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Προλογικό σημείωμα 

Αγαπητά μου παιδιά, 

 

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για έναν δάσκαλο από το να βλέπει τους 

μαθητές του να προχωρούν και να προοδεύουν. Και βέβαια, είναι απόλυ-

τα φυσικό να έρθει η στιγμή που θα έχουν εξελιχθεί τόσο, ώστε να πρέπει 

να φύγουν μακριά από τον δάσκαλό τους. Και τώρα, έφτασε για εμάς αυ-

τή η σημαντική στιγμή, η στιγμή της αποφοίτησης. 

Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη κοινοτοπία, κλασσικότερο κλισέ για έναν 

δάσκαλο από το να απευθύνει προς τους μαθητές του ένα αρχαίο ρητό. 

Τα ρητά των αρχαίων μας προγόνων μάς φέρνουν στο μυαλό παλαιότερες 

εποχές, τότε που χρησιμοποιούνταν με καταχρηστικά μεγάλη συχνότητα 

στην εκπαίδευση. Σήμερα δεν ακούγονται πια, θεωρούνται ξεπερασμένα, 

δίνουν αίσθηση παλιομοδίτικη, αναχρονιστική, πασσέ.  

Παρόλ’αυτά, όμως, εγώ επιμένω και θέλω να σας αφιερώσω ένα αρχαίο 

ρητό που μου έρχεται αυτόματα στο μυαλό για την τάξη σας: «οὐκ ἐν τῷ 

πολλῷ τὸ εὖ, ἀλλ᾿ ἐν τῷ εὖ τὸ πολύ». Μάλιστα, θέλω εξομολογητικά να 

σας πω ότι αυτή η φράση καρφώθηκε εδώ και πολλά χρόνια στο μυαλό 

μου, τη συνέδεσα με εσάς, και με εντυπωσιακό τρόπο επιβεβαιωνότανε 

συχνά πυκνά από τις δραστηριότητες που ξεδίπλωνε το τμήμα σας μπρο-

στά στα μάτια μου. Θα με ρωτήσετε εύλογα: «τι σχέση μπορεί να έχει με 

εμάς αυτή η επιγραμματική φράση;». Πρέπει να δώσω εξηγήσεις, λοιπόν. 

Η τάξη σας ήταν από τις μικρότερες τάξεις, και συγχρόνως από τις πιο 

δυναμικές, ποιοτικές και δημιουργικές που πέρασαν από το λύκειό μας τα 

τελευταία χρόνια. Ο μικρός αριθμός δεν σας εμπόδισε σε τίποτα. Δεν υ-

στερήσατε ποτέ σε δυνάμεις, σε ενέργεια, σε όρεξη, σε ιδέες, ούτε στην 

πράξη, ούτε στην αποτελεσματικότητα. Αντίθετα, ανεβάσατε τον πήχη 

πολύ ψηλά. Οι δράσεις που οργανώσατε, οι εκδηλώσεις που αναλάβατε, 

οι πρωτοβουλίες που πήρατε άφησαν μια σφραγίδα ποιότητας στο σχολι-

κό μας γίγνεσθαι. Με πνεύμα συνεργασίας και εργατικότητας φτιάξατε 

μια ομάδα ζωντανή, ήρεμη, αεικίνητη και πρωτοποριακή. Πραγματικά 

και κυριολεκτικά, τι να πρωτοθυμηθεί κανείς από εσάς; Ότι είχατε συνε-

χώς φρέσκιες, λογικές και καινοτόμες προτάσεις για το σχολείο και την 

καθημερινότητά του;  Ότι τις υπερασπιστήκατε με σθένος και επιχειρήμα-

τα;  Ότι κάνατε τόσες πολλές εκδηλώσεις; Ότι συνθέσατε υψηλού επιπέ-

δου κείμενα δική σας έμπνευσης, για να δώσετε το πνεύμα και τον ρυθμό 

των εκδηλώσεών σας;  
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Ότι γράψατε ποίηση υψηλή και πρωτότυπη για τα πρωινά της «Ποίησης 

της Παρασκευής»; Ότι κάποια μαγική στιγμή, χωρίς κανείς να καταλάβει 

τον τρόπο, μεταμορφωθήκατε και γίνατε όλοι μουσικοί, για να μας πα-

ρουσιάσετε ένα άρτιο μουσικό σύνολο και ένα αισθητικό αποτέλεσμα που 

μας συγκίνησε βαθιά και ανεξίτηλα; Ότι ήσασταν ικανοί και πρόθυμοι να 

σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε τις αφίσες του σχολείου, που κανονικά 

φτιάχνουν οι επαγγελματίες; Ότι παλέψατε ωραία, ανταγωνιστήκατε τίμια 

και φέρατε στο σχολείο πολλά βραβεία σε διαγωνισμούς (μαθηματικών, 

φυσικής, οικονομίας, …) και τα προσθέσατε στη συλλογή βραβείων του 

Εκπαιδευτηρίου “TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ”; Ότι με υπομονή και ανθρωπιά 

βοηθήσατε τα μικρότερα παιδιά, τους επόμενους, να μπουν σ’αυτήν τη 

δημιουργική, μοναδική ατμόσφαιρα που εσείς καλλιεργήσατε;          

Θα αναφέρω και κάτι τελευταίο που θυμάμαι και θα φροντίσω να θυμά-

μαι για πολλά χρόνια από τώρα. Αφήσατε τη σφραγίδα σας και στους τοί-

χους του σχολείου με το γκράφιτι που προτείνατε, σχεδιάσατε και ζωγρα-

φίσατε. «Φτάσε όπου δεν μπορείς» θα διαβάζω και θα θυμάμαι ότι οι α-

πόφοιτοι του 2019 ήταν ξεχωριστά παιδιά που έφτασαν πολύ ψηλά σε 

ποιότητα και ψυχή. Και μη μου πει κανείς ότι το γκράφιτι το έφτιαξαν 

μόνο 1-2 μαθητές. Γιατί αυτοί έδρασαν σαν να είναι η προέκταση και η 

εκτελεστική δύναμη εφαρμογής ακριβώς αυτού του χαρακτηριστικού δη-

μιουργικού οίστρου της τάξης σας. Ως επιστέγασμα αυτής της πνευματι-

κής ανάτασης και του αέναου αγώνα, εσείς διαλέξατε να τυπώσετε τα λό-

για και να αποτυπώσετε το πνεύμα του Νίκου Καζαντζάκη στον τοίχο του 

Παγκρητίου. 

Σας υπόσχομαι, λοιπόν, ότι θα φροντίσουμε να κρατήσουμε και να συντη-

ρήσουμε το γκράφιτί σας, όσα χρόνια κι αν περάσουν κι όσες επισκευές 

κι αν γίνουν στο κτίριο του σχολείου. Θα είναι το καλύτερο ενθύμιο μιας 

μικρής αλλά πολύ μεγάλης τάξης. Και θα μας φέρνει αναμνήσεις ωραίων 

αγώνων που δώσατε και όμορφων στιγμών που μας προσφέρατε. 

Σας εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία σ’ό,τι κι αν κάνετε στη ζωή σας. 

Με την ίδια χαρά και το ίδιο κέφι να κρατήσετε πάντα ψηλά τη σημαία 

της προσπάθειας και της ποιότητας. 

 

Γιάννης Κοπιδάκης 

Γενικός Διευθυντής Εκπαιδευτηρίου “TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ”         
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Εκδηλώσεις 

 
ποίηση, μουσική, λόγος, χορός 
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Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης 

Με αφορμή έναν πίνακα... 

 

Η φετινή εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίη-

σης αποτελεί μια ποιητική απόπειρα, καθώς όλα τα 

ποιήματα που παρουσιάστηκαν ήταν γραμμένα από 

μαθητές της Α΄, Β΄και Γ΄Λυκείου του Εκπαιδευτηρί-

ου μας. Την έμπνευση για να εκφραστούν τους χάρι-

σαν οι ζωγραφικοί πίνακες του γνωστού Έλληνα υ-

περρεαλιστή ζωγράφου Νίκου Εγγονόπουλου και του 

μαθητή της Β΄Λυκείου Ανδρέα Λυδάκη. Η μουσική 

συνοδεία του ήχου της κιθάρας, η εκφραστική ανά-

γνωση των ποιημάτων από τους μαθητές, αλλά και η 

συμβολή της τεχνολογίας στην παρουσίαση των 

έργων των μαθητών κατέστησε το αφιέρωμα αυτό 

ξεχωριστό. 

 

Η υπεύθυνη καθηγήτρια 

Γιολάντα Γιέτη 

Μ
ά

ρ
τιο

ς 
20

18
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ΝΙΚΟΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ  

(1907-1985) 

Ο Νίκος Εγγονόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το  1907. Υπήρξε ποιητής, με-

ταφραστής, ζωγράφος, αγιογράφος και σκηνογράφος. Το 1932 γράφτηκε 

στη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου μαθήτευσε κοντά στον Κωνσταντίνο Παρθέ-

νη, ενώ παράλληλα παρακολουθούσε μαθήματα βυζαντινής τέχνης στο εργα-

στήριο του Φώτη Κόντογλου. Έκανε ελεύθερες σπουδές στο Παρίσι, τη Βιέννη, 

το Μόναχο και την Ιταλία. Η πρώτη του εμφάνιση στον καλλιτεχνικό χώρο 

πραγματοποιήθηκε το 1938 με την παρουσίαση ζωγραφικών έργων του στα 

πλαίσια της έκθεσης Τέχνη της Νεοελληνικής Παραδόσεως. Τον ίδιο χρόνο δη-

μοσίευσε στίχους του στο περιοδικό Κύκλος του Απόστολου Μελαχρινού και 

εξέδωσε την πρώτη ποιητική συλλογή του. 

Έργα του μεταφράστηκαν στα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, ουγγρικά 

και στίχοι του μελοποιήθηκαν από τον Νίκο Μαμαγκάκη, τον Αργύρη Κουνάδη 

και τον Μάνο Χατζιδάκι. Πέθανε το 1985. 

https://el.wikipedia.org/wiki/1932
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85
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Η καλλιτεχνική δημιουργία του Νίκου Εγγονόπουλου τοποθετείται στην πρω-

τοπορία του ελληνικού υπερρεαλισμού. Βασικά χαρακτηριστικά του έργου του 

αποτέλεσαν η ιδιότυπη χρήση της δημοτικής γλώσσας και οι συμβολικές μορ-

φές του, μέσω των οποίων πρόβαλε το αίτημα για μια ελληνοκεντρική υπερρεα-

λιστική ποίηση και μια νέα έκφραση της ελληνικότητας. Η ελληνική μυθολογί-

α, η βυζαντινή παράδοση, ο ξεσηκωμός, οι νησιώτες καπεταναίοι, οι φουστανε-

λοφόροι, οι αρματολοί, οι ευρωπαίοι φιλέλληνες παίρνουν σάρκα και οστά, σαν 

χρώματα, εικόνες και καταστάσεις, σ΄ έναν ορμητικό χείμαρρο ζωγραφικής και 

ποιητικής δημιουργίας. Το ονειρικό, το παράλογο, το αυτόματο (τυχαία και 

άσχετα μεταξύ τους αντικείμενα, όπως και η αυτόματη γραφή στην ποίηση) 

είναι βασικά στοιχεία του έργου του. Συναντάμε πρόσωπα απροσδιόριστα  που 

κινούνται σε χώρους γνώριμους, αλλά όχι συγκεκριμένους. Οι μορφές του 

μοιάζουν να παίρνουν μέρος σε μια θεατρική παράσταση ονειρική∙ κινούνται 

άλλοτε με αργή επισημότητα, άλλοτε με ηρωική ορμή, ή κινούν άγαρμπα τα 

υπερτροφικά τους πόδια και τα ανάλαφρα σαν φτερά χέρια τους. 
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«Η μουσική» 

 
Η μουσική δεν είναι για τα  

αυτιά σου. 
Αγγίζεις τις χορδές μιας άρπας, 

μα είναι σαν ν' αγγίζεις τις  
χορδές της καρδιάς σου. 

Η μελωδία της, 
είν' η φωνή που συγκρατούν τα  

σφραγισμένα χείλη σου. 
Οι στίχοι της, 

ταξίδι στ' άδυτα μονοπάτια  
του μυαλού σου. 

Όχι, η μουσική δεν είναι  
για τα αυτιά 

είναι για την ψυχή σου. 
 

   Χριστίνα Κληρονόμου 

 

«Οι Άτλαντες» 
 

Υπάρχουν άνθρωποι που κουβαλούν 
στις πλάτες τους το βάρος  

ενός κόσμου. 
Άνθρωποι αλύγιστοι, που συνεχώς 

μοχθούν. 
Άνθρωποι που πιστεύουν σ' έναν 

 κόσμο καταδικασμένο 
που συντονίζονται με τον παλμό του, 

πασχίζοντας να διορθώσουν την  
αρρυθμία του. 

Άνθρωποι που θα δώσουν, 
ενώ το ξέρουν πως αντάλλαγμα ποτέ 

δεν θα 'ρθει. 
Αυτό μονάχα που ζητούν 

είναι ο αγώνας τους να μη ληφθεί ως 
δεδομένος. 

Γιατί αλλιώς ολάκερο το έργο τους 
θα είναι μάταιο. 

 
Χριστίνα Κληρονόμου 
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«Σπάσε τα όρια» 

Πάντα προσπαθείς να θάβεις τα συναισθήματά σου 

ώσπου αυτά θα σου ζητήσουν ακρόαση 

κι όταν θα σε πληρώσουν με το ίδιο νόμισμα,  

τότε θ’ ανακαλύψεις την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου 

και η λογική σου οικειοθελώς θ΄ αυτοκτονήσει. 

 
Γαρυφαλιά Καραπιδάκη 

«Ο δημιουργός» 
 

Τι είναι λοιπόν ο άνθρωπος; 
Ένας δημιουργός, αυτό είναι. 

Ένας ζωγράφος με καμβά τον ίδιο του τον 
εαυτό. 

Ένας ηθοποιός με μάσκες  
τις πτυχές  

του χαρακτήρα του. 
Ένας στιχουργός, που οι  

στίχοι του  
είναι οι ίδιες του οι σκέψεις. 

Αυτό είναι λοιπόν 
ο αιώνιος καλλιτέχνης-εκφραστής της  

ψυχής του. 
 

Χριστίνα Κληρονόμου 
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«Επιρρεπής στα όνειρα» 

Ξέρω πως, αν το κάνω, ποτέ 
μου δε θα δέσω. 

Φοβάμαι να σαλπάρω. 

Θα με μαγέψει η αναζήτηση και 
θα χαθώ στα αέναα  

ταξίδια… 

 

Γαρυφαλιά Καραπιδάκη 
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 «Το ταξίδι των αιώνων» 
 

Κοιτώντας κάποτε τη θάλασσα, 
μέσα μου ξύπνησαν μνήμες της  

ιστορίας. 
Ξέχασα λίγο πού βρισκόμουν,  

ταξίδεψα σε περασμένες εποχές, με 
μυθικούς ανθρώπους. 

Ήμουν εκεί, μαζί με τους συντρόφους 
του Οδυσσέα, να ονειρεύομαι τη  

μακρινή Ιθάκη. 
Στις Θερμοπύλες, έπειτα, που βάλθηκα 

να παρακολουθώ μια μάχη.  
Μια μάχη άνιση, 

που ωστόσο οδήγησε σε ένδοξη ήττα. 
Μετά, εκεί που έχτιζαν τον Παρθενώνα 
με τις λιτές κολώνες του, το επιβλητικό 

ανάστημά του, που άντεξε τόσων  
αιώνων συμφορές, κι ακόμη βρίσκεται 

εδώ, μια φημισμένη εποχή να μας  
θυμίζει. 

Μα ξαφνικά, πάνω σε μια σχεδία είμαι 
πάλι, όμως μ' ανθρώπους ξάγρυπνους, 
που έχουν ήδη χάσει την ελπίδα τους. 
Τα μόνα τους υπάρχοντα, κειμήλια απ' 
την πατρίδα τους, ένα φυτό, μια χούφτα 

χώμα ή τίποτα χειροπιαστό, 
μονάχα αναμνήσεις. 

Τώρα μπροστά μου δεν υπάρχουν  
Θερμοπύλες, μονάχα άνθρωποι  

αδύναμοι, χαμένοι πριν καν  
πολεμήσουν, το μόνο όπλο τους,  

η αντοχή τους. 
Το πείσμα τους, για να κερδίσουν  

κάτι ψίχουλα. 
Τέλος στα μάτια μου δεν φαίνονται  

περίλαμπροι ναοί κι αρχαία πλούτη, 
μονάχα κτίρια απρόσωπα, άχρωμοι  
τοίχοι, που αποπνέουν μοναξιά αντί  

για περηφάνια. 
Γεμίζω τότε με θυμό, με πνίγει  

τ' άδικο, και προσπαθώ να βρω 
ποιος με πινέλο έβαψε για μας  

αυτόν το δρόμο. 
Μα μόλις τα ίδια μου τα χέρια  

αντικρίζω, χρώματα ξεπετάγονται 
μπροστά και με τυφλώνουν. 

Θα είναι μάλλον οι μπογιές απ' τα  
πινέλα. 

                  

Χριστίνα Κληρονόμου 
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«Βλέμμα στην ψυχή» 
 

Άνθρωπος ψυχρός ψάχνει  
συντροφιά 

στην πόλη τού σήμερα. 
Κοιτάζει εδώ, κοιτάζει αλλού 

οι άνθρωποι φεύγουν. 
Δε βρίσκει κανέναν στο  

πλήθος αυτό. 
Το βλέμμα του πέφτει σε μια 

λεπτή ρωγμή. 
Στη μιαν άκρη το  
βλέμμα ψυχρό. 

Στην άλλη αντικρίζει  
δέρμα θερμό. 

Το βλέμμα στην ψυχή  
ήταν μικρό 

χάθηκε ξανά στο πλήθος αυτό. 
 

Ανδρέας Λυδάκης 

«Τσαλακωμένα  
Συναισθήματα» 

 
Μην κάνεις πράγματα που  

δεν αγαπάς. 
Μην επιτρέπεις σε κανέναν να  

σ΄ αφήνει μισό. 
Άκουσέ με. Δεν ωφελεί. 

Το ΄χω νιώσει. 
Πάντα να κυνηγάς αυτούς  

που σε γεμίζουν. 
Αλλιώς θα μοιάζεις μ΄ ένα  
μπουκάλι πλαστικό που  

όλοι τσαλακώνουν. 
Μην τους κάνεις αυτήν τη χάρη! 

 Όχι! 
Την αξιοπρέπειά σου μην τη  

χαρίζεις σε κανέναν. 
                                               

  Γαρυφαλιά Καραπιδάκη 
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«Η τρομπέτα στη βροχή» 
 

Βρέχει… 
Κοιτούσα έξω απ΄το παράθυρο 
η υπομονή μου είχε τελειώσει. 
Είχα πρόβα με την ορχήστρα  

ήθελα να φύγω. 
Μέσα στη βροχή ξαφνικά αντίκρισα  

ένα παιδί με μια τρομπέτα. 
Έβαλα το παλτό μου, πήρα την 

ομπρέλα μου κι έτρεξα στον δρόμο. 
Το πλησίασα κι έσκυψα να του  

μιλήσω. 
Χρειαζόταν προστασία  

από τη βροχή.  
Τίποτ΄ άλλο. Όλα τα άλλα τα είχε 

ονειρευτεί. 
                                                                                 

Μαριλένα Μυκωνιάτη 

 

«Μια ζωγραφιά μες στη βροχή» 
 

Μια χάρτινη πόλη γεμάτη ζωή 
άδεια από ανθρώπους μες  

στη βροχή.  
Η άκρη του δρόμου ρυάκι νερού 

σταματάει από τα πόδια ενός  
κοριτσιού. 

Τρομπέτα στο χέρι κρατάει γερά 
φοβάται μη βραχεί από τα νερά. 

Η χάρτινη τρομπέτα στο  
χάρτινο παιδί  

θα είναι για πάντα στον τοίχο μικρή. 
Μια ζωγραφιά πάνω σε χαρτί 

η χάρτινη πόλη μες στη βροχή. 
                                                   

Ανδρέας Λυδάκης 
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«Δισταγμοί και Αμφιβολίες» 
 

Μην αλλάζεις. 
Μην τους αφήσεις να σε κάνουν  

όπως θέλουν 
γιατί έτσι, 

άθελά σου, δημιουργείται ένας κόμπος. 
Ένας κόμπος που γίνεται όλο και πιο 

σφικτός και σε πνίγει 
 αργά και βασανιστικά 

 σε πνίγει. 
Σπάσε τον κόμπο και μη σκέφτεσαι 

άλλο τι θέλει ο κόσμος. 
Μόνο την καρδιά σου να ακούς 

γιατί αυτή έχει το σπαθί που θα τον 
κόψει μια για πάντα. 

 

Γαρυφαλιά   Καραπιδάκη 
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Περί Τέχνης… 
 
Συνηθίζουμε να λέμε: «Εδώ ο κόσμος χάνεται ο πολιτι-
σμός μας μάρανε…», χωρίς ποτέ να αναρωτιόμαστε αν 
ο κόσμος χάνεται ακριβώς γιατί ο πολιτισμός έχει μαρα-
θεί. Ποιος νοιάζεται για Τέχνη, ποιος επενδύει τα όνειρά 
του στο Θέατρο και για ποιον η Μουσική είναι το πάθος 
για το οποίο θα τα παρατούσε όλα; Σε ποια σελίδα μιλά 
για την κατίσχυση του ανθρωπισμού και σε ποια εξίσω-
ση κρύβεται η ακραία μεταβολή της συναισθηματικής 
εντροπίας; Μιλάμε για μονοτονία συνεχώς φθίνουσα, 
άχρωμη, άοσμη και αδιάλυτη. Για ένα κύμα μόνιμα στά-
σιμο με στιγμιότυπο που τείνει να κινηθεί αλλά μένει στο 
«τείνει» … Για μια φαντασία που ακολουθεί τυρβώδη 
ροή, γιατί απλώς δε μπορεί να κάνει αλλιώς. Εδώ δεν 
ακολουθείται ο κανόνας της συμπληρωματικότητας, οι 
νόμοι της ευτυχίας δεν ισχύουν, βρισκόμαστε εκτός πε-
δίου αγάπης. Η παρεμπόδιση του έρωτα δε διώκεται, δε 
θεωρείται αξιόποινη πράξη! Πώς να ξεχάσουμε ότι απα-
ραίτητη προϋπόθεση της ύπαρξής μας είναι η Τέχνη;  
Πώς να την αρνηθούμε ; 

 

Γαρυφαλιά Καραπιδάκη 
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Οδοιπορικό στα πάθη της Κρήτης 
 

Εκδήλωση για την 28η Οκτωβρίου 

Ένα πρωτότυπο ΟΧΙ αποφάσισαν  να 

πουν με τη φετινή εκδήλωσή τους οι μαθη-

τές της  Β΄ Λυκείου. Αφορμώμενοι από το 

ΟΧΙ του ελληνικού λαού το 1940, έδειξαν 

την αποφασιστικότητά τους να πουν με τη 

σειρά τους ένα μεγάλο ΟΧΙ στη Λήθη,  κά-

νοντας ένα οδοιπορικό στα πάθη της ιδιαί-

τερης πατρίδας τους, της Κρήτης. Κάνδα-

νος, Βιάννος, Ανώγεια, καθώς και η ιστορί-

α του μικρού Στεφανή  Ξυλούρη αποτελούν 

τους αδιάψευστους μάρτυρες που μας πα-

ρακινούν να μην ξεχάσουμε, γιατί αν ξεχά-

σουμε, και μόνο τότε, η θυσία τους θα πάει 

χαμένη…  

 

Οι υπεύθυνοι καθηγητές 

Γιολάντα Γιέτη 

Μύρων Γιαννακάκης 
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Οδός Δωριέων - Οδός Ιώνων 

Με αφορμή τον Πελοποννησιακό 

Πόλεμο και όσα διδάχτηκαν γι’ 

αυτόν τα παιδιά στο μάθημα των 

Αρχαίων, μέσα από τα συγγράμμα-

τα του Ξενοφώντα και του Θουκυ-

δίδη, φέραμε επί σκηνής το δικό 

μας έργο: Οδός Ιώνων - Οδός 

Δωριέων. 
Δύο διαφορετικοί κόσμοι και δύο 

διαφορετικές πόλεις, η Αθήνα και 

η Σπάρτη. Αλληλοσυγκρουόμενα 

πολιτεύματα, ήθη, αρετές… Ένα 

εγχείρημα που μπορεί να προσφέ-

ρει γνώση μέσα από τη διαρκή 

αναζήτηση πληροφοριών σε διά-

φορους ιστότοπους μας έφερε 

όμως αντιμέτωπους  και με το με-

γάλο δίλημμα: Aθήνα ή Σπάρτη; 

Πού θα ήθελα να ζούσα τότε; 

 O Aθηνόδωρος, ο Λύσανδρος και 

η αφηγήτρια στο τέλος δίνουν τη 

λύση… 

«Λύσανδρος (Σπαρτιάτης) :  

Οφείλω να ομολογήσω ότι θα ήταν 

ιδανική μια πόλη με τους δικούς 

μας πολεμιστές και τους δικούς 

σας φιλοσόφους και καλλιτέχνες. 

Α θ η ν ό δ ω ρ ο ς  ( Α θ η ν α ί ο ς ) :  

Δεν υπάρχει τέτοια πόλη. 

Αφηγήτρια: Πόλη όχι. Μπορεί 

όμως να υπάρξει έθνος - Υπάρχει 

τέτοια Ελλάδα. Είναι σαν το αν-

θρώπινο σώμα: τα μισά μέλη του 

δεν μπορούν ν’ ανταγωνίζονται τ’ 

άλλα. Κανένα μέλος δεν μπορεί να 

ζήσει αποκομμένο από τ’ άλλα. 

Άλλωστε αυτά που μας χωρί-

ζουν είναι πιο πολλά από 

αυτά που μας ενώνουν.» 

 

Η υπεύθυνη της εκδήλωσης 

Ντίνα Παππά 
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Εκδήλωση για την επέτειο της  

17ης Νοέμβρη 
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H εκδήλωση της 17ης Νοέμβρη διοργανώ-

θηκε από τα παιδιά της Α΄ Λυκείου. Σε 

μια προσπάθεια να καταστήσουν σαφείς 

τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα 

παιδιά του Πολυτεχνείου οδηγήθηκαν 

στην εξέγερση, οι μαθητές επικεντρώθη-

καν κυρίως στη λογοκρισία στα χρόνια 

της χούντας. Αυτή που απαγόρευε και 

υπαγόρευε τα πάντα. Η αδυναμία 

έκφρασης και ενημέρωσης των πολιτών 

ήταν αυτή που οδήγησε τη γενιά του Πο-

λυτεχνείου στην εξέγερση. Οι μαθητές 

δούλεψαν γι’ αυτή την εκδήλωση με με-

ράκι, γράφοντας μόνοι τους το σενάριο, 

ζωγραφίζοντας το σκηνικό και επενδύο-

ντας μουσικά την εκδήλωση.  

Υπεύθυνη Εκδήλωσης  

Ντίνα Παππά 
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Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Γυμνασίου 

Από τη θεατρική παράσταση:  

«Αγαπημένε μας κ. Οδυσσέα»... 

Από την παρουσίαση της ομάδας της ρομποτικής 
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Από την εκδήλωση της μουσικής ομάδας...  
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Φέτος τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για το 

γυμνάσιο και το λύκειο του σχολείου μας είχαν 

αναλάβει οι μαθητές της γ΄ Γυμνασίου. Ο τίτ-

λος της ήταν: «Χριστούγεννα is loading … Πα-

ρακαλώ περιμένετε» και απέδιδε κυριολεκτικά 

και μεταφορικά αυτό που ήθελαν τα παιδιά. 

Από τη μια βρισκόμαστε στις παραμονές των 

Χριστουγέννων, κι απ’ την άλλη το αληθινό 

πνεύμα της γιορτής ήταν το ζητούμενο μέσα 

στα κείμενα που έγραψαν οι ίδιοι οι 

μαθητές. Η ανυπομονησία και η λαχτά-

ρα για τον ερχομό των πολυπόθητων 

εορταστικών ημερών αλλά και ο προ-

βληματισμός, η αναζήτηση του μηνύμα-

τος και του νοήματος αυτής της γιορ-

τής κάτω από τα τόσα «στολίδια» 

έδωσαν την έμπνευση για το περιεχόμε-

νο και την παρουσίαση της εκδήλωσης 

που ετοίμασαν οι μαθητές μας. 

«Χριστούγεννα is loading …  

Παρακαλώ περιμένετε»  
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 Αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι:  

90 χρόνια από τη γέννησή του  

Με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου 
συνθέτη Μάνου Χατζιδάκι, την Παρασκευή 23 0κτωβρίου  2015 οργα-
νώθηκε στο σχολείο μας ένα μικρό αφιέρωμα για τη ζωή, το έργο και 
την προσωπικότητα του σπουδαίου δημιουργού.  

Α δ ι α φ ο ρ ώ  για τη δόξα. Με φυλακίζει μες στα πλαίσια 

που καθορίζει εκείνη κι όχι εγώ. 

Π ι σ τ ε ύ ω  στο τραγούδι που μας αποκαλύπτει και μας 

εκφράζει εκ βαθέων, κι όχι σ' αυτό που κολακεύει τις επιπό-

λαιες και βιαίως αποκτηθείσες συνήθειές μας. 

Π ε ρ ι φ ρ ο ν ώ  αυτούς που δεν στοχεύουν στην αναθεώ-

ρηση και στην πνευματική νεότητα, τους εύκολα 

«επώνυμους» πολιτικούς και καλλιτέχνες, τους εφησυχα-

σμένους συνομήλικους, τη σκοτεινή και ύποπτη δημοσιο-

γραφία καθώς και την κάθε λογής χυδαιότητα. 

Έτσι, κατάφερα να ολοκληρώσω την τραυματισμένη από 

την παιδική μου ηλικία προσωπικότητα, καταλήγοντας να 

πουλώ «λαχεία στον ουρανό» και προκαλώντας τον σεβα-

σμό των νεωτέρων μου, μια και παρέμεινα ένας γνήσιος 

Έλληνας και Μεγάλος Ερωτικός. 
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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 Σαμαρά-

κη «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 θεατές. 

Την προσαρμογή των κειμένων, την απέριττη 

αλλά τόσο υποβλητική σκηνοθεσία και την κα-

θοδήγηση των μαθητών ανέλαβαν οι υπεύθυνοι 

της θεατρικής ομάδας κ. Αντώνης Νεονάκης και 

κ. Δέσποινα Ασκιανάκη. 
M
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Λίγα λόγια  
από το οπισθόφυλλο του βιβλίου: 
Αυλές, ράγες, έρημοι δρόμοι, γειτονιές, καφενεία, 

γραφεία, στρατόπεδα, λεωφορεία σκοτεινά, πα-

λιά τετράδια, περιοδικά, εφημερίδες, λαχεία, 

σκισμένα χαρτιά∙ μ’ αυτά και άλλα ταπεινά υλικά 

δείχνει να συναρμολογεί τις ιστορίες του ο Σαμα-

ράκης σ’ αυτό το πιο τρυφερό και ίσως πιο σπα-

ρακτικό 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 παιδιά και επιμένουν να 

διασώζουν μέσα τους την παιδικότητα του φρο-

νήματος, του δέους, και της αγάπης για τον κό-

σμο και τα πράγματα. Αλλά είναι και απεγνωσμέ-

νες αυτές οι ιστορίες με τα χιόνια και τα τρένα 

και τις ομίχλες, και γι’ αυτό έχουν την εντιμότη-

τα, αλλά και το δικαίωμα και τη γενναιότητα να  
 

 

ζητούν ελπίδα αυθεντική και ακέραιη, αυτή που 

ο άνθρωπος τη ζητά μόνο όταν απελπιστεί, μόνο 

όταν κοιτάξει κατάματα το ζόφο της απόγνωσης. 

Στο ομότιτλο διήγημα, ένας τέτοιος άνθρωπος, 

ένας εκλεκτός της απόγνωσης, μπαίνει στο καφε-

νείο και σ’ ένα σκισμένο χαρτί τολμά και γράφει: 

«Ζητείται ελπίς». Μήπως αυτός ο άνθρωπος δεν 

είναι ήδη ο Αντώνης Σαμαράκης; Μήπως δε συ-

νοψίζεται όλο το έργο του σε αυτό το βαθιά αν-

θρώπινο, 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 α-

νατολικής 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 σημαντικότερους πεζογράφους της νεοελληνι-

κής 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 μητρός μου», «Ποίος ήτον ο φο-

νεύς του αδελφού μου», «Το μόνον της ζωής του ταξείδι-

ον» (1884) και «ο Μοσκώβ-Σελήμ»  

Στη θεατρική ομάδα τού  
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  
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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 ερωτή-

ματα 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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ΑΠΟΚΡΙΕΣ 
Ώρα για γλέντι και μεταμφίεση! 
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Επισκέψεις 

Δράσεις… 
 

με αφορμή το μάθημα  
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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  

Οι μαθητές του Λυκείου  
«ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» 

στο 1Ο Δημοτικό Συμβούλιο  
Εφήβων 
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και τους προβληματισμούς της 
στους υπεύθυνους Αντιδημάρ-
χους, επισκέφθηκε φορείς, όπως το 
ΚΕΘΕΑ Αριάδνη, το ΚΕΣΑΝ κ.ά. 
και τέλος ετοίμασε την εισήγησή 
της, η οποία συμπεριλάμβανε την 
καταγραφή των προβλημάτων, 
αλλά και τους τρόπους επίλυσής 
τους. Στο μνημείο που φιλοξένησε, 
λοιπόν, τη Λέσχη των Ευγενών, 
στην επιβλητική αίθουσα του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, σε δύο πολύ-
ωρες συνεδριάσεις ο λόγος ανήκε 
στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι 
απέδειξαν ότι είναι ενημερωμένοι 
και ενεργοί πολίτες που αγωνιούν 
για την ποιότητα ζωής, επιθυμούν 
να συμβάλουν στην επίλυση των 
προβλημάτων της πόλης τους, δι-
δάσκονταςότι όλοι έχουν μικρότε-
ρο ή μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης 
στη λήψη των αποφάσεων. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι οι μαθητές απέ-
σπασαν τον έπαινο και τον θαυ-
μασμό του κ. Δημάρχου και των 
Αντιδημάρχων, που έδωσαν το 
«παρών» στην πρώτη ολομέλεια, 
ενώ δεσμεύτηκαν να λάβουν σο-
βαρά υπόψη τις προτάσεις των 
συναδέλφων τους, εφήβων συμ-
βούλων, και να τις υλοποιήσουν 
στο πλαίσιο του δυνατού. Οι μα-
θητές του Εκπαιδευτηρίου «ΤΟ 
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» αποτύπωσαν με 
ενθουσιώδη τρόπο  στα κείμενά 
τους  τα συναισθήματα και τις ε-
ντυπώσεις τους από τη δράση αυ-
τή, εκδηλώνοντας την επιθυμία 
και την ευχή τους να καθιερωθεί 
το Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων 
ως ένας θεσμός της τοπικής αυτο-
διοίκησης. 

Εντυπώσεις μαθητών: 
  
«Ήταν μια εκπληκτική εμπειρία, 
γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία να 
παραβρεθώ στην αίθουσα του Δη-
μοτικού Συμβουλίου και να εκφω-
νήσω τη δική μου εισήγηση, να 
ρωτήσω για όσα με προβληματί-
ζουν και να φερθώ σαν ενεργός 
πολίτης. Θέλω να ευχαριστήσω 
τους διοργανωτές και τους συντο-
νιστές που στελέχωσαν το συμβού-
λιο και φυσικά τους συναδέλφους 
μου για την άψογη συνεργασία.»  
 

Μαριλίζα Κούρου  
Α΄ Λυκείου 

 

«Είμαι πολύ χαρούμενη που συμ-
μετείχα στο πρώτο Δημοτικό Συμ-
βούλιο Εφήβων, καθώς εργάστηκα 
στο πλαίσιο των επιτροπών του 
συμβουλίου και συνειδητοποίησα 
ότι, όσο αναζητάς τα προβλήματα 
που απασχολούν το ευρύτερο κοι-
νωνικό σύνολο, τόσο ευκολότερα 
μπορείς να διαμορφώσεις τη δική 
σου άποψη και να τη στηρίξεις 
πάνω σε συγκεκριμένες πληροφο-
ρίες. Μου δόθηκε, επίσης, η ευκαι-
ρία να εκφράσω τις απόψεις μου 
και να προτείνω λύσεις, ώστε να 
περιοριστούν τα προβλήματα του 
δήμου μου, εξασφαλίζοντας ένα 
καλύτερο αύριο στη νέα γενιά. Ελ-
πίζω ο θεσμός αυτός να καθιερω-
θεί, αφού συμβάλλει στην πολιτι-
κοποίηση των εφήβων χαρίζοντάς 
τους νέες εμπειρίες!»  

Γαρυφαλιά Καραπιδάκη  
Α΄ Λυκείου  
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Επίσκεψη στο Φρούριο του Κούλε 
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       Το επιβλητικό φρούριο του Κούλε 
είναι ένα από τα αγαπημένα μνημεία 

και σύμβολα της πόλης του Ηρακλείου. 
Το φρούριο που οι Ενετοί αποκαλού-

σαν "Φρούριο στη Θάλασσα" (Castello 
a Mare), αλλά σήμερα διατηρεί την 
τούρκικη ονομασία του “Κούλες” από 

το Su Kulesi (Φρούριο του νερού), α-
φού παρέμεινε κλειστό για το κοινό επί 
αρκετά χρόνια λόγω εργασιών αναστή-
λωσης, ανήκει και πάλι στα επισκέψι-
μα μνημεία της πόλης. Για τον λόγο 
αυτό και με δεδομένο πως οι περισσό-
τεροι από τους μαθητές δεν έχουν ποτέ 
επισκεφτεί το εσωτερικό του, δε χάσα-
με την ευκαιρία να ξεναγηθούμε στον 

χώρο αυτό από τους αρχαιολόγους κ. 
Μαρία Μαρή και κ. Γιώργο Κατσαλή.  

Η επίσκεψή μας ξεκινά από τη δυτική 
κύρια είσοδο του φρουρίου κάτω από 
την ανάγλυφη πλάκα με το λιοντάρι 
του Αγίου Μάρκου, το σύμβολο της 
Βενετίας. Στην περιήγησή μας στο ισό-

γειο του φρουρίου θα δούμε τους δια-

δρόμους των κανονιών και χώρους που 
λειτουργούσαν σαν αποθήκες τροφί-
μων και πολεμοφοδίων.   

Στην εντυπωσιακή μεγάλη αίθουσα 
βρίσκονται και τα άριστα διατηρημένα 

κανόνια του La Therese, της υποναυ-
αρχίδας που έστειλε ο Λουδοβίκος ο 

ΙΔ΄, για να υποστηρίξει την άμυνα των 
Ενετών στην πολιορκία του Χάνδακα, 
η οποία όμως βυθίστηκε μετά από 

έκρηξη στην πυριτιδαποθήκη της. Από 
τους ξεναγούς μας μαθαίνουμε για τη 
θεμελίωση, την ανέγερση και την οχύ-
ρωση του φρουρίου, τη χρήση των 
χώρων και την καθημερινότητα της 
ζ ω ή ς  τ ω ν  σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν .                                                                                                                        
Η επίσκεψή μας ολοκληρώνεται στο 
δώμα, όπου άλλοτε υπήρχαν κανόνια, 
στρατώνες και κατοικίες των αξιωμα-

τούχων και του διοικητή. Στη βόρεια 
πλευρά σώζεται και ο πύργος του φά-

ρου. Στο φρούριο επίσης λειτουργούσε 
εκκλησία αλλά και μύλος και φούρνος, 
ώστε να παρέχεται αυτονομία στη 
φρουρά.                               
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Επίσκεψή της β΄ γυμνασίου στον 

«Κόσμο των Πειραμάτων» 

Ο «Κόσμος των Πειραμάτων» είναι ένας χώρος πειραματισμού, 
ανακάλυψης και γνώσης για παιδιά όλων των ηλικιών. Στην επί-
σκεψή τους εκεί τα παιδιά της β΄ γυμνασίου παρακολούθησαν και 
εκτέλεσαν δεκάδες πειράματα, οργανωμένα σε θεματικές ενότητες 
κατανόησης του φυσικού κόσμου. Οι μαθητές εντυπωσιάστηκαν 
από τα  θεμελιώδη και … πρωτότυπα πειράματα που παρουσίασε ο 
κ. Χ. Λασκαρίδης: τη φυσική κυκλοφορία του νερού, τη δημιουργία 
και την κίνηση των  ανέμων, τη μεταφορά θερμότητας από τον ιση-
μερινό σε όλο τον πλανήτη... μέχρι και σύννεφο έφτιαξαν στο εργα-
στήριο. 
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Οι μαθητές της β΄ γυμνασίουΟι μαθητές της β΄ γυμνασίουΟι μαθητές της β΄ γυμνασίου   
   στο  Αρχαιολογικό Μουσείοστο  Αρχαιολογικό Μουσείοστο  Αρχαιολογικό Μουσείο   
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Οι μαθητές της α΄ γυμνασίου  
στον «Θαλασσόκοσμο» 
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Εκδρομές  
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13-17 Δεκεμβρίου 2018 

 
     
 
 

«Πάμε σ’ ένα μ-Έρως;» 
 
    Για ποια βήματα προόδου θέλουμε να μιλάμε, όταν υπάρχουν ακόμη κείμενα 
που μοιάζουν καταραμένα και παραστάσεις που πρέπει να κατεβαίνουν, επειδή 
κανείς δεν κατάλαβε τη δύναμη και την ορμή τους, επειδή κανένας δεν δέχτηκε 
την αλήθεια που έκρυβαν; Πόσοι και πόσοι καλλιτέχνες της γενιάς μου δεν κατη-
γορήθηκαν για τον τρόπο που βλέπουν τα πράγματα; Για τη βαθιά πεποίθηση 
πως στο τέλος η αλληλεγγύη, η δημοκρατία και η ορθογραφία θα νικήσουν! 
Γιατί σας λέω πως μπορούμε να δημιουργούμε οποιαδήποτε λέξη, ταΐζοντας την 
εκφραστική μας ανάγκη, και μόνο γι' αυτό δεν είναι λάθος οι λεξιπλασίες! (Και το 
παρακάτω κείμενο είναι ικανό να σας αγα-πείσει πως τα όρια είναι για να σπάνε 
και πως η φαντασία δεν γνωρίζει από φραγμούς!)  
 
    Δοκίμαζα για πρώτη φορά τη σπάνια ικανοποίηση που δίνει η πραγματικότη-
τα, όταν ξεπερνά την προσδοκία! Μια τόσο ονειρική πραγματικότητα που απλώς 
δεν έχει νόημα να καταγράψω διεξοδικά και με κάθε λεπτομέρεια. Από την πρώ-
τη στιγμή με απασχόλησαν τα συναισθήματα και καθώς απογειωνόμασταν υπο-
σχέθηκα στον εαυτό μου πως δεν επρόκειτο να πιάσω μολύβι στα χέρια μου, 
ώσπου να επιστρέψω. Για πρώτη φορά απαγορεύεται να γνωρίζω ώρα, μέρα, 
προορισμό. Εξάλλου, ο χρόνος δεν είναι κάτι σχετικό αλλά κάτι απολύτως 
άσχετο και δεν περιμένει κανέναν! (όπως κι η ξεναγός μας – κασέτα) 
    Εμείς στο μεταξύ γεμίζαμε τα μάτια μας και την ψυχή μας νέα θεάματα και 
νέες εντυπώσεις με την άπληστη διάθεση που έχει κανείς για το καινούργιο, το 
φευγαλέο και το προσωρινό. Με την εφήμερη έμπνευση που όμως παραμένει 
έμπνευση. Με την επανάσταση του πίνακα μέσα απ’ τα οκτώ αιτήματα («Γιατί 
δεν έχουν ποίηση οι διαλέξεις σας!»). Γιατί, αν δεν θυσιάσεις τα πιόνια σου για 
να κερδίσεις την παρτίδα, αν δεν ονειρεύεσαι, είσαι κιόλας νεκρός! Μ’ ένα χαμό-
γελο έτοιμο πάντα να σκιστεί σε κάθε ομαδική μας τρέλα. Μ’ αστραπιαία βλέμ-
ματα, που κάνουν περισσότερη φασαρία απ’ το ομόψυχο «Σάκηηη!»  
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Με τις βραδινές περιπλανήσεις μας, που πάντα συνόδευε η γιορτινή μας διάθε-
ση. Γιατί, ο μόνος τρόπος να γνωρίσεις μια πόλη είναι να χαθείς μέσα σ’ αυτήν! 
    Εκτός, αν προτιμήσεις να χαθείς μες στον βυθό του καταρράκτη! Μπορεί η 
ανθρώπινη ύπαρξη να ’ναι μια κουκίδα σ’ ολόκληρο το σύμπαν, η ανθρώπινη 
συνύπαρξη όμως είναι όλο το σύμπαν σε μια κουκίδα. Κι αν τα Πόζαρ δεν ήταν 
το ιδανικό μέρος για ν’ ανακαλύψουμε αυτή την αλήθεια, τότε τι ήταν; 
Ύστερα, το μαγικό αυτό θέατρο που ήρθε να με χωρίσει απ’ όλες τις ασφαλείς 
μυθοπλασίες μου, μου πρόσφερε μια πρωτόγνωρη ανατριχίλα. Γιατί, όπως το 
κοινό έχει απαιτήσεις από εσάς, ταλαντούχοι μου ηθοποιοί, έτσι κι εσείς πρέπει 
να έχετε απαιτήσεις απ’ το κοινό σας. Μέχρι που ένιωσα ότι οι λέξεις μου είναι 
σχεδόν ανίκανες ν’ αποτυπώσουν την τρικυμία των στιγμών εκείνων. Λες και θα 
βουτούσα απ’ τις βάρκες του Χέμινγουεϊ ή θ’ αυτοκτονούσα για ένα λουλούδι, 
όπως οι χαρακτήρες του Τσέχοφ. 
    Ωστόσο, δεν άργησα ν’ αποχωριστώ την ξυλογική νόρμα, μιας κι απ’ τα 
μπουντρούμια του Λευκού Πύργου εισέβαλαν ακαριαία ο ποιητικός λόγος και οι 
χρωματολέξεις! Κι αν μ’ ερωτούσες εκείνη τη στιγμή, θα σου ’λεγα πως έχω χρέ-
ος να γράψω για τους κυνηγημένους λαούς που βρήκαν στέγη σε μια ματωμένη 
Σαλονίκη, που μες στις στάχτες της ξαναγεννιόταν. Να κλάψω για τους αιώνιους 
έρωτες των εμβληματικών ποιημάτων και για την ανήσυχη της θάλασσα, που 
μας αντιμετωπίζει με γαλαζονεία. 
Θα ’λεγα ακόμη για τους ήρωες και τις ανίκητες στρατιές των Μακεδόνων. Για 
τους πανίσχυρους θεούς και τον ηγέτη Φίλιππο, που αποκάλυψε το πρόσωπο 
και τις αδυναμίες του. Για γεύσεις και αρώματα, για μονοπάτια και πηγές, για 
αστεία και για μουσικές, για χώμα υγρό, ελληνικό, ατόφιο! 
    Μα πριν προλάβω άστρα στην άμμο μου να χτίσω, αργά ή γρήγορα, δύσκολα 
ή δύσκολα βρέθηκα στ’ αεροσύνορα της πόλης του Αλεξάνδρου. Μ’ ένα πεισμα-
ραγδί χρώμα στα μάτια, που δεν αντέχει φως πέρα απ’ τον ήλιο της Βεργίνας, 
σας το υπογράφω, αγαπημένοι μου, πως δεν υπάρχει πια καμία εκκρεμότητα. 
Μονάχα μια ενοχλητική χαρμολύπη ανάκατη με νοσταλγία φαντασμάτων! 

 
Γαρυφαλιά Καραπιδάκη  
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Αξεπέραστου (και επίτιμου) αρχηγού της 

πολυήμερης εκδρομής του σχολείου μας, 

κυρίου Ιερώνυμου Τερεζάκη, ο οποίος μας 

διαβεβαίωνε ότι από τον Πύργο Ελέγχου, 

όπου πλέον εργάζεται, θα μας έβαζε στον 

καλύτερο διάδρομο για την απογείωσή μας. 

Η παρουσία του Ιερώνυμου μας έδωσε πο-

λύ μεγάλη χαρά και κατά κάποιο τρόπο 

ήταν ένα καλό σημάδι για την εξέλιξη της 

εκδρομής μας. Μετά από μια περιπετειώδη 

απογείωση (το έχω πάρει απόφαση πλέ-

ον…) και κάποιες ελαφριές (έτσι τις ανέφε-

ρε ο πιλότος…) αναταράξεις πετούσαμε 

πάνω από το Αιγαίο Πέλαγος και κολυ-

μπούσαμε μέσα στα κάτασπρα και πυκνά 

σύννεφα. Πριν προλάβουμε να θαυμάσουμε 

λίγο τα σύννεφα από κάτω μας, προσγειω-

θήκαμε και κατευθυνθήκαμε προς την πα-

ραλαβή των αποσκευών. Η εκδρομή μας 

είχε ξεκινήσει για τα καλά… Με τις απο-

σκευές στα χέρια φτάσαμε στο λεωφορείο, 

όπου μας περίμενε ένας καλοσυνάτος κύρι-

ος, ο οδηγός μας, ο κύριος Βαγγέλης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ημερολόγιο Εκδρομής 

 
 Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 

     Λένε πως «η καλή μέρα από το πρωί 

φαίνεται» και νομίζω ότι εμείς φέτος, μια 

τόσο δεμένη και αγαπημένη ομάδα μαθη-

τών και συνοδών καθηγητών, της πολυήμε-

ρης εκδρομής της Γ΄ Λυκείου, επαληθεύ-

σαμε απόλυτα το ρητό αυτό. Όλα ξεκίνη-

σαν το πρωινό της Πέμπτης 13 Δεκεμβρί-

ου, όπου ξύπνησα γύρω στις 7 και μισή, 

ετοιμάστηκα πήρα τη βαλίτσα μου και το 

μικρό μου σακίδιο (με όλα τα απαραίτητα 

για τη double fast εκδρομή μας) και 

έφτασα στο αεροδρόμιο, όπου με περίμε-

ναν με ένα χαμόγελο (που έφτανε, ή και 

ξεπερνούσε τα αυτιά) σχεδόν όλοι οι μαθη-

τές με τους γονείς τους. Δεν πέρασε πολλή 

ώρα και όλοι ήμασταν εκεί, όλα τα παιδιά, 

η Γιολάντα και εγώ. Κάθε λίγο τα μάτια 

μας, καρφωμένα στον πίνακα ανακοινώσε-

ων, έψαχναν για τον κωδικό της πτήσης 

μας. Μετά από λίγο, βρισκόμασταν με μια 

κάρτα επιβίβασης στα χέρια να περιμένου-

με την εντολή να επιβιβαστούμε στο αερο-

πλάνο. Μια ευχάριστη έκπληξη μας περί-

μενε τότε, που ήταν η εμφάνιση του  

Μια αξέχαστη εμπειρία 
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Καθοδόν συναντήσαμε και την πρώτη 

ξεναγό μας, την κυρία Ιωάννα, η οποία 

ξεκίνησε αμέσως την ξενάγηση της πό-

λης. Όλοι μας καταλάβαμε γρήγορα ότι 

βρισκόμασταν σε μια πολύ όμορφη πό-

λη, με πολλά νοσοκομεία …( αχρείαστα 

να είναι ) και πολλά νεκροταφεία…

(Θεός φυλάξει!!!) Κατευθυνθήκαμε 

στην Άνω Πόλη, όπου γνωρίσαμε με 

σχετικά μεγάλη ταχύτητα τα Κάστρα, 

εξαιτίας του κρύου που έκανε εκείνη την 

ώρα. Στη συνέχεια, κατευθυνθήκαμε 

στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, 

όπου θαυμάσαμε τον πλούσιο ζωγραφι-

κό και μαρμάρινο διάκοσμο με τα περί-

τεχνα κιονόκρανα. Η ξενάγηση της κυρί-

ας Ιωάννας συνεχίστηκε και μέσα στον 

Ναό και εμείς, καθισμένοι στις αναπαυ-

τικές καρέκλες του Ναού, την ακούγαμε 

με μεγάλη προσοχή. Αφού γνωρίσαμε 

και το υπόγειο μέρος του Ναού, αναχω-

ρήσαμε για τη Ροτόντα και την αψίδα 

του Γαλερίου. Στη συνέχεια, ( μια και 

νηστικό αρκούδι δε χορεύει ) κάναμε μια 

στάση, για να τσιμπήσουμε κάτι στα 

γρήγορα. Η συνέχεια του προγράμματος 

προέβλεπε επίσκεψη και ξενάγηση στο 

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 

όπου η συλλογή Κωστάκη μάς εντυπω-

σίασε όλους. Στη συνέχεια πήραμε τον 

δρόμο για το ξενοδοχείο, όπου όλοι μας 

θέλαμε να ξεκουραστούμε, αλλά και 

παράλληλα να προετοιμαστούμε για τη 

βραδινή μας έξοδο. Γύρω στις 9 το βρά-

δυ κατέβηκα στον χώρο της υποδοχής, 

όπου ήταν το ραντεβού μας. Μετά από 

λίγο συγκεντρωθήκαμε όλοι και βγάλα-

με μια αναμνηστική φωτογραφία. Διέ-

κρινα σε όλα τα πρόσωπα ζωγραφισμένη 

τη χαρά και την ικανοποίηση για τις 

πρώτες στιγμές της εκδρομής και αυτό 

μου έδωσε και μένα πολλή ικανοποίηση. 

Κατά τις 9 και μισή φτάσαμε στο 

«Σταφύλι», όπου φάγαμε καλά, διασκε-

δάσαμε, χορέψαμε και τραγουδήσαμε 

ακόμα καλύτερα. Το τέλος της πρώτης 

μέρας ήταν πλέον γεγονός και σημειώ-

θηκε με την επιστροφή μας στο ξενοδο-

χείο. Ύπνος βαθύς μέχρι την επόμενη 

μέρα, η αφύπνιση κατά τις 8. Μας περί-

μεναν ακόμα 4 αξέχαστες μέρες!!! 
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Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 

      Πρωί. Το πρώτο βλέφαρο αρχίζει 

να ανοίγει, το μετανιώνει, ανοίγει το 

άλλο και βλέπει το ρολόι. Μέχρι εκεί η 

αντίδραση όλων μας ήταν η ίδια. Από 

κει και πέρα οι έγκαιρα ξύπνιοι σηκώ-

θηκαν σιγά - σιγά, οι αργοπορημένοι 

τινάχτηκαν από το κρεβάτι τους, ενώ οι 

αιωνίως νυσταγμένοι κοιμήθηκαν λίγο 

ακόμα. Μετά από το πρωινό μας ανα-

χωρήσαμε για έναν πολύ σημαντικό 

σταθμό της εκδρομής μας, που ήταν η 

επίσκεψη και ξενάγηση στον αρχαιολο-

γικό χώρο της Βεργίνας, εκεί που χτυ-

πά δυνατά η καρδιά της Μακεδονίας 

μας. Είχαμε την τύχη να μας ξεναγήσει 

στον χώρο ένας φανταστικός ξεναγός, 

ο κύριος Δημήτρης, ο οποίος μας εν-

θουσίασε με τον όμορφο και ξεχωριστό 

λόγο του, καθώς και με τις πληροφορί-

ες που μας μετέφερε. Είμαι σίγουρος 

ότι μετά από μια τέτοια ξενάγηση δεν 

υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι η 

Μακεδονία είναι Ελληνική. Στη συνέ-

χεια, μετά από λίγη ώρα φτάσαμε στο 

δάσος του Αγίου Νικολάου στην 

όμορφη Νάουσα, όπου ξαποστάσαμε 

δίπλα στο τζάκι πίνοντας ζεστή σοκο-

λάτα και ζεστό καφέ. Η συνέχεια προέ-

βλεπε μεσημεριανό γεύμα σε ένα 

όμορφο και ήσυχο ταβερνάκι, όπου 

μπορούσε κανείς να ανακαλύψει τη 

γ ε ύ σ η  ε κ λ ε κ τ ώ ν  μ ε ζ έ δ ω ν 

(αγριογούρουνο με κάστανα, παντρε-

μένο και διάφορα άλλα). 
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Η εξέλιξη στο πούλμαν, ομολογώ, ήταν α-

πρόβλεπτη, απρογραμμάτιστη (όπως 

άλλωστε οι περισσότερες όμορφες στιγμές 

στη ζωή ) και πολύ ιδιαίτερη. Με προσωπι-

κές μουσικές παραγγελίες, η ομάδα μουσικής 

ανέβασε το κέφι και τον χορό (μέσα στο 

πούλμαν!!! ) στο κατακόρυφο. Τραγουδού-

σαμε όλοι μαζί, γελούσαμε, χορεύαμε  και 

ζούσαμε πραγματικά αξέχαστες στιγμές. 

Αυτές οι απλές και ξέγνοιαστες στιγμές, που 

ήμασταν όλοι τόσο κοντά (στο κέφι και στη 

διάθεση), είναι που μου αρέσουν σε μια σχο-

λική εκδρομή και τις επιζητώ πάντα. Είναι 

γνωστό άλλωστε ότι η ομορφιά της ζωής 

κρύβεται στην απλότητα. 

Ενδεχομένως, αυτό το κέφι κατά την επι-

στροφή μας στο ξενοδοχείο να ήταν και μια 

ψυχολογική προετοιμασία, για το μεγάλο 

γεγονός που θα ακολουθούσε το βράδυ και 

που δεν ήταν άλλο παρά η μουσική παράστα-

ση του Σάκη Ρουβά με τον Στέλιο Ρόκκο. 

Για πότε φτάσαμε στο ξενοδοχείο ούτε που 

το κατάλαβα, αφού μέσα στο πούλμαν το ένα 

τραγούδι διαδεχόταν το άλλο. Η παραμονή 

μας στο ξενοδοχείο ήταν πολύωρη, αφού 

έπρεπε να προετοιμαστούμε εμφανισιακά και 

ψυχολογικά (λίγο ακόμη) για τη βραδινή 

μεγάλη μας έξοδο. Κατά τις 11 το βράδυ 

ξεκινήσαμε την πορεία μας προς το κέντρο 

«Φιξ». Οι γνωστοί και πολύ αγαπητοί στη 

νεολαία καλλιτέχνες Σάκης Ρουβάς και Στέ-

λιος Ρόκκος μας χάρισαν αξέχαστες στιγμές 

με τη φωνή και τη μουσική τους, ενώ τα λου-

λούδια έπεφταν βροχή στην πίστα. Ξαφνικά 

όμως το κλίμα άλλαξε. Τα πρώτα παιδιά, η  

Γιολάντα και εγώ, αρχίσαμε να χορεύουμε 

και το γλέντι άναψε. Με μεγάλη επιδεξιότη-

τα χορέψαμε κάθε χορό, ενώ ακούγαμε τη 

φωνή του Ρουβά και του Ρόκκου, καθώς και 

άλλων τραγουδιστών. Μετά από πολλές 

στροφές, χαρά και διασκέδαση ήρθε η ώρα 

να επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο. Εκεί πέσα-

με όλοι ξεροί στα κρεβάτια μας και κοιμηθή-

καμε με τη μουσική της βραδιάς να αντηχεί 

στα αυτιά μας. Όσον αφορά το τι ώρα ήταν, 

δεν είναι κανείς σε θέση να σας πει, όλοι 

ήμασταν τόσο εκστασιασμένοι από την 

έξοδο, που δεν είχαμε καιρό για να κοιτάμε 

τα ρολόγια μας. Το ευχάριστο πάντως ήταν 

πως η πρωινή αφύπνιση αναβαλλόταν για 

αρκετή ώρα αργότερα, ώστε να υπάρχει ο  
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απαραίτητος χρόνος της σωματικής ανάτα-

σης. Ρυθμίσαμε τα ξυπνητήρια μας και κοι-

μηθήκαμε γρήγορα. Ύπνος βαθύς μέχρι την 

επόμενη μέρα, η αφύπνιση κατά τις 11, μας 

περίμεναν ακόμα 3 αξέχαστες μέρες!!!! 

Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 

      Πρωί. Το πρώτο βλέφαρο αρχίζει να 

ανοίγει, το μετανιώνει, ανοίγει το άλλο και το 

μετανιώνει και αυτό. Φαντάζομαι ότι κάτι 

τέτοιο πρέπει να συνέβη, μιας και στο πρωινό 

βρέθηκα ολομόναχος να απολαμβάνω τον 

καφέ μου, με λίγο γιαούρτι με μέλι και γλυκό 

κουταλιού βύσσινο. Στις εκδρομές μού αρέ-

σει πολύ το πρωινό και δεν το χάνω με τίπο-

τα, όσο αργά και να κοιμηθώ το προηγούμε-

νο βράδυ. Γύρω στις 11 παρά τέταρτο κατέ-

βηκε ο πρώτος μαθητής, που ήταν ο Μανώ-

λης Κανέτος και σιγά – σιγά άρχισαν να κα-

ταφτάνουν ο ένας μετά τον άλλο, η Γιολάντα 

και όλα τα παιδιά. Το πρόγραμμά μας για 

σήμερα ήταν «χαλαρό» και εντός πόλεως. 

Ξεκινήσαμε με τα πόδια παραλιακά τη βόλτα 

μας στη Θεσσαλονίκη και κάποια στιγμή 

βρεθήκαμε με τις ομπρέλες μας ανοιχτές. 

Έριχνε ένα ψιλόβροχο το οποίο όσο περνού-

σε η ώρα δυνάμωνε και με προβλημάτιζε, όχι 

τόσο για μένα και τη Γιολάντα, όσο για τα 

παιδιά (μην έχουμε κάποιο κρυωματάκι…). 

Φτάσαμε στον Λευκό Πύργο, που είναι το 

στολίδι και το σημείο αναφοράς της πόλης. 

Εκεί βγάλαμε αναμνηστική φωτογραφία όλοι 

μαζί με τις ομπρέλες ανοιχτές και τη βροχή 

να πέφτει τώρα πια για τα καλά. Προχωρώ-

ντας λίγο πιο πέρα φτάσαμε στο Αρχαιολογι-

κό Μουσείο της Θεσσαλονίκης, όπου περιη-

γηθήκαμε για μισή ώρα περίπου, βλέποντας 

τα αξιόλογα εκθέματα. Στη συνέχεια δόθηκε 

ελεύθερος  χρόνος για το μεσημεριανό μας 

γεύμα, καθώς και για τυχόν αγορές που θέλα-

με να κάνουμε. Πολύ γρήγορα βρέθηκα στο 

κρεβάτι μου και ακόμα πιο γρήγορα με είχε 

βρει ο ύπνος. Το βράδυ γύρω στις 9 πήγαμε 

στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, 

για να παρακολουθήσουμε τη θεατρική πα-

ράσταση «Υπέρ Ελλάδος». Όλοι μας μείναμε 

ικανοποιημένοι από τις ερμηνείες και την 

υπόθεση του έργου. Επιστρέφοντας στο κέ-

ντρο της πόλης, κατευθυνθήκαμε στην πλα-

τεία Αριστοτέλους, σε ένα εστιατόριο, για να 

δειπνήσουμε και να συζητήσουμε για τη θεα-

τρική παράσταση.  
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  Μετά από ομόφωνη γνώμη όλης της ομάδας 

αποφασίστηκε για απόψε να κοιμηθούμε 

νωρίς, για να έχουμε δυνάμεις την επόμενη 

μέρα. Το τέλος της τρίτης μέρας ήταν γεγο-

νός και σημειώθηκε πολύ ήρεμα με την επι-

στροφή μας στο ξενοδοχείο. Ύπνος βαθύς 

και πολύωρος μέχρι την επόμενη μέρα, η 

αφύπνιση κατά τις 8 και μισή, μας περίμεναν 

ακόμα 2 αξέχαστες μέρες!!! 

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018 

      Πρωί. Το πρώτο βλέφαρο αρχίζει να α-

νοίγει, ανοίγει και το άλλο και μάλιστα πολύ 

γρήγορα, διότι αφενός είμαστε ξεκούραστοι 

και αφετέρου η σημερινή ημέρα είναι πολύ 

ξεχωριστή και διαφορετική από τις άλλες. 

Πράγματι, στο πρωινό όλοι μας καταφτάσα-

με έγκαιρα και διέκρινα στα μάτια όλων μας 

μια ανυπομονησία για την επίσκεψή μας 

στους καταρράχτες της Έδεσσας και στα 

Λουτρά Πόζαρ. Μετά από μια ώρα περίπου 

είχαμε φτάσει στους περίφημους καταρρά-

χτες της Έδεσσας, που σε εντυπωσιάζουν 

τόσο με την εικόνα τους όσο και με τη βουή 

τους. Μέσα μου δημιουργήθηκαν ανάμεικτα 

συναισθήματα θαυμασμού (βλέποντας την 

ομορφιά του τοπίου) και φόβου (βλέποντας 

τη δύναμη και την ορμή του νερού) συγχρό-

νως. Στη συνέχεια πήραμε τον δρόμο για τα 

λουτρά. Εφοδιασμένοι όλοι με τα απαραίτη-

τα αξεσουάρ (μαγιό, πετσέτες, μπουρνούζια, 

σαγιονάρες, σκουφάκια), πιστεύω ήμασταν 

έτοιμοι για μια βουτιά στο νερό, με εξωτερι-

κή θερμοκρασία ιδιαίτερα χαμηλή. Στα λου-

τρά φτάσαμε γύρω στις 11 και κάτι, αναζη-

τήσαμε εσωτερική πισίνα και για καλή μας 

τύχη δε βρήκαμε. Ανηφορίζοντας, συναντού-

με μια πολύ γραφική πισινούλα στην οποία 

πέφτουν τα ζεστά νερά ενός μικρού καταρ-

ράχτη και δίπλα ακριβώς τα νερά ενός μεγα-

λύτερου. Τοπίο ονειρεμένο, βγαλμένο μέσα 

από παραμύθι, να βλέπουμε τους δύο καταρ-

ράχτες να ρίχνουν τα νερά τους σε ένα ποτα-

μάκι, να ακούμε τη βουή του νερού, από τα 

νερά να αναβλύζουν ατμοί λόγω της διαφο-

ράς θερμοκρασίας με το περιβάλλον και α-

κριβώς από πάνω μας να κρέμονται τα κλα-

διά από πολλά γέρικα πλατάνια. Ένα πανέ-

μορφο σκηνικό φυσικής αρμονίας και ομορ-

φιάς, που σε γαληνεύει και ταυτόχρονα σε 

γοητεύει με την εικόνα και τον ήχο που σου 

χαρίζει.  
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Τη στιγμή αυτή δε σκέφτεται κανείς και 

πολλά πράγματα, με γρήγορες κινήσεις 

όλοι μας αλλάξαμε στα αποδυτήρια και 

βρεθήκαμε στην απόλυτη χλιδή!!! Κολυ-

μπούσαμε σε ιαματικά νερά με θερμοκρα-

σία μέχρι και 37 βαθμούς Κελσίου και 

ταυτόχρονα βλέπαμε γύρω μας μικρούς 

και μεγάλους να ανηφορίζουν ντυμένοι 

σαν αστακοί (μπότες, μάλλινες μπλούζες,  

χοντρά μπουφάν, κασκόλ, σκουφιά). Θα 

ήταν πολύ ωραίο να χιόνιζε, σκέφτηκα 

κάποια στιγμή. Η αίσθηση της ψυχικής 

ευφορίας και απόλυτης ευχαρίστησης 

ήταν φανερή σε όλους μας. Κανείς μας 

δεν ήθελε να βγει από το νερό, όχι μόνο 

διότι θα έχανε την απόλαυση που ζούσα-

με, αλλά και γιατί πλέον αρχίσαμε να σκε-

φτόμαστε πιο σοβαρά την ηρωική μας 

έξοδο από το νερό, σε θερμοκρασία γύρω 

στους 5 - 6 βαθμούς Κελσίου. Σιγά - σιγά 

με ελαφριά πηδηματάκια, ένας – ένας 

αρχίσαμε να βγαίνουμε από τη φυσική 

αυτή πισίνα. Βγήκα τελευταίος και με 

πολύ βιαστικές κινήσεις βρέθηκα μέσα σε 

ένα αποδυτήριο. Για πότε ντύθηκα ούτε 

που το κατάλαβα, μόνο στον στρατό ντυ-

νόμουν τόσο γρήγορα. Δένοντας τα κορ-

δόνια μου σε ένα διπλανό παγκάκι, απο-

λάμβανα για τελευταία φορά τον ήχο του 

νερού που κυλούσε ήρεμα μέσα στο ποτά-

μι. Κατηφορίζοντας προς το λεωφορείο,  

ένιωσα ένα υπέροχο αίσθημα σωματικής 

και ψυχικής ευφορίας, που το αισθάνομαι 

πάντα μετά που θα δώσω αίμα. Φτάνο-

ντας στο λεωφορείο, διαπίστωσα ότι όλοι 

μας νιώθαμε πολύ ευχαριστημένοι από 

την αλλιώτικη αυτή εμπειρία που ζήσαμε. 

Βέβαια, δεν ξέραμε ποια θα ήταν η επόμε-

νη!!Σε πέντε λεπτά περίπου βρεθήκαμε σε 

ένα κοντινό χωριουδάκι -Όρμα- και σε 

μια εκπληκτική ταβέρνα, στην οποία για 

καλή μας τύχη μας περίμενε το τελευταίο 

της αδειανό τραπέζι. Φάγαμε εκπληκτικά 

τοπικά πιάτα και ήπιαμε και ένα ποτήρι 

κόκκινο κρασί. Στη συνέχεια, στο λεωφο-

ρείο η μουσική ομάδα ανέλαβε πάλι δρά-

ση, τραγούδι, κέφι στο κατακόρυφο αλλά 

και λίγος ύπνος που πρέπει να με πήρε 

χωρίς να το καταλάβω (το κόκκινο κρα-

σάκι μάλλον …). 
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Φτάνοντας στο ξενοδοχείο το απόγευμα, έπρεπε να ξεκουραστούμε και να προετοιμα-

στούμε για την τελευταία μας βραδινή έξοδο. Ήθελα πάρα πολύ να πηγαίναμε σε κάποιο 

ταβερνάκι - ρεμπετάδικο από εκείνα για τα οποία η Θεσσαλονίκη φημίζεται. Η άποψη 

όμως του συνόλου της ομάδας ήταν διαφορετική, και έτσι συμβιβάστηκα και εγώ να 

πάμε σε κάποιο κλαμπ, το οποίο μας προτείνανε. Περάσαμε αρκετά καλά και στην τε-

λευταία μας έξοδο και επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο άρχισα να σκέφτομαι ότι η εκδρο-

μή μας πλησιάζει στο τέλος της. Ύπνος βαθύς μέχρι την επόμενη μέρα, η αφύπνιση κατά 

τις 9 και μισή, μας περίμενε ακόμα 1 αξέχαστη μέρα!!!       

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 

Πρωί. Σηκωθήκαμε όλοι στην ώρα μας και αφού πήραμε το πρωινό μας, γύρω στις 11, 

αναχωρήσαμε από το ξενοδοχείο και κατευθυνθήκαμε στον Λευκό Πύργο. Ανεβήκαμε 

στα πέντε επίπεδα του Πύργου, σε καθένα από τα οποία υπήρχε και μια θεματική ενότη-

τα που αφορούσε την πόλη. Στη συνέχεια πήραμε τον δρόμο για το αεροδρόμιο, κάνο-

ντας μια στάση στο εμπορικό κέντρο «Meditteranean cosmos». Εκεί ξεκουραστήκαμε, 

χαλαρώσαμε, φάγαμε και καταλάβαμε πια για τα καλά ότι η όμορφη εκδρομή μας 

έφτασε στο τέλος της. Λίγο αργότερα βρεθήκαμε μέσα στο αεροπλάνο, και μετά από τις 

συνήθεις πλέον ελαφριές αναταράξεις προσγειωθήκαμε στο Ηράκλειο. Ολοκληρώνοντας 

αυτές τις σκέψεις μου, για τη φετινή πολυήμερη εκδρομή της Γ' Λυκείου, μπορώ να πω 

με σιγουριά ότι ήταν η καλύτερη σχολική εκδρομή που έχω πάει, συνοδεύοντας μαθητές 

του σχολείου μας, μέχρι την επόμενη. Ήμασταν μια ομάδα μικρή μεν αλλά πολύ δεμένη 

και αγαπημένη και με ευχάριστη πάντα διάθεση. Ζήσαμε χαρούμενες στιγμές, που όλοι 

θα θυμόμαστε με αγάπη στο μέλλον. Κάποιες στιγμές είχα μπερδευτεί, δεν ήξερα αν 

ήμουν συνοδός της εκδρομής ή κάποιος από τους μαθητές της τάξης. Μας δόθηκε η δυ-

νατότητα να γνωρίσουμε καλύτερα ο ένας τον άλλο και να δεθούμε μεταξύ μας. Με τον 

τρόπο αυτό ο καθένας από μας κάτι καλό κέρδισε από τον άλλο και ενδεχομένως κάτι 

άσχημο αφαίρεσε από τον εαυτό του. Τέλος, στην εκδρομή αυτή επαλήθευσα για μια 

ακόμη φορά τα σοφά λόγια του Νίκου Καζαντζάκη. «Η ευτυχία είναι πράγμα απλό και λιτο-

δίαιτο, ένα ποτήρι κρασί, ένα κάστανο, ένα φτωχικό μαγκαλάκι, η βουή της θάλασσας. Τίποτε άλλο. 

Χρειάζεται μονάχα, για να νιώσεις πως όλα τούτα είναι ευτυχία, μια καρδιά απλή και λιτοδίαιτη». 

Γιώργος Κ. Φεργαδάκης 
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Τριήμερη εκδρομή  

Γ’ γυμνασίου-Α’ Λυκείου-Β’ Λυκείου 

Α
π

ρ
ίλιο

ς 
20

18
 

Καλάβρυτα-Πάτρα-Ολυμπία- 

Αράχοβα, Γαλαξίδι,  

Δελφοί 
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Ολυμπία 
«Ιερό τοπίο. Ευγένεια, ήσυχη περισυλλογή, 

γελαστή κοιλάδα ανάμεσα σε χαμηλά γαληνε-

μένα βουνά, προφυλαγμένη από τον άγριο 

βοριά, από τον ζεστό νοτιά, ανοιχτή μονάχα 

δυτικά, κατά τη θάλασσα, απ’ όπου χύνεται, 

ανεβαίνοντας το ρέμα του Αλφειού, ο μουσκε-

μένος πελαγίσιος αέρας. Δεν υπάρχει υποβλη-

τικότερο τοπίο στην Ελλάδα που να παρακινεί 

τόσο γλυκά κι επίμονα στην ειρήνη και στη  

συμφιλίωση.» 

 

«Ταξιδεύοντας. Το τοπίο της Ολυμπίας»  

Καζαντζάκης 
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Α
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ίλιο

ς 
20

17 

Τριήμερη εκδρομή  

Γ' Γυμνασίου-Α' Λυκείου-Β' Λυκείου 

 Ακρόπολη - Μοναστηράκι - Πλατεία Συντάγματος, “Μamma Mia”-  

Πλανητάριο - Πολιτιστικό Ίδρυμα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ», Μικρολίμανο,  

«Στου Κορρέ», στη συνοικία Ψυρρή, Μουσείο Φυσικής  

Ιστορίας, «ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΙΑ», Αττικό Πάρκο. επίδειξη δελφινιών. 

«Εκείνο το βράδυ ήταν ίσως το πιο διασκεδαστικό. Οι χοροί, τα γέλια και ο  

ενθουσιασμός μας δεν περιγράφονται! Κάθε περαιτέρω σχόλιο περιττεύει...» 
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Φυσιολατρική εκδρομή  
Φαράγγι της Ίμβρου  

Σφακιά 

Ο
κ

τώ
β

ρ
ιο

ς 
20

13 
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Διακρίσεις μαθητών  

σε διαγωνισμούς 
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Μαθητές του Εκπαιδευτηρίου  
“TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ” 

διακρίνονται σε διαγωνισμούς 
 

Μ
ά

ιο
ς 

20
19

 

 Σύλλογος Φυσικών Κρήτης  
 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου 2019 ο 3ος Παγκρήτι-
ος «Διαγωνισμός Κατασκευών Φυσικής» που είχε προκηρύξει ο Σύλ-

λογος Φυσικών Κρήτης για το σχολικό έτος 2018-2019. Οι μαθητές 
εντυπωσίασαν όσους παραβρέθηκαν στο 3ο Λύκειο Ηρακλείου, με 
τις κατασκευές τους και την κατανόηση των νόμων της Φυσικής που 
αξιοποίησαν.  
Παράλληλα με τον 3ο Διαγωνισμό πραγματοποιήθηκε η βράβευση 
του περασμένου διαγωνισμού και έγιναν παρουσιάσεις από μαθητές 
που πήραν το πρώτο βραβείο. Η εκδήλωση έκλεισε με μια εξαιρετική 
ομιλία του ομότιμου καθηγητή του Τμήματος Φυσικής Νίκου Κυλά-
φη με θέμα τις Μαύρες Τρύπες. Όλες οι συμμετοχές ήταν αξιόλογες 
και όλες αξίζουν τα συγχαρητήριά μας τόσο στους μαθητές όσο και 
στους καθηγητές τους. Η επιτροπή κρίσης, αφού εξέτασε τους διαγω-
νιζόμενους και με κριτήρια τη σχέση της κατασκευής με τη Φυσική, 
την πολυπλοκότητά της, την αξιοποίηση εννοιών της Φυσικής και 
την παρουσίαση από τους μαθητές, αποφάσισε να λάβουν βραβεία 
με σειρά κατάταξης οι ακόλουθες κατασκευές. 
 Για το Ενιαίο Λύκειο διαγωνίστηκαν τρεις κατασκευές και κατα-
τάχτηκαν ως εξής:  
1. «Ασύρματος Αναμεταδότης ήχου υψηλής ευκρίνειας με τη 

χρήση Laser» του μαθητή Καπαρουνάκη Αντώνη, του Γενικού Λυ-

κείου «Παγκρήτιον», με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Ανδρουλιδάκη 

Μανώλη  

2. «Τα πάντα Ρει: Ροοστατική παύση με ανατρεπτικές ενεργει-

ακές μεταβολές» των μαθητών Εύας– Ραφαέλας Βλαχάκη και Γιώρ-

γου Λουλάκη της Α,Β τάξης Λυκείου του Γενικού Λυκείου Βιάννου, 
με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Παπαδάκη Γιώργο  
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Ειδικό βραβείο συλλογικής προσπάθειας και σύνδεσης κατα-
σκευής με την τοπική κοινωνία θα λάβει η κατασκευή:  

3. «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ: "Δυνάμει " τεχνολογικού εξοπλισμού:  
Προωθητικές δυνάμεις αυτοποιημένης καλλιέργειας» των μαθη-
τών Βεληβασάκη Γεωργίου, Καπελλάκη Παύλου, Κικάκη Μιχάλη, Κοκοτά-
κη Αναστασίας και Στυλιανάκη Ιωάννη του Γενικού Λυκείου Βιάννου, με 
επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Παπαδάκη Γιώργο.  

Για τον Σύλλογο Φυσικών Κρήτης  
Το Διοικητικό Συμβούλιο  
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Διαγωνισμός Εφηβικής  

Επιχειρηματικότητας 

Κατά το σχολικό έτος 2017-2018 το σχολείο μας συμμετείχε στον πανελ-

λήνιο διαγωνισμό επιχειρηματικότητας εφήβων  

«Young Business Τalents». 

Πρόκειται για έναν διαγωνισμό που διοργανώνει η εταιρεία NIVEA ο 

οποίος διενεργείται σε 5 χώρες. 

Οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να πάρουν επιχειρηματικές αποφάσεις που 

αφορούσαν την τιμολόγηση και την προώθηση του προϊόντος, 

(διαφήμιση, ποσοστό ραφιού), τον καθορισμό του αριθμού πωλητών και 

των υπεύθυνων ανά τομέα καθώς και τις αμοιβές τους. 

Πανελλαδικά συμμετείχαν 760 ομάδες, ενώ προκρίθηκαν στον τελικό 75 

ομάδες (αυτές με τις καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις) 

Από το σχολείο μας προκρίθηκε η ομάδα των Καπαρουνάκη Αντώνη, 

Μελισσά Αντώνη και Σμυρνάκη Μανόλη, οι οποίοι τελικά κατέλαβαν την 

21η θέση 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στο Αμερικανικό Κολέγιο στην Αθήνα. 



66 

 Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-17, η σχολική 

καθημερινότητα των μαθητών του σχολείου εμπλουτίστηκε 
με πολλές δράσεις και συμμετοχές σε παγκρήτιους και πα-
νελλήνιους διαγωνισμούς.  
Πιο συγκεκριμένα, με την καθοδήγηση και προτροπή του 
καθηγητή τους Γιώργου Φεργαδάκη πήραν μέρος στον δια-

γωνισμό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Θαλής  και 

διακρίθηκαν οι μαθητές: Νίκος Σμυρνάκης από τη Β΄ Γυ-
μνασίου, Μανόλης Σμυρνάκης από την Α΄ Λυκείου και Αν-
δρέας Στρατάκης από τη Β΄Λυκείου.  

Ο
κ

τώ
β

ρ
ιο

ς- 
Μ

ά
ιο

ς 
20

116
-20

17 

Διαγωνισμοί Ελληνικής 

 Μαθηματικής Εταιρείας 



67 

Το Σάββατο 6 Μαΐου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ο 1ος 

παγκρήτιος διαγωνισμός κατασκευών Φυσικής, που διοργανώθηκε 

από τον Σύλλογο Φυσικών Κρήτης σε συνεργασία με το Τμήμα 

Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαί-

δευσης,  και τα ΕΚΦΕ της Κρήτης και απευθυνόταν σε μαθητές/τριες των 

Γυμνασίων, Λυκείων και ΕΠΑΛ. Ο διαγωνισμός, που φιλοξενήθηκε 

στους χώρους του 6ου και 44ου Δημοτικού Σχολείου στο κέντρο της πό-

λης, ήταν ανοικτός για το κοινό. Έτσι, μαζί με την επιστημονική επιτροπή 

κρίσης, που αποτελούνταν από τους κ. Γαργανουράκη Βασίλη, υπεύθυνο 

2ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου, κ. Μπαχαρίδη Χαράλαμπο, υπεύθυνο εργαστηρί-

ων Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Κρήτης και Δρ. Μιχάλη Καραδη-

μητρίου, μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου Φυσικών Κρήτης, οι επισκέπτες είχαν 

την ευκαιρία να περιεργαστούν τις κατασκευές και να πληροφορηθούν 

από τους ίδιους τους μαθητές-κατασκευαστές για τον τρόπο κατασκευής 

και λειτουργίας, τις εφαρμογές και τη χρησιμότητα των συσκευών τους 

και 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. 

 Το Εκπαιδευτήριο «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» συμμετείχε με 4 συνολικά κατα-

σκευές, 2 από το Γυμνάσιο και 2 από το Λύκειο.  

Για το Γυμνάσιο οι συμμετοχές ήταν: 

  α) Γεννήτρια- δίσκος Faraday, από τις μαθήτριες Νεφέλη Βελόγλου και 

Ειρήνη Χόνδρου της Γ΄ τάξης    

 β) Συσκευή επίδειξης της Δύναμης Laplace, από τις μαθήτριες Τζωρτζίνα 

Δρακουλάκη και Ζένια Λαμπρογιαννάκη της Γ΄ τάξης   

 Για το Λύκειο οι συμμετοχές ήταν: 

 α) Υδροηλεκτρική γεννήτρια, από τον μαθητή Αντώνη Καπαρουνάκη της 

Α΄ τάξης  

β) Μετρητής αντίδρασης, από τις μαθήτριες Γαρυφαλιά Καραπιδάκη, Χρι-

στίνα  Κληρονόμου και Μαριλίζα Κούρου της Α΄ τάξης   

 Οι μαθητές και οι μαθήτριες, με επιβλέποντα τον καθηγητή Φυσικής του 

Εκπαιδευτηρίου κ. Μανόλη Ανδρουλιδάκη, ολοκλήρωσαν τις κατασκευές 

τους και συνέταξαν εκθέσεις για τον τρόπο κατασκευής και λειτουργίας 

των διατάξεών τους, τις οποίες υπέβαλαν στην κριτική επιτροπή. 

 

Μ
ά

ιο
ς 

20
16

 

Διακρίσεις μαθητών του σχολείου στον  

διαγωνισμό κατασκευών Φυσικής 
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   Μετά τη λήξη των παρουσιάσεων η επιστημονική επιτροπή συνεδρί-

ασε, και με κριτήρια: (α) την πρωτοτυπία των κατασκευών, (β) τη δυ-

σκολία κατασκευής, (γ) την αξιοποίηση εννοιών της Φυσικής, (δ) την 

πληρότητα της γραπτής και προφορικής παρουσίασης προς την επι-

τροπή, βράβευσε τις 3 καλύτερες κατασκευές κάθε κατηγορίας.  

 Οι κατασκευές των μαθητών του Εκπαιδευτηρίου «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙ-

ΟΝ» πέτυχαν τις εξής διακρίσεις: 

 α) Για τα Γυμνάσια: 1ο βραβείο στις μαθήτριες Νεφέλη Βελόγλου και 

Ειρήνη Χόνδρου της Γ΄ τάξης για την κατασκευή «Γεννήτρια - δίσκος 

Faraday»  

β) Για τα Λύκει-

α: 1ο βραβείο 

στον μαθητή 

Αντώνη Καπα-

ρουνάκη της Α΄ 

τάξης για την 

κατασκευή 

«Υδροηλεκτρική 

γεννήτρια» 

 Πέραν των 

διακρίσεων η 

επιτροπή τίμησε 

με έπαινο συμ-

μετοχής όλους τους διαγωνιζόμενους. 

Έπαινος όμως αξίζει και στους διοργανωτές, το Δ.Σ. και τα μέλη του 

Συλλόγου Φυσικών Κρήτης που εργάστηκαν για την πραγματοποίηση 

του διαγωνισμού αυτού, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να πα-

ρουσιάσουν το έργο τους και την αίσθηση σε μας ότι οι νέοι μας έχουν 

όραμα, ελπίδα και την ικανότητα να υλοποιούν ιδέες, αρκεί να τους 

δοθεί η ευκαιρία να προσπαθήσουν. 
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Υπάρχει ρομαντισμός 
στην Τρίτη Λυκείου; Αν όχι, 

γιατί σας ψάχνω απόψε έτσι ασυνήθι-

στα; Πιασμένη σε παλιές φωτογραφίες, 

γιατί μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις, 

και σε κάτι αδέξιες αγκαλιές, κάπως 

αστείες, γιατί μια αγκαλιά είναι χίλιες 

εικόνες. Στις διαδικτυακές συνομιλίες 

μας κι ακόμη περισσότερο στην τάξη 

τώρα τελευταία, διαφαίνεται το μονα-

δικό μου ταλέντο να σας φτάνω όλους 

στα όρια της παράνοιας (καλά, ίσως 

λίγο περισσότερο εσένα, Φαίη) και με 

σοβαρό ύφος να σας λέω «μην κάνετε 

έτσι, θα πάθετε τίποτα, chill...» (Το 

γεγονός ότι καμία καρέκλα, ακόμη, 

δεν έχει εκσφενδονιστεί είναι θαύμα!) 

Το καλό είναι πως η αξεπέραστη μνή-

μη μου μου επιτρέπει ν' αναφερθώ σε 

ατελείωτες μικρές καθημερινές στιγ-

μές μας, γεμίζοντας ένα ολόκληρο λεύ-

κωμα μόνη μου. Όμως, επειδή νιώθω 

πως δεν αντέχετε άλλο να με ακούτε 

και πόσο μάλλον να με διαβάζετε, θ' 

αφήσω το ένδοξο παρελθόν και το πολ-

λά υποσχόμενο μέλλον, γιατί το χθες 

μάς ξέχασε και το αύριο δεν μας ξέ-

ρει… Εύθραυστοι, εφήμεροι, 
ταλαντούχοι, απρόβλεπτοι, 
επαναστατικοί, φιλόδοξοι, 
πεισματάρηδες, επιρρεπείς, 
διαχυτικοί και συγκρατημέ-
νοι, ευγενικοί και προσβλη-
τικοί, αναλυτικοί ή ανεπαρ-
κείς, θλιμμένοι ή ερωτευμέ-
νοι, περιορισμένοι ή ελεύθε-
ροι, με διαφορετικά χρώμα-
τα ο καθένας συνθέτουμε έναν  

ολόκληρο κόσμο απροσδιόριστης 

διάρκειας, θα 'λεγε κανείς. Άλλοτε 

με το δάκρυ στα βλέφαρα και τον 

λυγμό στην άκρη της γλώσσας μας 

κι άλλες φορές με το γέλιο να μας 

γαργαλά τον λαιμό, τις πεταλούδες 

στο στομάχι, τη φαντασία να σπάει 

το παράθυρο και να ξεχύνεται στη 

θάλασσα π' απλώνεται μες στα πα-

ράθυρα μας, με τόλμη που χωρά 

τον ουρανό στις τσέπες μας.  
  Μια τυπική σχολική μέρα σήμε-

ρα, Δευτέρα. Δύσκολη μέρα, μέρα 

που δύσκολα σ' αφήνει το κρεβάτι. 

Κάναμε προσευχή, ο κ. Περάκης 

είπε το χαρακτηριστικό "Καλό μά-

θημα " κι εμείς αποσυρθήκαμε στις 

τάξεις. Όλα συνηθισμένα. Πρώτη 

ώρα γυμναστική, έπειτα κατεύθυν-

ση, ώσπου στη γενική (ΑΟΔΕ για 

την ακρίβεια ) έχουμε ώρα για διά-

βασμα. Συγχρονιστήκατε; Κατα-

πληκτικά, νομίζω πως ήδη με βλέ-

πετε. Είμαι στο δεύτερο θρανίο, 

στη μεσαία σειρά, πίσω απ' τον Μα-

νόλη. Κάθομαι στο πλάι, κοιτώντας 

το παράθυρο μ' ένα βιβλίο Βιολογί-

ας στο χέρι, και κυριαρχεί ησυχία.  

Θέλω να σπάσω τη σιωπή και να 

φωνάξω πως μ' αρέσουν οι Δευτέρες 

μου μαζί σας και πως μου είναι 

δύσκολο να τις αποχωριστώ. Πώς 

μοιάζουν με την ηλικία μας οι Δευ-

τέρες; Μου θυμίζουν το "Πρώτο 

σκαλί" του Καβάφη ή το "κάθε αρ-

χή και δύσκολη", που λέει ο λαός. 

Σε λίγο κτυπάει κι αναρωτιέμαι αν 

η καρδιά μου ακούγεται δυνατότε-

ρα. Αν ενοχλεί τη Φαίη, αν διακό-

πτει τον οίστρο του Ανδρέα, αν 

έχει αλλιώτικο παλμό από τα τρα-

γούδια της Μαριλένας,  

 

"Αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που χάνεις ..." 
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αν σκορπίζει τους αλγόριθμους του Α-

ντώνη, αν κομματιάζει την αρχαιοελλη-

νική γραμματεία της Χριστίνας, αν η 

σύστασή της αναλύεται στον βιοχημικό 

σωλήνα της Ρούκου, αν φοβάται περισσό-

τερο από τις σκέψεις του Μανόλη, αν 

τρέχει γρηγορότερα απ' τ' αμάξια του 

Κανέτου, αν καταπίνει το ηχόχρωμα του 

Μελισσά, αν εν τέλει είναι ικανή να σας 

μιλά γι' Αγάπη, όταν εγώ θα λείπω. 

Όταν αυτό το σχολείο συνεχίσει τις Δευ-

τέρες του χωρίς εμάς, χωρίς τα γράμματα 

και τις φωνές μας, όταν άλλα παιδιά δι-

δάσκουν οι καθηγητές μας, αν τύχει και 

ξεδιπλωθούν τα παιδικά θρανία μέσα 

σας, σταματήστε αμέσως ό,τι κάνετε και 

κοιτάξτε προσεκτικά. Κάπου βαθιά, 

έπεσε λίγο παραπάνω...αστερόσκονη! 
Συγχωρέστε μου το ποιητικό μελό, αλλά 

δεν βρίσκω πιο κατάλληλη ικεσία απ' το : 

   Συνεχίστε... Ευτυχισμένοι!  

                   

       Γαρυφαλιά Καραπιδάκη 

 

 

 

Ο κυριότερος στόχος μου γι’ αυτήν τη 

χρονιά, ως μαθήτρια της Γ' Λυκείου, εί-

ναι να περάσω στην σχολή που επιθυμώ  

και που θα δηλώσω ως πρώτη επιλογή. 

Όμως, επειδή Πανελλήνιες και φαγητό 

πάνε μαζί, για εμένα τουλάχιστον, επό-

μενός μου στόχος είναι να χάσω τα κιλά 

που θα έχω πάρει μέχρι τότε. Και αν υ-

ποθέσουμε ότι ο πρώτος μου στόχος θα 

επιτευχθεί, τότε ακλουθεί ακόμη ένας: 

να προσαρμοστώ χωρίς ιδιαίτερη δυσκο-

λία στη νέα μου πόλη. Εεε και αν βρεθεί 

και κανένας ψηλός μπασκετμπολίστας 

στην πορεία, όπως λέει και η Εύη του 

GNTM, εγώ εύχομαι να είμαι ευπρόσδε-

κτη… 

Μαριλένα Μυκωνιάτη 
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Τελευταία χρονιά στο «Παγκρήτιο» ως 
μαθήτρια. Τα συναισθήματά μου ανά-
μεικτα… Οι αναμνήσεις, οι χαρές, οι 
λύπες που έχω ζήσει σε αυτό το σχολείο 
με κάνουν να αναπολώ στιγμιότυπα  
από τα σχολικά μου χρόνια. Παρόλα 
αυτά η αίγλη της ενήλικης ζωής, της φοι-
τητικής καλοπέρασης, της ατομικής ανε-
ξαρτησίας με κάνουν να αδημονώ για τη 
μέρα της αποφοίτησής μου από τη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση. Όμως ταυτόχρο-
να τρομάζω…  Ο δρόμος που παρουσιά-
ζεται μπροστά μου είναι άγνωστος. Η 
νοσταλγία των παιδικών, ξέγνοιαστων 
χρόνων μου, δίχως άγχος και πίεση σε 
σύγκριση με τους ασθματικούς ρυθμούς 
που επιβάλλει η προετοιμασία των Πα-
νελληνίων, με κάνουν να ακροβατώ α-
νάμεσα στο χθες, το σήμερα και το αύριο 
το οποίο ανυπομονώ να ζήσω. Λένε ότι 
οι μαθητές μπαίνοντας στην τελευταία 
τάξη του Λυκείου ξαναγυρίζουν στο Δη-
μοτικό άποψη που συμμερίζομαι. Κρύα 
αστεία (Κανέτο για σένα μιλώ), ανεξήγη-
τα γέλια (Καπαρουνάκη ξέρεις εσύ), ε-
ναλλαγές διαθέσεων (νομίζω Φαίη και 
Γαρυφαλιά σάς χαρακτηρίζουν), body-
building (όλοι καταλάβαμε ότι μιλώ για 
τον Μελισσά), καλλιτεχνικές ιδέες 
(Ανδρέα, ήρθε και η σειρά σου), αγάπες 
με το καλοριφέρ (Χριστινάκι) τραγούδια 
(στη Μαριλένα αναφέρομαι) μαθηματι-
κές επιτυχίες (χαρακτηρίζουν τον Μανό-
λη). Αυτά είναι κάποια από τα 
“highlight”αυτής της χρονιάς. Δεν ξε-
χνάμε και την πενθήμερη! Το ταξίδι στη 
Θεσσαλονίκη είναι και θα είναι μια από 
τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου. 
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω 
όλους τους καθηγητές που μας ανέχθη-
καν τόσα χρόνια καθώς και για την κο-
ντινή σχέση που μας επέτρεπαν να 
έχουμε μαζί τους! 
Εύχομαι ,όμως, αυτή η τάξη της Γ’ Λυ-

κείου 2018-2019 να παραμείνει ενωμένη 

και για τα επόμενα χρόνια. Φαίη, Καπα-

ρουνάκη, Κανέτο, Γαρυφαλιά, Χριστίνα,  

Ανδρέα, Μαριλένα, Μανόλη σας 
αγαπώ όλους πολύ! Έχω να θυμάμαι 
πολλά μαζί σας. Το σχολείο ήταν μια 
ωραία εμπειρία με στιγμές που θα 
μείνουν ανεξίτηλα γραμμένες στην 
καρδιά μου. 

Μαριλίζα Κούρου 
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Νιώθω τυχερός που φοιτώ σε αυτό το 

σχολείο. Όλα ξεκίνησαν στον παιδικό 

σταθμό. Αν και θυμάμαι πολλά από εκείνα 

τα χρόνια, έχω να παρατηρήσω την αγάπη 

των νηπιαγωγών προς εμάς, αυτά τα μικρά 

παιδιά της γενιάς του 2001. Κάπως έτσι 

συνεχίστηκε και το δημοτικό, κατά τη διάρ-

κεια του οποίου όλοι μας αναπτύξαμε πα-

ρέες και φιλίες, γνωριστήκαμε με δασκά-

λους και δασκάλες και δειλά, δειλά ανα-

γνωρίσαμε τις έννοιες τάξη και σχολείο. Το 

πέρας του δημοτικού και η εισαγωγή μας 

στο γυμνάσιο σε κάποιους φάνταζε άθλος. 

Θυμάμαι χαρακτηριστικά τους μαθητές της 

Ε’ δημοτικού να συζητούν για τους μαθη-

τές της ΣΤ’ και να σχολιάζουν τη συγκίνη-

σή τους στο τέλος της χρονιάς. Προσωπικά 

νιώθω ότι η βαθμίδα που έπαιξε το σημα-

ντικότερο ρόλο στη ζωή μου ήταν το γυ-

μνάσιο. Ήταν το πρώτο σκαλοπάτι της α-

ναγνώρισης, της «ανώτερης εκπαίδευσης». 

Μαθηματικά, Φυσική, Ιστορία, Αρχαία-

ποτέ μου δεν τα έμαθα και ακόμη θυμάμαι 

το 13αρι του πρώτου τέστ της κυρίας Ια-

τράκη, (συγγνώμη κυρία Ελευθερία)-

μαθήματα που διδασκόμουν από διαφορε-

τικό καθηγητή, όπου καθένας είχε τις ιδιαι-

τερότητές του. Αν και αντιδράσεις υπήρ-

χαν (γιατί να μάθουμε αρχαία, αφού μας 

είναι άχρηστα; )στο τέλος της ημέρας, αν 

δεν είχαμε γράψει διαγώνισμα, όλα μου 

άρεσαν. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι στο 

γυμνάσιο είχα την πρώτη μου επαφή με 

την έμπρακτή μου βοήθεια-με τις παραστά-

σεις του σχολείου-κάτι με το οποίο μου α-

ρέσει να ασχολούμαι μέχρι και σήμερα. 

Κάνοντας ένα fast forward φτάνουμε στο 

λύκειο. Τα αστεία τελείωσαν. Μπαίνουμε 

στην τελική ευθεία. 3 χρόνια έμειναν και 

μετά φοιτητές. Έτσι ξεκίνησε το λύκειο, με  
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τα μαθήματά του τα βαρβάτα, την εμφα-

νή ελαστικότητα των καθηγητών προς τη 

χρήση των κινητών τηλεφώνων στον σχο-

λικό χώρο, το ping pong και τον κύριο 

Περάκη να βαράει τα πεζούλια και να 

φωνάζει: «Μπείτε μέσα!» Δυστυχώς ή ευ-

τυχώς το πέρασμα της Α’ και Β’ λυκείου 

ήταν γνησίως μονότονο, με μικρές αλλα-

γές από τάξη σε τάξη, αλλά πάντα ευχάρι-

στο. Και να που γίναμε οι «μεγάλοι». Από 

μικροί ξεχωρίζαμε τα 3ολυκειάκια. 

«Αυτοί έχουν διάβασμα», «Αυτοί δίνουν 

Πανελλαδικές». Ε, και πώς πέρασε ο και-

ρός! Δυστυχώς, τη στιγμή αυτή που σας 

γράφω δεν έχει τελειώσει η χρονιά και δεν 

ξέρω τι θα επακολουθήσει. Αυτό που έχω 

να πω είναι ότι όλοι μας είμαστε καλά. 

Συνεχίζουμε όλοι τον δρόμο μας προς την 

επιτυχία μας στις εξετάσεις, η οποία όμως 

δεν αποτελεί ύψιστη σημασία στη ζωή, 

μελλοντικέ εαυτέ μου. Θα τελειώσω το 

κείμενό μου λέγοντας ότι έχω ατέρμονη 

εκτίμηση και αγάπη για τους συμμαθητές 

μου και τους καθηγητές μου. Επίσης κ. 

Γιέτη, κ. Φεργαδάκη και συμμαθητές, η 

πενθήμερη ήταν καταληκτική. Θα μπο-

ρούσα να γράφω για πολλή ώρα ακόμη, 

αλλά έχω διάβασμα. Εις το επανιδείν!  

Αντώνης Καπαρουνάκης  
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Το 2019 είναι η τελευταία χρονιά που κάθομαι στο σχολικό θρανίο. Η αλήθεια 
είναι πως η αίσθηση είναι περίεργη, γιατί θα φύγω από έναν χώρο γεμάτο ανα-
μνήσεις. Θα μου λείψουν πολλά από το σχολείο και σίγουρα δε θα είμαι ο μόνος 
που θα κάνει παρόμοια δήλωση. Θα μου λείψει το κλίμα της τάξης, οι καθηγη-
τές, οι εκδρομές, όλες οι δραστηριότητες που κάναμε στο σχολείο. Ένα πράγμα 
δε θα μου λείψει, και αυτό είναι το πρωινό ξύπνημα. Όμως η ζωή από εδώ και 
πέρα είναι αυτή για την οποία μας προετοίμαζε το σχολείο. Για να είμαι ειλικρι-
νής, έχω περιέργεια να δω πώς θα είναι η ζωή από εδώ και πέρα, ως ενήλικας με 
υποχρεώσεις. Όμως δε γράφω, για να μεμψιμοιρώ για το μέλλον. Πολλές ωραίες 
αναμνήσεις έχω από τα σχολικά χρόνια. Σίγουρα όμως η καλύτερη στιγμή ήταν 
η πενθήμερη εκδρομή. Πιστεύω μας έφερε και πιο κοντά σαν τάξη και περάσαμε 
τέλεια. Θέλω να θυμάμαι πάντα έτσι τα σχολικά μου χρόνια. 

Μανόλης Κανέτος  
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Το γράμμα αυτό, είναι η αλήθεια, το ετοί-
μαζα πολύ καιρό στο μυαλό μου. Δεν 
ήθελα όμως να κάτσω να το γράψω, γιατί 
ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα συνεπάγε-
ται και έναν αποχαιρετισμό, τον οποίο σ' 
αυτήν τη φάση δεν είμαι σε θέση να συνει-
δητοποιήσω. Όπως και να 'χει, είναι κάποι-
α πράγματα που, πριν πούμε αυτό το τε-
λευταίο αντίο, θα ήθελα να ξέρετε, ή έστω, 
αν κάτι θυμάστε αργότερα από εμένα, να 
είναι αυτά που θα γράψω εδώ. Είμαστε, 
νομίζω, από τα λίγα τμήματα που όλοι μας 
πηγαίναμε σ' αυτό το σχολείο, τουλάχιστον 
από την α' δημοτικού. Ξέρουμε συνεπώς ο 
ένας τον άλλο από πολύ παλιά. Ήδη μπο-
ρώ να αναφέρω πολλές κοινές μας ανα-
μνήσεις. Σε στιγμές λοιπόν που νιώθετε την 
ανάγκη να γυρίσετε λίγο πίσω, κοιτάξτε 
μέσα σας και. μπορεί να βρείτε αυτό που 
ψάχνετε στην πρώτη μας παράσταση στην 
α' δημοτικού, στα χελιδονίσματα, στα παι-
χνίδια στις ελιές ή στην κάτω αυλή με την 
άμμο, στα τραγούδια των αγγλικών από 
τα κασετόφωνα, την ένταση των οποίων 
προσπαθούσαμε να ξεπεράσουμε με τις 
φωνές μας. Στην πρώτη χρονιά γυμναστι-
κής με τον κ. Αλέξη στην γ' δημοτικού, με 
το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο και το χάντ-
μπολ, στο πρώτο μάθημα αγγλικών με τον 
κ. Μιχάλη στην τετάρτη, με τα περίφημα 
"role plays" που ακόμη υπάρχουν στο You-
Tube, στα θερμόμετρα και στον θειο Some 
και το ανιψάκι του τον Any, καθώς και στο 
πρώτο μάθημα στους υπολογιστές με την κ. 
Φανή. Στην πρώτη μας μουσική εκδήλωση 
στην πέμπτη, που ποτέ δεν θα ξεχάσω τον 
εαυτό μου να τραγουδάει, για κάποια δευ-
τερόλεπτα ευτυχώς, τις νότες αντί για τα 
λόγια του τραγουδιού. Μελισσά, μαζί τρα-
γουδούσαμε, θυμάσαι; Αλλιώς, ίσως να 
ανακαλύψετε αυτό που αναζητούσατε σ' 
έναν στίχο από το τραγουδάκι μας στις 
πρόβες των παρελάσεων: Είμαστε του 
«ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ» του καλύτερου σχολείου 
κλπ. Ίσως πάλι να το βρείτε σε κάποια τε-
λευταία ώρα "κενή" στην έκτη, σε κάποια 
αποκριάτικη μάσκα ή στην καθιερωμένη 
τελευταία φράση στις παραστάσεις μας:       

‘’Καλό καλοκαίρι!’’. Όλες όμως 
αυτές οι αναμνήσεις παραπέμπουν 
σε μια παιδικότητα που, θέλοντας 
και μη, έχουμε όλοι πλέον αφήσει 
πίσω μας, ή μάλλον έχουμε κρατή-
σει βαθιά φυλαγμένη στην καρδιά 
μας. Η πρώτη χρονιά όμως που 
βρεθήκαμε όλοι μαζί στο ίδιο τμή-
μα ήταν στην πρώτη γυμνασίου. 
Εκεί, χαμένοι σε μια σχεδία του 
Οδυσσέα, κρυμμένοι πίσω από ένα 
καπλάνι - με ένα μάτι θαλασσί και 
με ένα μαύρο -, σε μια ποίηση της 
Παρασκευής σε στίχους του Φεντε-
ρίκο Γκαρθία Λόρκα, σ' ένα παι-
χνίδι θησαυρού στη μονοήμερη 
εκδρομή, σε μια παράσταση μουσι-
κής στο πολιτιστικό, ή σε κάποια 
άλλη με σκυλοκέφαλους, ραφτάκια 
κι έναν όχι και τόσο ταξιδεμένο 
παππού, εκεί αρχίσαμε πραγματι-
κά να πλάθουμε κομμάτια του ση-
μερινού μας εαυτού, να δημιουρ-
γούμε αναμνήσεις και όντως να 
συνειδητοποιούμε την αξία τους.  
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Και στη δευτέρα πάλι, για άλλη μια 
χρονιά, τα ίδια πρόσωπα, με ολοκαί-
νουργιες όμως αναμνήσεις, τη βαρεμά-
ρα ή την ατάκα κάποιου και τα "eye-
connects" στο μάθημα, τα διαλείμματα, 
που όλοι κάθονταν στην τάξη και ο 
επιμελητής φώναζε, κάποια εκδρομή 
του μήνα στο Lido, την εκδρομή στα 
Καπετανιανά (με την προσπάθεια για 
ανταλλαγή δωματίων όλο το βράδυ), 
τη 2ημερη στη Σητεία και τη διαπραγ-
μάτευσή μας για την ώρα επιστροφής 
στο ξενοδοχείο. Και πόσα ακόμη στην 
3η; Οι αναγραμματισμοί των λέξεων; 
Τα ατελείωτα πειράγματα στην κ. Χρι-
στιάνα την ώρα των γαλλικών, το Do-
minique; Την 3μερη και το 3ο γελ Σερ-
ρών; Την κυρία Ιατράκη και το είναι 
"αΣΚημο αυτό που κάνεις"; Την παρά-
σταση των Χριστουγέννων, την πρώτη 
ολότελα δικιά μας παράσταση, με την 
Άννα-Μαρία (aka Φαίη), τη θεία από 
τη Γαλλία (Σίσσυ), τον πατέρα 
(Μελισσά), που έφαγε σχεδόν όλα τα 
αμύγδαλα στη σκηνή την ώρα της πα-
ράστασης; Και πάλι, εκεί που λέγαμε 
πως η πορεία μας μαζί ίσως τελείωσε, 
τελικά να μας πάλι, στο Λύκειο, μονα-
χά αυτή τη φορά λίγο αποδεκατισμέ-
νοι. Σε όλους κακοφάνηκε αυτή η αλ-
λαγή, 10 άτομα πώς να αποφύγουν τη 
μονοτονία και την πλήξη; Τώρα αυτό 
που αναρωτιέμαι είναι: πώς θα πλησιά-
ζαμε τόσο κοντά διαφορετικά; Και δεν 
μιλώ για φιλίες μόνο∙σ' αυτή την τάξη ο 
καθένας μας είναι τόσο διαφορετικός, 
που ώρες-ώρες αναρωτιέμαι πώς δεν 
έχουμε πιαστεί στα χέρια. Κι όμως, αυ-
τό που έχουμε είναι τόσο μοναδικό! 
Πέρα απ' όλες τις εκδηλώσεις, τις εκ-
δρομές και τις αξιοσημείωτες αναμνή-
σεις μου από το Λύκειο, αυτό που θα 
μου μείνει περισσότερο είναι αυτή η 
αναντικατάστατή μας οικειότητα (αλλά 
και η οικειότητά μας με τους καθηγη-
τές), τα πειράγματα μεταξύ μας, η σκέ-
ψη του τι θα πει ή θα σκεφτεί ο άλλος, 
πριν καν ανοίξει το στόμα του να το  

πει. Με κάποιους είμαστε πιο κοντά, 
με άλλους δεν κάνουμε τόση παρέα. 
Αν είναι να μιλήσω για μένα, να εί-
στε σίγουροι πως όλοι θα μου μείνετε 
αξέχαστοι: Η Μαριλένα, για όλα τα 
βλέμματα που ανταλλάξαμε στην 
τάξη, από το γυμνάσιο ήδη, για τα 
γλωσσικά λάθη, για τις ατελείωτες 
ώρες κατεύθυνσης, για τις παρεμβο-
λές της στο μάθημα, αυθόρμητες κά-
ποιες φορές, που μ' ένα σχόλιό της 
έκανε την τάξη να γελά, για την α-
πύθμενη αγάπη της για τον Ρουβά, 
τον Πρίντεζη, το Μποχόριδη, τον 
Ρέμο,  τα  Πλαστικά Κρήτης 
(καταλάβατε όλοι). Η Φαίη, για όλες 
μας τις αναφορές «στο Παραπέντε», 
για όλες τις φορές που με το πείσμα 
της ή τα επαναστατικά της σχόλια 
μας έκανε να γελάσουμε, να ξεσηκω-
θούμε, ε, και καμιά φορά να θέλουμε 
να βαράμε το κεφάλι μας στον τοίχο, 
αλλά και για την άλλη, την ευαίσθητη 
πλευρά της, αυτή που σπάνια μας 
φανερώνει, αλλά όταν το κάνει μας 
συγκινεί. Μελισσάς, για την ατέρμο-
νη σειρά από Game of thrones related 
jokes, για τις ώρες που ήταν χαμένος 
σε άλλον κόσμο στο μάθημα, ή μιλού-
σε με την καθόλου αθόρυβη φωνή του 
στον Κανέτο, για τις πρωτεΐνες και το 
πρόγραμμα διατροφής ενός body-
builder. Ο Κανέτος, για τα φριχτά 
αστεία του που μου έχουν καταστρέ-
ψει τη ζωή, για την αξιοθαύμαστη 
ποσότητα γνώσεών του για τα αυτο-
κίνητα, αλλά και την αξιοθαύμαστη 
ποσότητα του φαγητού που κατανά-
λωνε (χωρίς να παχαίνει!) και, φυσι-
κά, για την ιδιαίτερη, ασιατική κατα-
γωγή του. Ο Σμυρνάκης, για τις φο-
ρές που με την εξυπνάδα του μας ισο-
πέδωσε όλους μέσα στην τάξη, για τη 
μεγάλη του αγάπη για τα επιτραπέζια 
παιχνίδια, για τον θρίαμβο του στο 
ping-pong, αλλά και για την ανεξά-
ντλητη υπομονή του απέναντι στην 
τρέλα και τη φασαρία των  
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υπολοίπων μας. Ο Καπαρουνάκης, ο computer geek της τάξης, ο πάντα ετοιμό-
λογος, με την αγάπη για τα γαλλικά, την ιστορία, τη γεωγραφία, που του αρέσει 
να μας ρεζιλεύει ομαδικώς με τις φωτογραφίες και τα βίντεο που τραβά ή ξεθά-
βει από ξεχασμένα άλμπουμ. Ο Ανδρέας, ο νομοταγής πολίτης μας, για την καλ-
λιτεχνική φύση του, για τις φορές που προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα 
στην τάξη, για τη Βρετανική του καταγωγή (συγγενής της Ελισάβετ), για τη σχέ-
ση του με τον Καπαρουνάκη, μια σχέση άλλοτε αγάπης και άλλοτε ατελείωτων 
τσακωμών. Η Μαριλίζα, πάντα καλοπροαίρετη προς όλους μας, που πάντα 
ήξερε την απάντηση στο μάθημα και αδημονούσε να την ξεστομίσει, που πάντα 
μας προμήθευε με μπλάνκο, στυλό, χαρτομάντιλα, τσίχλες. Η Γαρυφαλιά, για 
όλες τις ποιητικές της παρεμβάσεις στο μάθημα, για την αστείρευτη ενέργειά της, 
για την απίστευτη μνήμη της (ειδικά όταν πρόκειται για τραγούδια).  
Και μετά εγώ, μια μαθήτρια του 20 κατά τον Μελισσά, μια μαμά για τη Μαριλί-
ζα (Μα, ρε Μαριλίζα!), ένα τέρας ορθογραφίας για τον Κανέτο, ένας εραστής για 
τη Γαρυφαλιά, μια συμπάσχουσα για τη Μαριλένα, ένα αντικείμενο δουλέματος 
για τον Καπαρουνάκη (για την απέχθειά μου για τα γαλλικά, για τις εκρήξεις 
μου στη Μαριλίζα ή τη Γαρυφαλιά, για τον ξεχαρβαλωμένο σομνιέ μου και για 
άλλα πολλά). 
Θα μπορούσα λοιπόν φίλοι μου, όπως καταλαβαίνετε, να μιλώ για ώρες ακόμη... 
Αντί αυτού, όμως, θέλω μόνο να σας ευχηθώ, και με αυτό κλείνω, να ζείτε όσο 
περισσότερο μπορείτε, όσο πιο ευχάριστα και ουσιαστικά για σας μπορείτε. Να 
βρείτε πράγματα που σας γεμίζουν και να κάνετε αναμνήσεις. Καλή υπόλοιπη 
ζωή! 
 

Χριστίνα Κληρονόμου 
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2019 «Η χρονιά που θα τελειώσουμε το σχολείο», λέγαμε όταν 
ήμασταν μικρότεροι και νομίζαμε ότι ο κόσμος θα είναι τόσο δια-
φορετικός και εμείς θα είμαστε ενήλικες. Όμως το 2019 ήρθε και ε-
μείς ενώ ηλικιακά μπορεί να ενηλικιωθήκαμε, παραμένουμε παι-
διά, δεν θέλουμε να παραδεχτούμε την αλήθεια. Όμως δεν μπορού-
με να κάνουμε αλλιώς. Είμαστε 10 παιδιά, συμμαθητές από τότε 
που δεν ξέραμε να γράφουμε ούτε το όνομά μας, και τώρα το γρά-
φουμε σε κάτι χαρτιά που γράφουν ψηλά : «Αίτηση πανελληνίων 
εξετάσεων». Ποιος θα το φανταζόταν ότι μια δεκαετία θα περνούσε 
τόσο γρήγορα; Οι αναμνήσεις από την πρώτη μέρα στο δημοτικό, 
από την πρώτη θεατρική παράσταση, από τον πρώτο έλεγχο, από 
την πρώτη εκδρομή είναι ακόμη τόσο ζωντανές σαν να έγιναν όλα 
χθες. Είμαστε 10 συμμαθητές, ο καθένας τόσο διαφορετικός από 
τον άλλο, που όμως βρίσκαμε τόσα κοινά, όταν αναλαμβάναμε τη 
διοργάνωση κάποιας παράστασης είτε θεατρικής είτε μουσικής. 10 
συμμαθητές, που μετά από τόσες αναμνήσεις τώρα καλούμαστε να 
χαράξουμε έναν καινούργιο δρόμο, τον δικό του ο καθένας και το 
σχολείο να γίνει πια μια ανάμνηση και αυτό. Ένα σχολείο που νιώ-
θω τόσο τυχερός που μπόρεσα να φοιτήσω σ’αυτό, ένα σχολείο που 
πέρα από τη μόρφωση μας έκανε σωστούς ανθρώπους. Και πώς 
λοιπόν τώρα εμείς θα μπορέσουμε να αποχαιρετήσουμε τους συμ-
μαθητές μας που βλέπαμε σχεδόν κάθε μέρα για τα προηγούμενα 
σχεδόν 10 χρόνια; Πώς θα αποχαιρετήσουμε το σχολείο που μας 
καλλιέργησε και μας έκανε αυτούς που είμαστε τώρα; Πώς θα πού-
με αντίο στους καθηγητές μας, που στάθηκαν δίπλα μας σε καθετί 
που μας προβλημάτιζε και με τόση υπομονή μας άκουγαν και μας 
καθοδηγούσαν; Πώς θα πούμε αντίο στα παιδικά μας χρόνια; 
 Είναι δύσκολο, όμως δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε. Κάτι που 
είχαμε μάθει και από την παράσταση της έκτης δημοτικού. Θυμά-
μαι ακόμη να ακούω τα λόγια: «Μην κλαις, επειδή τελείωσε, χαμο-
γέλα, επειδή συνέβη». Χαμογέλα, λοιπόν, τώρα που διαβάζεις αυτό 
το κείμενο, ψάξε στα βάθη του μυαλού σου και της καρδιάς σου 
και θυμήσου όλες τις όμορφες στιγμές που περάσαμε μαζί, όλες τις 
χαρούμενες αναμνήσεις που δημιουργήσαμε αυτά τα χρόνια και 
χαμογέλα! 
Με αγάπη 

 Ο Νομοταγής και πολυτάλαντος καλλιτέχνης  
Ανδρέας Λυδάκης 
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 Η αλήθεια είναι πως δεν παίρνω 
συνήθως αποφάσεις για τον και-
νούργιο χρόνο. Φέτος όμως, λόγω 
της ιδιαίτερης αυτής χρονιάς, είπα 
να κάνω την αλλαγή και να πάρω 
μια απόφαση. Η απόφαση που 
πήρα είναι να μην τα παρατήσω 
ό,τι κι αν συμβεί. Δεν μπορώ να 
πω ότι τα καταφέρνω καλά… Βα-
σικά, τώρα που το σκέφτομαι αυ-
τήν την απόφαση παίρνω κάθε 
χρόνο. Απλώς, φέτος ήταν που 
έπρεπε να ισχύσει περισσότερο 
από κάθε άλλη φορά. Μέχρι πρό-
σφατα δυσκολευόμουν να βρω 
λόγο να συνεχίσω να προσπαθώ. 
Μάλιστα, αν ένα συγκεκριμένο 
άτομο δε με βοηθούσε να βρω λό-
γο να συνεχίσω, επιμένοντας ακό-
μα κι όταν του έλεγα ξεκάθαρα ότι 
τα παρατώ, ίσως τώρα τα πράγμα-
τα να ήταν διαφορετικά… 

Μανόλης Σμυρνάκης 

 
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω συνειδητοποιή-
σει ότι το «τέλος» είναι πέντε μήνες μακριά. 
Δώδεκα χρόνια στον ίδιο χώρο, με τους 
ίδιους ανθρώπους, τη δεύτερή μου οικογέ-
νεια δηλαδή. Ακόμη και ο οδηγός  του σχο-
λικού μου είναι ο ίδιος από τότε κυριολε-
κτικά μεγάλωσα μπροστά του. Φοβερό! 
Πώς μπορώ αυτό να το προσπεράσω; Ναι, 
εννοείται θέλω να τελειώσει το σχολείο, τα 
μαθήματα, η πίεση, το ξύπνημα στις 6:30 το 
πρωί και να πάω στη Μύκονο(χα, χα).   
Όμως δε θέλω να πάψω να είμαι μαθήτρια 
αυτού του σχολείου. Εδώ που τα λέμε, πά-
ντα θα δηλώνω «Παγκρητιόπαιδο» και θα 
καμαρώνω για αυτό. Δε θέλω να αναλύσω 
πόσα εφόδια μου έχει προσφέρει το σχολείο 
αυτό, θα ακουστώ βαρετή… Απλά θέλω να 
πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στο σχολείο 
μου. Θα τα ξαναπούμε και τότε θα απευθύ-
νομαι σε παιδιά που θα έχουν πάρει τη θέ-
ση μου σε αυτά εδώ τα θρανία…  

 Φαίη Κανδυλογιαννάκη 
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Αν κάποια στιγμή ένιωθα την ανάγκη να δώσω 

στους επόμενους τη δική μου αλήθεια και μέσα 

από αυτήν το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν 

αυτά τα έξι χρόνια, σίγουρα θα απέφευγα να 

μιλήσω για το ενδιαφέρον αντικείμενο κάθε μα-

θήματος… Θα έμενα στο ότι συνεχώς ανακαλύ-

πτεις, ανακαλύπτεις και εξελίσσεσαι. Βρίσκεις τι 

σου εξάπτει την περιέργεια και αγκυλώνεσαι 

από οτιδήποτε τρελαίνει το μυαλό και το σώμα 

σου. Παθιάζεσαι και ξεπερνάς ή καλύτερα γνω-

ρίζεις τα όριά σου. Ύστερα έρχονται στιγμές που 

επιδιώκεις την ηρεμία και που πειθαρχείς. Μέσα 

σου μάχεται η επαναστατικότητα κι η γαλήνη∙  

από τη μια δε θέλεις να μπαίνεις σε καλούπια 

και από την άλλη δε θέλεις να παρεκτρέπεσαι 

από τα συμβατικά, από την ηρεμία που διδάσκει 

ο Γκάντι. Η μεγαλύτερή σας δύναμη παιδιά ε-

σείς που θα διαβάσετε τα ίδια σχολικά βιβλία με 

τα δικά μου, εσείς που θα αντικρίζετε κάθε πρωί 

τους ίδιους καθηγητές με εμένα- είναι η φαντα-

σία σας! Να ονειρεύεστε συνέχεια, μπορείτε; Nα 

κλείνετε τα μάτια σας και να ονειρεύεστε τόσο 

δυνατά, ώστε το όνειρο να μην μπορεί παρά να 

γίνει πραγματικότητα. Και να θυμάστε πως ό,τι 

σας γεμίζει, ό,τι σας κάνει ευτυχισμένους ποτέ 

δεν είναι λάθος! Μην ακούτε κανέναν λοιπόν 

και αφήστε το να σας κάνει ευτυχισμένους. 

 

Γαρυφαλιά Καραπιδάκη 

Αν κάποια στιγμή ένιωθα την ανάγκη να δώσω στους 

επόμενους τη δική μου αλήθεια ... 

Να δουλεύεις σκληρά και να το 

συνηθίσεις. Πάντα να σκέπτε-

σαι πιο πολλούς τρόπους για να 

πετύχεις να μην είσαι ποτέ ο 

ίδιος άνθρωπος που ήσουν χτες. 

Αυτοσχεδίασε, προσαρμόσου 

και προσπέρασε! Μην προσπα-

θείς για το αρκετό, να προσπα-

θείς για το τέλειο! Κάθε κίνηση 

που κάνεις πρέπει να έχει σκοπό  

να σε τοποθετήσει πιο κοντά 

στην επιτυχία ή τον στόχο σου. 

 

Αντώνης Μελισσάς 
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λίγο πριν από την αποφοίτησή μας… 

 

Αφιερωμένο σε σένα… 
 

Εξαιρετικά 
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Κάθε άνθρωπος κουβαλά μέσα του έναν «άλλο κό-

σμο» τόσο μοναδικό κι αχαρτογράφητο, που θα ήταν 

λάθος να τον προσεγγίσουμε με οποιοδήποτε άλλο 

μέσο πέρα απ' την τέχνη. Μια και η τάξη μας διαθέτει 

ανθρώπους με ιδιαίτερες κλίσεις, επιλέξαμε μέσα απ' 

αυτό το αφιέρωμα να ερμηνεύσουμε με ζωγραφική 

και ποίηση τον ιδιαίτερο αυτό κόσμο του καθενός α-

πό εμάς.  
 

Με τη δική μας ματιά 

Ανδρέας Λυδάκης, ο εικαστικός 

Γαρυφαλιά Καραπιδάκη, η λογοτέχνης 
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Αν η Φαίη ήταν πίνακας, θα ήταν ο πίνακας του Roy Liech-

tenstein με όνομα: “Ohhh...Alright...”. Ο πίνακας αυτός ανή-

κει στην κατηγορία του Pop Art, μια μορφή τέχνης πολύ μο-

ντέρνα, όπως και η Φαίη. Βλέπουμε μια “dramatic” στην 

εμφάνιση γυναίκα, όπως και η Φαίη, με το τηλέφωνο στο 

χέρι, όπως είναι συνεχώς και η Φαίη, χωρίς όμως να είμαστε 

σίγουροι για το πώς νιώθει αυτήν τη στιγμή. Είναι θυμωμέ-

νη; Αναστατωμένη; Στεναχωρημένη; Κανείς δεν ξέρει, όπως 

ακριβώς και με τη Φαίη. Ο πίνακας είναι ζωγραφισμένος με 

έντονα χρώματα, όσο έντονες είναι και οι απόψεις της Φαίης 

σε οποιοδήποτε ζήτημα.  
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Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας 
Τάσος Λειβαδίτης 

 

Θα’ θελα νὰ φωνάξω τ᾿ ὄνομά σου, ἀγάπη, μ᾿ ὅλη 

μου τὴ δύναμη. 

Νὰ τ᾿ ἀκούσουν οἱ χτίστες ἀπ᾿ τὶς σκαλωσιὲς καὶ νὰ 

φιλιοῦνται μὲ τὸν ἥλιο, 

νὰ τὸ μάθουν στὰ καράβια οἱ θερμαστὲς καὶ ν᾿ 

ἀνασάνουν ὅλα τὰ τριαντάφυλλα, 

νὰ τ᾿ ἀκούσει ἡ ἄνοιξη καὶ νά ῾ρχεται πιὸ γρήγορα, 

νὰ τὸ μάθουν τὰ παιδιὰ, γιὰ νὰ μὴ φοβοῦνται τὸ σκο-

τάδι, 

νὰ τὸ λένε τὰ καλάμια στὶς ἀκροποταμιές, τὰ τρυγόνια 

πάνω στοὺς φράχτες, 

νὰ τ᾿ ἀκούσουν οἱ πρωτεύουσες τοῦ κόσμου καὶ νὰ τὸ 

ξαναποῦνε μ’ ὅλες τὶς καμπάνες τους, 

νὰ τὸ κουβεντιάζουνε τὰ βράδια οἱ πλύστρες, χαϊδεύ-

οντας τὰ πρησμένα χέρια τους. 

Νὰ τὸ φωνάξω τόσο δυνατὰ, 

ποὺ νὰ μὴν ξανακοιμηθεῖ κανένα ὄνειρο στὸν κόσμο, 

καμιὰ ἐλπίδα πιὰ νὰ μὴν πεθάνει. 

Νὰ τ᾿ ἀκούσει ὁ χρόνος καὶ νὰ μὴ σ᾿ ἀγγίξει, ἀγάπη 

μου, ποτέ. 

Νομίζω πως πρέπει να ψιθύρι-

ζες εσύ το ποίημα στον αγαπη-

μένο Λειβαδίτη, γιατί βρίσκεσαι 

πίσω από κάθε λέξη, από κάθε 

κόμμα και τελεία, εσύ, να φωνά-

ζεις τ' όνομα AΓΑΠΗ μ' όλη σου 

τη δύναμη! Φίλη μου, αθεράπευ-

τα ρομαντική και ανεξέλεγκτα 

απότομη (κάποιες φορές) δικό 

σου! 
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Αν ο Μάνος ήταν πίνακας ζωγραφικής, σίγουρα θα ήταν ένα από 

τα σκίτσα του Leonardo da Vinci για κάποιο στρατιωτικό όχημα. 

Ο Μάνος από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού άρχισε να σχεδιά-

ζει αμάξια και αυτό φαίνεται και από τα βιβλία του. Αν κοιτάξεις 

τα οπισθόφυλλά τους, σίγουρα θα βρεις κάποιο αμάξι σχεδιασμένο 

απάνω τους. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο Μάνος θα ήταν σίγουρα κάποιο 

σκίτσο για μια μελλοντική εφεύρεση που σχετίζεται με περίπλο-

κους μηχανισμούς οχημάτων, όπως αυτό εδώ το σκίτσο, το οποίο 

είναι απλό, λιτό και δείχνει με αποτελεσματικότητα αυτό που πρέ-

πει να δείξει. Έτσι και ο Μάνος, με απλό και λιτό τρόπο μεταδίδει 

την εφευρετικότητά του μέσω των σχεδίων του στις κενές σελίδες 

των βιβλίων του.   
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Εν όλω συγκομιδή  
Κλείτος Κύρου 

 

 

Τη μέρα που ανακαλύφτηκε ο χρόνος, οι άνθρωποι 

κούρδισαν τα ρολόγια κι άρχισαν να τον κυνηγούν. 

Κι αποτιμήθηκε σε ψήγματα καταστροφής κι απόχτη-

σε αξία 

μυθικών πτηνών και χάθηκε απ’ τον κόσμο η άνεση 

κι ο δισταγμός 

και κανένας δεν εξουσίαζε το προσκεφάλι του 

και δεν υπήρχε έστω και λίγος χρόνος για χαρά ή για 

λύπηση. 

 

Επειδή και δύο ζωές να ζούσες 

πάλι δεν θα σου έφτανε ο χρό-

νος για τις τόσες σου υπο-

χρεώσεις, κατευθύνθηκα στην 

τέταρτη διάσταση που λέμε 

χρόνο και έψαξα σε χρόνο dt 

για μια στιγμή μονάχα, ευχόμε-

νη πως τόσο θα σου χρεωθεί 

μια πρώτη ανάγνωση …  
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Για τον Αντώνη δεν ήταν δύσκολο να βρω πίνακα, καθώς, πάρα την αγά-

πη του για την τεχνολογία, οτιδήποτε έχει να κάνει με την ιστορία τον 

χαρακτηρίζει, καθώς ο ίδιος τη λατρεύει. Γι’αυτό διάλεξα τον πίνακα 

“Napoleon Crossing the Alps” του Jacques-Louis David. Είναι ένας πινά-

κας που απεικονίζει τον Ναπολέοντα, ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο της 

ιστορίας, όσο σημαντική είναι και η ιστορία για τον Αντώνη, ζωγραφι-

σμένος με μεγάλη λεπτομέρεια, όπως ακριβώς δίνει σημασία σε κάθε λε-

πτομέρεια και ο Αντώνης. Ο Ναπολέων επίσης σχετίζεται και με τη Γαλ-

λία, την αγαπημένη χώρα του Αντώνη, κατά τη γνώμη μου. Τέλος, η δυ-

ναμικότητα που πηγάζει από αυτόν τον πίνακα είναι όμοια με τη δυναμι-

κότητα που πηγάζει από την προσωπικότητα του Αντώνη. 
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25η ραψωδία Οδύσσειας  
Τάσος Λειβαδίτης 

 

… Αηδίες — ο χρόνος έγινε για να κυλάει, 

οι έρωτες για να τελειώνουν, 

η ζωή για να πηγαίνει στον διάολο 

κι εγώ για να διασχίζω το Άπειρο με τον μεγάλο διασκελισμό 

ενός μαθηματικού υπολογισμού, 

 

μονάχα όποιος τα διψάει όλα 

μπορεί να με προφτάσει, 

ό,τι ζήσαμε χάνεται, 

γκρεμίζεται μέσα στον σάπιο οισοφάγο του χρόνου 

και μόνο καμιά φορά, 

τις νύχτες, 

θλιβερό γερασμένο μηρυκαστικό τ’ αναμασάει η ξεδοντιασμένη 

μνήμη, 

όσα δε ζήσαμε αυτά μας ανήκουν … 

Μιλάμε για τον καλύτερο 

επιστήμονα όλων των εποχών 

που διεκδικεί το νόμπελ, 

απλώς αν το πιστέψει! Για τον 

άνθρωπο που μπορεί να τ' 

απορρίψει όλα, δίνοντας το 

είναι του στις αναμφίλεκτες 

ιδέες του, αψηφώντας κάθε 

εμπόδιο, γιατί όλα περνούν σε 

δεύτερη μοίρα, όταν μιλά η 

αμιγής επιστήμη ! 
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Αν η Χριστίνα ήταν πίνακας θα ήταν ο πίνακας του Pablo Picasso 
“Child with a Dove”, ο οποίος απεικονίζει ένα μικρό παιδί που 

κρατάει ένα περιστέρι. Είναι ένα πίνακας που αποπνέει μια 
αθωότητα καθώς επίσης και μια γαλήνη, χαρακτηριστικά που 

χαρακτηρίζουν και τη Χριστίνα. Παρόλο που ο πίνακας αυτός με την 

πρώτη ματιά δεν αποκαλύπτει και πολλά πράγματα, κρύβει πίσω του 

ένα πολύ ισχυρό μήνυμα, αυτό της ειρήνης. Έτσι και η Χριστίνα, 

κάτω από αυτή την ντροπαλότητα είμαι σίγουρος πως κρύβει μια 

ισχυρή προσωπικότητα που δεν αποκαλύπτεται με την πρώτη ματιά.  

 



91 

 

Τείχη  
Κ. Π. Καβάφης 

 

 

Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ 

μεγάλα κ' υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη. 

Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ. 

Άλλο δεν σκέπτομαι: τον νουν μου τρώγει αυτή η τύχη· 

διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω είχον. 

Α όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω. 

Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον. 

Ανεπαισθήτως μ' έκλεισαν από τον κόσμον έξω. 

 

Το επέλεξα, γιατί απλώς το 

επιλέγεις και εσύ κάθε τόσο 

που έχουμε Καβάφη για ποί-

ηση...! Ίσ
ως στη στιγμή αυτή 

της ζωής σου να είναι το 

έναυσμα, για να κατεδαφί-

σεις οποιαδήποτε τείχη ορ-

θώνονται μπροστά σου! 
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Ο πίνακας “The Dream” του Pablo Picasso είναι ο πίνακας που θα ήταν η 

Μαριλίζα. Σε αυτόν βλέπουμε μια κοπέλα η οποία έχει αποκοιμηθεί και 

ονειρεύεται. Είναι ένας τόσο γαλήνιος και χαριτωμένος πίνακας με φωτει-

νά χρώματα. Οι γραμμές των περιγραμμάτων είναι απαλά ζωγραφισμένες, 

κάτι που σου δίνει την αίσθηση της ηρεμίας. Η Μαριλίζα, ένα πρόσωπο 

ήρεμο, χαριτωμένο αλλά συγχρόνως και πολύ φωτεινό, εκπέμπει αυτήν 

τη γαλήνη . Επίσης, όσο έντονα και να είναι τα χρώματα πίσω, η φιγούρα 

μπροστά ξεχωρίζει με τον δικό της μοναδικό τρόπο. Έτσι και η Μαριλίζα, 

με τον δικό της τρόπο πάντα θα ξεχωρίσει και θα βγει μπροστά, όσο 

έντονα και να είναι τα πράγματα γύρω της.  
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Στον ουρανό του τίποτα μ’ ελάχιστα  
Κατερίνα Αγελλάκη-Ρουκ 

 

Πεθαίνω μες στο νου μου χωρίς ίχνος αρρώστιας 

ζω χωρίς να χρειάζομαι ενθάρρυνση καμιά 

ανασαίνω κι ας είμαι 

σε κοντινή μακρινή απόσταση 

απ’ ό,τι ζεστό αγγίζεται, φλογίζει… 

Αναρωτιέμαι τι άλλους συνδυασμούς 

θα εφεύρει η ζωή 

ανάμεσα στο τραύμα της οριστικής εξαφάνισης 

και το θαύμα της καθημερινής αθανασίας. 

Χρωστάω τη σοφία μου στο φόβο· 

πέταλα, αναστεναγμούς, αποχρώσεις 

τα πετάω. 

Χώμα, αέρα, ρίζες κρατάω· 

να φεύγουν τα περιττά λέω 

να μπω στον ουρανό τού τίποτα 

μ’ ελάχιστα. 

Θα ήταν οι συγκοπτόμενες λέ-

ξεις στο τέλος και η "ρομποτική 

γραφή”, αν μου επιτρέπεται ο 

όρος , που θα κούμπωνε στη 

δική σου απαγγελία. Θα ήταν το 

-Ρουκ - που αντίκρισα μόλις το 

βρήκα που μου είπαν εδώ βρί-

σκεται η "Ρουκου" και όλη της η 

επιθυμία να μπει στον ουρανό 

του τίποτα όπως κι αν έχεις 

φανταστεί τον ουρανό εκείνο 
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Για τη Mαριλένα διάλεξα τον πίνακα “L’ Etoile” του Edgar Degas. 

Η αγάπη της Μαριλένας για τον χορό είναι μεγάλη, καθώς ακόμη 

και μέχρι την τρίτη λυκείου, παρά τις υποχρεώσεις των μαθημάτων, 

η ίδια συνέχιζε να πηγαίνει. Στον πίνακα βλέπουμε ένα κορίτσι, μια 

μπαλαρίνα, η οποία είναι τόσο συγκεντρωμένη σε αυτό που κάνει, 

όπως ακριβώς θα ήταν και η Μαριλένα σε οτιδήποτε έκανε. Ενώ 

υπάρχουν και άλλες μορφές στο φόντο, το μάτι μας δεν μπορεί να 

φύγει από τη φιγούρα του κοριτσιού, όπως ακριβώς συμβαίνει και 

με τη Μαριλένα, που πάντα είναι το κέντρο της προσοχής (με την 

καλή έννοια όμως), χωρίς η ίδια να το κάνει επίτηδες. 

 

 



95 

 

Κάτι να γυαλίζει  
 

Ρενέ Στυλιαρά 

 

Κάτι να γυαλίζει. Αυτό δεν έψαχνες πάντα; Κάτι να σου τραβάει την 

προσοχή και να κάνει θόρυβο. Ας ήταν κι ένα μάτσο κλειδιά που τα 

περνούσες για κουδουνίστρα. Αρκεί να έκαναν θόρυβο όπως εσύ. 

Έχεις φτιαχτεί για να τραβάς τα βλέμματα και σε γοητεύει όλο αυτό. 

Μεγάλωσες έτσι. Η εικόνα σου προς τα έξω πάντα συγκεκριμένη κι 

απόλυτα συμβατή με ό,τι πουλάει καλύτερα. Τα μάτια πάντα να λά-

μπουν και ποτέ μπροστά σε άλλους υγρά. Η κοινή αποδοχή είναι που 

μετράει, η αποδοχή. Άσε στο πλάι τη διαφορετικότητα. Κάποια στιγμή 

θα την ξεχνούσες ούτως ή άλλως. Όλοι έτσι δεν κάνουν; Ξεχνάνε. Έλα 

μωρέ, ήμασταν παιδιά τότε. Θυμάσαι; Μου άρεσε το σκάκι κι εσένα ο 

χορός. Και εμένα πάλι οι κατασκευές. Κι εσένα πάλι η φωτογραφία. 

Αλλά ήμασταν παιδιά. Και ποιος ασχολείται πλέον; Και ποιος ζει τον 

εαυτό του σήμερα; Είμαι αφελής, το ξέρω... Συγγνώμη, έχεις δίκιο. 

Και για ποιά πράγματα κάθομαι και σου μιλάω ; Έρχομαι εγώ τώρα 

από το πουθενά φιλοξενούμενη από μια τυχαία σύμπτωση να σε ξεβο-

λέψω και να σου ζητήσω να μου μιλήσεις. Να μου μιλήσεις για όλα 

όσα είσαι όταν δεν σε βλέπει κανένας. Για όσα είσαι, όταν ξαπλώνεις 

το βράδυ και παίρνεις αγκαλιά το μαξιλάρι σου Εγώ στη θέση σου δεν 

θα με προσπερνούσα, κι ας είμαι ρίσκο. Κι ας μη γυαλίζω πολύ, κι ας 

μην κάνω θόρυβο. Εσύ στη θέση σου; 

Ο μόνος άνθρωπος στο τμήμα που 

με δυσκόλεψε τόσο στην επιλογή, 

όσο κι αν σου φαίνεται απίθανο, 

ήσουν εσύ, απλώς γιατί δεν ήξερα 

πώς να σε προσεγγίσω... Έψαχνα 

για κάτι ρομαντικό, ή κάτι με χορό, 

μα κατέληξα στο "κάτι να γυαλίζει", 

γιατί είσαι ο ορισμός του, κι εύχομαι 

να συνεχίσεις να κάνεις θόρυβο, 

ξυπνώντας τον κόσμο απ' την α-

δράνεια! 
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Όταν ήρθε η στιγμή να επιλέξω για τον εαυτό μου έναν πίνακα που με αντιπρο-
σωπεύει, μου φάνηκε αρκετά δύσκολο. Μετά από αρκετή ώρα όμως κατέληξα 
στον πίνακα του Edward Hopper: “Boy and Moon”. Βλέπουμε ένα αγόρι που μό-
λις έχει ξυπνήσει και κοιτάζει το φεγγάρι μέσα από το δωμάτιό του. Είναι σαν να 
βλέπει ένα όνειρο, όμως ενώ είναι ξύπνιος. Έτσι και εγώ, πάντα προσπαθώ να 
ακολουθώ τα όνειρά μου, έχοντας στόχο της ζωής μου αυτά. Στον πίνακα βλέπου-
με το φεγγάρι το οποίο δεν ξέρουμε αν δύει ή ανατέλλει. Και εγώ τώρα κοιτάω 
πίσω μου, όπως το αγόρι την ανατολή του φεγγαριού, κοιτάω το σχολειό σαν κάτι 
που τελειώνει, όμως το αγόρι μπορεί να κοιτάει μπροστά, το φεγγάρι που δύει 
και ξεκινά μια καινούργια μέρα, όπως κοιτάω και εγώ μπροστά στη ζωή που τώ-
ρα ξεκινά. 
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Δεκατετράστιχα  
Ανδρέας Καραντώνης 

 

Πρωινά στα πεζοδρόμια, μεσημέρια 

βγαίνεις μεθυσμένος απ’ τα Μουσεία 

κι είναι σα να’ χεις ζήσει μ’ άυλα χέρια 

των εμπρεσιονιστών την πεμπτουσία! 

 

Σεζάν, Ρενουάρ, Βαν Γκογκ, Μανέ, 

 λημέρια που των χρωμάτων λάμπει η εξουσία  

ζωγραφική χαρά  

χάρηκα ακέρια 

με του φωτός τη διάσπαρτην ουσία 

χυτή μπρος πίσω απ’ τ’ αντικείμενα, όπως σα μουσική χρωμάτων 

να’ ναι ο τόπος. 

Όταν διάβαζα αυτό το ποίημα σε 

φανταζόμουν να μπαινοβγαίνεις 

στα μουσεία με όλη την 

έμπνευση που μπορεί να σου 

χαρίσει ακόμη κι η πιο αθέατη, 

απ' τους καθημερινούς επισκέ-

πτες, λεπτομέρεια. Όσο αντέχεις 

να δίνεις χρώμα στους ανθρώ-

πους, δίνε και θα το δεις οι τσι-

μεντένιες πολιτείες πώς αλλά-

ζουν! 
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Η Γαρυφαλιά αν ήταν πίνακας θα ήταν ο πίνακας του Edward 
Hopper: “New York Movie”. Σε αυτόν βλέπουμε μια γυναίκα η 
οποία βρίσκεται σε ένα θέατρο.  
Το καλλιτεχνικό πνεύμα της Γαρυφαλιάς καθρεφτίζεται σε αυτόν 
τον πίνακα μέσω του θεάτρου που απεικονίζεται, καθώς επίσης 

και της γυναίκας η οποία δεν παρακολουθεί την παράσταση, 
όμως στέκεται στον διάδρομο, σκεπτική, ίσως ανήσυχη. Έτσι και 
η Γαρυφαλιά, συνέχεια σκεπτική και με ένα πνεύμα ανήσυχο, αν 
μπορούσε να χαρακτηριστεί από έναν πίνακα θα ήταν σίγουρα 
σε κάποιον χώρο σχετικό με την τέχνη, όμως η ίδια θα βρισκόταν 
στον δικό της λογοτεχνικό κόσμο.   
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Να μάθεις να φεύγεις  
Χριστίνα Παρασχά 

 

Να φεύγεις  - αθόρυβα, σιωπηλά, χωρίς κραυγές, μακρόσυρτους  

αποχαιρετισμούς 

Να μην παίρνεις τίποτα μαζί, ούτε ενθύμια, ούτε ζακέτες για τον δρόμο 

Να τρέχεις μακριά από δήθεν καταφύγια κι ας έχει έξω και χαλάζι 

Να μάθεις να κοιτάς βαθιά στα μάτια, όταν λες αντίο, κι όχι κάτω ή  

το άπειρο 

Να μάθεις να κοιτάς την κλεψύδρα, να βλέπεις πως ο χρόνος σου τελείωσε 

Όχι αγκαλιές, γράμματα, αφιερώσεις, κάποτε θα ξανασυναντηθούμε,  

αγάπη μου 

(Όλα τα βράδια και τα τραγούδια δεν θα είναι ποτέ δικά σας - αποδέξου το) 

Να σταματήσεις να αγαπάς τον Μέλλοντα, όταν αυτό που έχεις είναι μόνο ο 

Ενεστώτας 

Να φεύγεις από εκεί που δεν ξέρεις γιατί βρίσκεσαι - από 'κει που δεν  

ξέρουν γιατί σε κρατάνε 

Να αποχωρίζεσαι τραγούδια που αγάπησες, μέρη που περπάτησες 

Δεν έχεις τόσο περιορισμένη φαντασία όσο νομίζεις 

Μπορείς να φτιάξεις ιστορίες ολοκαίνουριες, με ουρανό κι αλάτι 

Να θυμίζουν λίγο φθινόπωρο, πολύ καλοκαίρι κι εκείνη την  

απέραντη Άνοιξη 

 

Να φεύγεις από όσα νόμισες γι' αληθινά, μήπως φτάσεις κάποτε σ' αυτά! 

 

Στον άνθρωπο που δυσκολεύομαι, 

και μια ολόκληρη ζωή θα δυσκολεύο-

μαι να καταλάβω, επέλεξα να πω 

πως ήρθε η στιγμή «Να μάθει να 

φεύγει!» Γιατί θα χρειαστεί πολλές 

φορές στη ζωή του να το κάνει, όσο 

απάνθρωπο κι αν μοιάζει το φευγιό. 

Γιατί στον άνθρωπο αυτό προβάλλει 

επιτακτική η ανάγκη να μάθει να 

διαχειρίζεται και τον συναισθηματικό 

του κόσμο, μήπως και το όνειρο ει-

σβάλει στην πραγματικότητα και 

γίνουν τα"μακάρι" του "επιτέλους"! 
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Ο Αντώνης, αν ήταν πίνακας, πιστεύω θα ήταν ο πίνακας “Self Portrait 

with Bandaged Ear” του Vincent Van Gogh. Εδώ βλέπουμε τον Van 

Gogh, με έναν επίδεσμο στο κεφάλι, και συγκεκριμένα στο αφτί του. Τα 

χρώματα είναι πολύ έντονα και δυναμικά, το πρόσωπό του όμως δείχνει 

σοβαρότητα. Θα αναρωτιέστε τώρα γιατί επέλεξα αυτό το πορτρέτο με το 

χτυπημένο αφτί για τον Αντώνη. Η απάντηση είναι προφανής. Ο Αντώνης 

είναι συνεχώς με ένα ακουστικό στο αφτί του, αν συνεχίσει έτσι τα αφτιά 

του θα καταστραφούν. Γι’ αυτόν το λόγο λοιπόν επέλεξα αυτόν τον πίνα-

κα, όπως ο Van Gogh έκοψε το αφτί του, έτσι και ο Αντώνης θα κάψει το 

δικό του. Ταυτόχρονα, η σοβαρότητα στο πρόσωπο του Van Gogh και τα 

δυναμικά χρώματα χαρακτηρίζουν και την προσωπικότητα του Αντώνη.  



101 

 

Το χρέος του ποιητή  

Γιάννης Ρίτσος 

 

 

Πολλοί στίχοι είναι σαν στρατιώτες έτοιμοι για τη μάχη, 

άλλοι σαν λιποτάκτες κρυμμένοι  

πίσω απ' τ' ανθισμένα δέντρα. 

Άλλοι σαν άγνωστοι στρατιώτες που δεν έχουν πρόσωπο. 

Πολλά ποιήματα φωνάζουν δυνατά, χωρίς να ακούγονται.  

Άλλα σωπαίνουνε με σταυρωμένα χέρια. Άλλα σταυρώνονται 

και μιλούν σταυρωμένα.  

Πολλά ποιήματα είναι σαν όπλα.  

Όπλα πεταμένα στο χώμα κι όπλα στραμμένα στην  

καρδιά του εχθρού  

Τι άλλο θα μπορούσα να σκεφτώ 

για τον άνθρωπο που ενσαρκώνει 

το πρότυπο ενός στρατιωτικού - 

κατά προτίμηση Γερμανού, αφού 

σκότωσε τον μικρό Στεφανή στην 

εκδήλωση της 28
ης Οκτωβρίου; 

Νομίζω πως η απουσία μας απ' 

το σχολείο θα είναι εμφανής, όταν 

μαθητές και καθηγητές αποχωρι-

στούν αυτό το ηχόχρωμα!  
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Ο Μανόλης, αν ήταν πίνακας ζωγραφικής, θα ήταν ο πίνακας του 

Piet Mondrian “Composition II with Red, Blue and Yellow”. Αυτός  

ο πίνακας με τα γεωμετρικά σχήματα και τα βασικά χρώματα δεί-

χνει ακριβώς τη σχέση των μαθηματικών με την τέχνη. Η αγάπη του 

Μανόλη για τα μαθηματικά είναι μεγάλη γι’ αυτό και αν ήταν πίνα-

κας θα είχε σίγουρα σχέση με αυτά. Ο πίνακας αυτός προσδίδει μια 

σταθερότητα καθώς και δυναμικότητα, όπως λοιπόν και ο Μανόλης 

βαδίζει με σταθερότητα και δυναμισμό προς τον δρόμο των μαθη-

ματικών.  
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Η περιφραστική πέτρα  
Κική Δημουλά 

 

Μίλα. 

Ἔχουμε τόση θάλασσα μπροστά μας. 

Ἐκεῖ ποὺ τελειώνουμε ἐμεῖς  

ἀρχίζει ἡ θάλασσα. 

Πὲς κάτι. 

Πὲς «κῦμα», ποὺ δὲν στέκεται. 

Πὲς «βάρκα», ποὺ βουλιάζει 

ἂν τὴν παραφορτώσεις μὲ προθέσεις. 

 

Πὲς «στιγμή», 

ποὺ φωνάζει βοήθεια ὅτι πνίγεται, 

μὴν τὴ σῴζεις, 

πὲς 

«δὲν ἄκουσα» 

Ακόμη δυσκολεύομαι ν' αντι-

ληφθώ πώς μπόρεσα να εκ-

μαιεύσω λέξεις από έναν κα-

θόλα μυστικοπαθή άνθρωπο. 

Ένα πρόσωπο με αστείρευτη 

δύναμη και πείσμα, τέτοιο που 

φτάνει και δύο και τρεις φορές 

μέχρι τ' αστέρια. Δεν ήθελα να 

σου πω τίποτα περισσότερο 

απ' αυτό το απόσπασμα∙μόνο 

όσα κρύβονται στην πρώτη 

λέξη! 
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Ποιος διάσημος γεννήθηκε την ίδια 

μέρα με εσένα… 

Επιμέλεια: Μαριλένα Μυκωνιάτη 

Μάνος Κανέτος, 12 Μαρτίου 2001 

Την ίδια μέρα με τον ‘’Κινέζο’’ συμμαθητή 
μας έχουν γενέθλια οι: 
 

Μάνος Ελευθερίου, Έλληνας συγγραφέας 
και στιχουργός (1938-2018) 
Λάιζα Μινέλι, Αμερικανίδα ηθοποιός και 
τραγουδίστρια (1946) 
Στιβ Χάρις, Άγγλος μουσικός -Iron 
Maiden (1956) 

Κώστας Μήτρογλου, Έλληνας ποδοσφαι-

ριστής (1988) 

Liza Minnelli  
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Ανδρέας Λυδάκης, 30 Μαΐου 2001 
Ο «καλλιτέχνης» μας μοιράζεται την ημέρα των γενε-

θλίων του με τους: 

 

Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ, Ρώσος κοσμηματο-
ποιός (1846-1920) 
Έρβιν Θάλμπεργκ, Αμερικανός παραγωγός 
(1899-1936) 
Κώστας Χαλκιάς, Έλληνας ποδοσφαιριστής 
(1974) 

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Έλληνας ηθοποιός 

(1977) 

Ο “techno wizard” της τάξης γιορτάζει τα γενέ-

θλιά του μαζί με τους: 

Ζβόνιμιρ Μπόμπαν, Κροάτης ποδοσφαιρι-
στής (1968) 

Ματ Ντέιμον, Αμερικανός ηθοποιός (1970) 

 

Bruno Mars,  Αμερικανός τραγουδιστής 
(1985) 
Μπάρμπαρα Πάλβιν, Ουγγαρέζα ηθοποιός 
και μοντέλο (1993)  

Matt Damon 

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης 

Γαρυφαλιά Καραπιδάκη, 29 Σεπτεμβρίου 2001 

Η «τραγουδίστρια» και μεγαλύτερη «φαν» 

του λαϊκού ρεπερτορίου της τάξης 

(χειρότερη ακόμα και από εμένα και τον 

Κανέτο) έχει γενέθλια μαζί με τους: 

Γκουίνεθ Κέιτ Πάλτροου, Αμερικανί-
δα ηθοποιός και τραγουδίστρια 
(1972) 
Θάνος Πετρέλης, Έλληνας τραγου-
διστής (1975) 

Ντουέιν Μάικλ Κάρτερ Τζούνιορ ή 

αλλιώς Λιλ Γουέιν, Αμερικανός ρά-

περ (1982) 
Θάνος Πετρέλης 

Αντώνης Καπαρουνάκης, 8 Οκτωβρίου 2001 
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Χριστίνα Κληρονόμου, 6 Ιουνίου 2001 

Μαθήτρια του 20 έχει γενέθλια την ίδια 

μέρα με τους: 

Κική Δημουλά, Ελληνίδα ποιήτρια 
(1931) 
Ανδρέας Μικρούτσικος, Έλληνας τρα-
γουδοποιός(1952) 
Απόστολος Δοξιάδης, Έλληνας συγ-
γραφέας (1953) 

Κική Δημουλά 

Αντώνης Μελισσάς, 16 Οκτωβρίου 2001 

Ο επιθετικός οικονομολόγος έχει γενέθλια την 

ίδια μέρα με τους: 

Τόνι Κάρεϊ, Αμερικανός μουσικός (1953) 
Τιμ Ρόμπινς, Αμερικανός ηθοποιός και 
σκηνοθέτης (1958) 
Κέιζι Τζόελ Στόουνερ, Αυστραλός μοτο-
σικλετιστής (1985) 

Κώστας Φορτούνης, Έλληνας ποδοσφαιρι-

στής (1992) 

Tim Robbins  

Μανόλης Σμυρνάκης, 3 Νοεμβρίου 2001 

 

Η μαθηματική ιδιοφυΐα γιορτάζει τα γενέ-

θλια της με τους: 

Τζον Μπάρι, Άγγλος συνθέτης (1933-
2011) 
Ντολφ Λούντγκρεν, Σουηδός ηθοποιός 
(1957) 
Μάρω Λύτρα, Ελληνίδα τραγουδίστρια 
(1970) 

Dolph Lundgren  
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Φαίη Κανδυλογιαννάκη, 12 Νοεμβρίου 2001 

Η «επαναστάτρια» του τμήματος και ίσως όλου του 

λυκείου γεννήθηκε την ημέρα που γεννήθηκαν και 

οι: 

Γκρέις Πατρίσια Κέλι, Αμερικανίδα ηθο-
ποιός (1929-1982) 
Βασίλης Καρράς, Έλληνας τραγουδιστής 
(1953) 
Ελένη Ράντου, Ελληνίδα ηθοποιός (1965) 
Ράιαν Γκόσλινγκ, Καναδός ηθοποιός (1980) 
Αν Χάθαγουεϊ, Αμερικανίδα ηθοποιός (1982) 

Ράσελ Γουέστμπρουκ, Αμερικανός καλαθο-

σφαιριστής (1988) Ράσελ Γουέστμπρουκ 

Μαριλένα Μυκωνιάτη, 30 Δεκεμβρίου 2001 

Εγώ έχω την τύχη να μοιράζομαι αυτή τη σπάνια 

ημέρα γενεθλίων με τους: 

Νίκο Πορτοκάλογλου, Έλληνα τραγουδοποιό 
(1957) 
Μπένετ Μίλερ, Αμερικανό σκηνοθέτη (1966) 
Λε Μπρόν Τζέιμς, Αμερικανό καλαθοσφαιριστή 
(1984) 

Μαρία Κορινθίου, Ελληνίδα ηθοποιό (1979) 

Λε Μπρόν Τζέιμς  

Μαριλίζα Κούρου, 11 Μαρτίου 2001 

Εκτός από τον «γίγαντα» της τάξης μας, στις 11 Μαρτίου 

γεννήθηκαν και οι: 

 

Σάκης Μπουλάς, Έλληνας τραγουδιστής 
και ηθοποιός (1954-2014) 

Ντιντιέ  Ντρογκμπά, Ιβοριανός ποδοσφαι-
ριστής (1978)       
Θώρα Μπέρτς, Αμερικανίδα ηθοποιός 
(1982) 
Τζακ Ρόντγουελ, Άγγλος ποδοσφαιριστής 
(1991)  

Didier Drogba  
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Επιλεγόμενα 
 

στο καλό να πάτε... 
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Αγαπητοί μου απόφοιτοι, μαθητές και μαθήτριες,  

 

Όλα αυτά τα χρόνια κοντά σας διεπίστωσα το πόσο υπεύθυνοι και αφοσιω-

μένοι ήσασταν στον μεγάλο στόχο σας, που δεν ήταν άλλος από την προε-

τοιμασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Γνωρίζω πολύ καλά τη βαρύνουσα 

σημασία που αυτές έχουν για τον καθένα από σας, επειδή όπως νομίζετε 

δοκιμάζονται πολλά περισσότερα από τον χρόνο, τον κόπο, την εργασία που 

προσφέρατε. Δοκιμάζονται τα οράματα, τα όνειρά σας και για αρκετούς από 

σας, όπως ισχυρίζεστε, το μέλλον σας.  

Όμως, θα επαναλάβω αυτό που και άλλες φορές σάς έχω πει.  

Στις εξετάσεις δοκιμάζεται η προετοιμασία, η μεθοδικότητα, οι γνώσεις σας, 

δεν επιβεβαιώνεται όμως και η προσωπικότητά σας. Οι εξετάσεις δεν καθο-

ρίζουν ποιοι είστε, απλά προσφέρουν την πιθανότητα να ανοιχθεί ένας δρό-

μος που αρκετά συχνά οδηγεί σε άλλους σταθμούς από αυτούς προς τους 

οποίους αρχικά είχατε προσανατολισθεί. Σ' έναν κόσμο που αλλάζει ταχύ-

τατα, που η ρευστότητα είναι ένα βασικό του χαρακτηριστικό αυτό είναι 

πολύ πιθανό να συμβεί. Επομένως, η ενδεχόμενη επιτυχία ή αποτυχία στις 

εξετάσεις είναι ένα γεγονός που δεν κρίνει ούτε τον εαυτό σας, ούτε το μέλ-

λον σας. Παρ' όλα αυτά θα τόνιζα ότι κρίνεται η ωριμότητά σας, ο προσανα-

τολισμός σας, ο τρόπος με τον οποίο βλέπετε τη ζωή σας και νοηματοδοτείτε 

τις προσπάθειές σας.  

Μη σταματάτε να ονειρεύεστε και να βάζετε στόχους! Έχετε αρκετά χαρί-

σματα, δύναμη, νιάτα και ένα μέλλον που σας ανήκει. Όμως, μην ξεχνάτε 

πως οι στόχοι μας πρέπει να συντροφεύονται από την αρετή και την αγάπη 

και όχι τον εγωϊσμό και την αυταρέσκεια.  

Στην προσευχή μου για σας ζητούσα και εξακολουθώ να ζητώ από τον Θεό 

και Πατέρα μας να στέλνει στις καρδιές σας πνεύμα σοφίας και σύνεσης και 

η ζωή σας να είναι γεμάτη με την αγάπη του Θεού. Μόνο αυτή η αγάπη μπο-

ρεί να δώσει νόημα στα όνειρά σας, ώστε να βλέπετε ότι πίσω από όλες τις 

καταστάσεις της ζωής σας κρύβεται φως, ελπίδα, δημιουργικότητα και προο-

πτική. Και να είστε σίγουροι ότι η δύναμη αυτής της θεϊκής αγάπης μπορεί 

να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο. 

Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου καλή επιτυχία στη ζωή σας. Η αγάπη 

και η χάρις του Θεού να είναι πάντα μαζί σας! 

 

Με όλη μου την αγάπη 

                                                                                                               παπά Μανώλης 
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Αν στη ζωή μας μετρούσαμε τον χρόνο με τους χτύπους της καρδιάς μας και 
όχι με τους χτύπους των δεικτών του ρολογιού, ενδεχομένως να μη νιώθαμε 
πόσο γρήγορα μας προσπερνάει. Αυτό το συναίσθημα έχω στο μυαλό μου 
τούτη την ώρα που γράφω αυτές τις σκέψεις, διότι πραγματικά αισθάνομαι 
σαν να ήταν χθες, που σας είχα πρωτοσυναντήσει στο Γυμνάσιο, ως μαθη-
τές της Γ' Γυμνασίου. Στα ανέμελα  και ξέγνοιαστα προσωπάκια εκείνης της 
τάξης ήταν εύκολο να διακρίνει κανείς την ποιότητα που είχατε ως μαθητές, 
αλλά κυρίως τα πολύ θετικά στοιχεία που συγκέντρωνε ο χαρακτήρας και η 
προσωπικότητά σας, καθώς και τις δημιουργικές σας  ικανότητες, τις κλίσεις 
και τα ταλέντα σας. Τα επόμενα τέσσερα χρόνια περπατήσαμε μαζί τους 
δρόμους των Μαθηματικών, άλλοτε ανεβαίνοντας δύσκολες ανηφόρες και 
άλλοτε βαδίζοντας σε ίσιους δρόμους χωρίς κακοτοπιές. Πιστεύω ότι σε αυτή 
την ωραία διαδρομή μοιραστήκαμε πολύ περισσότερα εκτός από το μάθημά 
μας. Έχουμε χαρεί μαζί τις επιτυχίες σας και την πρόοδο που όλα αυτά τα 
χρόνια έχετε πετύχει, έχουμε στενοχωρηθεί μαζί ίσως με κάποια αποτυχία 
σας, έχουμε συμβουλέψει ο ένας τον άλλο, έχουμε περάσει μαζί αξέχαστες 
στιγμές σε όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής. Θα θυμάμαι πάντα 
τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε μέσα στην τάξη, αλλά και τα τραγούδια, τα 
αστεία, τους χορούς και τα χαμόγελά μας, σε πιο ξέγνοιαστες στιγμές στη 
διάρκεια εκδρομών και εκδηλώσεων. Σήμερα για σας σβήνει ο κύκλος της 
σχολικής ζωής, αρχίζει όμως να διαγράφεται ένας άλλος με μεγαλύτερη α-
κτίνα. Σε αυτόν τον νέο κύκλο της ζωής σας, είσαστε ικανοί να πετύχετε 
σπουδαία αποτελέσματα και να διακριθείτε στον τομέα που ο καθένας σας 
θα επιλέξει.  
Το Σχολείο, οι καθηγητές σας και η δική σας προσπάθεια, όλα αυτά τα χρό-
νια, σας έχουν δώσει τα απαραίτητα πνευματικά και ψυχικά εφόδια, για να 
πορευτείτε με επιτυχία. Να θυμάστε ότι η ζωή είναι ένας διαρκής αγώνας, 
στον οποίο πρέπει να συμμετέχουμε με αισιοδοξία για την εξέλιξή του, με 
όρεξη και αγάπη γι αυτό που κάνουμε, με  καλοσύνη και κατανόηση απένα-
ντι στον συνάνθρωπό μας, με σεβασμό απέναντι στον Δημιουργό μας, ο ο-
ποίος  μας δίνει δύναμη στην προσπάθεια αυτή. Συνοψίζοντας τις σκέψεις 
μου,  σας ευχαριστώ για όλα όσα ζήσαμε μαζί τα τέσσερα αυτά χρόνια, σας 
εύχομαι να συναντήσετε ανθρώπους που θα σας κάνουν ευτυχισμένους και 
δημιουργικούς και σας αποχαιρετώ με μια σοφή συμβουλή: 
 

«Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα,  
ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα.» 

  
                                                                                               Με την αγάπη μου 

                                                                                          Γιώργος Κ. Φεργαδάκης 
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Αποχαιρετισμοί, αποχωρισμοί, απολογισμοί, αποφοίτηση, απολυτήρια… 

Με θυμώνει πολύ αυτή η δισύλλαβη πρόθεση, το  «από –»   , γιατί με απομα-

κρύνει από ένα τμήμα, από μια παρέα παιδιών που είχαν σύνθημα το ταλέ-

ντο και σημαία τη δημιουργικότητα ∙ που εμπιστεύτηκαν πολλές φορές 

στους καθηγητές τους τις πιο ενδόμυχες σκέψεις και τα πιο ονειροπόλα σχέ-

δια  που έθεσαν στόχους και πάλεψαν γι΄αυτούς, ακόμα κι αν αυτό ήταν επί-

πονο  που ωρίμασαν κι εκφράστηκαν, άλλοτε σαν πολύχρωμο πυροτέχνημα 

κι άλλοτε σαν μπουμπούκι που ανοίγει αθόρυβα. Απολάμβανα πάντα να 

παρατηρώ τη μοναδικότητα του καθενός από εσάς αλλά και την ικανότητά 

σας να συν-εργάζεστε και να συν-ταξιδεύετε. Και πραγματικά, αυτό που εύ-

χομαι για σας  είναι να συνεχίσετε να πιστεύετε στη δύναμη της ομάδας  

χωρίς να χάνετε ποτέ την ταυτότητά σας.  

Όσο για το «από –» …δεν είναι και τόσο μισητό τελικά, γιατί… 

Φαίη, Μάνο, Αντώνη, Γαρυφαλιά, Χριστίνα, Μαριλίζα, Ανδρέα , Αντώνη, 

Μαριλένα  και Μανόλη,  

Τα τρία χρόνια που περάσαμε μαζί, στους χώρους του σχολείου αλλά και 

μακριά απ΄αυτούς, ήταν απολαυστικά!!!   

Με όλη μου την αγάπη 

Γιολάντα Γιέτη 

 

Ένα ακόμη αντίο… 

 

Την ώρα που θα κρατάτε στα χέρια σας αυτό το λεύκωμα και θα ξεφυλλίζε-

τε αφιερώσεις, σκέψεις και στιγμιότυπα της μαθητικής σας ζωής, το σχολείο 

για εσάς θα έχει τελειώσει.  Όχι όμως και η γνώση. Αφήστε τη γνώση να 

μπαίνει και να λούζει με φως και ζεστασιά τις μέρες σας σαν τον πρωινό 

ήλιο -είναι ο μόνος δρόμος για την εξέλιξή σας.  Επενδύστε στα όνειρά σας, 

για να ορίσετε την τύχη σας. Από τον εαυτό σας δεν μπορείτε να κρυφτείτε· 

μαζί ξυπνάτε το πρωί, μαζί κοιμάστε κάθε βράδυ. Μη φοβηθείτε τα δύσκο-

λα, γιατί όλα τα βαθυσήμαντα στη ζωή είναι δύσκολα. Να δουλεύετε ομαδι-

κά και να ζείτε συλλογικά. Στόχος σας να είναι η ευτυχία. Κι η ευτυχία βγαί-

νει από μέσα μας· όταν τη μοιραζόμαστε, όταν χαιρόμαστε με τη χαρά του 

άλλου, τότε αυτή πολλαπλασιάζεται. 

Αγαπημένοι μου Φαίη, Μάνο, Αντώνη, Γαρυφαλιά, Χριστίνα, Μαριλίζα, 

Ανδρέα, Αντώνη, Μαριλένα και Μανόλη, σας αποχαιρετώ με τις παραπά-

νω σκέψεις, δηλώνοντας εν κατακλείδι ότι με την τάξη σας δεν μπορώ να 

είμαι αντικειμενική. Πώς θα μπορούσα άλλωστε να είμαι με εφήβους που με 

βοήθησαν να διδαχτώ πολλά και σημαντικά… 

 

Με μια μεγάλη αγκαλιά για όλους σας 

Ελένη Αλεξοπούλου 
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  Απόφοιτοι σχολικού έτους 2018-2019 
 
 

Καραπιδάκη  
Γαρυφαλιά 

Κληρονόμου  
Χριστίνα 

Κούρου  
Μαριλίζα 

Λυδάκης  
Ανδρέας 

Μελισσάς  
Αντώνης 

Μυκωνιάτη  
Μαριλένα 

Σμυρνάκης  
Μανόλης 

Κανδυλογιαννάκη 

Φαίη 
Καννέτος  

Μάνος 
Καπαρουνάκης 

Αντώνης 
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