κάθε «φουρνιά» μαθητών, είναι ιδιαίτερη 
και χαράζει το δικό της μονοπάτι, ειδικά εσείς, συνολικά ως τάξη, θέλατε 
φανερά και συνειδητά να προχωρήσετε πιο γρήγορα προς την ενηλικίωση 
και τις αποφάσεις, να ανοίξετε τον δικό σας δρόμο και να σφραγίσετε α-
νεξίτηλα τη μαθητική ατμόσφαιρα. Θέλω να σας πω ότι σίγουρα το κατα-
φέρατε. Άρα, μάλλον είσαστε ήδη πιο κοντά στην ωριμότητα, πιο κοντά 
στην αυτονομία και την ευθύνη που αυτή συνεπάγεται. 
Χωρίς να ξέρουμε τι επιφυλάσσει το μέλλον, φαίνεται πολύ ενδιαφέρον 
για τη «φουρνιά» σας, έχει ήδη ξεκινήσει με γερές βάσεις και καλές προ-
οπτικές. Σας εύχομαι να συνεχίσετε να είσαστε δημιουργικοί, ορεξάτοι 
και ξεχωριστοί. Ό,τι κι αν αποφασίσετε να κάνετε στη ζωή σας, σας εύχο-
μαι να δοθείτε ολόψυχα σ’ αυτό και να το εξελίξετε με τη μεθοδικότητα 
και τη φαντασία που ήδη έχετε καλλιεργήσει. Και εύχομαι να ξανανταμώ-
σουμε στο σχολείο, ή αλλού, για να δούμε κι εμείς οι καθηγητές σας πώς 
συνεχίζεται αυτό το ωραίο, συναρπαστικό ταξίδι που ξεκινάει τώρα με 
την αποφοίτηση. 
 

Γιάννης Κοπιδάκης 

Γενικός Διευθυντής Εκπαιδευτηρίου “TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ”         
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Εκδηλώσεις 

 

ποίηση, μουσική, λόγος, χορός 

 



8 

Μια εμπειρία που δεν θα ξεχαστεί εύκολα έζησαν οι μαθητές του Εκπαιδευτηρίου «Το 
Παγκρήτιον» την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018. Ήταν η «Ημέρα Γραμμάτων και Τεχνών», 
που διοργανώθηκε για πέμπτη συνεχή χρονιά στο Εκπαιδευτήριο. Θέμα της φετινής ημέ-
ρας ήταν «Η γοητεία της μουσικής» και καλεσμένος στο σχολείο ήταν ο κ. Μύρων Μι-
χαηλίδης, φημισμένος απόφοιτος του Εκπαιδευτηρίου, Γενικός Μουσικός Διευθυντής 
στην Όπερα και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ερφούρτης. 
 

Η ημέρα ξεκίνησε με την παρουσίαση του ομιλητή από τον κ. Γιάννη Κοπιδάκη, Γενικό 
Διευθυντή του Εκπαιδευτηρίου, ο οποίος καλωσόρισε με θερμά λόγια τον μαέστρο και 
παρουσίασε μερικά στοιχεία από το έργο του. Ο κ. Κοπιδάκης αναφέρθηκε στους βασι-
κούς σταθμούς των σπουδών και της πολύ επιτυχημένης επαγγελματικής πορείας του κ. 
Μιχαηλίδη, ο οποίος, μετά την ολοκλήρωση του λυκείου στο «Παγκρήτιο», σπούδασε 
στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ παράλληλα ολοκλήρωνε τις σπου-
δές του στο κλασικό πιάνο και συνέχισε τις σπουδές του στη Γερμανία, στη σχολή διεύ-
θυνσης ορχήστρας στην Ανώτατη Μουσική Ακαδημία του Βερολίνου. Στην Ελλάδα 
ξαναγύρισε το 2004, όταν ανέλαβε πρώτα τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της 
Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, την οποία ανανέωσε ριζικά και συνέβαλε στην 
προβολή της τόσο στην πατρίδα μας όσο και στο εξωτερικό. Ως Καλλιτεχνικός Διευθυ-
ντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής από το 2011 ως το 2017, άφησε τεράστιο έργο, ανα-
νεώνοντας τη σχέση του κοινού με το μοναδικό λυρικό θέατρο της Ελλάδας. 

Μ
άιος

 

2018
 

Ημέρα Γραμμάτων και Τεχνών 
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Στο πρόγραμμα της ημέρας, σειρά είχε η θεατρική ομάδα του γυμνασίου, που είχε ετοι-
μάσει, με την καθοδήγηση της υπεύθυνης της ομάδας, κ. Πωλίνας Κοκορέλια-Τζώρτα, 
ένα σύντομο θεατρικό δρώμενο. Με ρυθμική κίνηση και χορό, τραγούδι, πρωτότυπα 
σκηνοθετικά ευρήματα, πολύ κέφι και παιχνιδιάρικη διάθεση τα παιδιά καλωσόρισαν 
τον μαέστρο στο σχολείο του, χαρίζοντάς του στο τέλος μια κόκκινη καρδιά και ένα 
κλειδί του σολ, γιατί ... «η μουσική είναι μαγική κι έχει και γοητεία»! 
 

Μετά από όλα αυτά, πήρε τον λόγο ο κ. Μύρων Μιχαηλίδης. Με λόγο απλό και ζωντα-
νό, κατάφερε να μιλήσει κατευθείαν στις ψυχές των παιδιών, που «κρέμονταν από τα 
χείλη του», καθώς τον άκουγαν να τους εξηγεί ποια ήταν τα μουσικά ακούσματά του 
όταν ήταν παιδί, πώς ξεκίνησε τις μουσικές του σπουδές, γιατί αποφάσισε να γίνει μαέ-
στρος, πόσο δύσκολο είναι κάτι τέτοιο και ποια προσόντα απαιτούνται, ποιοι είναι οι 
αγαπημένοι του συνθέτες, ποια είναι τα είδη της μουσικής. Η συζήτηση που ακολούθησε 
ήταν ζωηρή, ο κ. Μιχαηλίδης «βομβαρδιζόταν» από τις απορίες των μαθητών του γυ-
μνασίου και του λυκείου, που είχαν έναν καταιγιστικό ρυθμό, και με προσήνεια απα-
ντούσε σε όλα τα ερωτήματα, που ήταν ανεξάντλητα. 

Στο τελευταίο μέρος της ημέρας αυτής, που ήταν επίσης συγκινησιακά φορτισμένο, ο κ. 
Νικόλαος Κοπιδάκης, ο μέχρι πρότινος Γενικός Διευθυντής του «Παγκρητίου» και πα-
λιός καθηγητής του Μύρωνα Μιχαηλίδη, ανέλαβε τον ρόλο ενός δημοσιογράφου που 
παίρνει συνέντευξη και συνομίλησε με τον παλιό του μαθητή για την αξία και τη γοητεία 
της μουσικής.  
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Στις 30 Μαρτίου 2018, την τελευταία 
μέρα πριν από τη λήξη των μαθημάτων 
για την εορτή του Πάσχα, οι μαθητές του 
Λυκείου παρακολούθησαν ένα αφιέρωμα 
στο Άγιον Όρος. Ήταν μια προβολή φω-
τογραφιών επενδυμένη με λόγο και μου-
σική, βασισμένη σε ένα οδοιπορικό του 
κ. Ν. Κοπιδάκη, ένα Πάσχα στο Άγιον 
Όρος. Η επιμέλεια της παρουσίας είχε τη 
σφραγίδα του καθηγητή του σχολείου κ. 
Αντ. Νεονάκη. 
Μ

άρτιος
 

2018
 

Ακολουθούν φωτογραφίες και αποσπάσματα από την αφήγηση του οδοιπορικού: 

«Η Τράπεζα η Αναστάσιμη, τα 
δώδεκα Ευαγγέλια, η σιωπή της 
Μεγάλης Παρασκευής, το δια-
κριτικό πένθιμο ύφος, η λύπη 
που συντρίβει εσωτερικά, που 
γίνεται μαγνήτης των λαθών 
μας, που βοηθάει τη μετάνοια, 
που οδηγεί σε αυτογνωσία, που 
ερμηνεύει τη φθορά και την 
ιδιοτέλεια του ανθρώπου, όλες 
αυτές οι αδυναμίες μας που 
οδήγησαν τον Χριστό στο σταυ-
ρό, αυτή η λύπη, αυτό το πέν-
θος, στο Άγιο Όρος, τη Μεγά-
λη Παρασκευή, είναι το ση-
μαντικό γεγονός» 
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«Ο Επιτάφιος θα στολιστεί με 
λουλούδια, οι ψαλμωδίες θα 
ξεχωρίσουν. Όμως όλα που 
βλέπουμε και ακούμε γίνονται 
δρόμοι που οδηγούν σε συ-
ντριβή. Η συγκίνηση δεν είναι 
συναισθηματική εκτόνωση. 
Είναι δύναμη που προσπαθεί 
να προσεγγίσει τη θυσία, την 
προσφορά, το έλεος, την αγά-
πη. Δεν είναι εύκολο να μπού-
με στο μυστήριο του θανάτου 
του Χριστού και της Ανάστα-
σης του ανθρώπου.» 

«Χριστός ανέστη, αλη-
θώς ανέστη ο Κύριος! 
Η βεβαιότητα υπογρά-
φεται από την εσωτερι-
κή πλήρωση που χαρί-
ζει η αναγνώριση της 
χάρης του Θεού που 
κρατάει χίλια χρόνια 
αυτόν το χώρο ως 
κλίμακα ικανή να μας 
ανεβάσει έστω και λίγο 
ή πολύ σε χώρο ασφά-
λειας,  χωρίς αμφισβή-
τηση της νίκης κατά 
του θανάτου.» 
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Υπεύθυνοι καθηγητές: Μύρων Γιαννακάκης, Ελένη Αλεξοπούλου 

Χ
ριστούγεννα  

2016
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Η επιλογή θεατρικού ήταν 
δύσκολη. Φυσικά κι έπεσαν 
πολλά στο τραπέζι. Η 
έμπνευση προήλθε από την 
ένωση ενός θεατρικού έργου κι 
ενός διηγήματος, κι έτσι γεν-
νήθηκε το δικό μας σενάριο. 
Αποτέλεσε το μέσο, για να  
αποδώσουμε από τη δική μας 
οπτική γωνία τη μεγάλη αυτή 
εορτή. Άραγε πόσο κοντά εί-
μαστε με τους συνανθρώπους 
μας; Έχουμε σφυρηλατήσει με 
τέτοιον τρόπο τον χαρακτήρα 
μας, ώστε να τιμούμε το είδος 
μας; Γιορτάζουμε τα Χριστού-
γεννα απλώς ως μια ανάμνηση 
της Γέννησης, ή ως κάτι περισ-
σότερο και πιο δυνατό; Μπο-
ρεί ο Χριστός να γεννηθεί στις 
καρδιές μας στα πιο απρόσμε-
να μέρη, όπως σε μια στάση 
λεωφορείου; Ο λόγος σαρξ 
εγένετο. Και ό,τι άραγε θεω-
ρούμε σκουπίδια, είναι ένας 
θησαυρός για τους συνανθρώ-
πους μας; Ελπίζουμε να προ-
σεγγίσαμε τις απαντήσεις αυ-
τών των ερωτημάτων με το 
θεατρικό μας.                                 

 

Μάριος Πλευράκης - 
Σοφία Μήτσια 
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Ν
οέμβριος  

2016
 

Τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 οι μαθητές της Γ΄ γυμνασίου 
και της Β΄ Λυκείου του εκπαιδευτηρίου «παρέδωσαν» στους 
συμμαθητές τους ένα διαφορετικό μάθημα, ένα μάθημα  
Φιλοσοφίας. Με τρόπο άμεσο και κατανοητό συνδύασαν πληρο-
φορίες από την ιστορία της φιλοσοφίας με τις σκέψεις και τα 
συναισθήματα πάνω σε συγκεκριμένα φιλοσοφικά αποφθέγματα 
που τους ενέπνευσαν. Έτσι, παρουσίασαν μια εκδήλωση με 
λόγο, μουσική, δραματοποίηση και… φιλοσοφικό στοχασμό!!! 

«Ένας περίπατος στην ιστορία της φιλοσοφίας» 
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 Ο νους, η λογική φωνή του ανθρώπου, τον απομακρύνει 
από την ένωσή του με τον άνθρωπο. Ο νους, κενός από 
ψυχή, είναι αιχμάλωτος της ανάγκης και δεν μπορεί να 
ενωθεί με την αγάπη. Ο νους παλεύει να ξεπεράσει τη λο-
γική και τα πολύπαθα θέλω, να γνωρίσει την πραγματικό-
τητα, τις πραγματικές αισθήσεις, όμως είναι κενός από τη 
θέρμη τους. Η καρδιά γεφυρώνει το χάσμα του νου με τον 
άνθρωπο. Είναι η συναισθηματική πλευρά του που τον 
βοηθά να νικήσει τα πάθη, για να κάνει αιώνιους δεσμούς 
με τους συνανθρώπους του. Αυτός είναι ο ιδανικός 
άνθρωπος του Καζαντζάκη, ένας άνθρωπος με υψηλό ηθι-
κό ανάστημα που σπάει τα σύνορα του νου, ακολου-

θώντας το μεγαλείο της ψυχής με γενναιότητα σε αυτή την 
παράτολμη πράξη που πολλές φορές οδηγεί στην κατα-
στροφή του, αλλά ταυτόχρονα στην ανύψωσή του. Η καρ-
διά είναι εκείνη που σμίγει τον άνθρωπο με την αγάπη, 
εκείνη που σμίγει τον άνθρωπο με τον Θεό.  

Χαρά Μουρτζάκη  

«Η καρδιά σμίγει ό,τι ο νους χωρίζει, ξεπερνάει την παλαίστρα 
της ανάγκης και μετουσιώνει το πάλεμα σε αγάπη.»  

 

                     “Ασκητική” Νίκος Καζαντζάκης 
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Επετειακή Εκδήλωση της Α΄ Λυκείου  
                        για την 28η

 Οκτωβρίου  
 

Εμπνευσμένη από το μυθιστόρημα του Τζον Μπόιν      
                «Το αγόρι με τη ριγέ πιτζάμα» 
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Μια προσπάθεια… Ένα αφιέρωμα… και μια ευχή… 

 

 Μια προσπάθεια  να καταδείξουμε την αγνότητα, την αφέλεια της παιδικής  
ψυχής. Αυτής που δεν βλέπει στον άλλο τον εχθρό, τον ξένο, αλλά τον φίλο, τον 
άνθρωπο, όποιος κι αν είναι αυτός, από όπου κι αν κατάγεται. 

 Ένα αφιέρωμα σ ’  όλα τα παιδιά του κόσμου που ο πόλεμος αρχικά και ο 

ρατσισμός μετέπειτα πρόδωσαν την πίστη τους στον άνθρωπο και τα καταδίκα- 

σαν να ζουν πίσω από ένα «συρματόπλεγμα». Πίσω από τα κάθε λογής «συρμα-

τοπλέγματα» που οι άνθρωποι στήνουν απέναντι στους ανθρώπους.  
 Και μια ευχή: Ας κρατήσουμε κάτι από το παιδί που έχουμε μέσα μας.  

Ο κόσμος μας θα είναι πολύ… καλύτερος. 
 

                                                                                            Η φιλόλογος  

                  Ντίνα Παππά 
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Αποσπάσματα από το κείμενο της εκδήλωσης 

Μπρούνο: Ποιοι είναι όλοι αυτοί οι άνθρω-

ποι εκεί έξω;  
Πατέρας: Στρατιώτες, γραμματείς, υπάλλη-

λοι. 
Μπρούνο: Όχι, όχι, αυτοί. Αυτοί που βλέ- 

πω από το παράθυρό μου. Στις καλύβες  
μακριά που φοράνε τα ίδια  ρούχα.  
Πατέρας: Α, αυτοί οι άνθρωποι; Αυτοί οι  
άνθρωποι δεν είναι καν άνθρωποι. 
Μπρούνο: Δεν είναι; 
Πατέρας: Όχι, τουλάχιστον δεν είναι αυτό  
που εμείς εννοούμε με τον όρο άνθρωπος. 

Μπρούνο: Αλήθεια, γιατί φοράτε  
τα ίδια ρούχα; 
Σμούελ: Αυτά μας έδωσαν, όταν 
ήρθαμε εδώ. Μας πήραν όλα τα  
άλλα ρούχα μας. 
Μπρούνο: Ναι, αλλά δε σου συμ-

βαίνει να ξυπνήσεις ένα πρωί και 
να θέλεις να φορέσεις κάτι άλλο; 
Δεν μπορεί, όλο και κάποιο άλλο 
ρούχο θα έχεις στην ντουλάπα  
σου.  
 Μπρούνο: Είναι άδικο Δεν καταλαβαίνω γι

ατί εγώ πρέπει να βρίσκομαι σε αυτήν  
την πλευρά του φράχτη και να μην έχω  
κανένα να μιλήσω και να παίξω, κι εσύ να 
έχεις τόσους φίλους και να παίζετε ώρες  
ολόκληρες κάθε μέρα. Θα μιλήσω γι ’  

αυτό στον πατέρα. 
 

Μπρούνο: Θέλω να γνωρίσω τους φίλους  
σου. 
Σμούελ: Βρίσκεσαι όμως στη λάθος πλευρά  
του φράχτη. 
Μπρούνο: Αν συρθώ, ίσως μπορέσω να  
περάσω κάτω από το συρματόπλεγμα. 
Σμούελ: Πρέπει να φύγω. Πρέπει να ψάξω  
για τον πατέρα μου. Ζούμε σε διαφορετικές  
πτέρυγες και δυο μέρες τώρα δεν μπορώ να 
τον βρω. 
Μπρούνο: Nα ‘ ρθω να ψάξουμε μαζί; 
Σμουέλ: Θα με βοηθήσεις… 

Μπρούνο: Γι ’  αυτό δεν είναι οι φίλοι; 
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Ξένος!  
Αυτός είμαι. 

Ένας ξένος ανάμεσα στους ξένους. 
 Ένας ξένος τόσο κοντά  

και συνάμα  
τόσο μακριά από τους ανθρώπους. 
Ένας άνθρωπος που οι ελπίδες του  

παγιδεύτηκαν από πλέγματα, 
 από συρματοπλέγματα, 

 και ανθρώπινα συμπλέγματα 

 νοητά γύρω από τον καθένα, 
 αυτά που μας δίνουν μια  
σκλαβωμένη ελευθερία 

 και όμως δεν αφήνουν τίποτα 

 να τα διασχίσει.  
Ούτε τη λέξη βοηθώ. 

 Πόσο μάλλον τις λέξεις αγκαλιάζω 

 κι αγαπώ. 
Σκίστε τη σάρκα του ζωντανού  

αυτού εφιάλτη 

 που δεν μας αφήνει να πλησιάσουμε 

 τον άνθρωπο μέσα κι έξω από εμάς. 
Βρείτε επιτέλους, 

 έστω και την ελάχιστη 

 σπίθα ανθρωπιάς  
που μας απέμεινε! 

                                                                                             
Χαρά Μουρτζάκη 
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Η Θεατρική Ομάδα του Γυμνασίου κατέπληξε 
με τη δραματοποίηση τριών διηγημάτων- «Το 
ποδήλατο», «Ο τοίχος» και «Μια Νύχτα...»- 
από το αλησμόνητο βιβλίο του Αντώνη Σαμα-
ράκη «Ζητείται Ελπίς». Η έκφραση, ο λόγος, το 
ύφος και το θεατρικό ήθος των μαθητών χάρι-
σαν μοναδικές στιγμές συγκίνησης, αισθητικής 
απόλαυσης και λυτρωτικής χαράς στους θεα-
τές. Την προσαρμογή των κειμένων, την απέ-
ριττη αλλά τόσο υποβλητική σκηνοθεσία και 
την καθοδήγηση των μαθητών ανέλαβαν οι 
υπεύθυνοι της θεατρικής ομάδας κ. Αντώνης 
Νεονάκης και κ. Δέσποινα Ασκιανάκη. 

M
άιος  

2015
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Λίγα λόγια  
από το οπισθόφυλλο του βιβλίου: 
Αυλές, ράγες, έρημοι δρόμοι, γειτονιές, καφε-
νεία, γραφεία, στρατόπεδα, λεωφορεία σκοτει-
νά, παλιά τετράδια, περιοδικά, εφημερίδες, 
λαχεία, σκισμένα χαρτιά∙ μ’ αυτά και άλλα τα-
πεινά υλικά δείχνει να συναρμολογεί τις ιστορί-
ες του ο Σαμαράκης σ’ αυτό το πιο τρυφερό και 
ίσως πιο σπαρακτικό απ’ όλα τα βιβλία του. Οι 
ιστορίες στο Ζητείται Ελπίς είναι παραπάνω από 
συγκινητικές. Έτσι ίσως εξηγείται που απ’ το 
σύνολο του έργου του αυτές εδώ οι ιστορίες 
έχουν διαβαστεί από όλους όσοι υπήρξαν παι-
διά και επιμένουν να διασώζουν μέσα τους την 
παιδικότητα του φρονήματος, του δέους, και 
της αγάπης για τον κόσμο και τα πράγματα. 
Αλλά είναι και απεγνωσμένες αυτές οι ιστορίες 
με τα χιόνια και τα τρένα και τις ομίχλες, και γι’ 
αυτό έχουν την εντιμότητα, αλλά και το δικαίω-
μα και τη γενναιότητα να  
 

 

ζητούν ελπίδα αυθεντική και ακέραιη, αυτή που 
ο άνθρωπος τη ζητά μόνο όταν απελπιστεί, μό-
νο όταν κοιτάξει κατάματα το ζόφο της απόγνω-
σης. Στο ομότιτλο διήγημα, ένας τέτοιος 
άνθρωπος, ένας εκλεκτός της απόγνωσης, μπαί-
νει στο καφενείο και σ’ ένα σκισμένο χαρτί τολ-
μά και γράφει: «Ζητείται ελπίς». Μήπως αυτός 
ο άνθρωπος δεν είναι ήδη ο Αντώνης Σαμαρά-
κης; Μήπως δε συνοψίζεται όλο το έργο του σε 
αυτό το βαθιά ανθρώπινο, αποφασιστικό και 
αδιαπραγμάτευτο αίτημα για ελπίδα και πίστη 
και αγάπη για τον άνθρωπο όλων των εποχών 
και όλων των τόπων; 
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Ο Γεώργιος Βιζυηνός γεννήθηκε το 1849 στη Βιζύη της ανατο-
λικής Θράκης (από όπου και πήρε το επίθετό του) και πέθανε 
στην Αθήνα το 1896 μετά από τέσσερα χρόνια εγκλεισμού 
στο Δρομοκαΐτειο Ψυχιατρείο. Θεωρείται ένας από τους ση-
μαντικότερους πεζογράφους της νεοελληνικής λογοτεχνίας.  

Το αφηγηματικό του υλικό, αντλημένο από προσωπικές και 
οικογενειακές μνήμες, διοχετεύεται στο έργο του. Κάποια από 
τα σημαντικότερα διηγήματά του είναι «Το αμάρτημα της μη-
τρός μου», «Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου», «Το μό-
νον της ζωής του ταξείδιον» (1884) και «ο Μοσκώβ-Σελήμ». 

 

Στη θεατρική ομάδα του   
γυμνασίου συμμετέχουν: 
 

Αλυσανδράκη Μαρία 

Γλακουσάκη Όλγα 

Ζιαμπάρας Δημήτρης 

Κανδυλογιαννάκη Φαίη 

Κληρονόμου Χριστίνα 

Λυδάκης Ανδρέας 

Μαραγκάκης-Καμπιτάκης Θοδωρής 

Μουρτζάκη Χαρά 

Μυκωνιάτη Μαριλένα 

Παπιδάκη Ιωάννα 

Παπιδάκη Χριστίνα 

Πλευράκης Μάριος 

Σπιγτ Νικήτας  

 

Ιούνιος
 

2014
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«-Καί ποῦ θα ’πῇ λοιπόν, 
παπποῦ, ἐσύ δέν ἔκαμες μήτ’ 
ἕνα ταξεῖδι στήν ζωή σου! … 

Καί τά πράγματα, ποῦ εἶδες 

παπποῦ, καί ξεύρεις;» 

 
Ένα ταξίδι, ψυχή μου, μελετούσα-
με κι εμείς στα κρυφά από καιρό, 
ένα ταξίδι με τον νου, τη φαντα-
σία, την καρδιά και το όνειρο. 
Αυτή ήταν η αφορμή, και μέσα 
από το ταξίδι ήρθε και η δημι-
ουργία. Ταξιδέψαμε σ’ όλες τις 
θάλασσες, δείξαμε με το χέρι 
μας το πιο μακρινό σημείο του 
ορίζοντα, περιπλανηθήκαμε σε 
παράξενες χώρες, όπως εκείνη 
που ψήνει ο ήλιος το ψωμί, είδα-
με σκυλοκεφάλους και γνωρί-
σαμε τη μάνα του Μεγαλέξαν-
δρου… 

Έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι 
ένα κείμενο που το 2014 συμπλη-
ρώνει 130 χρόνια ζωής μπορεί να 
εμπνεύσει ακόμα και σήμερα τους 
εφήβους. Να εξάψει τη φαντασία, 
να καθηλώσει τον νου, να προκα-
λέσει το γέλιο, να γεννήσει ερω-
τήματα και να προβληματίσει. 
Τη φετινή χρονιά συναντήσα-
με πρόσωπα, αληθινούς και 
φανταστικούς πρωταγωνι-
στές κάποιου παραμυθιού, 
που ίσως κανείς δεν μας α-
φηγήθηκε, όταν ήμασταν 
παιδιά. 
Αφουγκραστήκαμε τη ζωή μιας 
εποχής που την προσπερνάμε 
πολλές φορές αδιάφορα στα λαο-
γραφικά μουσεία και ο απόηχός 
της δεν έχει τη δύναμη να φτάσει 
ούτε ως ψίθυρος στα αφτιά μας. 
Συγκινηθήκαμε με τις ψυχές των 
ηρώων που αγάπησαν, ονειρεύ-
τηκαν, οραματίστηκαν, δάκρυσαν, 
μετάνιωσαν, απογοητεύτηκαν, 
θυσιάστηκαν, υπέμειναν καρτερι-
κά. Σταθήκαμε αμίλητοι μπροστά 
στα ταξίδια του νου και της καρ-
διάς και νιώσαμε ότι καθένας από 
μας είναι ένας προορισμός και η 
ζωή ένα μαγευτικό ταξίδι… 

 Οι υπεύθυνοι της θεατρικής ομάδας 

 Αντώνης Νεονάκης - Δέσποινα Ασκιανάκη 
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Στις 11/12/2013, στο σχολείο μας, οργανώθηκε μια βραδιά τέχνης και λόγου, 
στο γνωστό πια πλαίσιο εορταστικών εκδηλώσεων για τα 50χρονα του Εκπαι-
δευτηρίου. Σ’ αυτήν ο ζωγράφος και απόφοιτος του «Παγκρητίου» Δημ. Τζά-
νης παρουσίασε σε αρκετούς φιλόμουσους συμπολίτες μας την έκθεσή του με 
θέμα: «Ταύροι: αθέατες ψυχές», που λειτουργούσε τότε στο σχολείο, από τον 
Νοέμβριο. Μετά την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία τού ζωγράφου, γενικότερα για 
την τέχνη και την προσωπική του διαδρομή, ακολούθησαν απαγγελίες ποιημά-
των από μαθητές της β΄ και της γ΄ γυμνασίου. Τα ποιήματα που ακούστηκαν τα 
εμπνεύστηκαν οι ίδιοι, όπως εξήγησαν χαρακτηριστικά και στον πρόλογό τους: 
 

«Όλα ξεκίνησαν από τη γνωστή πια σε όλους μας έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη 
Τζάνη, που φιλοξενείται στο σχολείο μας. Στο μάθημα της Λογοτεχνίας, που έγινε και 
έξω από την αίθουσα, ανάμεσα στους πίνακες του ζωγράφου, ασχοληθήκαμε, για λίγο, 
με το ποίημα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, το οποίο ενέπνευσε τον ζωγράφο στη συγκε-
κριμένη δουλειά του και με το θέμα ταυρομαχία και ταύροι, γενικότερα. Επίσης, είχαμε 
την ευκαιρία να συναντήσουμε τον κ. Δημήτρη Τζάνη μέσα σ’ αυτή την αίθουσα και, 
αφού τον ακούσαμε, συζητήσαμε με πολύ ενδιαφέρον μαζί του, για την τέχνη και όχι 
μόνο. Στο τέλος μάς ζητήθηκε από τους καθηγητές μας να εκφραστούμε ελεύθερα, με 
ποίημα, πεζό κείμενο, ζωγραφική, κόμικ κ.λπ. για ό,τι μας συγκίνησε από όλη αυτή 
την εμπειρία. Κάποιοι συμμαθητές μας έγραψαν κι άλλοι ζωγράφισαν. Εμείς γράψαμε  
ποιήματα…» 

 

Η επιτυχημένη αυτή βραδιά στο «Παγκρήτιο» είχε το δικό της στίγμα, αφού 
παραβρέθηκαν και πολλοί συμμαθητές του Δ. Τζάνη και της συζύγου του 
Κάλλιας Κωνσταντινίδη, οι οποίοι θυμήθηκαν τα παλιά με ιδιαίτερη χαρά, 
συγκίνηση και αγάπη για το σχολειό τους. 

 

Βραδιά τέχνης και λόγου με τον  
ζωγράφο Δημήτρη Τζάνη 

Δ
εκέμβριος

 

2013
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Ποιήματα μαθητών της β΄ γυμνασίου 

 για την έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Τζάνη 
 

Ταύρος και ταυρομάχος δυο λέξεις  
τόσο όμοιες, καθόλου όμως ίδιες. 
Στην αρένα μάχονται και οι δυο,  
ο ένας με το ακόντιο, 
ο άλλος είναι το θηρίο,  
ο ένας το επέλεξε, 
άλλος με τη βία, 
ένας μένει στη ζωή,  
ο άλλος στη φαντασία.  
 

        Δημήτρης Ζιαμπάρας 

 

Είμαστε ο ένας απέναντι από  
τον άλλον. 
Με κοιτάς, σε κοιτάω. 
Δε μιλάμε. 
Στα δικά σου μάτια μίσος. 
Στα δικά μου μάτια φόβος. 
Πού θα μας βγάλει όλο αυτό  
δεν ξέρω. 
Ο καθένας πάντως θα το πληρώσει 
με το δικό του τίμημα. 

 

Νίκος Ρωμάνος 

 

Αβάσταχτος ο πόνος και η 
μοναξιά μεγάλη. 
Ο αποχαιρετισμός βαρύς, το δά-
κρυ ποτάμι ατέλειωτο.  
Τη μια στιγμή εδώ, 
την άλλη παραπέρα,  
κλείνεις λίγο τα μάτια σου και  
έφτασες στο τέρμα. 
Η αρένα ένα άσπρο χαρτί εσύ 
η κόκκινη μπογιά, 
τη βάφεις με το δικό σου αίμα. 
Ο θάνατος και η ζωή  
απέχουν τόσο λίγο, 
συνδέονται με μια κλωστή,  
που κόβεται. 

Χαρά Μουρτζάκη 

Ο ταύρος κατά πάνω μου 
ερχότανε με μίσος ∙ 
και εγώ στην πλάτη τού 
κάρφωσα το ξίφος.  

Τζίνα Χανιωτάκη 
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Η σκέψη του ταύ-
ρου φτάνει πια 
ως εδώ, 
το κακό να σταματήσει! 
Αυτή τη φορά δεν θα επι-
τρέψω να κυλήσει το δικό 
μου αίμα. Το παιχνίδι τέ-
λειωσε 

Μαρία Αλυσανδράκη 

 

Πριν βγει ο ταύρος στην αρένα. 
Πριν πιάσει ο ταυρομάχος  
το κατακόκκινο πανί του. 

   Ακούγονται φωνές παντού.  
   Όλοι στοιχηματίζουν. 

Ο ταύρος βγαίνει στην αρένα.  
Ο ταυρομάχος με το πανί  
απέναντί του. 
Η μάχη αρχίζει. 
Ένα παιχνίδι ανάμεσα  
στα θύματα. 
Ο ταυρομάχος καρφώνει το  
σπαθί του.  
Το κάρφωσε. 
Ο ταύρος πονεμένος,  
εξαγριωμένος, 
τρέχει πάνω του, τον καρφώνει.  
Τον κάρφωσε. 
Αυτή τη φορά, με τα σκληρά του  
κέρατα, ο ταύρος τον κάρφωσε.  
Κανείς δεν βγήκε ζωντανός. 
Αυτή τη φορά. 

 

                            Τζίνα Χανιωτάκη 

Όποτε διαβείς της αρένας την  
είσοδο, 
παίρνεις το δικό σου ρίσκο. 
Ένα είδος αιματηρής δοκιμασίας.  
Νεκρός ή ζωντανός. 
Αν φανείς δυνατός, 
θα αναδειχτείς νικητής και στη ζωή. 
 

                          Χαρά Μουρτζάκη 

Νομίζω πως τη ζωή παιχνίδι 
δεν τη λέμε. 
Αν γίνει το κακό, εμένα ποιος 
θα ακούσει; 
Στον ταύρο δεν  
μπορείς να πεις 

«παρακαλώ, βοήθησέ με». 
Όλοι κραυγάζουν γύρω μας, 
φιλία δεν υπάρχει στην αρέ-
να.  
Κι όμως του ταύρου την καλή 
πλευρά θέλω να δω. 
 

Θοδωρής Καμπιτάκης 
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«Από τον Γκρέκο στον  
Καζαντζάκη» 

Θεατρική Ομάδα Γυμνασίου 

Απόσπασμα από την εκδή-
λωση της θεατρικής ομά-
δας του γυμνασίου: 

«Σφίγγω ήσυχα, πονετικά, ένα 
σβώλο κρητικό χώμα στη φού-
χτα μου, το κρατούσα το χώμα 
τούτο πάντα μαζί μου, σε όλες 
μου τις περιπλάνησες, και στις 
μεγάλες μου αγωνίες το 'σφιγγα 
μέσα στη φούχτα μου κι έπαιρνα 
δύναμη, δύναμη μεγάλη, σα να 
'σφιγγα το χέρι φίλου αγαπημέ-
νου... Αυτό ήμουν αιώνια, αυτό 
θα είμαι αιώνια, πέρασε αστρα-
πή η στιγμή που στροβιλίστηκες, 
άγριο χώμα της Κρήτης, κι 
έγινες αγωνιζόμενος άνθρωπος». 

Υπεύθυνοι καθηγητές: 

 Aντώνης Νεονάκης 

Δέσποινα Ασκιανάκη 

Μ
άιος  

2
0

1
3
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Ένα παιδί και μια μαργαρίτα 

Μέσα  στο  δάσος περπατώ τη φύση καμαρώνω 

μια μαργαρίτα ολάνθιστη στο διάβα μου ανταμώνω. 
Χωρίς πολύ να το σκεφτώ την κόβω την κοιτάω 

αν μ’ αγαπά δεν μ’ αγαπά μαδώντας τη ρωτάω. 
Κι εκείνη μ’ αναστεναγμό θέλει να μ’ απαντήσει 
με μελαγχολική φωνή προτού να ξεψυχήσει. 
Άδικα, φίλε, με μαδάς τα πέταλά μου σπέρνεις 

γιατί σ’ αυτό που με ρωτάς απόκριση δεν παίρνεις. 
Γιατί σε τούτη τη ζωή έχεις πολλά να μάθεις 

για της αγάπης τον καημό έχεις πολλά να πάθεις. 

   Βίκτωρας Τζώρτζης (β΄ γυμνασίου) 

Ελένη Βεργιαννάκη- Τζώρτζη (μητέρα Βίκτωρα) 

Το λουλούδι των  
συναισθημάτων  
 

Ένα λουλούδι έχω 
κόψει 
που στην καρδιά 
μου μέσα ζει.  
Άλλάζει χρώματα 
συχνά ανάλογα με 
το συναίσθημα. 
Όταν χαλαρώνω, 
γίνεται μπλε, όταν 
ντρέπομαι, κοκκινί-
ζει, όταν θυμώνω, 
κιτρινίζει, 
σαν απογοητεύο-
μαι, μαυρίζει. Μα 
όταν αρχίζω να 
ελπίζω, πράσινο 
γίνεται ξανά. 

Χαρά Μουρτζάκη  
(β΄ γυμνασίου) 
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Η ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 

Ευγνωμονώ τις ελλείψεις μου 

ό,τι μου λείπει με προστατεύει 
από κείνο που θα χάσω 

όλες οι ικανότητές μου 

που ξεράθηκαν στο αφρόντιστο χωράφι  
της ζωής με προφυλάσσουν από κινήσεις  
στο κενό άχρηστες, ανούσιες. 
Ό,τι μου λείπει με διδάσκει 
ό,τι μου ’χει απομείνει 
μ’ αποπροσανατολίζει 
γιατί μου προβάλλει εικόνες απ’ το παρελθόν 

σαν να ’ταν υποσχέσεις για το μέλλον. 
Δεν μπορώ, δεν τολμώ 

ούτ’ έναν άγγελο περαστικό να φανταστώ  
γιατί εγώ σ’ άλλον πλανήτη,  
χωρίς αγγέλους κατεβαίνω. 
Η αγάπη, από λαχτάρα που ήταν 

έγινε φίλη καλή 

μαζί γευόμαστε τη μελαγχολία του Χρόνου. 
Στέρησέ με - παρακαλώ το Άγνωστο - 

στέρησέ με κι άλλο 

για να επιζήσω. 
   Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ 

Μικρέ άνθρωπε 

Η φύση δεν είναι απλή. 
Σου δίνει ζωή, τροφή, 
χαρά. 
Γεμίζει τα μάτια ομορ-
φιές. Κι όμως, εσύ,  
τόσο εγωιστής, 
την καταστρέφεις. 
Εσύ… που στο σεισμό 
μένεις χωρίς στέγη.  
Εσύ...που, όταν γίνει 
τσουνάμι, πνίγεσαι.  
Εσύ...μικρέ άνθρωπε! 
 

Δημήτρης Ζιαμπάρας 
(β΄ γυμνασίου) 
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ΑΠΟΚΡΙΕΣ 

Ώρα για γλέντι και μεταμφίεση! 
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Επισκέψεις 

& 

Δράσεις… 

 

με αφορμή το μάθημα  
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Με δεντροφύτευση υποδέχτηκαν την Εαρι-

νή Ισημερία και την πρώτη ημέρα της 

Άνοιξης οι μαθητές και οι καθηγητές του 

Λυκείου «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ».  

ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ  
ΑΠΟ 

«ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» 

21η Μαρτίου 2018 - Ημέρα Δασοπονίας - και πι-

στοί στο ραντεβού τους για άλλη μια χρονιά οι μαθητές 

της Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου του Εκπαιδευτηρίου «ΤΟ ΠΑ-

ΓΚΡΗΤΙΟΝ» πραγματοποίησαν την οικολογική αυτή 

δράση στον χώρο των  παιδικών εξοχών του Αγίου Τί-

του, στη Ρογδιά. Έτσι, με αφορμή τη γιορτή της φύσης 

και της Άνοιξης, οι μαθητές με τη συνοδεία των καθηγη-

τών τους άφησαν για λίγες ώρες τις σχολικές αίθουσες 

και βρέθηκαν σε ένα υπέροχο 

φυσικό περιβάλλον, όπου όλοι 

μαζί έσκαψαν, φύτεψαν, λερώ-

θηκαν, γέλασαν, κουράστη-

καν, αναζωογονήθηκαν, 

ένιωσαν χαρά και ικανοποίη-

ση και τελικά γιόρτασαν την 

ημέρα αυτή με τη δική τους 

εθελοντική προσφορά. 

 

Μ
άρτιος

 

2018
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Ενθουσιασμό και ικανοποίηση 

ένιωσαν ιδιαίτερα οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου, 

όταν είδαν την ανάπτυξη των δέντρων που 

οι ίδιοι  είχαν φυτέψει  δύο χρόνια πριν. Γε-

μάτοι εικόνες, χρώματα και αρώματα απο-

χώρησαν ανανεώνοντας το ραντεβού τους  

για την επόμενη Άνοιξη, ψιθυρίζοντας τον 

στίχο του Γιάννη Ρίτσου:  

«Ήρθε Άνοιξη πια, δε χωράει η πίκρα μέσα 

στο φως.» 
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Μια ξεχωριστή και πολύτιμη εμπει-
ρία συμμετοχικής δράσης και βιω-
ματικής μάθησης είχαν την ευκαιρί-
α να ζήσουν οι μαθητές της Α΄ και 
Β΄ Λυκείου του Εκπαιδευτηρίου 
«ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ». Πιο συγκε-
κριμένα,  την Παρασκευή 17 και το 
Σάββατο 18 Μαρτίου 2017  συγκλή-
θηκε  το 1ο Δημοτικό Συμβούλιο 
Εφήβων, μια εξαιρετική πρωτοβου-
λία της Αντιδημαρχίας Παιδείας, 
με στόχο - ανάμεσα σε άλλα - την 
εξοικείωση των μαθητών με τον ρό-
λο και τη λειτουργία του Δημοτικού 
Συμβουλίου, την ανάδειξη της ση-
μασίας των δημοκρατικών θεσμών 
και τη διάπλαση υπεύθυνων πολι-
τών.  

  

 

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 
αυτού προγράμματος μαθητές 
Λυκείων της πόλης μας, έξι από 
τους οποίους ήταν μαθητές του 
«ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ», χωρίστηκαν 
από τη συντονιστική ομάδα σε 
πέντε επιτροπές διαβούλευσης 
και ανέλαβαν να επεξεργαστούν 
τρέχοντα ζητήματα που απασχο-
λούν τους πολίτες: Πολιτισμός-

Αθλητισμός-Τουρισμός, Κυκλο-
φοριακό πρόβλημα, Περιβάλλον-

Καθαριότητα, Εθισμός – Εξαρτή-
σεις και Ένταξη προσφύγων. Κά-
θε ομάδα, με την πολύτιμη βοή-
θεια του συντονιστή της, συνέλεξε 
πληροφορίες, έθεσε τα ερωτήματα 
και  

Οι μαθητές του Λυκείου 
«ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» 

στο 1Ο Δημοτικό Συμβούλιο 
Εφήβων 
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τους προβληματισμούς της στους 
υπεύθυνους Αντιδημάρχους, επι-
σκέφθηκε φορείς, όπως το ΚΕΘΕΑ 
Αριάδνη, το ΚΕΣΑΝ κ.ά. και τέ-
λος ετοίμασε την εισήγησή της, η 
οποία συμπεριλάμβανε την κατα-
γραφή των προβλημάτων, αλλά 
και τους τρόπους επίλυσής τους. 
Στο μνημείο που φιλοξένησε, λοι-
πόν, τη Λέσχη των Ευγενών, στην 
επιβλητική αίθουσα του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, σε δύο πολύωρες 
συνεδριάσεις ο λόγος ανήκε στους 
νέους ανθρώπους, οι οποίοι απέ-
δειξαν ότι είναι ενημερωμένοι και 
ενεργοί πολίτες που αγωνιούν για 
την ποιότητα ζωής, επιθυμούν να 
συμβάλουν στην επίλυση των προ-
βλημάτων της πόλης τους, διδά-
σκοντας ότι όλοι έχουν μικρότερο 
ή μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στη 
λήψη των αποφάσεων. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι οι μαθητές απέσπα-
σαν τον έπαινο και τον θαυμασμό 
του κ. Δημάρχου και των Αντιδη-
μάρχων που έδωσαν το «παρών» 
στην πρώτη ολομέλεια, ενώ δε-
σμεύτηκαν να λάβουν σοβαρά υ-
πόψη τις προτάσεις των συναδέλ-
φων τους, εφήβων συμβούλων, και 
να τις υλοποιήσουν στο πλαίσιο 
του δυνατού. Οι μαθητές του Εκ-
παιδευτηρίου «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙ-
ΟΝ» αποτύπωσαν με ενθουσιώδη 
τρόπο  στα κείμενά τους  τα συναι-
σθήματα και τις εντυπώσεις τους 
από τη δράση αυτή, εκδηλώνοντας 
την επιθυμία και την ευχή τους να 
καθιερωθεί το Δημοτικό Συμβού-
λιο Εφήβων ως ένας θεσμός της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Εντυπώσεις μαθητών: 

«Η εμπειρία που μου προσέφερε το 
πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο Εφή-
βων της πόλης μου είναι ανεκτί-
μητη αξία ζωής. Έχοντας ήδη α-
ποκτήσει ευαισθησία στα πολιτικά 
δρώμενα τόσο της περιοχής όσο 
και της χώρας μας, βρήκα την 
πρόταση  συμμετοχής σε ένα τέτοι-
ο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ιδιαίτε-
ρα ελκυστική. Μέσα από αυτή τη 
διαδικασία συνομίλησα με Αντιδη-
μάρχους, πληροφορήθηκα για ση-
μαντικές πτυχές της ιστορίας και 
του πολιτισμού του Ηρακλείου και 
ενημερώθηκα για τις σημαντικές, 
καινοτόμες και πρωτοπόρες δρά-
σεις που σκοπεύει να φέρει εις πέ-
ρας ο Δήμος στο προσεχές διάστη-
μα. Συνεργάστηκα με μαθητές από 
διαφορετικά περιβάλλοντα, ανταλ-
λάξαμε απόψεις, θέσαμε τους προ-
βληματισμούς μας. Γνώρισα εις 
βάθος τη λειτουργία και τον ρόλο του 
δημοτικού συμβουλίου με τον πιο 
βιωματικό τρόπο: έγινα «δημοτικός 
σύμβουλος», εισηγήθηκα και  έλαβα 
μαζί με τους «συναδέλφους» μου α-
ποφάσεις! Παράλληλα, προβληματί-
στηκα για τα θέματα που αντιμετωπί-
ζει το σύγχρονο Ηράκλειο και συνει-
δητοποίησα ότι το μέλλον της πόλης 
βρίσκεται στα χέρια τα δικά μας, δη-
λαδή των νέων πολιτών. Το κράμα 
όλων των παραπάνω χαράζει ανε-
ξίτηλα αυτό το διήμερο στη μνήμη 
μου και το τοποθετεί στις κορυφαί-
ες εμπειρίες της ζωής μου.»  
 

Μάριος Πλευράκης 

Β’ Λυκείου 
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 «Αναμφίβολα είναι πρωτότυπη δρά-
ση εκ μέρους του Δήμου η προσομοί-
ωση αυτή. Ομιλίες, τοποθετήσεις, 

ερωτήσεις μάς έδωσαν μια κρυστάλλι-
νη εικόνα όσων λαμβάνουν χώρα  σε 
ένα δημοτικό συμβούλιο. Μέσω συζη-
τήσεων και αντιλόγων είχαμε τη δυ-
νατότητα να θίξουμε θέματα του Δή-
μου που μας προβληματίζουν και να 
προτείνουμε τρόπους αντιμετώπισης 
απ’ τη δική μας οπτική. Ήταν μια εκ-
δήλωση που μας επέτρεψε να λειτουρ-
γήσουμε ως ενεργά μέλη της πόλης 
μας και θα ήταν προς όφελος όλων η 
καθιέρωση πιο συχνών τέτοιων συνα-
ντήσεων, ώστε να κινητοποιηθεί η 
νεολαία του Ηρακλείου.» 

 Σοφία Μήτσια 

Β’ Λυκείου 

 
«Ήταν μια εκπληκτική εμπειρία, γιατί 
μου δόθηκε η ευκαιρία να παραβρεθώ 
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβου-
λίου και να εκφωνήσω τη δική μου 
εισήγηση, να ρωτήσω για όσα με προ-
βληματίζουν και να φερθώ σαν ενερ-
γός πολίτης. Θέλω να ευχαριστήσω 
τους διοργανωτές και τους συντονι-
στές που στελέχωσαν το συμβούλιο 
και φυσικά τους συναδέλφους μου για 
την άψογη συνεργασία.»  
 

Μαριλίζα Κούρου  
Α΄ Λυκείου 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Εφή-
βων ήταν πραγματικά μια καινο-
τόμος δράση για τον Δήμο μας. 
Δόθηκε για πρώτη φορά η ευκαι-
ρία στους εφήβους να ακουστεί η 
φωνή τους, να συνδιαλεγούν για 
θέματα που αφορούν το Ηράκλειο 
και, μέσα από τη συνεργασία, να 
καταλήξουν σε προτάσεις επίλυ-
σης πολλών προβλημάτων. Ελπί-
ζουμε να υλοποιηθεί σύντομα και 
το δεύτερο Δημοτικό Συμβούλιο 
Εφήβων».  

Χαρά Μουρτζάκη,  
Ιωάννα Παπιδάκη 

Β’ Λυκείου 

  «Είμαι πολύ χαρούμενη που 
συμμετείχα στο πρώτο Δημοτικό 
Συμβούλιο Εφήβων, καθώς ερ-
γάστηκα στο πλαίσιο των επιτρο-
πών του συμβουλίου και συνει-
δητοποίησα ότι, όσο αναζητάς τα 
προβλήματα που απασχολούν το 
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, τόσο 
ευκολότερα μπορείς να διαμορ-
φώσεις τη δική σου άποψη και να 
τη στηρίξεις πάνω σε συγκεκρι-
μένες πληροφορίες. Μου δόθηκε, 
επίσης, η ευκαιρία να εκφράσω 
τις απόψεις μου και να προτείνω 
λύσεις, ώστε να περιοριστούν τα 
προβλήματα του δήμου μου, εξα-
σφαλίζοντας ένα καλύτερο αύριο 
στη νέα γενιά. Ελπίζω ο θεσμός 
αυτός να καθιερωθεί, αφού συμ-
βάλλει στην πολιτικοποίηση των 
εφήβων χαρίζοντάς τους νέες 
εμπειρίες!»  

Γαρυφαλιά Καραπιδάκη  

Α΄ Λυκείου  
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Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας 
στην Περιφέρεια Κρήτης, μας καλω-
σόρισαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης 
κ. Άρναουτάκης και ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γιώρ-
γος Πιτσούλης. Στη συνέχεια ο κ. 
Πιτσούλης μάς οδήγησε στην αίθου-
σα συνεδριάσεων της Περιφέρειας, 
όπου εκεί μας ενημέρωσε για τη λει-
τουργία της Περιφέρειας. Έπίσης, 
μας μίλησε για τη συνεργασία τους 
με ιδρύματα από την Κρήτη, και τέ-
λος μας προέτρεψε να συμμετά-
σχουμε στα κοινά και να είμαστε 
ενεργοί πολίτες. Η επίσκεψη αυτή 
ήταν η πρώτη στο πλαίσιο του μα-
θήματος της Πολιτικής Παιδείας και 
το σχολείο μας ήταν το πρώτο που 
επισκέφτηκε την Περιφέρεια από το 
2011 και μετά. Ηταν μια πολύ ενδια-
φέρουσα επίσκεψη και μια αξέχα-
στη εμπειρία… 

Βασίλης Σταύρος  
Θεργιάκης Βρέντζος  

Oι μαθητές της Β’ Λυκείου στην  
Περιφέρεια Κρήτης 

Φ
εβρουάριος

 

 2017
 

 
 

    Στο πλαίσιο του μαθήματος της 
Πολιτικής Παιδείας επισκεφτήκαμε, 
μετά από πρόσκληση του Προέδρου 
του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Γιώργου Πιτσούλη, την Περιφέρεια 
Κρήτης. Ό ίδιος ο Πρόεδρος μας ο-
δήγησε στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Συμβουλίου, όπου μάς μίλησε 
για τη λειτουργία της Περιφέρειας, 
τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά 
της, τα στελέχη της και τα προβλή-
ματα που καθημερινά αντιμετωπί-
ζει. Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε 
το γεγονός ότι το Συμβούλιο και τα 
Ιδρύματα της Κρήτης αλληλοβοη-
θούνται και έχουν μεταξύ τους 
άριστη συνεργασία. Ό κύριος Πι-
τσούλης μάς εξήγησε με υπομονή 
ό,τι θέμα μας ανέπτυσσε, και στο 
τέλος μας ενθάρρυνε να διατυπώ-
σουμε τα ερωτήματά μας στα οποία 
απάντησε. Έτσι, μάθαμε για πράγμα-
τα που συμβαίνουν γύρω μας χωρίς 
εμείς να τα γνωρίζουμε. 

                          
Θοδωρής Καμπιτάκης 
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   Στις 10/2 επισκεφτήκαμε την Περι-
φέρεια Κρήτης στα πλαίσια του μα-
θήματος της Πολιτικής Παιδείας. Άρ-
χικά μας υποδέχθηκε ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Γιώρ-
γος Πιτσούλης, και έπειτα είχαμε την 
ευκαιρία να κάνουμε μια άκρως ενδι-
αφέρουσα και εποικοδομητική συζή-
τηση στην αίθουσα που συνεδριάζει 
και παίρνει αποφάσεις το περιφερεια-
κό συμβούλιο. Ό Πρόεδρος του συμ-
βουλίου μάς εξήγησε τι ακριβώς τε-
λείται στην Περιφέρεια, αρχίζοντας 
από τις επιδοτήσεις από την Έυρωπα-
ϊκή Ένωση και τις επενδύσεις που το 
συμβούλιο ψηφίζει, με σκοπό την 
ανοικοδόμηση της Κρήτης. Τελειώνο-
ντας, ο κ. Πιτσούλης τόνισε πως η 
Περιφέρεια συγκροτείται από πλήθος 
ατόμων με διαφορετικά πολιτικά πι-
στεύω και τόπους καταγωγής και 
διαμονής· παρά τις τόσες διαφορές, 
πάντα καταφέρνουν να βρουν μια 
λύση, με αμοιβαίες υποχωρήσεις για 
το κοινό καλό του νησιού μας.      

                                                                                                                                                        
Γιάννης Μανουσέλης 

 

Η επίσκεψή μας στην Περιφέρεια 
Κρήτης ήταν μια μοναδική εμπειρία. 

Ό κ. Γιώργος Πιτσούλης μάς μίλησε 
για τις αρμοδιότητες της Περιφέρειας 

Κρήτης και για πολλά άλλα θέματα, 
όπως τη διαδικασία εκλογής Περιφε-
ρειάρχη, πώς χρηματοδοτείται η Πε-
ριφέρεια κ.λπ. Κατά τη διάρκεια της 

συζήτησής μας δόθηκε η ευκαιρία να 
παρακολουθήσουμε μερικά βίντεο 

μικρής διάρκειας τα οποία αναδείκνυ-
αν την ομορφιά της Κρήτης. Τέλος, 

σειρά είχαν οι ερωτήσεις μας που δεν 
αφορούσαν μόνο την Κρήτη αλλά και  

 

 

 

 

 

 

τη διεθνή επικαιρότητα.                                                                                                                                              
        Δημήτρης Ζιαμπάρας 

 

Χθες, Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου, με 
αφορμή το μάθημα της Πολιτικής 
Παιδείας, επισκεφτήκαμε την Περι-
φέρεια Κρήτης, όπου μας μίλησε ο κ. 
Γιώργος Πιτσούλης –Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου. Η ομι-
λία του ήταν ενδιαφέρουσα και εποι-
κοδομητική. Μάθαμε για τις αρμο-
διότητες της Περιφέρειας και το πό-
σο συχνά συγκαλείται το συμβούλιο. 
Μέτα την ομιλία είχαμε την ευκαιρία 
να δούμε ταινίες μικρού μήκους, 
σκηνοθετημένες από τον κ. Παπα-
δουλάκη, οι οποίες ήταν ειδικά 
φτιαγμένες για την Κρήτη, τα αξιο-
θέατά της, τη φιλοξενία της και τις 
αναμνήσεις που σου αφήνει, όταν 
την επισκεφτείς. Σκοπός των ται-
νιών αυτών είναι να προσεγγίσουν 
κόσμο από όλα τα μέρη της Έλλάδας 
αλλά και του εξωτερικού.                              

 

Ιωάννα Παπιδάκη 

 

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Πο-
λιτικής Παιδείας, επισκεφτήκαμε 
την παλιά Νομαρχία. Έκεί ήταν ο 
Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου κ. Γιώργος Πιτσούλης, ο 
οποίος, αφού μας είπε κάποια πράγ-
ματα για το έργο της Περιφέρειας, 
μας τόνισε ότι είμαστε το πρώτο 
σχολείο που την επισκέπτεται μετά 
το 2011.  

Μάνος Χνάρης  
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Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας 
στην Περιφέρεια Κρήτης, είχαμε τη δυ-
νατότητα να ενημερωθούμε για τις 
δραστηριότητες που εκτελεί όλο τον 
χρόνο. Τον λόγο στην ενημέρωση που 
είχαμε στην αίθουσα συνεδριάσεων 
στην παλιά Νομαρχία, τον είχε ο κ. 
Γιώργος Πιτσούλης. Έκείνος αρχικά μας 
επεσήμανε την ιδιότητα της Περιφέρει-
ας, μας εξήγησε τη στρατηγική που α-
κολουθούν, η οποία βασίζεται αρκετά 
στο ρίσκο· στην πραγματικότητα η Έυ-
ρώπη χρηματοδοτεί ή μπορεί να χαρί-
σει κάθε έργο που εκτελείται σε γρήγο-
ρο χρονικό διάστημα. Τέλος, μας υπο-
γράμμισε τον ανταγωνισμό που υπάρ-
χει ανάμεσα στις Περιφέρειες της Έλλά-
δας και μας αποχαιρέτησε, ενθαρρύνο-
ντάς μας να συμμετέχουμε στα κοινά .  

Άνδρέας Στρατάκης 

 

Η επίσκεψη της τάξης μας στην Περιφέ-
ρεια μου άρεσε πάρα πολύ, διότι είχαμε 
την ευκαιρία να επιμορφωθούμε και να 
κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση 
με τον Πρόεδρο του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, κ. Γιώργο Πιτσούλη, για 
θέματα που αφορούν την πόλη μας, 
όπως ο τουρισμός, τα νοσοκομεία και 
τα σχολεία της. Το γεγονός ότι ήμασταν 
το πρώτο σχολείο που επισκέπτεται την 
Περιφέρεια με δυσαρέστησε, διότι θα 
ήταν καλό και άλλα σχολεία να ενημε-
ρωθούν και να δραστηριοποιηθούν πε-
ρισσότερο για τα κοινά, όπως άλλωστε 
συμβούλεψαν κι εμάς. Μπορώ να πω, 
πάντως, πως ο κ. Πιτσούλης μού έδωσε 
την εντύπωση ενός ανθρώπου με 
όραμα, έτσι ώστε η Κρήτη να φτάσει 
στο υψηλότερο επίπεδο ευημερίας της, 
και αυτό με χαροποίησε ιδιαίτερα. Μα-
κάρι να υλοποιηθούν όλα τα έργα που 
οραματίζονται για το νησί.  

Χαρά Μουρτζάκη  

Η επίσκεψή μας στην Περιφέρεια 
Κρήτης ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. 
Ό Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου ήταν ανοιχτός για 
συζήτηση, κάτι το οποίο βοήθησε 
αρκετά στην καλύτερη κατανόηση 
των όσων ειπώθηκαν. Μας ανέλυ-
σε τις αρμοδιότητες της Περιφέ-
ρειας με απλό και κατανοητό τρό-
πο αλλά και τις αρμοδιότητες του 
κάθε οργάνου εξουσίας της Περι-
φέρειας. Μάθαμε, επίσης, ότι η 
Περιφέρεια Κρήτης έχει απορρο-
φήσει σε ποσοστό 115% τις επιδο-
τήσεις από την Έυρωπαϊκή 
Ένωση, ενώ άλλες Περιφέρειες 
απέχουν μακράν από τον στόχο 
αυτό. Έπίσης, το κλίμα ομόνοιας 
που μας μετέφερε μεταξύ όλων 
των Κρητικών στο Συμβούλιο, 
ανεξαρτήτως καταγωγής και προ-
σωπικών συμφερόντων, με έκανε 
να ελπίζω για τον τόπο μου, κα-
θώς, όπως φαίνεται και από την 
Ιστορία του Έλληνικού  Έθνους, 
όταν οι Έλληνες ομονοούν, μπο-
ρούν να επιτύχουν τεράστια 
κατορθώματα.  

Γιάννης Κοπιδάκης 

 

Πήγαμε στην Περιφέρεια Κρήτης 
και μας υποδέχτηκε ο Πρόεδρος 
του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο 
οποίος μας μίλησε για την Περιφέ-
ρεια. Έπίσης, επισκεφτήκαμε την 
αίθουσα συνεδριάσεων, όπου 
έγινε η ενημέρωσή μας. Τέλος, 
συναντήσαμε και τον ίδιο τον Πε-
ριφερειάρχη και βγάλαμε φωτο-
γραφίες μαζί του.  

Νίκος Ρωμάνος 
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Mια ξεχωριστή μέρα 

Τη Δευτέρα 23/1/2017 επισκεφτήκαμε, ως μαθητές της Β’ Λυκείου,  τα 
δικαστήρια Ηρακλείου. Πρόκειται για μια ξεχωριστή εμπειρία που δεν 
έχουν πολλά άτομα την ευκαιρία να ζήσουν. Ηταν μια επίσκεψη με φο-
βερό ενδιαφέρον που μας έκανε να κατανοήσουμε τη λειτουργία των 
δικαστηρίων. Μπαίνοντας στο κτίριο, μας υποδέχτηκαν οι προϊστάμε-
νοι της γραμματείας και μας μίλησαν για την ιστορία του κτιρίου -

υπήρξε τουρκικός στρατώνας- και για τις διάφορες λειτουργίες που 
είχε παλιότερα. Άργότερα ήρθε ο κύριος Παπαδαντωνάκης -δικηγόρος 
και συμμαθητής της κυρίας Στρατάκη- ο οποίος με πολύ χιούμορ μας 
βοήθησε να καταλάβουμε καλύτερα τη λειτουργία και τα είδη των δι-
καστηρίων. Το αποκορύφωμα ήταν το γεγονός ότι παρακολουθήσαμε 
μια δίκη στο τριμελές εφετείο που η υπόθεσή της αφορούσε μια ψευ-
δορκία -μια πραγματικά συγκλονιστική εμπειρία. Παρακολουθήσαμε 
λοιπόν εν δράσει τους δικηγόρους να προσπαθούν να αθωώσουν τους 
κατηγορούμενους μέσα από μια πολύωρη προσπάθεια απόδειξης της 
αθωότητάς τους βασισμένη σε μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων και όχι 
μόνο, τον λόγο του εισαγγελέα και τη λήψη της απόφασης από τους 
δικαστές. Έπειτα, συζητήσαμε με την επιμελήτρια ανηλίκων Ηρακλεί-
ου θέματα που αφορούν τα προβλήματα, τα αδιέξοδα και την παραβα-
τικότητα των ανηλίκων. 

Έπίσκεψη στο Δικαστικό  
Μέγαρο Ηρακλείου 

Ιανουάριος  
2017
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Εκδρομές & Συνέδρια 

  
εντός και εκτός Ελλάδας 
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26 Φεβρουαρίου – 

2 Μαρτίου 2018 

«Όλοι θα συμφωνήσουμε ότι αυτή η εκδρομή ήταν 
μια αξέχαστη εμπειρία που θα μείνει για πάντα χα-
ραγμένη στην καρδιά μας: όμορφες αναμνήσεις 
που θα μας συνοδεύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ζωής μας. Είδαμε και μάθαμε πολλά, το σημαντικό-
τερο όμως είναι ότι μοιραστήκαμε στιγμές με συμ-
μαθητές μας και καθηγητές στις οποίες ο καθένας 
είχε κάτι σημαντικό να δώσει. Η εκδρομή αυτή α-
ποτέλεσε μια ευκαιρία, για να ζήσουμε μοναδικές 
στιγμές με τους ανθρώπους που ως τώρα μοιραζό-
μαστε την καθημερινότητά μας, όμως σε λίγο καιρό 
οι δρόμοι μας θα χωρίσουν.» 

Νίκος Ρωμάνος  
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 Ημερολόγιο Εκδρομής 
 

Τόσα χρόνια περίμενα αυτήν την εκδρομή∙ 
ήξερα ότι θα ήταν η τελευταία που θα πραγ-
ματοποιούσα με τους φίλους και συμμαθη-
τές μου. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ένα 
μεγάλο «ευχαριστώ» στους συνοδούς καθη-
γητές μας -την κ. Ειρήνη Στρατάκη και τον 
κ. Λεωνίδα Τιτομιχελάκη- για τον χρόνο 
που μας αφιέρωσαν, που ανέχτηκαν ένα όχι 
και τόσο ήσυχο τμήμα και να καταθέσω ότι 
και αυτοί έζησαν απίστευτες στιγμές και 
αυτό οφείλεται εν μέρει και σε εμάς 

.   

Πρώτη μέρα και ξεκινώ για το αερο-
δρόμιο, όπου και έφτασα δεύτερος, κα-
θώς ο Θοδωρής ήταν εκεί από νωρίς το 
πρωί, χωρίς να το γνωρίζω. Στη συνέ-
χεια, κατέφταναν και τα υπόλοιπα παι-
διά, ανάμεσά τους και τα δυο μοναδι-
κά κορίτσια που έχουμε στην τάξη και 
αγαπάμε, η Χαρά και η Ιωάννα -όπως 
πάντα με το πάσο της-, και καθόμα-
σταν όλοι μαζί περιμένοντας τους συ-
νοδούς μας. Παραδίδουμε βαλίτσες, 
παίρνουμε εισιτήρια και ανυπομονού-
με να επιβιβαστούμε στο αεροπλάνο 
για Θεσσαλονίκη. Περιμέναμε για πε-
ρίπου μία ώρα και κάποια στιγμή α-
κούμε από τα μεγάφωνα ότι η πτήση 
μας ακυρώνεται λόγω ομίχλης στο αε-
ροδρόμιο της συμπρωτεύουσας. Ευτυ-
χώς, η πτήση πραγματοποιήθηκε το 
απόγευμα, αφού βέβαια είχαμε χάσει 
την πρώτη μισή μέρα. Φτάνουμε στη 
Θεσσαλονίκη το βράδυ, όπου εκεί μας 
περίμενε ο καλύτερος οδηγός, ο κ. Ιά-
κωβος, για να μας μεταφέρει με το 
πούλμαν του στο ξενοδοχείο City Hotel, 
στο κέντρο της πόλης. Αφού τακτοποι-
ηθήκαμε στα δωμάτιά μας, ετοιμαστή-
καμε για την πρώτη νυχτερινή μας 
έξοδο, όπου και συναντήσαμε την κ. 
Σοφία Ηρακλείδου, με την οποία κάνα-
με γερμανικά στο σχολείο, όταν 
ήμασταν μικρότεροι.   
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Δεύτερη μέρα, ξυπνάμε, παίρνουμε 
πρωινό και μπαίνουμε στο πούλμαν, 
για να πάμε στη Βεργίνα, την 
Έδεσσα, τη Νάουσα και αργότερα 
στην ταβέρνα «τα Κιούπια», λίγο πιο 
έξω από τη Βέροια. Στη Βεργίνα -

όπου ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε 
ο τάφος του Φιλίππου- είχαμε έναν 
πολύ καλό ξεναγό, ενώ στους καταρ-
ράκτες της Έδεσσας εντυπωσιαστή-
καμε από την ομορφιά του τοπίου 
και το χιόνι, και φυσικά παίξαμε 
χιονοπόλεμο. Κατόπιν κατευθυνθή-
καμε προς τη Νάουσα και επισκε-
φτήκαμε ένα πάρκο με ποτάμια. Το 
απόγευμα της ίδιας μέρας γυρίσαμε 
στη Θεσσαλονίκη και το βράδυ δια-
σκεδάσαμε στο club Markiz, όπου 
τραγουδούσε ο Μιχάλης Χατζηγιάν-
νης.   
 

Την τρίτη μέρα, εφόσον δεν μπορέ-
σαμε να πάμε στο Οχυρό Ρούπελ 
λόγω χιονόπτωσης, επισκεφτήκαμε 
τη λίμνη Κερκίνη∙ εκεί με τη βοήθεια 
ενός εξαιρετικού ξεναγού, ο οποίος 
έκανε διάφορα αστεία με τους ακρο-
ατές του, ξεναγηθήκαμε στα Βουβά-
λια και είδαμε από το τηλεσκόπιο 
πελαργούς να κλωσσάνε τα αυγά 
τους. Το μεσημέρι είχαμε ελεύθερο 
χρόνο στη Θεσσαλονίκη, ενώ το βρά-
δυ θα πηγαίναμε στο ρεμπετάδικο 
«τα λαδάδικα»∙ εκεί βρήκαμε αλλά δυο 
σχολεία, ένα από την Πάτρα και ένα 
από το Ναύπλιο. Μια και ήμασταν 
από την Κρήτη, μας έπαιξαν πεντο-
ζάλη, έτσι ώστε να χορέψουμε. Εκεί-
νο όμως που μου έκανε εντύπωση 
είναι ότι οι μαθητές από την Πάτρα 
και το Ναύπλιο γνώριζαν τους χο-
ρούς αυτούς κι έτσι διασκεδάσαμε 
όλοι μαζί.  
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Την τέταρτη μέρα ξεναγηθήκαμε 
στην πόλη: Ροτόντα, Καμάρα, Κά-
στρα, Λευκό Πύργο, Άγιο Δημήτρι-
ο. Επίσης, ύστερα από παρότρυνση 
του οδηγού μας, επισκεφτήκαμε τον 
τάφο του Αγίου Παϊσίου στη Σου-
ρωτή -παντού πράσινο και η ευλο-
γία του Αγίου μαζί μας.  Η επόμενη 
στάση ήταν στο One Sallonika Out-
let, για να αγοράσουμε ρούχα και 
παπούτσια σε χαμηλές τιμές. Το 
ίδιο απόγευμα παρακολουθήσαμε 
στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζα-
ριστών την πολύ ενδιαφέρουσα 
θεατρική παράσταση «Όσα η καρδιά 
μου στην καταιγίδα», που μας είχε 
προτείνει ο κύριος Νεονάκης, ενώ 
αργότερα διασκεδάσαμε και χορέ-
ψαμε στο club Bedroom. 

 



54 

Την Πέμπτη μέρα ξυπνήσαμε σχετικά 
αργά, για να αναχωρήσουμε για το αε-
ροδρόμιο. Πριν από αυτό επισκεφτήκαμε 
το Μediterraenean Cosmos και τέσσερις 
από εμάς -ο Θοδωρής, ο Νίκος, ο Μάνος 
και εγώ- πήγαμε στο Go Kart, για να δια-
σκεδάσουμε και να γελάσουμε ο ένας με 
την οδήγηση του άλλου. Ο Θοδωρής, ως 
πιο έμπειρος στο kart από εμένα, τον Νί-
κο και τον Κάτσο, βγήκε πρώτος. Πιστεύ-
ω όμως ότι πιο πολύ το ευχαριστηθήκαμε 
εγώ και ο Κάτσο∙ κάθε φορά που προ-
σπαθούσε να με περάσει, τράκαρε ο ένας 
τον άλλο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί 
κανείς να βγει πρώτος. Τέλος, ο Νίκος 
πήγαινε πολύ αργά, σαν να είχε την οι-
κογένειά του μέσα και φοβόταν μην τρα-
κάρουν τα παιδιά. Όταν τελικά φτάσαμε 
στη Θεσσαλονίκη, με λύπη αποχαιρετή-
σαμε την πόλη που λατρέψαμε για πέντε 
μέρες.  
Περάσαμε θαυμάσια και πολύ θα ήθελα 
να έχω μια ανάλογη εμπειρία με τα συ-
γκεκριμένα πρόσωπα και στο μέλλον, 
διότι ξέρω ότι θα διασκεδάσουμε και ότι 
θα ζήσουμε και πάλι αξέχαστες στιγμές. 
Εγώ προσωπικά θα θυμάμαι για πάντα 
αυτήν την εκδρομή και κυρίως το πόσο 
δεμένοι ήμασταν ως τάξη, ως ομάδα. 
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ 
ΤΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΧΑΡΙ-
ΣΑΤΕ!!! 
                      Βίκτωρας-Ιάσονας Τζώρτζης 
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Μακεδονία ξακουστή 

 και Κρήτη δοξασμένη,  
έχουμε την Ελλάδα μας  
σφιχτά αγκαλιασμένοι. 

 

Η Ρωμιοσύνη στέκεται 
 πάνω σε δυο κολώνες, 

 από τη μια είναι οι Κρητικοί  
στην άλλη οι Μακεδόνες. 

 

Όλοι οι λαοί ζηλεύουνε, 
 θαυμάζουν και αγαπάνε 

 τη νύφη του Θερμαϊκού  
και θέλουνε να πάνε. 

 

Να δούνε να θαυμάσουνε  
τα αξιοθέατά του,  

τον Πύργο που ήτανε λευκός 

 και μαύρισε η καρδιά του. 
 

Όλοι του κόσμου οι λαοί  
και να παραταχθούνε, 
 κανείς δεν είναι άξιος 

δίπλα μας σαν σταθούνε. 
 

Όποιος από όλους τους λαούς 

 ζηλεύει κι αγαπά μας  
ας έρθει να συμπαρασταθεί 
 στα δίκαια αιτήματά μας. 

 

Ελένη Βεργιανάκη Τζώρτζη 

(μητέρα Βίκτωρα) 
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This summer, our school organized an educational trip to England. Forty students- from 
St’ class up to B’ class high school-as well as four teachers took part in it. It was a 
unique week of intense feelings and unforgettable experiences that we will all remember 

for the rest of our lives... 

Educational trip to England 

University of Essex, Colchester 2nd -9th July 2017 
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 The school trip to 
Essex was an unfor-
gettable and valuable 
experience for me. We 
met new students 
from other countries 
with whom we inter-
acted and we had fun 
with. I would like to 
thank our four teach-
ers who stood by us 
during our stay at the 
university campus and 
who worked hard in 
order to fulfill our 
dream: travelling to 
England as a school. I 
hope that in the near 
future, I have the 
chance to relive this 
unforgettable and 
fantastic experience.                                       
                                                                              
               Maro Peraki                                                                                                                                                         
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Ά
πρίλιος

 

2015
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Στο καταφύγιο του Λιμνάκαρου 

Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου και την Κυριακή 1 Φε-
βρουαρίου μαθητές της γ’ γυμνασίου και της Α’ λυ-
κείου επισκέφτηκαν το καταφύγιο του Λιμνάκα-
ρου, πάνω από το ομώνυμο οροπέδιο και σε υψόμε-
τρο 1320μ. στα Λασιθιώτικα βουνά. Το καταφύγιο 
ανήκει στον Ορειβατικό Σύλλογο Λασιθίου. Συνο-
δοί καθηγητές ήταν οι κ. κ. Δημήτρης Κληρονόμος 
και Σήφης Κασσάκης και υπεύθυνος οδηγός ο κ. 
Γιάννης Μπρομοιράκης. 

Φ
εβρουάριος  

2015
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Εντυπώσεις 

 
 

Η εξόρμησή μας στο καταφύγιο του 
Λιμνάκαρου, στο οροπέδιο Λασιθί-
ου ήταν μαγευτική. Όλα ξεκίνησαν 
το πρωί στις 11 π.μ., όταν αναχωρή-
σαμε από τον χώρο του σχολείου μας 
με προορισμό το καταφύγιο του  
Λιμνάκαρου. Η διαδρομή ήταν φα-
νταστική και η φύση είχε την τιμητι-
κή της. Προς τον δρόμο για το ορο-
πέδιο Λασιθίου συναντήσαμε τα 
πρώτα χιόνια, τα οποία είδαμε απ’ 
τα τζάμια του πούλμαν να λιάζονται 
στις βουνοπλαγιές.  
Το πούλμαν μάς άφησε περίπου  
1 χιλιόμετρο πριν από το καταφύγιο,  
διότι ήταν αδύνατο να βγει τόσο 
ψηλά λόγω χιονιού. Η εικόνα των 
χιονισμένων βουνών μαγευτική, ει-
κόνα που συναντάς δύσκολα και 
αυτό κάνει την ανάβασή μας στο 
καταφύγιο ονειρεμένη. Η ανάβαση 
ήταν κουραστική και επίπονη, κα-
θώς τα χιόνια μάς έφταναν στα γό-
νατα και αυτό έκανε την ανάβαση 
ακόμα πιο δύσκολη. Όταν τελικά 
φτάσαμε στο καταφύγιο και μπήκα-
με, τακτοποιηθήκαμε στο κρεβάτι 
του ο καθένας και αλλάξαμε ρούχα, 
γιατί είχαν βραχεί από το χιόνι.  
Στη συνέχεια ξεκουραστήκαμε και ο 
ήλιος μας αποχαιρετούσε σιγά-σιγά. 
Ήρθε το βράδυ... Φάγαμε καρμπο-
νάρα, που είχαν μαγειρέψει μερικά 
κορίτσια, και μετά από λίγη ώρα 
χαλάρωσης και παιχνιδιού, πήγε ο 
καθένας στο κρεβάτι του και κάπως 
έτσι η πρώτη μέρα έφτασε στο τέλος 
της.  
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Το πρωινό ξύπνημα ήταν γύρω 
στις 8. Μετά ακολούθησε μια βόλ-
τα με τον κ. Μπρομοιράκη, για  
όποιον ήθελε, κι εκείνοι που 
έμειναν πίσω είχαν την ευκαιρία 
να παίξουν με τα χιόνια και να 
βγάλουν φωτογραφίες το μαγικό 
αυτό τοπίο. 
 Κατά τη 1 μ.μ. αρχίσαμε την κα-
τάβαση, ενώ είχε προηγηθεί η 
τακτοποίηση και η καθαριότητα 
του χώρου που μας φιλοξενούσε. 
Η κατάβαση ήταν απίστευτη, μια 
απ’ τις πιο ωραίες εμπειρίες που 
έχω ζήσει και καθένας από εμάς 
το ευχαριστήθηκε.   
Γύρω στις 2:30 κι ενώ είχαμε απο-
χαιρετήσει το καταφύγιο στο Λι-
μνάκαρο, καθίσαμε σε μια ταβέρ-
να στην οποία γινόταν η εκδήλω-
ση κοπής της πίτας του ορειβατι-
κού συλλόγου Λασιθίου. Το φα-
γητό ήταν πολύ ωραίο και τα πιά-
τα άδειασαν.... Εκεί καθίσαμε μια 
ώρα κι έπειτα ξεκίνησε η επιστρο-
φή με προορισμό το Ηράκλειο. Η 
διαδρομή της επιστροφής ήταν 
ξεκούραστη και διήρκησε μία πε-
ρίπου ώρα...! 
Έτσι, φτάσαμε στο σχολείο μας 
και στο τέλος μιας αξέχαστης και 
πρωτόγνωρης εμπειρίας που θα 
μείνει για πάντα στις καρδιές και 
στο μυαλό όλων μας...  
Ελπίζω στο μέλλον να επαναλη- 

φθεί μια τέτοια δράση, γιατί 
πραγματικά αντλείς πολλά από 
τέτοιου είδους εμπειρίες και όλοι 
πρέπει να έχουμε εμπειρίες 
«ζωής» στη μνήμη μας. 
                                                  

Βασίλης-Σταύρος 

 Βρέντζος  Θεργιάκης 
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Σητεία, Σπιναλόνγκα, ΆγιοςΝικόλαος 

Ά
πρίλιος

 

2014
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Κωνσταντινούπολη 
Συνέδριο στην Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή 

   23-27 Οκτωβρίου 2014 

Το θέμα του συνεδρίου ήταν: «Εξερευνώντας την πόλη μου … Περιβάλλον, 
άνθρωπος και κοινωνία στα αστικά κέντρα του 21ου αιώνα. -Ελλάδα και Τουρκία». 
Αντιπροσωπείες μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τα σχολεία της 
Πόλης, Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, «Ζωγράφειο» και «Ζάππειο» Λύκει-
ο, αλλά και από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία του ελλαδικού χώρου, ανάμεσά τους 
και το «Παγκρήτιο», παρουσίασαν εργασίες με θέματα σχετικά με το σχολικό ή το 
αστικό περιβάλλον στο οποίο ζουν. 
Η εισήγηση των μαθητών του «Παγκρητίου» είχε τίτλο «Μαθητές από το Ηράκλειο 
της Κρήτης πιάνουν τον σφυγμό της πόλης τους» και περιλάμβανε την 
«εξερεύνησή» τους στο δικό τους αστικό περιβάλλον. Παρουσίασαν στοιχεία της 
αρχιτεκτονικής, με έμφαση στην αρμονική συνύπαρξη ιστορικών και σύγχρονων 
μνημείων, προέβαλαν το φημισμένο λιμάνι του Ηρακλείου, κάνοντας αναφορά και 
στη διαχρονική σχέση των Ηρακλειωτών με τη θάλασσα, μίλησαν για τον τουρισμό 
και την ανάπτυξη και έδειξαν με καμάρι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης και 
τη σημασία τους. Δεν παρέλειψαν, ωστόσο, να επισημάνουν προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν στην καθημερινότητά τους όπως και να εκφράσουν προτάσεις για την 
επίλυσή τους. 

Ό
κτώ

βριος
 

2014
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Χρονικό Εκδρομής - Εντυπώσεις Μαθητών 

Το απόγευμα της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου, στις 4.00 μ.μ. ακριβώς, συγκεντρωθήκαμε 
στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντζάκης, έτοιμοι για αναχώρηση. Ήμασταν όλοι ενθουσι-
ασμένοι. Κατά τις 5.00 το αεροπλάνο απογειώθηκε και μετά από μια μικρή στάση 
στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελ. Βενιζέλος, φτάσαμε βραδάκι στην πανέμορφη  
Κωνσταντινούπολη. 
Τα πρώτα αξιοθέατα που επισκεφτήκαμε στην Πόλη, το πρωί της Παρασκευής, 
ήταν ο Ιππόδρομος και η Αγιά Σοφιά.  
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Στη συνέχεια, μεσημεράκι πια, ανηφορίσαμε προς τη Μεγάλη του Γένους Σχολή για 
την έναρξη του συνεδρίου. Ήμασταν προσκεκλημένοι, λοιπόν, από τον κ. Γιάννη 
Γιγουρτσή, απόφοιτο του σχολείου μας και φιλόλογο στη Μεγάλη του Γένους Σχο-
λή, σ΄ένα μαθητικό συνέδριο, μαζί με άλλα σχολεία της Αθήνας αλλά και ελληνικά 
σχολεία της Κων/πολης. Το συνέδριο είχε θέμα «Εξερευνώντας την πόλη μου … 
Περιβάλλον, άνθρωπος και κοινωνία στα αστικά κέντρα του 21ου αιώνα. -Ελλάδα 
και Τουρκία».Σύμφωνα με το πρόγραμμα, όλες οι ομάδες εισηγητών έπρεπε στην 
αρχή της ομιλίας τους να διαθέσουν μερικά λεπτά για να παρουσιάσουν το σχολείο 
τους. Εμείς αποφασίσαμε να δείξουμε ένα ολιγόλεπτο βίντεο που επιμελήθηκε ο 
καθηγητής μας κ. Αντ. Νεονάκης το οποίο δείχνει συνοπτικά την ιστορία του σχο-
λείου μας σ ’αυτά τα 50 χρόνια λειτουργίας του. 
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Η μέρα του Σαββάτου ήταν γεμάτη ξεναγήσεις 

στα υπέροχα αξιοθέατα της Κωνσταντινούπο-

λης. Το πρωί αναχωρήσαμε απ’ το ξενοδοχείο 

με προορισμό το Τοπ Καπί, το παλάτι των 

Σουλτάνων. Ύστερα περπατήσαμε μέχρι την 

πλατεία της Αγίας Σοφίας και επισκεφτήκαμε 

τη Βασιλική Στέρνα του Ιουστινιανού με τους 

336 κίονες. 

Μετά από ένα μικρό διάλειμμα για μεσημεριανό, κατευθυν-

θήκαμε προς το Καπαλί Τσαρσί, τη σκεπαστή αγορά, όπου 

είχαμε χρόνο να περιπλανηθούμε ανάμεσα στα χιλιάδες 

μαγαζάκια και να χαθούμε στα χρώματα, τις γεύσεις και 

τις μυρωδιές της Πόλης. 
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Το βραδάκι φτάσαμε στο Μέγα Ρεύμα, δηλαδή την Ελληνική Παροικία, όπου οι 

Ρωμιοί της Πόλης είχαν οργανώσει δεξίωση για όλους τους συμμετέχοντες στο συ-

νέδριο. Εκεί είχαμε την ευκαιρία να διασκεδάσουμε και να γνωριστούμε καλύτερα 

με τα παιδιά από τα υπόλοιπα σχολεία της Ελλάδας, καθώς και με τους μαθητές 

της Μεγάλης του Γένους Σχολής.Το πρόγραμμα της Κυριακής, 26 Οκτωβρίου, γιορ-

τή του Αγίου Δημητρίου, ήταν εξίσου γεμάτο με αυτό του Σαββάτου. Μετά από ένα 

γρήγορο πρωινό στο ξενοδοχείο μας, όπως κάθε μέρα, αναχωρήσαμε με προορι-

σμό αυτή τη φορά το Πατριαρχείο. Η επόμενη προγραμματισμένη μας επίσκεψη 

ήταν στη Μονή της Χώρας με τα περίφημα Βυζαντινά ψηφιδωτά, αλλά, μαθαίνο-

ντας πως ο Πατριάρχης βρισκόταν στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, αποφασί-

σαμε να κάνουμε μια αλλαγή στο πρόγραμμα, αναβάλλοντας την επίσκεψη στη 

Μονή της Χώρας για το μεσημέρι, προκειμένου να δούμε τον Πατριάρχη από κοντά 

και να πάρουμε την ευλογία του. 



70 

 

Τη Δευτέρα επισκεφτήκαμε για τε-
λευταία φορά τη Σχολή, προκειμέ-
νου να παρακολουθήσουμε τις τε-
λευταίες εισηγήσεις και να πάρου-
με μέρος στη λήξη του συνεδρίου. 

Μετά το μεσημεριανό φα-
γητό, επιβιβαστήκαμε σε 
ένα καραβάκι, για να κά-
νουμε μια μαγευτική και 
συνάμα χαλαρωτική βόλ-
τα στα νερά του Βοσπό-
ρου και να θαυμάσουμε 
την Κων/πολη, την ασιατι-
κή και την ευρωπαϊκή της 
πλευρά, σε όλο το μεγαλεί-
ο της. Το βράδυ κατευθυν-
θήκαμε προς την πλατεία 
Τακσίμ και στη συνέχεια 
είχαμε ελεύθερο χρόνο για 
φαγητό και ψώνια στους 
κεντρικούς δρόμους της 
Πόλης. 

Το μεσημεράκι επιβιβαστήκαμε στο πούλ-
μαν που θα μας μετέφερε στο αεροδρόμιο. 
Η αναχώρηση απ’ το αεροδρόμιο Κεμάλ 
Ατατούρκ έγινε στις 4 το απόγευμα. Το 
μικρό μας ταξίδι κάπου εκεί τελείωνε… 
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Κοντά στη Φύση... 
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Φυσιολατρική εκδρομή  
Φαράγγι της Αγίας Ειρήνης 

Μ
άιος

 

2014
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Φυσιολατρική Εκδρομή 

 Κάτω Πόρος 

Ό
κτώ

βριος
 

2014
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Φυσιολατρική εκδρομή  
Φαράγγι της Ίμβρου  

Σφακιά 

Ο
κτώ

βριος
 

2013
 



75 

Διακρίσεις μαθητών  

σε διαγωνισμούς 
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Μαθητές του Εκπαιδευτηρίου 
“TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ” 

διακρίνονται σε διαγωνισμούς 

 Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-17, η 
σχολική καθημερινότητα των μαθητών του σχολείου 
εμπλουτίστηκε με πολλές δράσεις και συμμετοχές σε 
παγκρήτιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς.  
Πιο συγκεκριμένα, με την καθοδήγηση και  προτρο-
πή του καθηγητή τους Γιώργου Φεργαδάκη πήραν 
μέρος στον διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματι-
κής Εταιρείας Θαλής  και διακρίθηκαν οι μαθητές: 
Νίκος Σμυρνάκης από τη  Β΄ Γυμνασίου, Μανόλης 
Σμυρνάκης από την  Α΄ Λυκείου και Ανδρέας Στρα-
τάκης από τη Β΄Λυκείου.  

 



77 

Το πρώτο βραβείο στο Διαγωνισμό 
Εφηβικής Επιχειρηματικότητας του 
Επιμελητηρίου Ηρακλείου απέσπασαν μαθητές 
της Β΄ Λυκείου του Εκπαιδευτηρίου «ΤΟ ΠΑ-
ΓΚΡΗΤΙΟΝ», καθώς κλήθηκαν να αποδείξουν 
τις επιχειρηματικές τους ικανότητες. Οι μαθη-
τές της νικήτριας ομάδας, Βασίλης Σταύρος 
Θεργιάκης Βρέντζος, Γιάννης Μανουσέλης, 
Σοφία Μήτσια και Ανδρέας Στρατάκης, πρό-
τειναν την κατασκευή αφυγραντήρα που μετα-
τρέπει την υγρασία σε πόσιμο νερό με τη χρή-
ση πέντε φίλτρων και τριών λαμπτήρων  υπε-
ριώδους ακτινοβολίας. Οι μαθητές ανέπτυξαν 
το επιχειρηματικό τους σχέδιο στηριζόμενοι 
στο BusinessModelCanvas, όπως τους υπέδει-
ξαν οι καθηγητές του ALBA (Graduate Busi-
ness School at the American College of Greece) 
Αλέξης Κομσέλης και Σοφία Φουκαράκη, κα-
θώς και η καθηγήτριά τους Ειρήνη Στρατάκη, 
και προσδιόρισαν τους συνεργάτες, τις ομάδες 
πελατών και τις πηγές εσόδων. To έπαθλο που 
τους απένειμε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Ηρακλείου Μανώλης Αλιφιεράκης, εκτός από 
την ηθική ικανοποίηση, τους έδωσε  το δικαίω-
μα συμμετοχής σε σεμινάριο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. 
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Οι εξαιρετικές τους ικανότητες, η εργατικότητα και η πρω-
τοτυπία της σκέψης χάρισαν διακρίσεις και πρώτα βραβεί-
α και στους φυσικούς επιστήμονες του Εκπαιδευτηρίου. Το 
Σάββατο 6 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία ο 1ος παγκρήτιος διαγωνισμός κατασκευών Φυσι-
κής που διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Φυσικών Κρήτης 
σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης  και τα 
ΕΚΦΕ της Κρήτης και απευθυνόταν σε  μαθητές/τριες των 
Γυμνασίων, Λυκείων και ΕΠΑΛ. Μαζί με την επιστημονι-
κή επιτροπή κρίσης, που αποτελούνταν από τους κ.κ. Γαρ-
γανουράκη Βασίλη, υπεύθυνο 2ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου,  
Μπαχαρίδη Χαράλαμπο, υπεύθυνο εργαστηρίων Τμήμα-
τος Φυσικής Πανεπιστημίου Κρήτης και Δρ. Μιχάλη Κα-
ραδημητρίου, μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου Φυσικών Κρήτης, 
οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να περιεργαστούν τις 
κατασκευές και να πληροφορηθούν από τους ίδιους τους 
μαθητές-δημιουργούς για τον τρόπο κατασκευής και λει-
τουργίας τους. Επίσης ενημερώθηκαν για τις εφαρμογές 
τις εφαρμογές και τη χρησιμότητα των συσκευών τους και 
είχαν την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν πως πολλές από 
τις εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας οφείλουν την 
ύπαρξή τους στους νόμους και τις αρχές της φυσικής, αλλά 
και σε εκείνους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην επιστήμη  
αυτή. 
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Διακρίσεις στα Μαθηματικά  
 

Ο μαθητής Ανδρέας Στρατάκης συμμε-
τείχε στον πανελλήνιο διαγωνισμό μα-
θηματικών  «Θαλής»  στις 11/11/2017, 
στον οποίο διακρίθηκε και προκρίθηκε 
στην επόμενη φάση, δηλαδή στον διαγω-
νισμό «Ευκλείδης» που πραγματοποιή-
θηκε στην Αθήνα. Μετά από τη διάκρισή  
του και σε αυτόν τον διαγωνισμό, συμμε-
τείχε, μαζί με 350 μαθητές απ΄όλη τη χώ-
ρα, στον «Αρχιμήδη», όπου κατέκτησε το 
χάλκινο μετάλλιο. Έτσι, ακολούθησε η 
συμμετοχή του στον διαγωνισμό για τη 
συγκρότηση της Εθνικής Ομάδας Μαθη-
ματικών.   
 

Διακρίσεις στη Φυσική 

 

Σ τ ο ν  δ ι α γ ω ν ι σ μ ό  Φ υ σ ι κ ή ς 
«Αριστοτέλης», αφού διακρίθηκε στην 
πρώτη φάση στους 40 πρώτους πανελλα-
δικά, προκρίθηκε στον τελικό για τη συ-
γκρότηση της Εθνικής Ομάδας Φυσικής 
όπου κατατάχτηκε 19ος. 
 

H πρώτη αντίδραση του 
Ανδρέα 

 
«H βράβευσή μου στην 35η Μα-
θηματική Ολυμπιάδα “O 
Aρχιμήδης” ήταν για εμένα μια 
έκπληξη, καθώς συμμετείχα στον 
διαγωνισμό πιο πολύ για την ε-
μπειρία. Ποιος θα περίμενε ότι η 
αποχή μου από την πενθήμερη 
εκδρομή της τάξης μου θα με οδη-
γούσε σε αυτήν την επιτυχία; Εί-
μαι πολύ χαρούμενος, γιατί το 
βραβείο αυτό μου τόνωσε την 
αυτοπεποίθηση και με έκανε να 
αισιοδοξώ για τις Πανελλήνιες 
Εξετάσεις. Εύχομαι και στους 
μαθητές των υπόλοιπων τάξεων 
να έχουν παρόμοιες και μεγαλύτε-
ρες επιτυχίες από αυτήν.» 
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Τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2013 έγινε η απονομή των 
βραβείων στους μαθητές που διακρίθηκαν στους μαθηματικούς 
διαγωνισμούς ΘΑΛΗΣ – ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ. Ένα 
μεγάλο μπράβο σε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν για την 
ιδιαίτερη αγάπη τους για τα μαθηματικά. Τα θερμά μας συγχα-
ρητήρια στους μαθητές μας της α’ γυμνασίου Γλακουσάκη Όλγα  
και Μαραγκάκη–Καμπιτάκη Θοδωρή, που διακρίθηκαν στον 
Θαλή. 
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Η σχολική χρονιά 2016-17 ολοκληρώθη-
κε για τους μαθητές της Β΄Λυκείου με τον 
πιο δημιουργικό τρόπο: τη συμμετοχή τους 
στους πρώτους παγκρήτιους μαθητικούς 
αγώνες ρητορικής τέχνης που πραγματο-
ποιήθηκαν στο Ρέθυμνο στις 21 & 22 Ιουνί-
ου. Συγκεκριμένα, η προκριματική φάση 
φιλοξενήθηκε στα διδακτήρια της Φιλοσοφι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
συνεχίστηκαν στο 1ο ΓΕΛ Ρεθύμνου και 
ολοκληρώθηκαν με τη διεξαγωγή των τελι-
κών αγώνων όλων των αγωνισμάτων και τις 
βραβεύσεις στο «Σπίτι του Πολιτισμού».   
Οι μαθητές που εκπροσώπησαν το σχολείο 
μας ήταν οι εξής: Βασίλης –Σταύρος Θεργιά-
κης, Θοδωρής Καμπιτάκης, Γιάννης Κοπι-
δάκης, Σοφία Μήτσια, Χαρά Μουρτζάκη, 
Ιωάννα Παπιδάκη και Μάριος Πλευράκης. 
Μάλιστα, ο μαθητής Γιάννης Κοπιδάκης 

έφτασε στον ημιτελικό του αγωνίσματος του 
αυθόρμητου λόγου, αναπτύσσοντας το θέ-
μα :“Το μέλλον μου”. 
 

Υπεύθυνοι καθηγητές:  

Γιολάντα Γιέτη, Μύρων Γιαννακάκης 

 

Αξίζουν θερμά συγχα-
ρητήρια σε όλους τους 
μαθητές, γιατί απέδει-
ξαν με την παρουσία 
τους ότι η ενασχόληση 
με τη ρητορική τέχνη 
καθιστά τους μαθητές 
ικανούς να καλλιεργούν 
ουσιαστικά τη σκέψη 
και τον λόγο, τη δημι-
ουργικότητα, την ικανό-
τητα επικοινωνίας και 
τους διαπαιδαγωγεί 
στον στοχασμό και την 
αυτοκριτική. 
 

 

Ρητορική 

Η Τέχνη του λόγου στη ζωή μας 
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Ξανά στο σχολείο τους 

 
Τρεις απόφοιτοι του  
Εκπαιδευτηρίου επιστρέφουν στο ‘’Παγκρήτιο’’  
και συνομιλούν με μαθητές. 
 

Έλλη Χρονιάρη απόφοιτος 2011 

 Γιάννης Λεμπιδάκης απόφοιτος 2011 

 Μαρία Φυτά απόφοιτος 1994 
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1. Πες μας δυο λόγια για την ηρωίδα 
που ενσαρκώνεις. 
 

Η Φρίντα Κάλο ήταν μια σπουδαία Με-
ξικάνα ζωγράφος που έζησε το πρώτο 
μισό του 20ού

 αιώνα. Ταλαντούχα, δυ-
ναμική, με πολύ ιδιαίτερες ιστορίες 
ζωής… Είχε φοβερά προβλήματα υγεί-
ας, τα οποία όμως δεν την απομάκρυ-
ναν ποτέ από τα όνειρα που η ίδια είχε 
για τη ζωή της: ταξίδεψε, ερωτεύτηκε, 
συναναστράφηκε με πολλούς σπουδαί-
ους ανθρώπους, ενώ «χρησιμοποίησε» 
το πρόσωπό της ως πηγή έμπνευσης 
και δημιουργίας! Οι πίνακές της είναι 
αυτοπροσωπογραφίες που αποτυπώ-
νουν τους σωματικούς πόνους της και 
τις εμπειρίες της ζωής της. 
 

 

2. Αγαπούσες το θέατρο από παιδί; 
Πότε και πώς αποφάσισες να ασχολη-
θείς επαγγελματικά με την τέχνη;   
 

Ναι, από παιδί. Καθοριστικό ρόλο για 
την αγάπη μου αυτή έπαιξε η μαμά 
μου, η οποία φρόντιζε πάντα να με 
φέρνει σε επαφή με το θέατρο, καθώς 
και οι δύο σπουδαίοι δάσκαλοί μας στο 
σχολείο και στη θεατρική ομάδα, η Σέ-
βη Γεωργιάδου-Κοκορέλια και ο Κώ-
στας Ανδριώτης.  
Μαζί τους «συναντήθηκα» για πρώτη 
φορά επί της ουσίας με το τι σημαίνει 
συλλογική δουλειά πάνω σε μια παρά-
σταση, και τα χρόνια που πέρασα δίπλα 
τους με έχουν καθορίσει. 
Επαγγελματικά δεν το πήρα ποτέ στα 
αλήθεια απόφαση. Δηλαδή, ποτέ δεν 
είπα «εγώ αυτό θα κάνω και τίποτα 
άλλο». Ήξερα ότι θέλω σίγουρα να το 
σπουδάσω και είχα στο μυαλό μου ότι 
αυτό πρέπει να γίνει νωρίς, γιατί μετά 
θα το είχα απωθημένο, αλλά ακόμα 
είμαι ανοιχτή και για άλλα πράγματα. 
 

 

3. Θεωρείς πως το θέατρο επηρέασε 
την προσωπικότητα και τον χαρακτή-
ρα σου; 
 

Θα ακουστεί περίεργο, αλλά νιώθω 
πως η επαφή μου με τον χώρο αυτό 
με έκανε να είμαι πιο συγκροτημένη. 
Συνήθως νομίζουμε ότι όποιος ασχο-
λείται με αυτά τα επαγγέλματα είναι 
«στον κόσμο του», αλλά σε εμένα 
τουλάχιστον λειτούργησε εντελώς 
αντίθετα. Με σκληραγώγησε (έως ένα 
βαθμό) και με έκανε να αποκτήσω πιο 
γερό στομάχι, μιας και κανείς δεν θα 
σου χαριστεί σε αυτή τη δουλειά, ενώ 
ταυτόχρονα με έφερε σε επαφή με 
πολύ όμορφους ανθρώπους, που μου 
έχουν μάθει ένα σωρό πράγματα: δα-
σκάλους, άλλους συναδέλφους και 
συμφοιτητές, θεατές… Το πιο καλό 
από όλα, πάντως, είναι όταν συνειδη-
τοποίησα πως με πολλούς από τους 
ανθρώπους που έχω συνεργαστεί -και 
μάλιστα με καλά αποτελέσματα-, δεν 
θα διάλεγα ποτέ να κάνω παρέα! Μέ-
χρι τότε νόμιζα πως μπορώ να δουλέ-
ψω καλά μόνο με αυτούς που αγαπάω 
ή συμπαθώ, ενώ τελικά τα πράγματα 
δεν είναι έτσι. Πρέπει να έχεις υπομο-
νή και να μην καταλήγεις σε βεβια-
σμένα συμπεράσματα για τους γύρω 
σου. 
 

4. Πώς σου φαίνεται το θέατρο πάνω 
και κάτω από το σανίδι; (ως θεατής 
και ως ηθοποιός) 
 

Το απολαμβάνω και στις δύο περιπτώ-
σεις, εφόσον η παράσταση που παρα-
κολουθώ ή συμμετέχω έχει κάτι να 
μου δώσει.   
 

5. Πότε και πώς προέκυψε η πρώτη 
σου επαγγελματική πρόταση; 
 

Έχω την τύχη η πρώτη μου «μεγάλη» 

επαγγελματική δουλειά να είναι μια 
παράσταση που υπήρξε η διπλωματι-
κή μου εργασία στην Υποκριτική, τον 
Ιούνιο του 2016, στη Σχολή Καλών 
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Τεχνών, στο Τμήμα Θεάτρου Α.Π.Θ.  
Φτιάξαμε αυτή την παράσταση με 
τους φίλους μου, και έπειτα, με τη 
στήριξη (τη συναισθηματική κυρίως) 
ορισμένων δασκάλων της Σχολής αλ-
λά και με μεγάλο πείσμα δικό μας, 
αποφασίσαμε να τη συνεχίσουμε ε-
παγγελματικά. Από τότε κι έπειτα, η 
παράσταση αυτή, η «Frida», παίχτηκε 
σε θέατρα της Θεσσαλονίκης, της 
Κρήτης, της Αθήνας, της Λαμίας… και 
συνεχίζει το ταξίδι της!  
 

6. Πέρα από το ταλέντο, τι άλλο 
χρειάζεται κάποιος για να διακριθεί 
στο θέατρο; 
 

Το ταλέντο είναι πολύ παρεξηγημένη 
λέξη. Νομίζω πως ταλέντο είναι η α-
ντίληψη, η κριτική σκέψη, η υπομονή, 
η προσωπική ματιά, η έμπνευση, η 
διάθεση για δουλειά, η πειθαρχία, η 
ταπεινότητα. Πέρα από όλα αυτά, 
χρειάζεται σίγουρα και τύχη. Υπάρ-
χουν πάρα πολλοί άνθρωποι που 
έχουν όλα αυτά, και πολλά παραπάνω, 
και δυστυχώς δεν ήταν τυχεροί. Απα-
ντάω σαν εξωτερικός παρατηρητής 
και με βάση όχι τον εαυτό μου αλλά 
το τι έχω συναντήσει τριγύρω αυτά 
τα χρόνια που συναναστρέφομαι με 
ανθρώπους του χώρου. 
 

7. Eπηρέασε το «Παγκρήτιο» την 
καλλιτεχνική σου πορεία; 
 

Το «Παγκρήτιο» που εγώ γνώρισα 
σαν μαθήτρια, με τους δασκάλους 
που προανέφερα και με μερικούς ακό-
μα που τους αγαπάω εξίσου, φυσικά 
και με επηρέασε. Τέτοιοι άνθρωποι σε 
βοηθούν να αποκτήσεις «ταυτότητα» 
και κουλτούρα, σε καλλιεργούν πνευ-
ματικά και σου μαθαίνουν να συνεχί-
ζεις μόνος σου αυτή την πνευματική  

 

καλλιέργεια, που τελικά είναι και το 
πιο σπουδαίο από όλα. 
 

8. Τι προοπτικές έχεις ως άνθρωπος 
του θεάτρου στην Ελλάδα της κρί-
σης; 
 

Δεν έχω ιδέα. Ούτε απάντηση έχω! 
Ξέρω ότι προσπαθώ να κάνω αυτό 
που έχω σπουδάσει, αυτό που μου 
αρέσει.  Με σκληρή δουλειά, με συνέ-
πεια, και με θετική σκέψη. Προοπτικές 
δεν ξέρω αν έχω, αλλά δεν χάνω την 
ελπίδα μου ακόμα.  
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Βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας, 
καταρχάς γιατί από αυτά εδώ τα 
θρανία, από αυτούς εδώ τους δια-
δρόμους πέρασα κι εγώ, πριν από 
λίγα χρόνια. Είμαι απόφοιτος του 
2011 και κάθε φορά που βρισκόμαστε 
με τους παλιούς συμμαθητές μιλάμε 
για «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ» με πολύ 
όμορφα λόγια∙ ήμασταν μια πολύ δε-
μένη τάξη και θα το διαπιστώσετε κι 
εσείς στο μέλλον ότι το σχολείο αυτό 
θα σας κρατήσει σε σχέσεις και φιλίες 
που αντέχουν στον χρόνο. Κατά δεύ-
τερον, είμαι εδώ, γιατί θα ήθελα να 
μοιραστώ μαζί σας εμπειρίες που βίω-
σα κατά τη διάρκεια των σπουδών 
μου και που πιστεύω ότι μπορεί να 
σας φανούν χρήσιμες στο μέλλον. 
Πώς από τη Μηχανολογία αποφάσι-
σες να κάνεις Management; 
Έχω έναν συγκεκριμένο τρόπο να 
αντιμετωπίζω τη ζωή: προσπαθώ να 
αποκτώ όσο το δυνατό περισσότερες 
εμπειρίες, να τις αξιοποιώ, να τις κα-
τανοώ και κατόπιν να αξιολογώ τι εί-
ναι αυτό που μου αρέσει πιο πολύ, 
έτσι ώστε να το ακολουθώ. Όταν α-
ποφάσισα να σπουδάσω Μηχανολογία 
στο εξωτερικό, ήξερα ότι το εκπαι-
δευτικό σύστημα θα μου έδινε τη δυ-
νατότητα να συνδυάσω τη μελέτη και 
άλλων μαθημάτων. Έτσι, παράλληλα 
με τη Μηχανολογία παρακολούθησα 
μαθήματα Μanagement, Οικονομικών 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

 Με αυτόν τον τρόπο άρχισα να αντι-
λαμβάνομαι ότι μου αρέσει περισσό-
τερο ο κόσμος της επιχειρηματικότη-
τας, διότι με έφερνε κοντά σε ομά-
δες ανθρώπων με νέες ιδέες για το 
αύριο. Ως μηχανολόγος, θα έπρεπε 
να περιοριστώ αποκλειστικά και μόνο 
στην επιστήμη μου, κάτι που δεν ταί-
ριαζε στην προσωπικότητα και την 
ψυχοσύνθεσή μου. 

Πώς κύλησαν οι πρώτοι μήνες των 
σπουδών σου και πόσο εύκολα προ-
σαρμόστηκες στην αγγλική κοινότη-
τα; 

Όταν πήγα στο Manchester, δεν είχα 
κάποιο φίλο ή γνωστό, επομένως υ-
πήρχε μια ανασφάλεια για το τι θα 
συναντούσα. Πίστευα ότι οι φοιτητές 
εκεί θα ήταν άνθρωποι σαν κι εμένα, 
δηλαδή θα ψάχνονταν κι αυτοί για 
μαθήματα, φίλους και παρέες. Ευτυ-
χώς, το εκπαιδευτικό σύστημα στην 
Αγγλία σε ωθεί να ενταχθείς σε ομί-
λους ενδιαφερόντων, με αποτέλεσμα 
οι νέοι φοιτητές να έχουν πολλές 
ευκαιρίες κοινωνικής δικτύωσης. 
Έτσι, στα 18 μου συμμετείχα στον  

O Γιάννης Λεμπιδάκης  
 

συνομιλεί  
 

με τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου  
 11/1/2018 

Ο Γιάννης αποφοίτησε από το «Παγκρήτιο» το 
2011. Σπούδασε στο University of Manchester 
Μηχανολόγος Μηχανικός, από όπου αποφοίτη-
σε το 2015. Τον Δεκέμβριο του 2017 ολοκλή-
ρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές σε Inno-
vation Management & Entrepreneurship, στο 
Brown University, στις ΗΠΑ. Σήμερα  εργάζεται 
ως Product Manager στη Microsoft, στα κεντρι-
κά γραφεία της εταιρείας στο Seattle.   
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όμιλο αλεξιπτωτισμού, όπως επίσης 
και στον όμιλο ρητορικής. Θυμάμαι 
τον εαυτό μου τον πρώτο καιρό: 
ένιωθα συστολή και αμηχανία να α-
πευθυνθώ σε κοινό και ζήλευα τα παι-
διά που είχαν την άνεση να μιλούν με 
χρονόμετρο και να αναπτύσσουν πει-
στικά τις ιδέες τους. Τότε συνειδητο-
ποίησα πως, αν μπορούσα να γυρίσω 
τον χρόνο πίσω, θα ήθελα να είχα 
μελετήσει πιο προσεκτικά τα σχολικά 
εγχειρίδια∙όχι για τους βαθμούς αλλά 
γιατί παρατηρώ ότι υπάρχουν 
άνθρωποι με σφαιρικές γνώσεις. Μπο-
ρεί να σπουδάζουν κάτι συγκεκριμέ-
νο, αλλά ταυτόχρονα κατέχουν και 
άλλα γνωστι-
κά αντικείμε-
να -με άλλα 
λόγια επεν-
δύουν πολύ 
στη γνώση. 
Είναι χρήσι-
μο και σου 
προσδίδει 
αυτοπεποί-
θηση να 
έχεις γνώ-
σεις στη γε-
ωγραφία, 

στα αρχαία 
ελληνικά, 
ακόμη και 
στα θρη-
σκευτικά. Για παράδειγμα, γνωρίζεις 
έναν μουσουλμάνο: μπορείς πολύ πιο 
εύκολα να αλληλεπιδράσεις και να 
επικοινωνήσεις μαζί του, αν νιώσει ότι 
ξέρεις κάτι για την κουλτούρα του -

ότι δηλαδή δεν τρώει χοιρινό και αντί-
στοιχα και εσύ να μοιραστείς το δικό 
σου βίωμα μαζί του. 
 

Πώς αλλάζει ο τρόπος που βλέπεις τη 
ζωή, όταν μένεις μόνος σου και επι-
πλέον έχεις μετακομίσει στο εξωτερι-
κό;  
Η επιθυμία να βγει κανείς από τη χώ-
ρα του για σπουδές είναι μια καθαρά 
προσωπική επιλογή.  

Στα 17 είναι δύσκολο να αποφασί-
σεις τι θέλεις να κάνεις, είναι δύσκο-
λο να βρεις what keeps you awake at 

nights -τι είναι αυτό που σε κάνει να 
μην κοιμάσαι τα βράδια. Προσωπικά 
μου άρεσε να καταπιάνομαι με μηχα-
νές, γι’ αυτό και διάλεξα τη Μηχανο-
λογία, που μου πρόσφερε ένα πολύ 
καλό υπόβαθρο γνώσεων. Στην πο-
ρεία διαπίστωσα ότι ήθελα να δοκι-
μάσω κάτι διαφορετικό. Για να γίνω 
πιο συγκεκριμένος, όλοι οι καθηγη-
τές μού έλεγαν να κάνω Μaster στη 
Μηχανολογία, όμως εγώ ήξερα ότι 

αυτό 
δεν 
ήταν 
κάτι 
που 
αγα-
πούσα 
πραγ-
ματικά. 
Με τον 
χρόνο 
ωριμά-
ζεις και 
καταλα-
βαίνεις 

γιατί κάνεις συγκεκριμένες επιλο-
γές, όσο δύσκολες κι αν φαίνονται. 
Γι’ αυτό σας προτείνω να μη διστά-
ζετε να αλλάζετε πορεία, γιατί μόνο 
έτσι θα καταλάβετε τι είναι αυτό που 
πραγματικά σας ταιριάζει. Κάνοντας 
λοιπόν έναν απολογισμό, έχω να πω 
πως η παραμονή μου στην Αγγλία 
ήταν μια απαιτητική αλλά ταυτόχρο-
να καταπληκτική εμπειρία. Να τονί-
σω εδώ ότι, κατά τη διάρκεια των 
σπουδών μου, η ουσιαστική επαφή 
με τους φίλους μου στην Ελλάδα με 
βοήθησε να ξεπεράσω τους φόβους 
που είχα. 
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Πες μας για τις δυσκολίες που αντιμε-
τώπισες σε σχέση με τα μαθήματα. 
Παρά το γεγονός ότι είχα καλό επίπε-
δο Αγγλικών όσο ήμουν στην Ελλάδα, 
πρέπει να ομολογήσω ότι δυσκολεύτη-
κα με τη γλώσσα τον πρώτο καιρό, 
στην Αγγλία. Κατάλαβα με τον καιρό 
ότι μου έλειπε η εμπέδωση της γνώ-
σης και κυρίως το γεγονός ότι έπρεπε 
να μάθω να σκέφτομαι στην ξένη 
γλώσσα. Επίσης, έπρεπε να ανταπο-
κριθώ με ακρίβεια σε συγκεκριμένες 
προθεσμίες και να μελετώ συγκεκριμέ-
νη ύλη στην οποία εξεταζόμουν συ-
γκεκριμένη στιγμή. Εκείνο που με βοή-
θησε να ξεπεράσω τις δυσκολίες ήταν 
οι ομαδικές εργασίες, κατά τις οποίες 
ανταλλάσσεις απόψεις, και έτσι γίνε-
σαι καλύτερος. 
 

Μίλησέ μας για την απόφασή σου να 
μετακομίσεις στο Seattle, όπου και θα 
εργάζεσαι από τον Μάρτιο ως Product 
Manager στη Microsoft . 
Νιώθω ενέργεια μέσα μου την οποία 
δε θέλω αυτή τη στιγμή να διοχετεύ-
σω στον γνώριμο και βολικό κόλπο της 
οικογενειακής επιχείρησης. Θέλω, 
λοιπόν, να ζήσω κι άλλες εμπειρίες, να 
εξασκήσω τις δεξιότητες μου, έτσι 
ώστε οι προσωπικές μου κατακτήσεις 
να έχουν θετικό αντίχτυπο στην κοι-
νωνία. Στο μέλλον, βλέπω να επιστρέ-
φω στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει δέσιμο 
με τον τόπο, τους ανθρώπους και τον 
τρόπο ζωής. Επίσης, αισθάνομαι ότι  
 

χρωστώ στη χώρα μου το εξής: να 
μοιραστώ μαζί σας όλα όσα έχω μά-
θει, για να έχετε μια πιο καθαρή μα-
τιά στα πράγματα. 
 

Τι θα ήθελες να ευχηθείς στους φε-
τινούς απόφοιτους ; 
Σας εύχομαι να κρατήσετε όλοι επα-
φή μεταξύ σας. Η δύναμη της κοινής 
αποφοίτησης σίγουρα θα σας ακο-
λουθεί. Σας εύχομαι να προσπαθήσε-
τε για το καλύτερο δυνατό αποτέλε-
σμα, να προοδεύσετε. Θυμηθείτε ότι 
δεν έχει σημασία η επιτυχία αλλά το 
πώς νιώθετε εσείς μέσα από τις επι-
τυχίες ή τις αποτυχίες σας. Δώστε 
χώρο, χρόνο και αξία στον εαυτό 
σας μέσα από τη δοκιμασία των Πα-
νελληνίων Εξετάσεων. Θα περάσετε 
από διάφορες φάσεις τα επόμενα 
χρόνια και αυτό που έχει αξία είναι 
να είστε συμφιλιωμένοι με τον εαυτό 
σας -ότι πήρατε τις σωστές αποφά-
σεις και για εκείνες που κάνατε λά-
θος είχατε τη δύναμη να το αναγνω-
ρίσετε και να τις αλλάξετε. 
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Η Μαρία Φυτά  
 

στέλνει ένα γράμμα 

 

στους απόφοιτους του 2018. 

Εκπαίδευση 2001-2005: Διδακτορικό Δίπλωμα Φυσικής (Θέμα: Θεωρητική διερεύ-
νηση της σταθερότητας και των μηχανικών ιδιοτήτων νανοδυναμικών φάσεων του 
άνθρακα), Τμήμα Φυσικής  (ερευνητική ομάδα Π. Κελίρη), Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
Ηράκλειο Κρήτης 

1999-2001: Masters Φυσικής, (ειδίκευση στην Φυσική Στερεάς Κατάστασης), Τμή-
μα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 

1995-1999: Πτυχίο Φυσικής (ειδίκευση στην Υπολογιστική Φυσική), Τμήμα Φυσι-
κής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 

1994: Απολυτήριο Λυκείου, Εκπαιδευτήριο «Το Παγκρήτιον», Ηράκλειο Κρήτης 

Σταδιοδρομία:2012-παρόν: Διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό, Τμήμα Φυσικής, 
University of Stuttgart, Γερμανία 

2008-2012: Μεταδιδακτόρική έρευνα (Marie Curie υποτροφία ΕΕ),  Τμήμα Φυσι-
κής  (ερευνητική ομάδα R.Netz), Technical  
University of Munich, Γερμανία 

2005-2008: Μεταδιδακτόρική έρευνα, Τμήμα 
Φυσικής (ερευνητική ομάδα Ε. Καξίρα), Harvard 
University, ΗΠΑ 

1999-2005: Υποψήφια διδάκτωρ/ βοηθός διδα-
σκαλίας, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
Ηράκλειο Κρήτης 
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Υπολογιστικές 
προσομοιώσεις νανοδομών και βιοϋλικών 

Γενικά ενδιαφέροντα (χόμπι): Μπάσκετ, βιβλία 

Γλώσσες: Ελληνικά (μητρική), αγγλικά,  
γερμανικά 

 

Λίγα λόγια για τη Μαρία... 
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Στουτγκάρδη Γερμανίας, 11 Μαΐου 2018 

 

Άγαπητοί απόφοιτοι του 2018, 
 

Τους περισσότερους από εσάς τους γνώρισα για 
μία σχολική ώρα μονάχα, σε μια προσπάθεια να 
μοιραστώ μαζί σας τη δική μου πορεία, αφότου 
άφησα το «Παγκρήτιο». Δεν προλάβαμε πολλά να 
πούμε, ούτε καλά καλά να γνωριστούμε. Άπό τα 
λίγα που είπατε όμως, διέκρινα τη δίψα σας για 
κάτι άλλο και την κούρασή σας από την πολλή -
για κάποιους- προσπάθεια. Ναι, είστε έτοιμοι για 
το επόμενο βήμα, μόνο που κάποιοι ίσως δεν εί-
στε σίγουροι για το «προς τα πού». Δεν ξέρετε 
πού να πατήσετε και πώς. Άλλωστε, μέχρι τώρα, 
για τους περισσοτέρους όλα ήταν καθορισμένα. 
Μήπως τώρα αρχίζουν τα δύσκολα ... και ίσως όχι 
η ξεγνοιασιά που όλοι θα περιμένατε; 
 Για την πορεία της ζωής σας δεν υπάρχουν συνταγές. Την καρδιά σας πρέ-
πει να ακολουθήσετε. Πώς να την ακούσετε, θα ρωτήσετε. Κάνοντας ό,τι διαλέξετε 
να κάνετε όσο καλύτερα μπορείτε, και ας έχει κόπο. Μόνο μέσα από τον κόπο 
βγαίνει κάτι. Μη ζητάτε τις εύκολες λύσεις. Δε θα σας βγάλουν πουθενά. Κοπιάστε, 
ιδρώστε. Η Ιθάκη μόνο έτσι κατακτιέται πραγματικά. Διαφορετικά είναι χίμαιρα. 
Και αν δε βρείτε καμιά Ιθάκη; Ξεχνάτε τον δρόμο και τις εμπειρίες της ζωής; Τόση 
ανάλυση θα σας έκαναν σίγουρα οι φιλόλογοί σας! Ό στόχος ο πραγματικός δεν 
είναι ούτε οι σπουδές που θα κάνουμε, ούτε τα χρήματα που θα βγάλουμε, ούτε τα 
όσα υλικά θα αποκτήσουμε. Η Ιθάκη μας είναι να πλουτίσουμε ως νοήμονες υπάρ-
ξεις, να πλουτίσουμε την ψυχή μας! 
 Καταλήγοντας, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τον απολογισμό μου από το 
σχολειό μας. Μας χωρίζουν σχεδόν 25 χρόνια, μια ανάσα ζωής, από την τελευταία 
μας χρονιά στο «Παγκρήτιο». Πιθανόν να έχουμε μοιραστεί στιγμές όμοιες, αλλά 
σίγουρα έχουμε μοιραστεί ίδιους καθηγητές και έχουμε λάβει παρόμοιες εμπειρίες 
από αυτό το περιβάλλον... Σε αυτά τα 25 χρόνια από τη δική μου αποφοίτηση, το 
σχολειό μας είναι σημείο αναφοράς. Μέρος στο οποίο μπορώ να γυρνώ και να α-
ντλώ από τον πλούτο των εμπειριών: από τα «εκτός προγράμματος» μαθήματα 
στην τάξη, στην οποία η ώρα έφευγε σε ανάλυση ποιήματος του Σεφέρη, ενώ εί-
χαμε Θρησκευτικά! Άπό τις τόσο όμορφες και γεμάτες ένταση στιγμές των εκδη-
λώσεών μας, για τις οποίες  κοπιάζαμε να γράψουμε τα κείμενα. Άπό τις τόσο εποι-
κοδομητικές «κόντρες» μας με τους καθηγητές, των οποίων τα ξεκάθαρα όρια κα-
τάφερναν με έναν μαγικό τρόπο να σεβαστούν την ελευθερία μας να αντιδρούμε. 
Ξαναγυρίζω συχνά εκεί ... Σας εύχομαι, σας παρακαλώ και εσείς να κρατήσετε τα 
χρόνια του σχολείου ως πηγή αυθεντικότητας και να ξαναγυρίζετε... 

 

Έλπίζω κάπου, κάπως να ξαναβρεθούμε, και ας είναι για μία σχολική ώρα μονάχα. 
Θα χαιρόμουν να μάθαινα την πορεία σας. 
 

Με μια αγκαλιά ευχές για μια καλή και δημιουργική διαδρομή 

Μαρία Φυτά, Άπόφοιτος «Παγκρητίου» Έκπαιδευτηρίου 1994 
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Εφηβικές αναμνήσεις 
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Αποχαιρετώ το σχολείο μου… 

                                                       εν έτει 2018 

Αυτά τα 17 χρόνια πέρασαν χωρίς να το 
καταλάβω, έχοντας μνήμες από την κάθε 
χρονιά ξεχωριστά. Ας ξεκινήσουμε λοι-
πόν από την αρχή! 

Πρώτος σταθμός: Νηπιαγωγείο «ΤΟ ΠΑ-
ΓΚΡΗΤΙΟΝ», ένα μεγάλο κτήριο με δυο 
αυλές, για να παίζουν μικροί μεγάλοι. 
Μόλις μπήκα στην τάξη, αντίκρισα την 
κυρία Ελένη και την κυρία Μαρία, που 
βρίσκονταν πάντα δίπλα μoυ και που 
μου δίδαξαν, μεταξύ άλλων, να μοιράζο-
μαι την αγάπη και τη χαρά!  
Δεύτερος σταθμός: Δημοτικό «ΤΟ ΠΑ-
ΓΚΡΗΤΙΟΝ», ακόμη πιο μεγάλο κτήριο με 
άνετους χώρους. Α΄ τάξη: Την πρώτη 
μέρα στην τάξη μέσα ξεχώρισα έναν πα-
λιό συμμαθητή από το νήπιο, τον Νίκο 
Ρωμάνο, -ξανθά μαλλιά, γαλανά μάτια 
και οπαδός του Ολυμπιακού- και την 
καινούργια μου δασκάλα, την κυρία Ατα-
λάντη, έναν γλυκό και χαρούμενο 
άνθρωπο που μας δίδαξε γραφή και ανά-
γνωση. Β΄ Δημοτικού: μεγάλωσε η παρέα 
με έναν καινούργιο συμμαθητή από την 
Αυστρία, τον Αιμίλιο, και με δασκάλα μια 
νέα κοπέλα, την κυρία Μέλπω. Γ΄ Δημοτι-
κού: εδώ δυσκόλεψαν τα πράγματα, 
έχοντας στο τιμόνι της τάξης την κυρία 
Δραμουντάνη. Στα διαλείμματα ήταν 
χαρούμενη και έπαιζε με τα παιδιά, αλλά 
κατά τη διάρκεια του μαθήματος στην 
τάξη ήταν πολύ αυστηρή. Τα δύο επόμε-
να χρόνια περάσαμε πολύ ωραία, 
έχοντας την κυρία Μαρία στην Δ΄ και την 
κυρία Φίλια στην Ε΄. Στην ΣΤ΄ Δημοτικού 
γνώρισα τον καλύτερο και πιο αγαπητό 
δάσκαλο, τον κύριο Αντώνη Χασούρη, ή 
αλλιώς, όπως τον φωνάζαμε εμείς  τα  
 

Αναμνήσεις από τη μαθητική ζωή 
των μαθητών της Γ’ Λυκείου 

παιδιά, τον κύριο “Μαλλιά μας” -έχει 
τόσο πολλά μαλλιά, που μπορείς να 
φτιάξεις πουλόβερ με αυτά! Ο κύριος 
Αντώνης είναι ένας δάσκαλος που αγα-
πάει λίγο παραπάνω τα παιδιά που έχει 
στην τάξη του. Όταν γινόταν μάθημα, τον 
προσέχαμε, αλλά, όταν μας έβλεπε κου-
ρασμένους, μας έλεγε κάποια ιστορία. 
Τρίτος σταθμός: Γυμνάσιο «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗ-
ΤΙΟΝ», δυσκόλεψαν τα πράγματα, περισ-
σότερα τα μαθήματα. Εκεί γνώρισα πολ-
λούς καθηγητές που με αγάπησαν και 
τους αγάπησα ένα παραπάνω, καθώς 
μου συμπαραστέκονταν πάντα. Κάποια 
ονόματα παραθέτω: Ελευθερία Ιατράκη, 
Αθηνά Κληρονόμου, Σήφης Κασσάκης, 
Σοφία Ηρακλείδου, Αντώνης Νεονάκης,  
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Δημήτρης Κληρονόμος, Φανή Φουντουλά-
κη, Χριστιάνα Μαυρομάτη και Ελένη Αλε-
ξοπούλου. Αν και κάποια μαθήματα μου 
ήταν αδιάφορα, ο τρόπος διδασκαλίας  
των καθηγητών σε ανάγκαζε να ενδιαφερ-
θείς για το αντικείμενό τους.  
Τέταρτος και τελευταίος σταθμός: Λύκειο. 
Εδώ έμαθα και γνώρισα πολλά επιπλέον 
πράγματα, αλλά το κυριότερο είναι ότι 
γνώρισα ανθρώπους καινούργιους που 
μου συμπαραστέκονται και που με αγα-
πούν, όπως τους αγαπώ κι εγώ. Παραθέτω 
τα ονόματά τους: Λεωνίδας Τιτομιχελά-
κης, Ντίνα Παππά, Ειρήνη Στρατάκη, Αντώ-
νης Περάκης, Γιολάντα Γιέτη, Μανόλης 
Ανδρουλιδάκης και Γιώργος Φεργαδάκης. 
Ο κύριος Φεργαδάκης δε θα φύγει ποτέ 
από την καρδιά μου, καθώς πίσω από τον 
σοβαρό μαθηματικό κρύβει έναν αγαπητό 
και πολύ χαρούμενο άνθρωπο, γεμάτο 
ενέργεια, που στηρίζει τους πάντες και τα 
πάντα. Ώρα τώρα να γνωρίσετε την οικο-
γένειά μου: Μάνος Κατσογριδάκης, Νίκος 
Ρωμάνος, Γιάννης Μανουσέλης, Γιάννης 
Κοπιδάκης, Βασίλης Σταύρος Θεργιάκης 
Βρέντζος, Θοδωρής Μαραγκάκης Καμπιτά-
κης, Δημήτρης Ζιαμπάρας, Ανδρέας Στρα-
τάκης, Μάριος Πλευράκης, Χαρά Μουρ-
τζάκη, Ιωάννα Παπιδάκη, Μάνος Χνάρης 
και όλο το Παγκρήτιο Εκπαιδευτήριο. Θα 
μου λείψετε όλοι και σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ 
ΟΛΑ ΟΣΑ ΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΑΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ. ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΞΕ-
ΧΑΣΩ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΜΕΣΑ 
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ!!!    

Βίκτωρας Τζώρτζης 

Μου είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσω 
πως το μοναδικό ταξίδι που λέγεται 
“σχολείο” φτάνει στο τέλος του. Και μαζί 
με αυτό θα είναι ακόμη δυσκολότερο να 
συνηθίσω το γνωστό σε όλους μας πρωινό 
ξύπνημα, δίχως όλους εσάς. Ο χρόνος πέ-
ρασε τόσο γρήγορα, λες και μας χωρίζει 
μόνο μια μέρα από την πρώτη μας συνά-
ντηση στον παιδικό σταθμό. Αλλά, όπως 
λένε όλοι, οι ωραίες στιγμές δεν κρατάνε  

για πάντα. Πριν να χωριστούν οι δρόμοι 
μας, θα ήθελα να γνωρίζετε πως ο καθέ-
νας από εσάς έχει ξεχωριστή θέση στην 
καρδιά μου και αυτό δεν πρόκειται να 
αλλάξει ποτέ. Η καθεμιά προσωπικότητα 
με έκανε να καταλάβω ότι η διαφορετικό-
τητα έχει ως σκοπό να ενώνει τους ανθρώ-
πους, αντί να τους χωρίζει. Οι εμπειρίες 
που ζήσαμε στην τάξη είναι αναντικατά-
στατες και να είστε σίγουροι πως θα μεί-
νουν ανεξίτηλες, όσο ο χρόνος συνεχίζει 
την αδυσώπητη πορεία του.   
                                                                                                                                               
                                       Γιάννης Μανουσέλης 
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 Μια στροφή πριν από το τέλος του σχολικού μας 
αυτού ταξιδιού, έπρεπε με κάποιο τρόπο να απο-
χαιρετήσουμε το σχολείο. Το σχολείο αυτό στα 
τυπικά ένα άψυχο κτίριο, για εμάς τους μαθητές η 
ζωή μας όλη. Κανένας μας δε θα ξεχάσει τα γέλια 
και τα πειράγματα, το κουτσό, το ποδόσφαιρο με 
πλαστικά μπουκαλάκια, με καπάκια με ό,τι μπο-
ρούσαμε να βρούμε για να το κάνουμε μπάλα, το 
κυνηγητό και αργότερα το μπάσκετ. Ένα λευκό 
κτίριο με φωνή. Η φωνή του: τα παιδικά γέλια, οι 
τσακωμοί, η αγάπη των δασκάλων προς εμάς. Υ-
πήρξαν μέρες γκρίζες στο κτίριο αυτό∙ θα ήταν 
άλλωστε αδύνατο να λείψουν, όμως στο τέλος 
αυτής της διαδρομής νιώθουμε γεμάτοι και σήμε-
ρα στα 18 μας -ως μαθητές Γ’ Λυκείου- νιώθουμε 
ακόμη παιδιά. Αν μπορούσα να ξαναπάω στην α΄ 
Δημοτικού, θα επέλεγα και πάλι τους ίδιους συνο-
δοιπόρους, τους ίδιους συμμαθητές, τα φιλαράκια 
μου. Μπορεί από την πρώτη τάξη, την πρώτη μέρα 
μου στο σχολείο αυτό, να άλλαξαν τα πρόσωπα, 
να άλλαξαν οι συμμαθητές που είχα, καθώς περ-
νούσαν τα χρόνια, η αγάπη μου όμως για την κάθε 
τάξη ξεχωριστά δεν άλλαξε ποτέ. Αν είχα λοιπόν τη 
δυνατότητα να αλλάξω σχολείο, δασκάλους, συμ-
μαθητές, δε θα το έκανα ποτέ. Αυτά που πήρα και 
έδωσα από το «Παγκρήτιο» δεν μπορεί να τα αντι-
καταστήσει κανένα κολλέγιο του εξωτερικού, κα-
νένα άλλο σχολείο. Και αυτό που το κάνει ξεχωρι-
στό είναι το οικογενειακό μας κλίμα με τους  συμ-
μαθητές και τους καθηγητές. Χωρίς αυτούς δε θα 
ήμουν αυτό που είμαι τώρα. Τους οφείλω πολλά 
και τους ευχαριστώ για όλες μας τις στιγμές, τον 
καθένα ξεχωριστά. Η καθημερινότητά μου δε θα 
είναι ίδια χωρίς εσάς. Εύχομαι κάθε παιδί να έχει 
τέτοιους συμμαθητές, τέτοιους συνοδοιπόρους 
στη ζωή του. Ήταν μεγάλη τιμή να είμαι μέλος της 
τάξης αυτής και του συγκεκριμένου σχολείου. Ξέ-
ρω πως θα χαθούμε, αυτό είναι αναπόφευκτο, 
όσο και να μην το θέλουμε. Σε ένα μικρό κομμάτι 
του μυαλού μου θα βρίσκεστε πάντα όλοι, ένα 
κομμάτι της καρδιάς μου ανήκει σε όλους σας -

καθηγητές και μαθητές. Σας ευχαριστώ για ό,τι  
μοιραστήκαμε. Ήμασταν και είμαστε τα παιδιά 
του «Παγκρητίου» και αυτό δε θα αλλάξει, θα μας 
συνδέει για πάντα. Στην τελευταία λοιπόν στροφή 
των μαθητικών μας χρόνων θα πω: Σ’ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 
«ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ»… 

                                     Ο δικός σας Βασίλης Σταύρος  

Τελείωσε και αυτό το σχολικό 
έτος, τελείωσαν και τα σχολικά 
μου χρόνια. Εάν μπορούσα να 
γυρίσω τον χρόνο πίσω, μπορώ 
να πω με σιγουριά πως θα το 
έκανα. Τα τελευταία αυτά χρόνια 
του Λυκείου ομολογώ πως ήταν 
τα αγαπημένα μου. Είχα ωριμά-
σει πλέον και μπορούσα να δημι-
ουργώ πιο δυνατές φιλίες. Η με-
ταγραφή μου στο «Παγκρήτιο» 
κατέρριψε τα στερεότυπά μου 
για τα παιδιά ενός ιδιωτικού σχο-
λείου. Τα περίμενα πιο εσωστρε-
φή και πιο κλειστά. Αντίθετα, 
ήταν πολύ φιλικά και συνεργάσι-
μα. Γνώρισα καταπληκτικούς  
χαρακτήρες, που με έκαναν να 
αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο 
σκέφτομαι.  
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Δεν ξέρω πώς να αρχίσω τώρα που τελειώνω. Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι σε αυτό 
το αποχαιρετιστήριο γράμμα με ώθησαν τα κάλαντα που είπαμε μαζί ως τάξη σε όλο 
το σχολείο. Εκτός από τα γραφεία του σχολείου, πήγαμε σε κάθε τάξη από την οποία 
είχαμε περάσει ως μαθητές. Από τον παιδικό σταθμό έως τη Β΄ Λυκείου. Εκείνο που 
ανακάλεσε συναισθήματα και αναμνήσεις στη σκέψη μου ήταν πως στα μάτια των 
μικρότερων παιδιών έβλεπα εμάς και την όλη πορεία που ακολουθήσαμε, για να φτά-
σουμε μέχρι εδώ, στο σήμερα του 2018. Πολλές ήταν οι φορές που δεν εκτιμούσαμε 
αυτό που ζούσαμε κάθε μέρα. Είχαμε επαναπαυτεί στο δεδομένο της επόμενης μέρας, 
όμως μετά τις Πανελλήνιες αυτό δε θα υπάρχει πια. Η μέρα μας έπειτα θα είναι αλλιώ-
τικη. Τα γέλια, τα αστεία, οι χαρές, οι λύπες, οι παιδιάστικοι τσακωμοί και τα πρόσωπα 
που αγαπήσαμε και δεθήκαμε περισσότερο μαζί τους, μέσα στις τάξεις και τους δια-
δρόμους του σχολείου, θα έχουν γίνει μια ανάμνηση και ένα μάθημα ζωής που θα μας 
συντροφεύει στη μετέπειτα ζωή μας. Όπου όμως και να βρισκόμαστε, σε διαφορετικές 
πόλεις ενδεχομένως, πάντα θα έχουμε στην καρδιά μας κάτι που θα μας ενώνει σε 
κάθε βήμα μας και αυτό θα είναι τα 14 χρόνια που ζήσαμε μαζί. Όσα χρόνια κι αν πε-
ράσουν, δεν πρόκειται να ξεχάσω τις μέρες σε αυτά τα θρανία, τις απίστευτα ξεκαρδι-
στικές αντιδράσεις, όταν αντικρίζαμε κάποιον καθηγητή να μας λέει 
«απροειδοποίητο», τις εκδρομές, τις συλλογικές δράσεις, τον Bill να προσπαθεί να μας 
συντονίσει, τον Jimbo να οργανώνει το μπάσκετ στα διαλείμματα, τον Ρώμα να είναι 
σε κάθε περίπτωση χαλαρός και ήρεμος, τον Μανού, τον Κάτσο μέσα στην τάξη να 
γελάνε για στιγμές του καλοκαιριού, τον Chah να αδημονεί για έναν αγώνα ποδοσφαί-
ρου και τη μουσική με τα Pitch, τον Κόπι με τις ιστορικές του παρεμβάσεις στο μάθη-
μα, τον Θώκο με τις ερωτήσεις που κάνουν τους καθηγητές να σκέφτονται για ώρα, τον  

Μου έμαθαν μπάσκετ… και μετά εγώ έμαθα στον Βίκτωρα, τους έμαθα tichu, ακόμη 
και στον Θοδωρή, που φοβόταν πως τα μαθήματα του tichu θα ήταν πολύ δύσκολα γι’ 
αυτόν. Πέρα απ’ αυτά, μου έκανε μεγάλη εντύπωση που θυμόμουν ένα παιδί απ’ τον 
παιδικό. Αυτός με τον οποίο κάναμε συνέχεια παρέα, ο Γιάννης ο Μανουσέλης. Θυμό-
μουν μόνο το όνομά του και περίμενα, τα προηγούμενα χρόνια, ότι θα τον συναντούσα 
κάποια στιγμή κάπου. Έτσι και έγινε. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά του σχολείου για την 
υποδοχή τους, και ειδικά τον Δημήτρη τον Ζιαμπάρα, με τον οποίο κάναμε την περισ-
σότερη παρέα. Δε θα ξεχάσω ποτέ τους τσακωμούς στο μπάσκετ, το απίστευτο χιού-
μορ της Ιωάννας, την παρέα του Δημήτρη, το γέλιο και την κυπριακή προφορά τού 
Μάριου, την ψυχή τού Βίκτωρα, αλλά και κάθε άλλο συμμαθητή μου, την αποτελεσμα-
τικότητα του σχολείου και τη συνεργασία των καθηγητών και της θείας μου. Ελπίζω να 
μην ξεχαστούμε στο μέλλον και να διατηρήσουμε αυτές τις σχέσεις μας. Καλή επιτυχία 
και καλή σταδιοδρομία σ' όλους σας, φίλοι μου! 

Ανδρέας Στρατάκης 
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Βικ με την ξεχωριστή ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων, τον Μάριο με τις ατάκες από 
σειρές και τους στίχους τραγουδιών της Eurovision, τον Ανδρέα με την ατάκα «και για 
άλλη μια φορά ο Αϊνστάιν ήταν σωστός», την Παπίδου με το μοναδικό της γέλιο και τις  
πλάκες της, άλλα παιδιά τα οποία έχουν φύγει, μα που βρίσκονται μέσα στην καρδιά 
μου, και εγώ όπως έχω αποτυπωθεί στο μυαλό σας. Φέτος είναι η τελευταία φορά που 
θα ακούσουμε το σχολικό κουδούνι να χτυπά και η τελευταία φορά που καθόμαστε 
στα μαθητικά θρανία, περιμένοντας τους καθηγητές να έρθουν στην τάξη μας∙ τους 
δασκάλους και τους καθηγητές που μας έμαθαν τόσο πολλά και άντεξαν τη ζωηράδα 
του καθενός μας. Από τον Παιδικό σταθμό έως το Λύκειο έχουν όλοι τους μια ξεχωρι-
στή θέση στην καρδιά μου και μια μοναδική κίνηση, ατάκα, ή συνήθεια που να μου 
τους θυμίζει. Τα μαθητικά μου χρόνια στο «Παγκρήτιον» κύλησαν τόσο όμορφα και 
γρήγορα που η αρχή μού φαίνεται σαν χθες. Ακόμη και η πενθήμερη κάπως έτσι πέρα-
σε. Η εκδρομή μας στη Θεσσαλονίκη ήταν η τελευταία μας ως τάξης. Όλα ήταν εκπλη-
κτικά: η παρέα μας, τα γέλια, το κρύο, τα κλάμπ και οι συνοδοί μας, αναμνήσεις που 
θα κουβαλώ πάντα μέσα μου. Φέτος δεθήκαμε ακόμη περισσότερο και ελπίζω μετά 
από χρόνια να βρισκόμαστε στο Ηράκλειο πάλι, όλοι μαζί, όπως εκείνες τις όμορφες 
Παρασκευές στον κινηματογράφο. Μέσα από τον καθένα σας έζησα και έμαθα πολλά. 
Όμως, για να μη σας κουράζω άλλο, θα συνοψίσω αυτά που θέλω να σας πω με κάποι-
ους στίχους που έγραψα για το τέλος αυτής της  κοινής διαδρομής. 

 

 

 

Τα χρόνια φεύγουν, 
κυλούν 

και οι στιγμές που ζήσαμε πια δε γυρνούν.  
Μα όπου κι αν βρεθώ 

κρατάω σαν φυλαχτό 

φωτογραφίες παλιές, 
κάποιες ζεστές αγκαλιές, 
που τώρα μείναν κενές   

όπως τραγούδια δίχως ρεφρέν. 
Λόγια και λέξεις μετρώ, 
για να μπορέσω να πω 

πως η ζωή μου θα ήταν δίχως σκοπό 

χωρίς ανθρώπους που εγώ αγαπώ. 
Όπου και να ’μαστε όμως,  

μίλια μακριά, 
θα μας ενώνει η φιλία  

και χρόνια παλιά   
χαραγμένα στη μνήμη 

και μες στην καρδιά. 
                                                                                                                   Χαρά Μουρτζάκη 

. 
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“Οι φίλοι μου αλλάξανε, οι φίλοι μου ξεχάσανε 

  Οι φίλοι μου μεγάλωσαν και τη ζωή τους φτιάξανε” 

  Εμπνευσμένο από τους στίχους του τραγουδιού του “Solmeister” 

‘Το παλιό μου τετράδιο’ 

Γ΄ Λυκείου, τελευταία τάξη! 

Όλα ήταν πιο όμορφα στα δεκαέξι. Νιώθω παιδί, αλ-
λά πρέπει να συμπεριφερθώ σαν ενήλικας. Φοβάμαι 
να μιλήσω για το αύριο. Θα αγαπάω για πάντα όπως 
αγαπούσα στα 16. Ξυπνάω και γίνομαι 17. Την επό-
μενη μέρα πρέπει να προετοιμαστώ. Όχι για τη Φυσι-
κή, τα Μαθηματικά ή τις Πανελλήνιες αλλά για τη 
ζωή. Φεύγω. Το σχολείο παύει να είναι σχολείο για 
εμένα∙ είναι απλά ένα κτίριο. Δεν είναι η ζωή μου, 
δεν είναι η καθημερινότητά μου, ανήκει πια στο πα-
ρελθόν. Αυτό μαζί με όλα τα πρόσωπα που περιλαμ-
βάνει, τα οποία δε θα ξανασυναντήσω ποτέ, υπό τις 
παρούσες συνθήκες! Αν κάποια φορά στο μέλλον 
συναντηθούμε με ένα από αυτά, θα είναι κάποιοι 
άλλοι, δε θα είναι συμμαθητές μου, καθηγητές μου, 
καθημερινότητά μου. Τους αγαπώ! Έναν προς έναν. 
Εντός και εκτός της τάξης μου, όλους, με διαφορά 
ηλικίας συν πλην πέντε με έξι χρόνια. Όλους τους 
λατρεύω, αυτό ήταν το σχολείο μου και δε θα το ξε-
χάσω. Πάνε 15 χρόνια μαθητικής ζωής. Αυτοί οι 
άνθρωποι είδαν το πώς μεγάλωσα, το τι έκανα 15 
χρόνια στο σχολείο: θεατρικές παραστάσεις, αθλήμα-
τα, συμπεριφορά στην τάξη ή έξω στο διάλειμμα, 
πράξεις καθημερινές, ασήμαντες. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΥ-
ΤΟΤΗΤΑ ΜΟΥ. Αυτοί οι άνθρωποι με ξέρουν, με δια-
βάζουν σαν ανοιχτό βιβλίο. Όλα αυτά τα χρόνια 
έδωσα την ψυχή μου, τσαλάκωσα το “εγώ” μου, 
έσπασα την ατομικότητά μου, για να πάρω πίσω δώ-
ρα σημαντικά, ανεκτίμητα, έναν πραγματικό θησαυ-
ρό: χαμόγελα, αναμνήσεις, αγάπη, αγκαλιές, φωνές, 
τσακωμούς, παρατηρήσεις, τιμωρίες, φιλίες. Ε, λοι-
πόν αυτά με έκαναν άνθρωπο! Αναγεννήθηκα. Είμαι 
ένας πρώην μαθητής. Στο σχολείο δεν ήμουν μαθη-
τής μόνο της γνώσης αλλά μαθητής και της ζωής. Ευ-
χαριστώ όλους τους καθηγητές και όλους τους φί-
λους και γνωστούς που ήταν πάντα εκεί για εμένα και 
έδειξαν πραγματικό ενδιαφέρον στο πρόσωπό μου. 
Είμαι πια έτοιμος να προχωρήσω. Τα συναισθήματα 
ανάμεικτα, όμως είμαι πολύ τυχερός που έζησα τέ-
τοια μαθητικά χρόνια. Πάντα θα αποτελούν την κινη-
τήρια δύναμη, για να κάνω υπερήφανους τους καθη-
γητές μου. Να ξέρετε, έχω πολλά σχέδια για το μέλ-
λον.  
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Θέλω να ζήσω κάθε λεπτό της ζωής μου σαν να ήταν το 
τελευταίο, και αυτό το έμαθα από εσάς. Έχω όνειρα και 
στόχους. Δε θα συμβιβαστώ ποτέ με κάτι λιγότερο από 
ό,τι μου διδάξατε εσείς ότι αξίζω. Θέλω δουλειά, χόμπι, 
μουσική, οικογένεια, παιδιά, φίλους στη ζωή μου. Είμαι 
διατεθειμένος να πιάσω πάτο, να τα χάσω όλα, αλλά να 
είστε σίγουροι ότι θα ξανασηκωθώ, για να συνεχίσω την 
προσπάθεια, και πάντα θα το κάνω. Γιατί στο σχολείο 
έμαθα πώς είναι να χαίρεσαι, να χαμογελάς, να είσαι ευ-
τυχισμένος. Είναι ώρα να πάρω τη ζωή στα χέρια μου και 
να ψάξω την άκρη του νήματος μόνος μου. Σας ευχαρι-
στώ, που μου διδάξατε το νόημα της ζωής, που μου δείξα-
τε τι σημαίνει “δίψα για ζωή”. Σας άνοιξα την καρδιά μου 
σε μια σελίδα. Αντίο!                                                                                                                        
                                                                Θοδωρής Καμπιτάκης 

 

 14 χρόνια∙ 5110 ημέρες. Μια ολόκληρη ζωή… Μια καθη-
μερινότητα που άλλοτε μετατρεπόταν σε μια βαρετή ρου-
τίνα και άλλοτε σε ένα μεγάλο πάρτι που δεν είχε τελειω-
μό∙ πάρτι, γιατί κάθε ημέρα της διαδρομής μας αυτής μας 
δινόταν η δυνατότητα να συναντήσουμε αγαπημένα μας 
πρόσωπα, να αλληλοπειραχτούμε, να γελάσουμε. Γιατί 
κάθε μέρα της διαδρομής μας αυτής μας δινόταν η ευκαι-
ρία να γνωρίσουμε νέα πράγματα, να αγχωθούμε με ένα 
ξαφνικό διαγώνισμα, να ενθουσιαστούμε με μια θεατρική 
παράσταση που θα ανεβάζαμε. Να νιώσουμε αυτό το 
έντονο συναίσθημα, ακούγοντας τον χτύπο του κουδου-
νιού, που γινόταν ένα με τον χτύπο της καρδιάς μας, προ-
ξενώντας μας είτε αισθήματα ενθουσιασμού, όταν όπως 
λέμε χτυπούσε για ‘’έξω’’, είτε αισθήματα απογοήτευσης, 
όταν χτυπούσε για ‘’μέσα’’. Αυτό είναι το σχολείο. Αυτό 
είναι το σχολείο∙ ένα πάρτι που δε θα το εκτιμήσουμε, 
παρά μόνον όταν είναι η ώρα να φύγουμε, που δυστυχώς 
πλησιάζει. Ας ξεκινήσουμε τώρα από τους καλεσμένους 
στο μεγάλο αυτό πάρτι, που μπορεί να μην ήμασταν πολ-
λοί, αλλά νομίζω ότι ήμασταν αρκετοί, για να κάνουμε 
αυτά τα 14 χρόνια να περάσουν τόσο γρήγορα, σαν ένα 
κλάσμα του δευτερολέπτου. Θα γράψω λοιπόν τους καλε-
σμένους με αλφαβητική σειρά, μην τυχόν και παρεξηγη-
θεί κανείς. Πρώτος λοιπόν είναι ο Ζιαμπάρας (εεε… Δημή-
τρη τον λένε). Ναι, βασικά ο Δημήτρης, που πάντα με ένα 
καυστικό σχόλιό του, με ένα αστείο κατάφερνε να φέρνει 
στην τάξη τα πάνω-κάτω και να την αναστατώνει όσο κα-
νείς. Δεύτερος καλεσμένος της βραδιάς ο Βασίλης-

Σταύρος Θεργιάκης-Βρέντζος, ή όπως είναι γνωστός σε 
όλους μας VS ή Bill Kill. Ο Βασίλης ήταν πάντα, όπως τον 
αποκαλούσα εγώ, μια ήρεμη δύναμη. Ένα παιδί που δεν 
αντιδρούσε ποτέ έντονα, ό,τι  και να συνέβαινε.  
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Όλη του η ένταση του έβγαινε σε ένα 
διάλειμμα με μια μπάλα του μπάσκετ στο 
χέρι. Επόμενος καλεσμένος μας είναι ο 
Μάνος ο Κατσακανιωτάκης, εεε… Κατσο-
γριδάκης. Ένα παιδί που δε δίστασε να 
εκφράσει ελεύθερα την άποψή του και 
νομίζω ότι όλοι θα τον θυμόμαστε από το 
ξαφνικό του χειροκρότημα την ώρα του 
μαθήματος, που μας παρακινούσε και 
τους υπόλοιπους να χειροκροτούμε χω-
ρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο, απλά για να 
περάσουμε καλά και για να γλιτώσουμε 
λίγη ώρα από το μάθημα. Μετά έχουμε 
τον Γιάννη Κοπιδάκη, γνωστό ως Πολυ-
δεύκη ή John Kop. Ο Γιάννης, που δε δί-
σταζε να μας εκπλήσσει σε κάθε μάθημα 
Ιστορίας, Γεωγραφίας και Αγγλικών με τις 
εντυπωσιακές γνώσεις του σε όλα αυτά 
τα μαθήματα. Μετά έχουμε τον Γιάννη 
Μανουσέλη, γνωστό ως Κάστορ ή και 
Μανού. Ο Γιάννης, πάντα ήρεμος, κατά-
φερνε να κερδίζει την εμπιστοσύνη και 
τη συμπάθεια όλων μας. Μετά έχουμε 
τον Θοδωρή. Ένα παιδί που κατάφερνε 
με ένα απλό του χαμόγελο να μας κάνει 
όλους μας να γελάσουμε, χωρίς να υπάρ-
χει ιδιαίτερος λόγος. Μετά έχουμε τη 
Χαρίκλεια, τη μικρή Χαρά, το κρυφό θεα-
τρικό ταλέντο, που κατάφερνε να υποδυ-
θεί με ακρίβεια όποιο πρόσωπο κι αν της 
ζητούσα. Συνεχίζουμε με τον Μάριο. Σε 
αυτό το σημείο έχω να πω ότι δεν έχω 
κάποιο παρατσούκλι για τον Μάριο. 
Όμως, είτε το πιστεύετε είτε όχι, έχω 
γνωρίσει τον Μάριο χωρίς γυαλιά! Αυτό 
ήταν κάπου στην α΄ Δημοτικού. Ο Μάρι-
ος, πάντα επιμελής, τελειομανής, που 
δεν του άρεσαν οι τσαπατσούλικες δου-
λειές, όπως και σε εμένα, και που ήθελε 
να τα έχει όλα στην εντέλεια. Συνεχίζου-
με με τον Νίκο Ρωμάνο, γνωστό ως Ro-
man Pizza. Ο Νίκος διατηρούσε πάντοτε 
την ηρεμία του, όμως αρκούσε ένα γέλιο 
του, για να σηκώσει όλη την τάξη μας στο 
πόδι. Συνεχίζουμε με τον Ανδρέα Στρατά-
κη, που σας διαβεβαιώνω ότι μπορείτε 
να τον ταράξετε με δυο μονάχα λέξεις: 
‘’Grand Tichu’’. Ο Ανδρέας, ή αλλιώς  

τρελοφυσικός, είχε έφεση στις θετικές 
επιστήμες, κυρίως στη φυσική, ενώ δε 
δίσταζε να μας εκπλήσσει με την αδίστα-
κτη ευφυΐα του. 
 

Προτελευταίος καλεσμένος της βραδιάς 
είναι ο Βίκτωρας Τζώρτζης. Ένα παιδί 
που, όσο σκληρό κι αν δείχνει, κρύβει 
μέσα του έναν ευαίσθητο, όμορφο 
άνθρωπο. Να σημειώσουμε σε αυτό το 
σημείο ότι ο Βίκτωρας παίζει καταπληκτι-
κή λύρα και γράφει έξυπνες μαντινάδες. 
Τέλος, έχουμε τον Μάνο Χνάρη. Να ση-
μειωθεί ότι ο Μάνος έχει διακριθεί σε 
παγκόσμιο επίπεδο για το ‘’twerk’’ του 
και παρόλο που ο ίδιος θέλει να μοιάζει 
με ‘’Άντρας’’, θα κρύβει πάντα μέσα του 
ένα μικρό παιδί. Ας πιάσουμε τώρα τους 
οικοδεσπότες μας. Βασικά στη δική μας 
περίπτωση συμβαίνει το εξής παράδοξο∙ 
οι οικοδεσπότες να είναι περισσότεροι 
από τους καλεσμένους. Για άλλους θα 
είμαστε οι ‘’άχρηστοι’’ και για άλλους τα 
‘’αστεράκια’’. Όμως είμαι σίγουρη ότι σε 
όλους θα λείψουμε, όπως το ίδιο και 
αυτοί σε εμάς. Τους διαβεβαιώνω, όμως, 
ότι τόσο ‘’χαμό’’ που κάναμε στο πάρτι 
δε θα ξανακάνει καμιά άλλη τάξη, έτσι 
απλά για να έχουν το κεφάλι τους 
ήσυχο… 

                                                                                                                                                                      
Ιωάννα Παπιδάκη  
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Πρώτη μέρα στο σχολείο. Αγιασμός σήμε-
ρα. Όλους μας κυριεύει ένα άγχος για το 
τι μας περιμένει στο Δημοτικό. Δυστυχώς, 
δε θυμάμαι πολλά από εκείνη την περίο-
δο∙  θυμάμαι όμως πρόσωπα, πρόσωπα 
οικεία αλλά και πρόσωπα που έβλεπα 
πρώτη φορά και τότε δε γνώριζα πως θα 
αποτελέσουν την παρέα μου για τα επό-
μενα έξι χρόνια. Από τις πρώτες τάξεις του 
Δημοτικού, θυμάμαι να δυσκολεύομαι 
στις μαθηματικές πράξεις που μανιωδώς 
προσπαθούσα να λύσω, χρησιμοποιώντας 
εκείνα τα χρωματιστά ξυλάκια που το κα-
θένα αντιστοιχούσε σε 
έναν αριθμό. Από τη Δευ-
τέρα  Δημοτικού έχει 
μείνει χαραγμένη στη 
μνήμη μου μια φωτοτυ-
πία της προπαίδειας με 
πράξεις του τύπου 7×9, 
4×5, και ήμουν πανευτυ-
χής, όταν έβρισκα τη σω-
στή απάντηση. Στην Ε΄ 
Δημοτικού υπεύθυνη της 
τάξης μας ήταν η κυρία 
Δέσποινα, την οποία δε 
θα ξεχάσω ποτέ! Με βοήθησε να ωριμά-
σω και να προετοιμαστώ κατάλληλα για 
την τελευταία τάξη του Δημοτικού. Επί-
σης, δε θα ξεχάσω ποτέ τις μάχες που 
λάμβαναν χώρα στο γήπεδο, είτε αυτές 
αφορούσαν την τάξη μου είτε και τα υπό-
λοιπα τμήματα. Αμέτρητες ήταν οι φορές 
που παίζαμε ποδόσφαιρο και προσποιού-
μουν ότι έχω χτυπήσει. ”Σήκω πάνω, ρε 
θεατρίνε”, θα φώναζε κάποιος αντίπαλος. 
Δεν καταλάβαινε όμως ότι προσπαθούσα 
να τραβήξω την προσοχή των συμμαθη-
τών μου  και κυρίως των κοριτσιών της 
τάξης. Αξέχαστη θα μου μείνει η Μαρία η 
Κεφαλογιάννη, ΣΤ΄ Δημοτικού. Η πρώτη 
μου χυλόπιτα!  

Γυμνάσιο τώρα. Τα περισσότερα παιδιά 
και οι περισσότεροι φίλοι μου άλλαξαν 
σχολείο. Θυμάμαι όταν ξύπνησα και ετοι-
μάστηκα για τον αγιασμό. Φόρεσα μια 
μαύρη μπλούζα με τη βρετανική σημαία 
και τη συνδύασα με ένα μαύρο παντελόνι. 
Όλο το πρωί “έπρηζα” τη μητέρα μου να 
με αφήσει να κατέβω στο κέντρο για βόλτα 
μετά το σχολείο. Τότε το θεωρούσα κάτι 
φοβερό και κουλ. Δε με άφησε, δυστυχώς. 
“Είσαι πολύ μικρός ακόμη”, μου έλεγε…
σαν  να ήταν χτες το θυμάμαι. Ήρθα στο 
Γυμνάσιο, χωρίς να ξέρω καν ποιοι είναι οι 

συμμαθητές μου και 
είχα το άγχος μήπως 
δεν είναι καλά παιδιά 
και δεν τους συμπα-
θήσω. Ευτυχώς, ο 
καιρός απέδειξε το 
αντίθετο. Έφτασα 
λοιπόν στο σχολείο 
και η ξαδέλφη μου η 
Ευγενία -γ΄ γυμνασίου 
τότε- μου έλεγε πως 
την τάξη της ήθελε να 
την αναλάβει ο κ. 

Νεονάκης και η κ. Ασκιανάκη, και εγώ την 
πείραζα πως ανέλαβαν εμάς και αυτή πει-
ραζόταν. “Συγγνώμη, Ευγενία”. Δυο καθη-
γητές που θα μείνουν για πάντα στην καρ-
διά μου, δυο καθηγητές που με άλλαξαν 
προς το καλύτερο. Οι συζητήσεις που κά-
ναμε μέσα στην τάξη με τον κ. Αντώνη: 
αξέχαστες. Ήταν και ο σύμβουλος καθηγη-
τής μου: ένας άνθρωπος γεμάτος αγάπη 
που θέλει μόνο το καλό του άλλου. Στα 
τρία χρόνια του Γυμνασίου μια από τις πιο 
δυνατές αναμνήσεις είναι η θεατρική ομά-
δα. Ήμασταν μια ομάδα δεμένη, ομάδα 
συνεργατική. Θα θυμάμαι για πάντα τη 
θεατρική παράσταση που κάναμε στα τεί-
χη, στο κηποθέατρο «Μ. Χατζιδάκις».  
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Η εμπειρία της θεατρικής ομάδας μού 
προσέφερε πολλά και θα μου προσφέρει 
και για όλη την υπόλοιπη ζωή μου. Τελεί-
ωσε το Γυμνάσιο. Μαζί με αυτό έφυγαν 
και πολλές αδυναμίες και φοβίες της ηλι-
κίας. Πια με περισσότερες εμπειρίες ερχό-
μαστε στο Λύκειο. Νέος χώρος, νέοι 
άνθρωποι γύρω μας. Ο αριθμός των μαθη-
τών της τάξης μας μειώθηκε πάλι. 
Ήμασταν σαν μια μικρή οικογένεια. Στην 
αρχή της Α΄ Λυκείου μου άρεσε πολύ η 
κυρία Στρατάκη. Αρχαία κάναμε με την 
κυρία Παππά και κάθε φορά ψάχναμε κάτι 
να πούμε το οποίο να τροφοδοτήσει μια 
συζήτηση και να χάσουμε όλο το 
μάθημα. Δε θα ξεχάσω ποτέ τον 
κύριο Ανδρουλιδάκη, ο οποίος 
κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην 
καρδιά μου. Είναι ένας άνθρωπος 
με απίστευτες γνώσεις τις οποίες 
σου μεταδίδει με τον ξεχωριστό -

χιουμοριστικό τις περισσότερες 
φορές- τρόπο του. Επίσης, θα θυ-
μάμαι για πάντα τον κύριο Φεργα-
δάκη. Μπορεί να μην τον εκτίμη-
σα όσο του άξιζε ως καθηγητή, 
γιατί το μάθημα που διδάσκει δεν 
είναι το αγαπημένο μου, όμως, τον εκτί-
μησα ως άνθρωπο∙ είναι πολύ καλός, σκέ-
φτεται τους ανθρώπους γύρω του και με-
ταδίδει αγάπη την οποία λαμβάνει αμοι-
βαία. Θα είμαστε για πάντα τα αστεράκια 
του. Στο σημείο αυτό δε γίνεται να μην 
αναφέρω τον κύριο Τιτομιχελάκη. Παρά 
τις διαφωνίες μου με τον κόουτς, είχαμε 
μια πολύ καλή σχέση. Χάρηκα που συνερ-
γαστήκαμε αυτά τα τρία χρόνια. Παρόλο 
που οι περισσότεροι τον έχουμε νικήσει 
τουλάχιστον από μια φορά ο καθένας σε 
όλα τα αθλήματα, εκείνος ακόμη ισχυρίζε-
ται - και δε νομίζω να σταματήσει ποτέ-  

ότι είναι αήττητος 15 χρόνια τώρα. Πάρα 
τις αλλαγές που έγιναν στο πέρασμα των 
χρόνων, υπήρχε κάτι που έμενε σταθερό: 
ο δεσμός της φιλίας. Τόσα χρόνια δίπλα 
στους συμμαθητές μου, ζήσαμε εμπειρίες, 
διαγωνίσματα, εξετάσεις, εκδρομές, χα-
ρές, λύπες, θυμούς… Μπορεί να υπήρχαν 
στιγμές που απομακρυνόμασταν, όμως θα 
είναι δύσκολο μετά από τόσα χρόνια να 
μην έρχομαι σε επαφή μαζί τους, κάθε 
μέρα. Θυμάμαι τη Χαρά και την Ιωάννα, 
ζευγάρι αχώριστο και γεμάτο… χαρά, πα-
ραδόξως. Θυμάμαι τον Μάριο, το διαβα-
στερό παιδί που πάντα οι επιδόσεις του 
ξεχώριζαν. Θυμάμαι τον Μάνο τον Χνάρη, 
ο οποίος μπορεί να θέλει να φαίνεται 

σκληρός άντρας, όμως κατά βάθος έχει 
αγνή ψυχή και είναι πολύ καλό παιδί. Θυ-
μάμαι τον Νίκο, ο άλλος ολυμπιακός της 
τάξης. Ντροπαλό παιδί, που, όταν νιώθει 
άνετα μαζί σου, έχει απίστευτη πλάκα. 
Θυμάμαι τους Γιάννηδες -ο Κάστωρ  και ο 
Πολυδεύκης. Αμέτρητες  οι φορές που 
είχαμε μάθημα Αγγλικών με τον Μανου-
σέλη και του είχα ζητήσει να αντιγράψω 
τις ασκήσεις, τις οποίες βαριόμουν να κά-
νω ο ίδιος. Ο Κοπιδάκης ήθελε πάντα να 
ξεπερνά ακόμη και τον καθηγητή, όσον 
αφορά τις γνώσεις του στην Ιστορία. Υπο-
στήριζε τους warriors όμως… Θυμάμαι ένα 
παιδί που πάτησε πρώτη φορά το πόδι 
του στην Α΄ Λυκείου, τον Αντρέα, γνωστό 
και ως Αντρένα.  
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Δεν του είχα δώσει σημασία στην αρχή. Μέσα 
όμως από μια εργασία που κάναμε στα πλαίσια 
του μαθήματος, δεθήκαμε περισσότερο και η 
φιλία μας αναπτύχθηκε. Θυμάμαι τον Θοδωρή∙ 
φίλος σωστός, που μου συμπαραστάθηκε στα 
πάντα. Θυμάμαι τον Κάτσο, τον Βασίλη, τον 
τιμωρό, και τις αξέχαστες στιγμές που ζήσαμε 
μαζί στα γήπεδα του Παγκρητίου. Θυμάμαι τον 
Βίκτωρα, τον σωματοφύλακά μας. Σημασία δεν 
έχουν οι διαμάχες, οι τσακωμοί και οι διαφωνί-
ες. Σημασία έχει στο τέλος να είμαστε και πάλι 
αγαπημένοι, ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο και 
εγωισμό. Αυτό το προσόν το είχε η τάξη μου. 
Όλοι ωριμάσαμε και ο καθένας άλλαξε τον δι-
πλανό του, με τον δικό του τρόπο ο καθένας 
μας. Είμαστε όλοι άνθρωποι ξεχωριστοί με  
ιδιαίτερη αγάπη ο ένας για τον άλλον. Σας  ευ-
χαριστώ, λοιπόν! Χαίρομαι για όσα περάσαμε 
μαζί όλα αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσουμε να 
περνάμε. Χαίρομαι που μπορώ και σας αποκα-
λώ φίλους μου. Εύχομαι οι ζωές όλων σας να 
είναι γεμάτες χαρές, να έχετε μόνο επιτυχίες 
και να θυμάστε πως το καθετί στη ζωή μας γίνε-
ται για κάποιο λόγο, τον οποίο εμείς οφείλουμε 
να αναζητήσουμε. Μόνο τότε θα βλέπουμε τη 
ζωή και τα προβλήματά μας με διαφορετική και 
πιο θετική ματιά. Καλή μας τύχη στις Πανελλή-
νιες!  

Δημήτρης Ζιαμπάρας 

«Η μικρή μου οικογένεια» 

 

Σε αυτό το κείμενο θα αναφέρω τα 
χαρακτηριστικά μιας μεγάλης, 
καλής και σωστής οικογένειας. Τα 
άτομα αυτής της οικογένειας θα 
είναι πάντα στη καρδιά μου∙ ποτέ 
δε θα περάσω από δίπλα και δε 
θα τους χαιρετήσω ούτε θα μιλή-
σω άσχημα πίσω από την πλάτη 
τους. Ποτέ δε θα τους ξεχάσω, 
επειδή ξέρω πως και αυτοί το ίδιο 
θα κάνουν για εμένα∙ ποτέ κανείς 
σας δεν έλειψε από κοντά μου, 
όταν είχα ανάγκη την παρέα του. 
Δεν είμαι καλός στο να γράφω 
αποχαιρετιστήρια κείμενα. Δυστυ-
χώς, και μόνο στη σκέψη ότι από 
του χρόνου δε θα σας βλέπω το 
πρωί σε μια αίθουσα να μιλάμε, 
να γελάμε και να πειράζουμε ο 
ένας τον άλλον χάνω τα λόγια μου. 
Γι’ αυτό αντί για αποχαιρετισμούς 
σκέφτηκα να γράψω το βιογραφι-
κό της τάξης.   
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όμορφο και σπάνιο να βλέπεις 
δυο διαφορετικούς ανθρώπους  
να περνάνε καλά, να είναι χα-
ρούμενοι, να λένε τα νέα τους 
κάθε μέρα στην τάξη.  

Τζώρτζης  Βίκτωρας-Ιάσονας  
(αλλιώς Βικτορινγμα, Βικ, Τιχ) 
Ο Βίκτωρας για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό 
πρόσωπο. Η φιλία μας έχει  κρατήσει πολύ καιρό 
και εύχομαι να κρατήσει ακόμη περισσότερο. Αυ-
τό που τον ξεχωρίζει είναι -εκτός από το μούσι- το 
ότι ποτέ δε δίστασε να πει τη γνώμη του, ακόμη κι 
αν αυτή ήταν λάθος.  
Ζιαμπάρας Δημήτριος 

(αλλιώς Τζίμπο, Ζιάμπι, Τζίμι) 
Ο Δημήτρης είναι από τα παιδιά που όταν τα έχεις 
μέσα στην τάξη δεν μπορείς να βαρεθείς. Έχει 
τόση ενέργεια να μιλήσει και να κάνει τα συνηθι-
σμένα του αστεία κατά τη διάρκεια του μαθήμα-
τος … Φυσικά κατάφερνε πάντα να μας κάνει να 
γελάσουμε και να ξεχαστούμε. 
Στρατάκης Ανδρέας  
(αλλιώς Στρατ. Αντρένα) 
Ο Ανδρέας θα είναι για μένα πάντα το παιδί που 
εγώ το πειράζω και αυτό μου τη λέει. Το χαμόγε-
λο δε σβήνει σχεδόν ποτέ από το πρόσωπό του. 
Επίσης, είναι καλός στη φυσική. 
Παπιδάκη Ιωάννα Μαρία 

(αλλιώς Παπιδού, Πάπι) 
Ένα από τα ‘’πολλά’’ κορίτσια της οικογένειάς 
μου, που για κάποιο λόγο έτρωγε πολύ και δεν 
έπαιρνε κιλό. Επίσης, έχει το πιο μαγευτικό γέλιο 
μέσα στην τάξη. 
Πλευράκης Μάριος Χρυσοβαλάντης  
(αλλιώς Πλεύρης) 
Καταρχάς δεν ήξερα ότι ο Μάριος είχε και το 
όνομα Χρυσοβαλάντης. Ο Μάριος ήταν από τα 
πιο ήσυχα παιδιά της τάξης, αλλά, όταν ήταν για 
μάθημα που δεν τον ενδιέφερε και τόσο πολύ, 
γυρνούσε συνέχεια και μιλούσε με τη Χαρά και 
την Ιωάννα και φυσικά αρχίζανε τα γέλια από 
όλους μαζί. Επίσης, ήταν ένας από τους καλύτε-
ρους  απουσιολόγους της τάξης. 
Χνάρης Εμμανουήλ Ραφαήλ 

(αλλιώς Χναρ) 
Δυστυχώς με τον Μάνο δεν έτυχε να κάνουμε και 
την καλύτερη παρέα∙ μάλλον γι’ αυτό έφταιγε το 
γεγονός ότι είμαστε δυο διαφορετικά άτομα που 
έχουμε τελείως διαφορετικές αντιλήψεις για τα 
πάντα. Αυτό όμως δε με εμπόδισε ποτέ να τον 
αποκαλώ φίλο μου. Πιστεύω ότι είναι πολύ  

Μουρτζάκη Χαρίκλεια 

(αλλιώς Χαρά, Χαρικλάιος) 
Η Χαρά θα είναι πάντα για μένα 
η μικρή μου αδελφή, με την ο-
ποία θα πηγαίνουμε μαζί διακο-
πές, θα λέμε αστεία  και φυσικά 
θα πειράζουμε τον Παύλο. Δεν 
υπήρχε μέρα που να μην περ-
νούσα καλά με αυτή την κοπέλα∙ 
πάντα ήταν δίπλα μου, οτιδήπο-
τε καλό ή κακό μου συνέβαινε. 
Με λίγα λόγια της χρωστάω πολ-
λά.   
 

Κοπιδάκης Ιωάννης  
(αλλιώς Κοπ, Jonathan) 
Ο Γιάννης ήταν ο ιστορικός - για-
τρός στην τάξη… διότι ύψωνε τη 
φωνή, για να μην ακουστεί ο 
καθηγητής μέσα στο ίδιο του το 
μάθημα. Επίσης, θυμάμαι ότι 
ήθελε από μικρός να γίνει για-
τρός. Του εύχομαι λοιπόν τα κα-
λύτερα και να επιτύχει στο 
όνειρό του. 
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Μανουσέλης Ιωάννης  
(αλλιώς Μανού, Johnny) 
O Γιάννης, αν και πάντα τον έλεγα Manu, ήταν 
και θα είναι ξεχωριστός για εμένα, διότι ήταν 
από τα πρώτα παιδιά που μου μίλησαν στο 
δημοτικό. Θυμάμαι ότι μου προσέφερε μια 
θέση δίπλα του στο θρανίο, όταν δυσκολευό-
μουν να συνηθίσω στο νέο σχολικό περιβάλ-
λον. Και με βοήθησε πολύ να κάνω νέους φί-
λους και νέες παρέες. 
 

Ρωμάνος Νικόλαος  
(αλλιώς Ρώμα) 
Αυτό το παιδί θα μου μείνει αξέχαστο, διότι 
μου προσέφερε χαρά όποτε ήμουν λυπημένος 
και όρεξη όταν αισθανόμουν πλήξη. Χρωστάω 
πολλά στον Νίκο και στον Manu, οι οποίοι θα 
έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.  
 

Θεργιάκης Βρέντζος Βασίλειος Σταύρος  
Ο Βασίλης ήταν κολλητός, όπως συνηθίζαμε να 
λέμε στο σχολείο. Τον γνώρισα στο Δημοτικό, 
όμως περισσότερη παρέα αρχίσαμε να κάνου-
με στο Λύκειο: εγώ, αυτός και ο Θοδωρής. 
Ήμασταν πολύ κοντά, αλλά, δυστυχώς, λόγω 
παρεξηγήσεων η παρέα έσπασε. Ελπίζω όλα 
μια μέρα να έρθουν στους φυσιολογικούς τους 
ρυθμούς και να συνεχίσουμε και πάλι μαζί. 
Επίσης, ο Βασίλης συνδυάζει δυο διαφορετι-
κούς εαυτούς: την ωριμότητα και την ηρεμία 
ενός ενήλικα με τον πηγαίο αυθορμητισμό 
ενός παιδιού.  
 

Μαραγκάκης Καμπιτάκης Θοδωρής 

Τον Θοδωρή τον ξέρω δεκατρία χρόνια. Μέχρι 
σήμερα, ποτέ δε με απογοήτευσε ως φίλος. 
Ήταν πάντα δίπλα μου, πρόθυμος να με βοη-
θήσει με το χαμόγελο στο στόμα. Αισθάνομαι 
την ανάγκη να τον ευχαριστήσω για την πραγ-
ματική φιλία που έχω νιώσει δίπλα του.  
Υ.Γ. Θέλω να ξέρετε ότι αυτά που έχω γράψει 
δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που νιώθω 
πραγματικά για εσάς. Επίσης, δε θα ήθελα να 
παρεξηγήσει κανείς τη σειρά κατάταξης των 
ονομάτων σας… Να ξέρετε ότι όλοι σας είστε 
πάντα πρώτοι σε όλα για εμένα. Είναι τιμή μου 
να σας αποκαλώ οικογένειά μου.                                                                                                                                                                      
          Μάνος Κατσογριδάκης 
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Επειδή λοιπόν δε μου αρέσει να κοιτάζω πίσω, θα 
ήθελα να αφήσω ως παρακαταθήκη στους συμ-
μαθητές μου τη δική μου οπτική γωνία ως προς 
αυτούς. Η σειρά είναι τυχαία. 
Γιάννης Μανουσέλης: Το θρυλικό support -ο πρώ-
τος φίλος που έκανα στο σχολείο. 
Νίκος Ρωμάνος: Το ήσυχο παιδί… μέχρι να τον 
γνωρίσει κανείς καλύτερα. 
Βίκτωρας Τζώρτζης: O πρώτος μου φίλος γενικά -
το θωρηκτό Ποτέμκιν, που έλεγε ο Καρτέρης. 
Μάνος Χνάρης: O Μega guar school edition -το 
παιδί που αδίκησα περισσότερο από όλα με τη 
στάση μου. 
Βασίλης Σταύρος Βρέντζος: Θα τον χαρακτήριζα 
leader, χωρίς όμως να επιδιώκει κάτι τέτοιο. 
Ανδρέας Στρατάκης: Φυσική, πολλή φυσική. Απί-
στευτο μυαλό χωρίς να θέλω να αδικήσω κάποιον άλλο- και η επιρροή μου για να 
‘’ψαχτώ’’ στη φυσική. 
Θοδωρής Καμπιτάκης: To παιδί τού παρκούρ. Ατελείωτη ενέργεια και ατελείωτα ακρο-
βατικά.  
Δημήτρης Ζιαμπάρας: 1000 και ένας τραυματισμοί. Επίσης, κάτι που κατάλαβα φέτος, 
λόγω κατεύθυνσης, είναι η τελειομανία που έχει. 
Μάνος Κατσογριδάκης: O Κάτσο, MVP και cupcake. 
Mάριος Πλευράκης: Το τέρας γνώσεων ειδικά στη Eurovision δεν μπορώ να καταλάβω 
πώς θυμάται όλες αυτές τις λεπτομέρειες. 
Ιωάννα Παπιδάκη: H ‘’καθυστερημένη’’ στο μάθημα, η κοπέλα που, όπως λέει και η 
κυρία Παππά, βαριέται να κουνήσει. 
Χαρά Μουρτζάκη: H τενίστρια, μας  ‘’ξεφτιλίζει’’ τους περισσότερους σε τένις και πινγκ 
πονγκ. 
Ειδική αναφορά θέλω να κάνω στους παρακάτω καθηγητές, οι οποίοι πιστεύω έχουν 
πει τις καλύτερες ατάκες. 
Λεωνίδας Τιτομιχελάκης: «Θα σε καθαρίσω σαν το αυγό», «Είμαι αήττητος στο βόλεϊ», 
«Νύφες της κακιάς ώρας»,  «Γυμνάσιο είστε ακόμη». 
Ντίνα Παππά: «Είστε άχρηστοι», «Μάνα του Ιησού, ίντα ’ναι τούτο;» 

Μανόλης Ανδρουλιδάκης: «Θα σου παίξουν στα αυτιά», «Ορίστε με τονισμένο γιώ-
τα;», «Του χρόνου πάλι», ρου φου (παίρνει στιλό για μικρόφωνο και ρωτάει την τάξη), 
«τσι μουρλής στα αρρώστους έχει πέσει», «κακοτέχνης», στον Δημήτρη «θα πω του 
πατέρα σου να σε δείρει», «οι καθυστερημένοι», «ο ανάπηρος», «το βιβλίο ύλης». 
Γιώργος Φεργαδάκης: «Αγκαλιάζουμε τη συνάρτηση», «κορωνίδα του διαφορικού», 
«βεβαίως, βεβαίως», «αστεράκια», «Rollάρουμε», «Τεστς», «Χεράκια να βλέπω, παι-
δάκια.» 

                                                                                                                                                                           
Γιάννης Κοπιδάκης 
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Αγαπητοί συμμαθητές και αγαπητές συμμαθήτριες, 
 

 Θα αρχίσω με μια γνώριμη ίσως σε πολλούς σκηνή, η οποία είχε στιγματίσει τα 
παιδικά μου χρόνια. Μόλις είχα γυρίσει στο σπίτι μετά τον Αγιασμό, που σηματοδοτού-
σε την έναρξη της σχολικής χρονιάς της πρώτης δημοτικού. Εκεί βρέθηκε ένας γνωστός 
μας που μου είπε: «Σε 12 χρόνια θα τελειώσεις το σχολείο…». Πάγωσα. 12 χρόνια; Πώς 
θα περνούσαν 12 χρόνια; Δεν ήταν πολύ μεγάλο διάστημα για ένα παιδάκι που μόλις 
είχε βγει από το αυγό του και δειλά-δειλά γνώριζε τον κόσμο; 
 Λοιπόν, ήρθε αυτή η στιγμή που μου είχαν προαναγγείλει εκείνη την ημέρα. Σε 
λίγο καιρό πράγματι τελειώνουμε τη σχολική μας σταδιοδρομία. Κοιτώντας πίσω, δεν 
μπορώ να καταλάβω πόσο γρήγορα πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια. Όσο τραχιά και αν 
φαινόταν όλη αυτή η περιδιάβαση, όσο κι αν θύμιζε τον Γολγοθά, μπορώ να σας διαβε-
βαιώσω ότι μου φάνηκε σαν ένας όμορφος περίπατος με συντροφιά φιλικά και αγαπημέ-
να πρόσωπα.  
 Σίγουρα, αν υπήρχε ένα βιβλίο αναμνήσεων, θα είχαν εξαντληθεί οι σελίδες του 
και θα χρειαζόμασταν ένα καινούργιο. Το Λύκειο αποτελεί σταθμό στη ζωή μου, καθώς 
οι ομορφότερες και πιο λαμπρές σελίδες αυτού του βιβλίου, τουλάχιστον για εμένα, α-
φορούν τις σχολικές χρονιές από το 2015 έως το 2018. Η πενθήμερη εκδρομή στη Μα-
κεδονία φέτος με βοήθησε ιδιαίτερα να σκεφτώ οτιδήποτε έχω ζήσει μέσα στα πλαίσια 
του σχολείου και να συνειδητοποιήσω τη σημασία του ρόλου που διαδραματίζουν αυτά 
τα χρόνια στην προσωπικότητα του ανθρώπου. 
 Όντας «Παγκρητιόπαιδο», πολλές φορές ακούστηκαν φωνές που υπονόμευαν την 
αξία του σχολείου και της τάξης. Όμως εγώ, σταθερός στις απόψεις μου, ουδέποτε σκέ-
φτηκα να αφήσω αυτή την ομάδα, που στην τρίτη λυκείου απαριθμούσε (μαζί με εμένα) 
δεκατρία παιδιά. 
 Όσες δυσάρεστες αλλά και ευχάριστες στιγμές έχω ζήσει μέσα σε αυτή την τάξη, 
όσα χαμόγελα, δάκρυα, απογοητεύσεις, επιτυχίες, συλλογικές προσπάθειες έχουμε ζήσει 
μαζί, αποτελούν τα σχολικά μου χρόνια για τα οποία είμαι περήφανος. Όσο καλές ή  
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λιγότερο καλές σχέσεις αναπτύξαμε μεταξύ μας, εκ των υστέρων θέλω να σας πω πως 
κανένας σας δεν μου έχει αφήσει κακή εντύπωση και πως ο καθένας ξεχωριστά είναι 
χαραγμένος με τα δικά του χρώματα στην καρδιά μου. 
 Είναι σημαντικό να τονίσω πως αυτό το οποίο πάντα απολάμβανα ήταν η συλ-
λογική προσπάθεια και ο κόπος σε εκδηλώσεις που αναλάμβανε η τάξη μας. Η συλλο-
γική δουλειά, άλλωστε, ήταν εκείνη που μας έδινε τα καλύτερα αποτελέσματα και μας 
χάριζε συνήθως το χειροκρότημα και την επιδοκιμασία. 
 Κλείνοντας, θα ήθελα να αποχαιρετήσω τον καθένα ξεχωριστά και να του ευχη-
θώ να επιτύχει τους προσωπικούς του στόχους και να διαμορφώσει όπως επιθυμεί την 
ενήλικη ζωή του. Έτσι: 

Βίκτωρα, σου εύχομαι να είσαι πάντα αυθόρμητος και πάντα να γελάς με το χαρα-
κτηριστικό σου γέλιο! Να μην αλλάξεις τον χαρακτήρα σου και να συνεχίσεις 
να είσαι γεμάτος αισιοδοξία! 

Γιάννη Κ., σου εύχομαι εκτός από κοιτίδα ιστορικών γνώσεων, να γίνεις και κοιτί-
δα ιατρικών γνώσεων! Συνέχισε να είσαι η κινητή εγκυκλοπαίδεια της παρέας! 

Γιάννη Μ., σου εύχομαι να παραμείνεις ήρεμος σε όλες τις φάσεις της ζωής σου 
και να μην επηρεαστείς από το άγχος της καθημερινότητας! 

Νίκο, σου εύχομαι να είσαι πάντα ψύχραιμος και ήπιος και ποτέ να μη γνωρίσεις 
τι σημαίνει στρες! 

Βασίλη-Σταύρο, σου εύχομαι να χρησιμοποιείς πάντα τις δυνατότητες σου για το 
κοινό καλό και να ακολουθήσεις μια καλή σταδιοδρομία! 

Δημήτρη, σου εύχομαι η ομάδα σου να κερδίσει πολλά πρωταθλήματα και να 
διαπρέπεις στις αθλητικές σου δραστηριότητες! 

Μάνο Κ., σου εύχομαι πάντα να είσαι χαμογελαστός και να ακούς τόσο τη φωνή 
της λογικής, όσο και της καρδιάς σου! 

Μάνο Χ., σου εύχομαι να διασκεδάζεις πάντα και να είσαι πάντοτε χαμογελα-
στός και χαρούμενος! 

Θοδωρή, σου εύχομαι να συνεχίσεις να κρατάς τον αυθορμητισμό σου, το χιού-
μορ και την ενεργητικότητά σου! Μη διαγράψεις το παιδί που είναι κρυμμένο 
βαθιά μέσα σου! 

Ανδρέα, δάσκαλε του τίτσου, σου εύχομαι να κερδίσεις οπωσδήποτε κάποιο τουρ-
νουά τίτσου και να γίνεις ο δεύτερος Einstein, διακεκριμένος σε φυσική και 
μαθηματικά! 

Χαρά, σου εύχομαι να κρατήσεις το χιούμορ και τη ζωντάνια σου! Μην αφή-
σεις ποτέ κανέναν να σε περιορίσει και πάντα να είναι τα συναισθήματά σου 
ταυτόσημα με το όνομά σου! 

Ιωάννα, σου εύχομαι να μάθεις να οργανώνεσαι και να είσαι στην ώρα σου! Ελπί-
ζω να διατηρήσεις τα αστεία και τις ατάκες σου και να κοιμάσαι αρκετές 
ώρες! 

                Ας μη χαθούμε! 
Ο συμμαθητής σας 

Μάριος Πλευράκης 
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Dear Teacher... 
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Heraklion, 24th January 2018 

Dear teacher, 
 With this letter I would like to express my feelings and to thank 
you for being my teacher since I attended High School. I am glad that you 
were my teacher, providing me with useful information, improving my 
critical thinking and supporting me when I faced difficulties or every time 
I had to make a decision. Thank you for our great collaboration and for 
every creative work or any project we completed together. Personally 
speaking, these experiences will never be forgotten and will never fade in 
my memory. 
 Although I would like to be your student for more years, I have to 
move on and start writing the next chapter of my life, which is graduating 
from High School and studying in the university. So, next year me and my 
classmates will be replaced by other students who will probably write a 
letter like this. As you will remain a teacher for more years, I think it 
would be helpful to inform you about the role of the teacher that you 
should have nowadays. 
 First of all, the goal of the teacher isn’t only providing your pupils 
with information. Do not prefer teaching in a traditional way. Try to en-
rich the lessons with computers, group-work, less tests and more imagi-
nation. Students get bored easily; try to make them focus on your lesson 
by introducing new approaches on the subject you teach. It is important 
to understand that the educational system has changed and that you 
should be updated too. You can organize, more frequently, environmen-
tal excursions or visits in museums in order to show to the students the 
practical view of the knowledge you provide them with. 
 Also, you should not focus only on providing information. In reali-
ty, the classmates are one family; half of the day, for more than 12 years, 
they share the same class and live the same experiences. So, you are like 
a parent. Do not let them down. Continue to show that you care about 
them, that you understand them, that you understand their feelings and 
fears. This is very important, because our age is full of mixed feelings usu-
ally controlled by hormones that are difficult enough to be handled. Stay 
calm and be the teacher you wished to have. 
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One more way to become better on your job is by motivating your stu-
dents. Your whole work will lead nowhere if children are not motivated. 
You should be the first step in their whole walk of knowledge. You should 
teach them how to handle the difficulties and the problems in their life. So, 
teach them how to learn and how to be productive on what they do. As a 
result, their critical thinking and their creativity and imagination will rise.  
 Οne last proposal for the improvement of your role as a teacher is the 
following: as Greek society becomes part of the world of globalization, 
respecting people and cultures that differ from us, is an important lesson 
for Greek students. So they must express their feelings and show respect 
to everything different. On the other hand they should pay tribute to their 
own culture and realize the importance of its history and characteristics. 
 Your role is one of the most important roles after the one of the 
parents. Especially nowadays, when Greece faces the financial and political 
crisis that keeps creating problems even in the educational system, you, as 
a teacher, have to stand by your students and instruct them properly in 
life.  

Do the same thing as we did together. I am sure you will do it suc-
cessfully all the next years, based on the result that you showed me. 

Thank you for being my teacher. 
Thank you for your work. 

Thank you for your support. 
Marios Plevrakis 
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Επιλεγόμενα 

 

στο καλό να πάτε... 
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Άγαπητά μας παιδιά, 
 

Όλα αυτά τα χρόνια κοντά σας τα ευχαριστήθηκε η ψυχή μου όσο δεν φαντάζεστε. Δοξάζω 
τον Θεό γι’ αυτό κάθε στιγμή. Θα ήθελα κι εγώ μαζί με όσους σας αγαπούν να δώσω τις ευχές 
μου για ό,τι καινούργιο έρχεται στη ζωή σας. Φυσικό και ανθρώπινο είναι μπροστά στο και-
νούργιο να αισθάνεσθε και φόβο. Υπάρχει, όμως, ένας τρόπος να ξεπεράσετε αυτόν τον φόβο. 
Πώς; Με το να θυμάστε πόσα πράγματα έχετε καταφέρει ως τώρα. Όλοι ξέρετε πως συχνά, 
μέχρι τώρα, στη ζωή σας παρουσιάστηκαν δυσκολίες. Κι όμως, βρίσκεστε σήμερα εδώ, 
έχοντας ξεπεράσει όλα όσα  παρουσιάστηκαν στο παρελθόν. Τα ξεπεράσατε με το πείσμα και 
την αισιοδοξία, που κρύβει ο στίχος ενός τραγουδιού που προσωπικά αγαπώ και ξεχωρίζω και 
που ακούγεται πολύ στις μέρες μας: «Σιγά  μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ». Κι αφού έτσι τα κα-
ταφέρατε μέχρι τώρα, έχετε κάθε λόγο να περιμένετε με ελπίδα και αισιοδοξία και όλα εκείνα 
που θα σας φέρει το μέλλον. 
Η κάθε περίοδος της ζωής έχει τις δικές της δυσκολίες. Γι’ αυτό και το σχολείο, πέρα από τις 
γνώσεις που σας προσέφερε, πέρα από την προετοιμασία για τη μεγάλη για σας δοκιμασία 
που λέγεται πανελλήνιες εξετάσεις, σας προπόνησε για αγώνες και ξεπέρασμα των κάθε εί-
δους εμποδίων. 
Πρώτος αγώνας είναι, βεβαίως, εκείνος για την απόκτηση όλων αυτών των γνώσεων. Άξιζε 
τον κόπο, γιατί θα βρεθείτε σε μια κοινωνία, που έχει υψηλές απαιτήσεις σε γνώσεις και δεξιό-
τητες. 
Δεύτερος αγώνας είναι εκείνος για το ξεπέρασμα των δυσκολιών που έχουν να κάνουν με τις 
ανθρώπινες σχέσεις. Το σχολείο σάς έμαθε να συνυπάρχετε, να συγχωρείτε, να διεκδικείτε, να 
παραχωρείτε και όσο μπορείτε να αγαπάτε. Σύντομα θα διαπιστώσετε πως τέτοιους ανθρώ-
πους έχει ανάγκη η κοινωνία μας όσο ποτέ άλλοτε. 
Υπάρχει, όμως, και ένας τρίτος αγώνας. Έίναι εκείνος που χρειάζεται για να υπερασπίζεστε 
αρχές και αξίες που διδαχτήκατε από τους γονείς σας και τους φωτισμένους δασκάλους σας. 
Άξίες που η ιστορία έδειξε πως, όταν λείψουν, ο κόσμος κατρακυλά στη σκληρότητα, την αδι-
κία και το μίσος. Άν θέλετε να παραμένετε άνθρωποι ακέραιοι, τίμιοι, ευγενείς, άνθρωποι με 
κοινωνικούς οραματισμούς και πνευματικά ιδανικά, πρέπει να αγωνιστείτε με συνέπεια, επι-
μονή και μέθοδο. Το τραγούδι που σας ανέφερα προηγουμένως έχει κι έναν άλλο στίχο: «Μου 
λεν ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό, κι όταν δαγκώνει, εγώ καλά είναι να σωπαίνω». Έ, λοιπόν, εγώ 
σας προτρέπω, όταν ο κόσμος αυτός δαγκώνει, να μη σωπαίνετε, αλλά να αντιστέκεστε με την 
παιδεία και τις γνώσεις που έχετε και με το φως της καρδιάς σας. Άυτού του είδους οι αγώνες 
πολλές φορές αποδεικνύονται οι πιο δύσκολοι, ιδιαίτερα στη δική μας εποχή, που θεωρεί επι-
τυχία μόνο τη δύναμη και τον πλούτο. Και ίσως έρθουν στιγμές που θεωρήσετε πως τέτοιου 
είδους αγώνες είναι από την αρχή χαμένοι. Τις στιγμές αυτές σας παρακαλώ να θυμάστε πως 
έχετε έναν προστάτη, έναν βοηθό. Έίναι ο Θεός της αγάπης, πάντα έτοιμος να βοηθήσει και να 
στηρίξει, είναι ο Χριστός μας. Όσο ζούσε στη γη, έδωσε κι Έκείνος τον δικό Του αγώνα απένα-
ντι στη σκληρότητα και την υποκρισία. Και μάλιστα, στον αγώνα αυτό, έμεινε ανυποχώρητος 
και έφτασε μέχρι τη θυσία. Κοντά σ’  Άυτόν που είναι η πηγή της αγάπης, της ειλικρίνειας και 
της αληθινής χαράς, να είστε βέβαιοι πως δεν θα σας λείψει ποτέ το κουράγιο, η έμπνευση και 
η ελπίδα. Άυτά τα χρειάζεστε εσείς, τα χρειάζεται κι ολόκληρη η πατρίδα μας. 

Πολλοί αγώνες, λοιπόν, σας περιμένουν στο ταξίδι αυτό της ζωή σας. Άγώνες και νίκες. Με 
ψηλά το κεφάλι και δυνατή την καρδιά σας να θυμάστε με ευγνωμοσύνη όλα όσα σας έμαθε 
το σχολείο σας, και, κυρίως, το πώς μπορείτε να ξεπερνάτε κάθε δυσκολία. 

Μέσα από την καρδιά μου σας εύχομαι ο Θεός να ευλογεί τη νέα αυτή  πορεία σας. Να τον 
έχετε και στο πλευρό σας και στην καρδιά σας.  

Με όλη μου την αγάπη 

π. Έμμανουήλ Άντωνακάκης 

 

 

.                                                                                                                                                                                    
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Με τη βοήθεια του Θεού μια ακόμη σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της, προσφέρο-
ντας σε όλους μας περισσότερες εμπειρίες, συναισθήματα, ιδέες, αξίες και γνώσεις κά-
νοντας μας λίγο πιο «σοφούς»,  σε σχέση με πέρυσι.  
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι στη σχολική ζωή ο πιο καθοριστικός παράγοντας είναι 
ο ανθρώπινος, δηλαδή οι μαθητές και οι καθηγητές τους. Οι μαθητές είναι εκείνοι που, 
με τις πρωτότυπες ιδέες και τις έξυπνες προτάσεις τους, δίνουν κίνητρο, αφυπνίζουν και  
παρακινούν τους δασκάλους τους για μια νέα δημιουργία και εκείνοι με τη σειρά τους  
τους βοηθούν και συντελούν στην πραγματοποίησή της. Η συνεργασία των μαθητών και 
των δασκάλων τους είναι ο κινητήριος μοχλός και το οξυγόνο στη ζωή του σχολείου.     
Το τέλος αυτής της χρονιάς όμως, όπως άλλωστε κάθε χρόνο, είναι ιδιαίτερα συγκινητι-
κό για μένα, διότι πρέπει να δώσω τις ευχές μου και να αποχαιρετήσω  μια τάξη ιδιαίτε-
ρα αγαπητή, με την οποία συνεργάστηκα αρμονικά τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Γνωρι-
στήκαμε πρώτη φορά στο Γυμνάσιο, στην Γ’ Γυμνασίου, ενώ με κάποιους από σας  
(Βίκτωρας, Νίκος, Μανόλης) είχαμε γνωριστεί στην ενισχυτική διδασκαλία των Μαθη-
ματικών της Β’ Γυμνασίου. Από την πρώτη στιγμή κατάλαβα ότι είχα δίπλα μου  μια 
τάξη με πολύ καλούς χαρακτήρες, με παιδιά που τα χαρακτηρίζει το ήθος και η συνέπει-
α, αλλά παράλληλα και μια ομάδα μαθητών με ξεχωριστές ικανότητες, χαρίσματα και 
πλούσιο συναισθηματικό κόσμο.  
Ειλικρινά νιώθω πολύ ευτυχής που συνεργαστήκαμε αυτά τα τέσσερα χρόνια, μοιραστή-
καμε καταστάσεις, βιώματα, δημιουργικές ώρες διδασκαλίας, επιτυχίες, αποτυχίες, εκ-
δρομές,  χαμόγελα, κλάματα, τραγούδια (μου έρχεται τώρα στο μυαλό το τραγούδι, που 
όλοι όρθιοι τραγουδούσαμε μέσα στο θέατρο στο τέλος  της παράστασης, στην τόσο 
ωραία εκδρομή που είχαμε πάει, ως μαθητές εσείς της Β’ Λυκείου).  
Το κλείσιμο αυτής της σχολικής χρονιάς είναι για σας πολύ ιδιαίτερο και διαφορετικό σε 
σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ολοκληρώνεται και «σβήνει» ένας σημαντικός κύ-
κλος στη ζωή σας, ο κύκλος της γοητευτικής μαθητικής ζωής και ταυτόχρονα 
«γράφεται» ο νέος κύκλος της γεμάτης όνειρα φοιτητικής ζωής. Είμαι βέβαιος ότι και 
στην καινούργια σας «περιπέτεια» θα τα καταφέρεται άριστα, αρκεί να έχετε αγάπη σε 
αυτό που κάνετε, πίστη στον Θεό, πίστη στον εαυτό σας και στις δικές σας δυνάμεις. 
Σας ευχαριστώ όλους σας για τις εμπειρίες, τις ιδέες και το χαμόγελο που απλόχερα μου 
προσφέρατε όλα αυτά τα χρόνια. Θα είστε πάντα στην καρδιά μου και θα εύχομαι για 
την πρόοδο και την επιτυχία σας. 

Σας αποχαιρετώ με ένα ποίημα του Γιώργου Δροσίνη : 
                                                                « Τι θέλω » 

                                            Δε θέλω του κισσού το πλάνο ψήλωμα, 
                                            σε ξένα αναστηλώματα δεμένο, 
                                            ας είμαι ένα καλάμι, ένα χαμόδεντρο. 
                                             μα όσο ανεβαίνω, μόνος ν’ ανεβαίνω. 
 

                                             Δε θέλω του γυαλιού το λαμπροφέγγισμα, 
                                             που δείχνεται άστρο με του ήλιου τη χάρη, 
                                              θέλω να δίνω φώς από τη φλόγα μου, 
                                              κι ας είμαι ένα ταπεινό λυχνάρι. 
 

                                                                                             Με πολλή αγάπη 

                                                                                       Γιώργος Κ. Φεργαδάκης 
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Άγαπημένοι μου μαθητές, τα χρόνια πέρασαν τελικά γρήγορα και πρέπει να σας απο-
χαιρετήσω. Άφήσατε τη «σφραγίδα» σας στο σχολείο, ειδικά στα αθλητικά δρώμενα, 
στα εσωτερικά πρωταθλήματα και φυσικά στο μπάσκετ. Δεν αφήσατε τίποτα, τα 
κερδίσατε όλα!!! Σας εύχομαι ολόψυχα και στη ζωή σας, να κατακτήσετε τα πάντα. 
Έίμαι σίγουρος γι’ αυτό... 
            

Ό coach σας… 

      Τιτομιχελάκης Λεωνίδας 

Ποιος είναι ο σκοπός της σκέψης; Να τρέχει διαρκώς, να διατυπώνει ερωτήσεις, να βρί-
σκει απαντήσεις… «Το σχολείο δεν δίνει μόνο βαθμούς. Σχεδιάζει, επίσης, δρομολόγια 
για τη ζωή και τη σκέψη.» Κι επειδή η γνήσια σκέψη δεν επαναπαύεται σε 
«βεβαιότητες», σας προτρέπω να συνεχίσετε να διατυπώνετε ερωτήσεις σε απαντήσεις 
που έχουν ήδη δοθεί, για να ανακαλύψετε τα δικά σας αυθεντικά χαρακτηριστικά στην 
τέχνη της ζωής. Αν ο βασικός σκοπός του σχολείου είναι να παράξει παιδεία -αγωγή 
προς την ελευθερία και την ευτυχία-, ελέγξτε κάθε γνώση και αξία που σας παραδόθηκε 
και αγωνιστείτε για έναν καλύτερο κόσμο. Σε αυτήν την αναζήτηση, μη φοβηθείτε το 
λάθος ή την αλλαγή πορείας. Πιστέψτε στον εαυτό σας και αισθανθείτε ελεύθεροι να 
υλοποιήσετε τις επιθυμίες σας. Μην ξεχνάτε ότι ο χρόνος δεν είναι απλά για να περνά, 
αλλά για να τον ζείτε όμορφα και δημιουργικά. «Κι η δημιουργία δεν συντελείται στο 
περιθώριο της ζωής. Συλλαμβάνεται μες στην καρδιά της ζωής και χύνεται από έναν 
άνθρωπο σαν ένα πλεόνασμα ζωής…» 

Σας εύχομαι από καρδιάς τα πιο δημιουργικά ταξίδια, τις ομορφότερες περιπλανήσεις 
στο σεργιάνι της ζωής! Να είστε καλά, για να κατακτήσετε τους στόχους σας με υπομο-
νή και επιμονή, και μη σταματάτε να ονειρεύεστε! 

 

 Με αγάπη 

Ελένη Αλεξοπούλου 
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  Απόφοιτοι σχολικού έτους 2017-2018 

 

 

Ρωμάνος Νικόλαος Στρατάκης Ανδρέας Τζώρτζης Βίκτορας 

Κοπιδάκης Γιάννης Μανουσέλης Γιάννης Μαραγκάκης Καμπιτάκης 
Θοδωρής 

Ζιαμπάρας Δημήτρης 
Θεργιάκης Βρέντζος  

Βασίλης Σταύρος 

Κατσογριδάκης Μάνος 

Μουρτζάκη Χαρά Παπιδάκη Ιωάννα Πλευράκης Μάριος 

Χνάρης Μάνος 
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