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Προλογικό Σημείωμα 

 

Αγαπητά μου παιδιά, 

Σύντομα θα ζήσετε το πρώτο σημαντικό γεγονός της ζωής σας. Σε λίγες ημέρες, o 

κύκλος της σχολικής σας ζωής θα κλείσει κι εσείς θα περάσετε στο επόμενο στάδιο 

μαθητείας και εμπειριών. Μέσα στην αδιάσπαστη συνέχεια της ζωής και την καται-

γιστική διαδοχή γεγονότων, η αποφοίτηση από το σχολείο ξεχωρίζει σίγουρα ως το 

πρώτο διακριτό σημείο καμπής και το πρώτο αξιομνημόνευτο ορόσημο της ενηλικί-

ωσης. Και βέβαια, η αποφοίτηση είναι μια στιγμή φορτισμένη συγκινησιακά, φορ-

τωμένη με μυριάδες διαφορετικά και αντιφατικά συναισθήματα. Μαζί με εσάς, το 

γεγονός της αποφοίτησης, που επίκειται, συγκινεί και φορτίζει και εμάς, όλους τους 

δασκάλους σας. 

Όμως, για μένα προσωπικά μια άλλη στιγμή της χρονιάς που πέρασε υπήρξε πιο 

σημαντική και συγκινητική. Εσείς ίσως δεν το καταλάβατε, δεν το συνειδητοποιή-

σατε, ίσως δεν το αισθανθήκατε καν, αλλά για μένα η αξέχαστη αυτή σκηνή ήταν 

μια μεγάλη ομαδική εμφάνισή σας. Ήταν η στιγμή που μπήκατε στο γραφείο μου 

όλοι μαζί, πριν από μερικούς μήνες, για να μου πείτε τα Χριστουγεννιάτικα κάλα-

ντα! Συνέβη ένα ήσυχο χειμωνιάτικο πρωινό στο σχολείο. Εγώ σας περίμενα, γιατί 

με είχαν ειδοποιήσει οι καθηγητές σας, ήξερα ότι θα μας τραγουδήσετε τα κάλαντα, 

όπως άλλωστε έχει καθιερωθεί να κάνει η Γ΄ Λυκείου του Παγκρητίου κάθε χρόνο. 

Όταν όμως μπήκατε μέσα και το γραφείο γέμισε από τα “μεγάλα” παιδιά με το λα-

μπερό χαμόγελο και αρχίσατε τα κάλαντα και οι φωνές σας μπλέχτηκαν με τους 

ήχους των οργάνων, τότε συγκινήθηκα. Σας κοίταζα έναν έναν, γρήγορα αλλά 

προσεχτικά, και σε λίγες στιγμές πέρασαν μπροστά από τα μάτια μου σαν κινημα-

τογραφικό τρέιλερ όλα τα μαθητικά σας χρόνια! Ξαναζωντάνεψαν στο μυαλό μου 

σκόρπιες και συμπυκνωμένες αναμνήσεις από αυτά που  ζήσαμε μαζί τα τελευταία 

χρόνια. Μπήκατε όλοι μαζί στο γραφείο μου, και την ίδια στιγμή ταξίδεψα χρόνια 

πίσω, σε μια παρόμοια  είσοδό σας σε εκδήλωση του  Νηπιαγωγείου. Κρατούσατε 

στα χέρια σας τα οργανάκια του Orff, και εγώ σαν να σας έβλεπα μικρούς μαθητές 

του Δημοτικού να κάνετε μάθημα στην αίθουσα μουσικής. Είχατε κιθάρες και μα-

ντολίνα για τα κάλαντα, και εγώ σαν να ετοιμαζόμουνα να σας παρακολουθήσω 

σε εκδήλωση της Μουσικής μας Σχολής με κλασικό, ελληνικό και κρητικό ρεπερτό-

ριο! Και πόσες άλλες δικές σας “φωτογραφίες” πέρασαν μπροστά από τα μάτια 

μου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα: συνθετικές εργασίες, παρουσιάσεις, εξετάσεις, εκ-

δρομές, χοροί, θέατρα… 
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Όσο για τα χαμόγελά σας, αυτά κι αν μου έφεραν εικόνες και αναμνήσεις στο μυα-

λό. Γιατί σε όλα τα χρόνια του σχολείου, από τον Παιδικό Σταθμό έως το Γυμνάσιο 

και το Λύκειο, το γέλιο δεν έλειπε ποτέ από τα πρόσωπά σας, είτε μέσα στην τάξη 

είτε στο παιχνίδι και στο διάλειμμα. Και στο τέλος της ημέρας, της “σχολικής ημέ-

ρας” σας, αυτό είναι το πιο σπουδαίο που θα κρατήσετε. Το χαμόγελο, την ξεγνοια-

σιά και την ευτυχία των μαθητικών χρόνων. Γιατί, πέρα από τις γνώσεις που απο-

κτήσατε και την κουλτούρα που καλλιεργήσατε, πέρα από τις σχέσεις που αναπτύ-

ξατε και τους ανθρώπους που γνωρίσατε, από το σχολείο θα κρατήσετε τη χαρά 

και τις ευχάριστες αναμνήσεις της πιο καλής περιόδου της ζωής σας. Όσο κι αν 

τώρα έχετε αμφιβολίες γι’ αυτό, επειδή βρισκόσαστε ένα βήμα πριν τις πανελλαδικές 

ή πριν τις σπουδές στο εξωτερικό, επειδή η αγωνία της άγνωστης διαδρομής που 

θα διανύσετε στη φοιτητική και την επαγγελματική ζωή σας κυριαρχεί προς στιγμήν 

στην ψυχή σας, θα καταλάβετε αργά ή γρήγορα ότι τα χρόνια του σχολείου ήταν τα 

καλύτερα. Θα έρθουν σίγουρα κι άλλες πολλές χαρές και επιτυχίες, θα ζήσετε κι 

άλλες ευχάριστες και δυνατές στιγμές. Θα δείτε όμως ότι η χαρά και η ξεγνοιασιά 

της μαθητικής ζωής θα ξεχωρίζουν πάντα, θα κρατούν γερά την κορυφαία θέση 

στις αναμνήσεις σας και ποτέ δεν θα τις αντικαταστήσετε με τίποτε άλλο. 

Σας εύχομαι να είστε πάντα χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι, όπου κι αν σας βγάλουν ο 

δρόμος της ζωής κι οι δικές σας αποφάσεις και επιλογές. Και να περνάτε πότε πότε 

από το σχολείο σας, να μας βλέπετε, να μαθαίνουμε την εξέλιξή σας και τα νέα σας. 

Εγώ πάντως θα κρατήσω την εικόνα σας να μας λέτε τα κάλαντα εκείνο το ήσυχο 

χειμωνιάτικο πρωινό. 

 

 Γιάννης Κοπιδάκης 

 Γενικός Διευθυντής Εκπαιδευτηρίου “TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ”         
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Εργασίες 

 

Διαθεματικού Περιεχομένου 
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Ερευνητική Εργασία (PROJECT) - Α΄ Λυκείου 

Σχολικό Έτος: 2013-2014, α΄ Τετράμηνο 

Θέμα: Η πόλη μου  

Υποθέματα:  

  1. Η σχέση της θάλασσας με την πόλη του Ηρακλείου                                        

      Επιμέλεια: Ζαχαρένια Θεργιάκη-Βρέντζου, Ευγενία Κληρονόμου  

  2. Τα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα της πόλης μας 

      Επιμέλεια: Άγγελος Ατζολετάκης, Μιχάλης Ζαμπετάκης, Γιώργος Κοπιδάκης,  

   Σίμος Χρονιάρης         

  3. Τα βότανα της Κρήτης 

     Επιμέλεια: Μαριλιάνα Παναγιωτάκη, Μάνος Παττακός, Ηρώ Σμαραγδάκη,  

             Σταύρος Στρατάκης 

  4. Παρουσίαση των σημαντικότερων συνθετών που σχετίζονται με το Ηράκλειο 
      Επιμέλεια: Κλεάνθης Ατσαλάκης, Κωστής Ατσαλάκης 

  5. Τεχνολογία και Πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην πόλη μας 
      Επιμέλεια: Ευαγγελία Ρωμάνου, Ελένη Στεφανίδη 

  6. Τουρισμός στο Ηράκλειο 
      Επιμέλεια: Μίρκα Βασιλάκη, Ίνα Κώστα, Αποστόλης Λεμπιδάκης,  
  Αναστασία Σηφάκη  
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Υπόθεμα 1: Η σχέση της πόλης του Ηρακλείου με τη θάλασσα  

Ζαχαρένια Θεργιάκη-Βρέντζου, Ευγενία Κληρονόμου  

 

 

 

 

Θέμα της συγκεκριμένης εργασίας είναι η σχέση της πόλης του Ηρακλείου με τη 

θάλασσα. Αρχικά, παρουσιάστηκαν τα ιστορικά στοιχεία που συνδέουν την ανά-

πτυξη της πόλης με την ενασχόληση των πολιτών με θαλάσσια επαγγέλματα. Κα-

θοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτή έπαιξε η σημαντική γεωγραφική θέση του νη-

σιού, καθώς είναι σταυροδρόμι τριών ηπείρων, αλλά και το ήπιο μεσογειακό κλίμα 

που επικρατεί. Στη συνέχεια, έγινε αναφορά στον τομέα του τουρισμού, αφού οι 

μαγευτικές παραλίες του νομού είναι το κύριο θέλγητρο που προσελκύει τους τουρί-

στες, και στην αλιεία και, τέλος, στους καλλιτέχνες -κρητικούς και μη- που έχουν 

εμπνευστεί από το λιμάνι της πόλης μας.  

 

 

Ο έρωτας. 

Το αρχιπέλαγος 

Κι η πρώρα των αφρών του 

Κι οι γλάροι των ονείρων του 

Στο πιο ψηλό κατάρτι του ο ναύτης 

ανεμίζει ένα τραγούδι 

Ο έρωτας 

Το τραγούδι του 

Κι οι ορίζοντες του ταξιδιού του 

Κι η ηχώ της νοσταλγίας του 

Στον πιο βρεμένο βράχο της 

η αρραβωνιαστικιά προσμένει 

Ένα καράβι 

Ο έρωτας 

Το καράβι του 

Κι η αμεριμνησία των μελτεμιών του 

Κι ο φλόκος της ελπίδας του 

Στον πιο ελαφρό κυματισμό του ένα νησί 

λικνίζει 

Τον ερχομό. 

                                          Οδυσσέας Ελύτης 
Έργο της Χανιωτάκη Μάλη 

Έργο του Φραγκιαδάκη Μανόλη 
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Ιστορική φωτογραφία από το ενετικό λιμάνι στο Ηράκλειο με τον μικρό Κούλε, που σήμερα δεν σώζεται.  

Ένας σημαντικός 

καλλιτέχνης ο ο-

ποίος γεννήθηκε στο 

Ηράκλειο είναι ο 

Αριστείδης Βλάσ-

σης. Οι μαθήτριες 

παρουσίασαν τη 

ζωή του και κάποια 

από τα έργα του. 

Υπόθεμα 2: Τα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα της πόλης 

Μιχάλης Ζαμπετάκης, Γιώργος Κοπιδάκης, Σίμος Χρονιάρης, Άγγελος  

Ατζολετάκης 

ΧΑΝΔΑΚΑΣ… 

ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΣΤΡΟ… 

CANDIA… 

Όποιο και αν ήταν το όνομα της πόλης μέσα στην ιστορία, ένα είναι το σίγουρο: 

είναι γεμάτη από αρχιτεκτονικά επιτεύγματα διαφορετικών χρονικών στιγμών και 

ρυθμών, τα οποία συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο απόλυτα αρμονικά. 

Κρήτη σ΄αρπάξανε πολλοί 

μα τους κατάπιες όλους: 

Ρωμαίους, Τούρκους, Βενετούς 

κι Άραβες αιμοβόρους. 
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Οι μαθητές παρουσίασαν τα πιο σημαντικά 

κτήρια της πόλης μας, από τα αρχαία χρόνια 

έως σήμερα: το ανάκτορο της Κνωσού, το 

φρούριο Κούλε, τα Ενετικά τείχη, τις πύλες 

και τους προμαχώνες του Ηρακλείου, την 

οδό 25ης Αυγούστου, τη Βασιλική του Αγίου 

Μάρκου, τη Λότζια, τον Ιερό Ναό του Αγίου 

Τίτου, τη Μονή του Σωτήρος, το Αρχαιολογι-

κό Μουσείο Ηρακλείου, το Ιστορικό Μουσεί-

ο, το Παγκρήτιο Στάδιο και, από τα πιο σύγ-

χρονα κτίσματα, το εμπορικό κέντρο Τάλος. 

 

Κοιτώντας κάποιος την πόλη μας από ψηλά 

μπορεί πολύ εύκολα, μόνο και μόνο από τα 

κτήρια της, να καταλάβει το πόσο πολυτάρα-

χη ήταν η ιστορία της και πόσες φορές ξανα-

γεννήθηκε μέσα από τις στάχτες της. 

Η μονή του Σωτήρος, το μοναστήρι των Αυγουστιανών μοναχών του Χάνδακα, λειτούργη-

σε από το τέλος του 13ου (ή αρχές του 14ου) αιώνα ως το τέλος της Βενετσιάνικης κυριαρ-

χίας το 1669. Κατά την Τουρκοκρατία, οι Τούρκοι μετέτρεψαν το ναό σε τζαμί της Βαλιδέ 

σουλτάνας, γνωστό έκτοτε Βαλιδέ ή Βαλτέ Τζαμισί. Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών 

το 1923, διαμορφώθηκε σε σχολείο. Ο ναός του Σωτήρος λειτούργησε ως εκπαιδευτήριο, το 

γνωστό γυμνάσιο θηλέων, από το 1926 έως τις αρχές του 1969. Ο ναός είχε κηρυχθεί διατη-

ρητέο μνημείο. Ο εκπρόσωπος όμως της Χούντας στην Κρήτη Στ. Παττακός, παρά τις δια-

μαρτυρίες πνευματικών Ηρακλειωτών, κατεδάφισε τον Ιούλιο του 1970 ένα από τα μοναδι-

κά και αναντικατάστατα μνημεία του Χάνδακα. Σήμερα ο χώρος αυτός έχει διαμορφωθεί σε 

πλατεία. 
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Υπόθεμα 3: Τα βότανα της Κρήτης 

Ηρώ Σμαραγδάκη, Μαριλιάνα Παναγιωτάκη, Σταύρος Στρατάκης, Μά-

νος Παττακός 

Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνήσουν οι μαθητές τη φυσική ομορφιά και 

συνάμα τον πλούτο του νησιού μας και να διασαφηνίσουν τη σημασία των βοτά-

νων στη ζωή των ανθρώπων από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα. 

 Στην Κρήτη σήμερα προσφέρεται πλήθος βοτάνων που έχουν χρησιμοποιηθεί 

από την αρχαιότητα ως φαρμακευτικά φυτά. Είναι πολλά τα κείμενα των αρχαί-

ων συγγραφέων που αποδίδουν στα βότανα εξαιρετικά θεραπευτικές ιδιότητες.  

Τα βότανα της Κρήτης φυτρώνουν στα απόκρημνα βουνά του νησιού και συλλέ-

γονται για να αποξηρανθούν κάτω από φυσικές συνθήκες και να οδηγηθούν στα 

σύγχρονα συσκευαστήρια, χωρίς καμία χημική επεξεργασία.  

Στην «Ιλιάδα», όταν ο Ευρύπυλος, τραυματισμένος 

από βέλος στο ισχίο, βγαίνει από τη μάχη κουτσαίνο-

ντας και παρακαλεί τον Πάτροκλο να τον βοηθήσει, 

αυτός τον οδηγεί στη σκηνή, και… «Ευθύς του βγάζει 

ο Πάτροκλος τη σουβλερή σαγίτα/ απ΄το το μερί με 

το μαχαίρι του, το μαύρο αίμα πλένει/ με χλιο νερό 

και πάνω απίθωσε πικρή πονοκοιμήτρα/ ρίζα, 

 στο χέρι αφού την έτριψε, και σταματά τους πόνους. 

 Έτσι η πληγή γοργά εμαράθηκε και στάθηκε το αί-

μα». 
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Τα βότανα της Κρήτης  

Μαλοτήρα 

Χαμομήλι (Marticaria chamomila) 

Φασκόμηλο (Salvia fruticosa) 

Δίκταμο (Έρωντας) Origanum dicatmus 

Μαντζουράνα (Origanum majorana) 

Ρίγανη (Origanum Vulgare)  

Δάφνη (Laurus nobilis) 

Μέντα (Mentha x piperita) 

Τίλιο 

Δεντρολίβανο (Rosmarinus officinalis)  

Θρούμπα 

Αγιόκλημα 

Θυμάρι 

Βασιλικός 

Αρχαία πιθάρια με βότανα 

Στις Αρχάνες έγινε ανασκαφή το καλοκαίρι του 2000, και εκεί βρέ-

θηκαν απανθρακωμένα βότανα διατηρημένα για 3.500 χρόνια. 
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Υπόθεμα 4: Παρουσίαση των σημαντικότερων συνθετών που σχετίζονται 

με το Ηράκλειο 

Κλεάνθης Ατσαλάκης, Κωστής Ατσαλάκης 

Στην εργασία αυτή γίνεται μια σύντομη αναφορά σε τρεις σημαντικούς συνθέτες 

που σχετίζονται με το Ηράκλειο.  

Μάνος Χατζιδάκις:  

Γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1925. Παρακολούθησε μαθήματα 

πιάνου, βιολιού και ακορντεόν. Σπούδασε ανώτερα θεωρη-

τικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και φιλοσοφία (δεν 

ολοκλήρωσε τις σπουδές του). Το καλοκαίρι του 1980 και 

του 1981, με την πολύτιμη συμβολή του Μ. Χατζιδάκι, 

πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο ο «Μουσικός Αύγου-

στος», ένα φεστιβάλ με σκοπό την προβολή νέων καλλιτε-

χνικών ρευμάτων σε όλες τις μορφές της τέχνης, όπου φι-

λοξενήθηκαν καταξιωμένοι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Ο Μάνος Χατζιδά-

κις πέθανε το 1994.  

Πρόγραμμα 1981 

Στα εγκαίνια του θεάτρου του Κούλε, θα έδινε ένα 
ρεσιτάλ. Όμως, φυσούσε αέρας «απαγορευτικός». 
Δεν ήθελε να ματαιωθεί το ρεσιτάλ. Στην προσπά-
θειά του να βρει έναν καινούργιο χώρο έφτιαξε το 
μικρό κηποθέατρο που φέρει το όνομά του. 
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Γιάννης Μαρκόπουλος:  

 

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1939. 

Παρακολούθησε μαθήματα θεωρίας 

και βιολιού, φοίτησε στο Ωδείο Αθη-

νών και σπούδασε στο Πάντειο Πα-

νεπιστήμιο Κοινωνικές και Φιλοσοφι-

κές σπουδές. Έχει βραβευτεί πολλές 

φορές για το έργο του.  

Χρήστος Λεοντής:  

Γεννήθηκε το 1940 στο Ηράκλειο. 

Άρχισε να μαθαίνει μαντολίνο και αρ-

γότερα βιολί. Το 1957 παρακολούθησε 

στο Ωδείο Αθηνών θεωρητικά μαθή-

ματα. Του έχουν απονεμηθεί τέσσερα 

σημαντικά βραβεία και έχει τιμηθεί με 

δεκάδες άλλες βραβεύσεις για το έργο 

του. 
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Υπόθεμα 5: Τεχνολογία και Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην πόλη μας 

Στεφανίδη Ελένη, Ευαγγελία Ρωμάνου 

Η πόλη του Ηρακλείου, όπως είναι γνωστό, έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, κα-

θώς υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της ελληνικής ιστορίας. Όμως το 

Ηράκλειο είναι επίσης εξελιγμένο και πρωτοποριακό όσον αφορά την πανεπιστη-

μιακή και τεχνολογική ιστορία του, ξεκινώντας από την ίδρυση του ΤΕΙ Κρήτης, 

του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΙΤΕ 

(Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας). Οι 

έρευνες της ανώτατης εκπαίδευσης 

έχουν φέρει αρκετές φορές την πόλη 

μας στο επίκεντρο της παγκόσμιας 

προσοχής, εισπράττοντας, εκτός από 

βραβεία και επαίνους, αρκετό θαυμα-

σμό. 

Έρευνα και Καινοτομία του ΤΕΙ Κρήτης 

Το ΤΕΙ Κρήτης συμμετέχει σε ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα για την 

ανάπτυξη υποδομών έρευνας παγκόσμιας σημασίας. Η έρευνα στο ΤΕΙ Κρήτης 

αφορά ανάπτυξη και εφαρμογή διαγνωστικών μεθόδων σε συνθήκες πυκνού 

πλάσματος, αντιδράσεις πλάσματος - λέιζερ, σύμφωνες πηγές ακτινών Χ.  

Επίσης, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στην Ελλάδα η επίγεια ψηφιακή μετά-

δοση ξεκίνησε από το ΤΕΙ Κρήτης, από το εργαστήριο Έρευνας και Ανάπτυξης 

τηλεπικοινωνιακών συστημάτων PASIPHAE, τον Σεπτέμβριο του 2001 με δοκιμα-

στική εκπομπή σε όλο το Ηράκλειο Κρήτης. Το ΤΕΙ Κρήτης έχει συνολικά 43 ε-

ρευνητικά εργαστήρια που ειδικεύονται σε διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς 

και υπάγονται στα σχετικά τμήματα.  
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Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Επιδίωξη του Πανεπιστημίου είναι να γίνει ένα κέντρο Εκπαίδευσης όχι μόνο για 

την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική 

Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Το Πανεπιστήμιο της Κρήτης ανήκει στην πα-

γκόσμια ελίτ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς, σύμφωνα με την κατάταξη 

που δημοσιοποίησε το Πανεπιστήμιο του Leiden, το ανώτατο εκπαιδευτικό 

ίδρυμα της Κρήτης συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 500 καλύτερα πανεπιστήμια 

του κόσμου. Στην ίδια κατάταξη βρίσκεται ανελλιπώς από το 2006  ως το πρώτο 

πανεπιστημιακό ερευνητικό ίδρυμα της χώρας.  

ΙΤΕ (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας). 

Το ΙΤΕ είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα με καλά 

οργανωμένες και εξοπλισμένες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο προσωπικό. Λει-

τουργεί κάτω από την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογί-

ας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από τα εξής 

Ερευνητικά Ινστιτούτα σε όλη την Ελλάδα: Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Πάτρα και Ιωάν-

νινα, καθώς επίσης η έδρα του και η Κεντρική του Διεύθυνση βρίσκονται στο Η-

ράκλειο της Κρήτης. Στην Κρήτη λειτουργούν πέντε Ερευνητικά Ινστιτούτα: 

Στο Ηράκλειο       

  Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ 

  Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας 

  Ινστιτούτο Πληροφορικής 

  Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών 

Στο Ρέθυμνο 

  Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών 
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Απόσπασμα συνέντευξης των μαθητριών από τον καθηγητή Φυσικής του Πανε-

πιστημίου Κρήτης Ελ. Οικονόμου: 

- Ποια η επιρροή του ΙΤΕ στην πόλη μας; 

Αρκετοί άνθρωποι γνωρίζουν την ύπαρξη του ΙΤΕ στην πόλη μας και έχουν α-

κούσει πως έχει διακριθεί, καθώς το έχουν επισκεφτεί πολλοί ξένοι και υψηλού 

επιπέδου επιστήμονες, μιλώντας σε εφημερίδες και αναγνωρίζοντας τη σπου-

δαιότητά του. Μάλιστα, ο πρώην πρόεδρος της ΕΕ, που το είχε επισκεφτεί πριν 

από μερικά χρόνια, είπε πως δεν ήξερε πως υπάρχει Silicon (πυρίτιο) Valley στην 

Κρήτη, παρομοιάζοντάς το έτσι με την αντίστοιχη Silicon Valley της California, η 

οποία συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό εταιριών με υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα 

κ.λπ., αλλάζοντας την όψη της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Μεταφορικά 

δηλώνει τη μεγάλη ανάπτυξη της οικονομίας και της τεχνολογίας, υπονοώντας 

την αντίστοιχη ανάπτυξη της Κρήτης, έχοντας βέβαια και μια δόση υπερβολής. 

Επιπλέον, το ΙΤΕ έχει φέρει στην τοπική οικονομία αρκετά χρήματα, καθώς σε 

αυτό δίνονται συνολικά περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ακόμα αρκετοί 

άνθρωποι από διάφορες ειδικότητες έχουν βρει εργασία σε αυτό. Επομένως, η 

επίδραση είναι ψυχολογική, για να αισθάνεται ο κόσμος πως η Κρήτη δεν είναι 

μόνο μια τουριστική περιοχή αλλά μια περιοχή που συμμετέχει στη σύγχρονη α-

νάπτυξη της τεχνολογίας και του πολιτισμού, οπωσδήποτε όμως και οικονομική. 

Το Ηράκλειο, μια μικρή πόλη που όμως στο πέρασμα 

των αιώνων έχει καταφέρει να ξεχωρίσει χάρη  στην  

ιστορία της και το πανέμορφο φυσικό της περιβάλλον, 

θα 'λεγε κανείς πως δε χρειάζεται τίποτε άλλο για να 

''κεντρίσει'' τον θαυμασμό, θα 'λεγε κανείς πως τα 'χει 

όλα. Μα, καθώς φαίνεται, όλα αυτά δεν ήταν αρκετά 

και της δόθηκαν ευκαιρίες για να αναπτυχθεί όχι μόνο 

πολιτισμικά, αλλά τεχνολογικά και εκπαιδευτικά κά-

νοντας τη λάμψη της να φαίνεται απ’ άκρη σ' άκρη σε 

ολόκληρο τον κόσμο... 
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Υπόθεμα 6: Τουρισμός στο Ηράκλειο 

Λεμπιδάκης Αποστόλης, Κώστα Ίνα, Βασιλάκη Μίρκα, Σηφάκη Αναστα-

σία 

Πολλοί επισκέπτονται 

την πόλη του Ηρακλείου 

για λόγους πολιτιστι-

κούς, δηλαδή για να 

γνωρίσουν τα αξιοθέατα 

της πόλης. Άλλοι επιλέ-

γουν το Ηράκλειο ως 

καλοκαιρινό προορισμό, 

λόγω του εύκρατου κλίματος που επικρατεί στο νησί και των φημισμένων 

παραλιών και θερέτρων. Είναι γνωστό, εξάλλου, ότι πολλοί υποστηρίζουν 

πως το Ηράκλειο είναι ο καταλληλότερος προορισμός για να πραγματοποιή-

σει κάποιος τις καλοκαιρινές του διακοπές. Στατιστικές έδειξαν ότι το 15% 

του ξένου τουρισμού ολόκληρης της Ελλάδας συγκεντρώνεται στην πόλη του 

Ηρακλείου, κυρίως λόγω των charter πτήσεων. Φυσικά, πολλοί είναι και οι 

Έλληνες που επισκέπτονται το Ηράκλειο κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 

χρόνου.  

 

 

Στο πλαίσιο της ερευνητικής μας εργασίας αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα 

ερωτηματολόγιο με θέμα τον τουρισμό στο Ηράκλειο. Δυστυχώς, αντιμετωπί-

σαμε ένα βασικό πρόβλημα το οποίο στάθηκε εμπόδιο στην ολοκλήρωση της 

εργασίας μας. Το πρόβλημα ήταν ότι, λόγω της εποχής και του μειωμένου 

αριθμού τουριστών, όταν βρεθήκαμε στο κέντρο του Ηρακλείου, για να μοι-

ράσουμε τα σχετικά ερωτηματολόγια, δε συναντήσαμε αρκετούς. Συνεπώς, 

δεν καταφέραμε να αποκομίσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα όσον αφορά το 

αντικείμενο της εργασίας μας. Παρ’ όλα αυτά, οφείλουμε να αναφέρουμε 

πως οι διαφόρων εθνικοτήτων άνθρωποι που συναντήσαμε, αν και λίγοι, 

ήταν πολύ ευγενικοί και πρόθυμοι απέναντί μας. Μάλιστα, πολλοί εξέφρα-

σαν τον ενθουσιασμό τους τόσο για τη δουλειά που είχαμε κάνει όσο και 

γενικά για την πόλη μας!     

 



18 

 

Οι ηλικίες κυμαίνονταν κυρίως μεταξύ 20-40+ ετών, πράγμα που οφείλεται σε 

μεγάλο βαθμό στην εποχή διεξαγωγής της έρευνάς μας. 

Οι περισσότεροι είχαν επισκεφθεί το Ηράκλειο παραπάνω από μία φορά. 

Κάτι που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι το γεγονός ότι ένα ηλικιωμένο 

ζευγάρι είχε ως προορισμό το Ηράκλειο για 14η φορά, αν και οι λόγοι ήταν 

κυρίως ιατρικοί. Ωστόσο, οι ίδιοι μας δήλωσαν ότι αγαπούν πολύ το Ηρά-

κλειο και ότι το έχουν συστήσει ανεπιφύλακτα σε πολλούς φίλους και συγγε-

νείς.  

Εντυπωσιασμένοι έδειξαν, επίσης, οι τουρίστες από την κρητική φιλοξενία, 

καθώς επίσης και από τους ντόπιους κατοίκους.  

Επιπλέον, φάνηκε ότι τους άρεσαν πολύ τα τοπικά εδέσματα και τα παραδο-

σιακά πιάτα του νομού. 

Συμπεράσματα Έρευνας 
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Δημιουργική Γραφή 

 

Ξεκλειδώνοντας τις λέξεις... 
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  “Δείγματα δημιουργικής γραφής στην τάξη” 

Φεβρουάριος 2015  

 

 Το ποίημα «Ο τόπος μας» του σπουδαίου Έλληνα ποιητή Γιάννη Ρίτσου ανήκει στη 

συλλογή «Ο τοίχος μέσα στον καθρέφτη» και είναι γραμμένο στις 13 Δεκεμβρίου 

1967 στο Παρθένι της Λέρου, όπου εκείνος είχε εξοριστεί από τη δικτατορία.  

Ο ποιητής από τον λόφο όπου βρίσκεται στρέφει το βλέμμα πότε γύρω του και πότε 

μέσα του, εναλλάσσοντας την παρατήρηση με τον στοχασμό. Οι μαθητές της Β΄ 

Λυκείου έπρεπε να αναδημιουργήσουν, να βρεθούν στη θέση του λογοτέχνη και να 

αποδώσουν σε πεζό λόγο, εμπλουτίζοντάς το όπου χρειάζεται, το παρακάτω ποίη-

μα: 

Ο τόπος μας 

Ανεβήκαμε πάνω στο λόφο να δούμε τον τόπο μας — 

φτωχικά, μετρημένα χωράφια, πέτρες, λιόδεντρα.  

Αμπέλια τραβάν κατά τη θάλασσα. Δίπλα στ' αλέτρι 

καπνίζει μια μικρή φωτιά. Του παππουλή τα ρούχα 

τα σιάξαμε σκιάχτρο για τις κάργιες. Οι μέρες μας 

παίρνουν το δρόμο τους για λίγο ψωμί και μεγάλες λιακάδες.  

Κάτω απ' τις λεύκες φέγγει ένα ψάθινο καπέλο. 

Ο πετεινός στο φράχτη. Η αγελάδα στο κίτρινο. 

Πώς έγινε και μ' ένα πέτρινο χέρι συγυρίσαμε 

το σπίτι μας και τη ζωή μας; Πάνω στ' ανώφλια 

είναι η καπνιά, χρόνο το χρόνο, απ' τα κεριά του Πάσχα — 

μικροί μικροί μαύροι σταυροί που χάραξαν οι πεθαμένοι 

γυρίζοντας απ' την Ανάσταση. Πολύ αγαπιέται αυτός ο τόπος 

με υπομονή και περηφάνεια. Κάθε νύχτα απ' το ξερό πηγάδι 

βγαίνουν τ' αγάλματα προσεχτικά κι ανεβαίνουν στα δέντρα. 

                         Γιάννης Ρίτσος    
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Ο τόπος μας 

 

Το απόγευμα αποφασίσαμε να ανεβούμε στον λόφο, για να δούμε τον τόπο μας. 

Από 'κεί βλέπουμε λίγα χωράφια που δεν αποδίδουν μεγάλη σοδειά, τις πέτρες, τα 

βράχια και τους ελαιώνες. Τα κλήματα φτάνουν μέχρι κάτω στη θάλασσα. Παρα-

τημένο σε ένα μισοργωμένο χωράφι ήταν ένα αλέτρι και δίπλα του σιγόκαιγε μια 

φωτιά. Πιο δίπλα, σ' άλλο χωράφι, φαινόταν το σκιάχτρο που φτιάξαμε πριν από 

λίγο καιρό, για να φεύγουν τα πουλιά μακριά. Από 'κεί ψηλά που βρισκόμαστε, 

σκέφτομαι ότι στον τόπο αυτό είναι λιγοστό το ψωμί αλλά ηλιόλουστες οι μέρες 

μας. Δίπλα στα χωράφια υψώνονται οι γηραιές λεύκες. Από κάτω είναι αφημένο 

ένα καπέλο ψάθινο. Ένας κόκορας στέκεται πάνω στον φράχτη που χωρίζει δυο 

κτήματα. Στο ένα από τα δύο, οι αγελάδες μουγκανίζουν και βόσκουν τα μισοξερα-

μένα χόρτα. Τι συνέβη ξαφνικά και ανατράπηκαν όλα στη ζωή μας, ακόμα και την 

προσωπική; Στο πάνω μέρος της πόρτας κάθε σπιτιού είναι χαραγμένοι οι σταυροί 

του Αγίου Φωτός απ' την Ανάσταση, ο ένας πάνω στον άλλο. Ένας καινούργιος 

κάθε χρόνο. Και ενώ τα σταυρουδάκια μένουν, αυτοί που πρώτοι τα "χάραξαν" 

έχουν ίσως φύγει. Αυτός ο τόπος που κοιτούμε είναι αγαπημένος. Και κάθε νύχτα, 

απ' το πανάρχαιο πηγάδι βγαίνουν αγάλματα με προσοχή και σκαρφαλώνουν πά-

νω στα  δέντρα, βγαίνει το παρελθόν για να μας δείχνει το μέλλον. 

Ευγενία Κληρονόμου 

 

Μια μέρα της Άνοιξης αγναντεύαμε από τον λόφο τον τόπο της εξορίας μας. Είδα-

με τα φτωχικά, μετρημένα στα δάχτυλα των χεριών, γεμάτα πέτρες και λιόδεντρα 

χωράφια. Τα αμπέλια έφταναν μέχρι τη θάλασσα. Μια μικρή φωτιά κάπνιζε δίπλα 

στο αλέτρι. Κάποιος γεωργός θα την είχε ανάψει. Τα παιδιά έφτιαξαν ένα σκιάχτρο 

με τα ρούχα του παππού, για να απομακρύνει τις κάργιες από το χωράφι. Περνάνε 

οι μέρες μας με λίγο ψωμί και πολύ ήλιο. Ένα ψάθινο καπέλο βρισκόταν κάτω από 

τις λεύκες και το φώτιζε ο ήλιος. Κάποιος γεωργός θα το άφησε εκεί. Από εδώ ψηλά 

βλέπουμε διάφορα ζώα, έναν πετεινό πάνω στο φράχτη και μια αγελάδα που βό-

σκει στον ήλιο. Διερωτάται κανείς πώς με ένα «πέτρινο χέρι» έγινε άνω κάτω το σπί-

τι και η ζωή μας. Στα ανώφλια των σπιτιών φαίνονται οι σταυροί μαύροι και μικροί, 

που χάραζαν μετά από κάθε Ανάσταση οι πρόγονοί μας. Ο τόπος που βρισκόμα-

στε αγαπιέται από τους κατοίκους του με υπομονή και περηφάνια γι’ αυτό που εί-

ναι. Κάθε νύχτα σε τούτον εδώ τον τόπο, από το ξερό πηγάδι, αναδύονται τα α-

γάλματα με προσοχή και ανεβαίνουν στα δέντρα.  

 Σίμος Χρονιάρης   
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Ήταν ξημερώματα και ο ήλιος είχε μόλις ξεπροβάλει από τις κορυφές των βουνών, 

φωτίζοντας όλη την πλάση. Ανεβαίνοντας πάνω στον λόφο να δούμε τον τόπο της 

εξορίας μας, αντικρίσαμε φτωχικά χωράφια, πέτρες και λιόδεντρα. Το τοπίο ήταν 

γεμάτο αμπέλια με ορίζοντα τη θάλασσα. Δεν έλειπαν βέβαια και τα σιτηρά, που 

γεμάτα καρπούς περίμεναν το αλέτρι. Οι γεωργοί με υπομονή ξεδιάλεγαν τα χόρτα 

και τα έκαιγαν. Ήταν ήσυχοι για τα σπαρτά τους που τα προστάτευε από τις κάρ-

γιες ένα σκιάχτρο, ντυμένο με τα ρούχα του παππούλη, για να έχει ανθρώπινη μορ-

φή. Ο ήλιος, που είχε πάρει τη θέση του στον ουρανό, έδινε την αίσθηση ότι από 

εδώ και πέρα η φτωχική ζωή μας θα ήταν γεμάτη από λιακάδες. Οι λεύκες καλού-

σαν τους κουρασμένους χωρικούς με τα ψάθινα καπέλα να ξαποστάσουν κάτω 

από τον ίσκιο τους. Λίγο παραπέρα, πίσω από τον φράχτη, έβλεπε κανείς σε ένα 

αγρόκτημα πετεινούς και αγελάδες. Κοιτάζοντας λοιπόν από ψηλά, αναρωτήθηκα 

πώς επιτρέψαμε στην πέτρινη δύναμη της δικτατορίας να ανατρέψει τη ζωή μας. 

Μαύροι μικροί σταυροί που χαράχτηκαν στο πέρασμα του χρόνου μέρα του Πά-

σχα, δείχναν τον δρόμο για την επόμενη Ανάσταση. Με υπομονή και υπερηφάνεια 

η αγάπη γι ΄αυτόν τον τόπο μένει αστείρευτη, καθώς τα αγάλματα μιας άλλης επο-

χής μάς δείχνουν τον δρόμο για τον αγώνα.  

 Ζαχαρένια Θεργιάκη-Βρέντζου 

Αφού ανεβήκαμε πάνω στον λόφο, για να δούμε τον τόπο της εξορίας μας, αντικρί-

σαμε φτωχικά μετρημένα χωράφια, πέτρες και λιόδεντρα. Μεγάλες εκτάσεις αμπε-

λιών που έφταναν μέχρι τη θάλασσα. Δίπλα στο αλέτρι του γεωργού κάπνιζε μια 

μικρή φωτιά. Φτιάξαμε σκιάχτρο για τις κάργιες από τα ρούχα του παππούλη. Α-

φού καθίσαμε κάτω από τις λεύκες, ο ήλιος έφεγγε ένα ψάθινο καπέλο. Ο πετεινός 

στον φράχτη, οι αγελάδες στο κίτρινο από τα αγριολούλουδα λιβάδι. Αναρωτιόμα-

στε πώς με τη σκληρότητα της δικτατορίας χάσαμε το σπίτι μας και τη ζωή μας. 

Πάνω στα ανώφλια είναι τα σημάδια των σταυρών που χάραξαν μετά την Ανά-

σταση άνθρωποι που δεν είναι πια ανάμεσά μας. Ο τόπος αυτός αγαπιέται και υπε-

ρηφανεύεται γι’ αυτό. Κάθε νύχτα βγαίνουν τα αγάλματα από το ξερό πηγάδι και 

ανεβαίνουν προσεκτικά στα δέντρα, έτσι ώστε όλοι να τα δουν.  

Σταύρος Στρατάκης 

Μια μέρα ανεβήκαμε πάνω στον λόφο να δούμε από μακριά τον τόπο μας. Αυτό 

που αντικρίσαμε ήταν φτωχικά, μετρημένα χωράφια πέτρες και λιόδεντρα. Τα α-

μπέλια απλώνονταν μέχρι τη θάλασσα και δίπλα από το αλέτρι κάπνιζε μια μικρή 

φωτιά. Μάλιστα, παρατηρήσαμε ότι φαινόταν και το σκιάχτρο που είχαμε φτιάξει 

από το ρούχο του παππού για τις κάργιες. Και κάπως έτσι παίρνουν οι μέρες μας 

τον δρόμο τους για λίγο ψωμί και μεγάλες λιακάδες. Κάτω από τις λεύκες φέγγει το 

ψάθινο καπέλο της αδελφής μου, που το είχε ξεχάσει τις προάλλες. Ένας πετεινός 
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στον φράχτη και η αγελάδα βόσκει στα κίτρινα λιβάδια. Έτσι κάθομαι και αναρω-

τιέμαι πώς έγινε άραγε και το πέτρινο χέρι της δικτατορίας κατέστρεψε το σπίτι μας 

και τη ζωή μας. Πάνω στα ανώφλια των σπιτιών είναι η κάπνα από τα κεριά του 

Πάσχα, χρόνο με τον χρόνο. Είναι σαν αυτούς τους μικρούς μαύρους σταυρούς 

που έχουν χαράξει οι πεθαμένοι γυρνώντας από την Ανάσταση. Ο τόπος αυτός 

τελικά αγαπιέται με υπομονή και περηφάνεια. Μέσα στο σάλο της νύχτας είναι σαν 

τα  αγαλματάκια να ανεβαίνουν προσεκτικά στα δέντρα. 

Ελένη Στεφανίδη 

Μόλις έπεσε το σούρουπο, ανεβήκαμε πάνω στον λόφο να δούμε τον τόπο μας. 

Αντικρίσαμε τα φτωχικά, μετρημένα χωράφια, πέτρες και λιόδεντρα. Τα αμπέλια 

να τραβάν κατά τη θάλασσα, ενώ δίπλα στο αλέτρι να καπνίζει μια μικρή φωτιά. 

Όταν επιστρέψαμε, τα ρούχα του παππούλη τα σιάξαμε σκιάχτρο για τις κάργιες 

και κάπως έτσι οι μέρες μας παίρνουν τον δρόμο τους για λίγο ψωμί και μεγάλες 

λιακάδες. Κάτω από τις λεύκες ο ήλιος φωτίζει ένα ψάθινο καπέλο. Ο πετεινός βρί-

σκεται στον φράχτη και η αγελάδα στο κίτρινο λιβάδι. Εκεί που κάθομαι αναρωτιέ-

μαι πώς έγινε και με ένα πέτρινο χέρι συγυρίσαμε το σπίτι μας και τη ζωή μας. Κα-

θώς σηκώνω το κεφάλι παρατηρώ πως πάνω στα ανώφλια είναι η καπνιά, χρόνο 

τον χρόνο, από τα κεριά του Πάσχα, μικροί μικροί μαύροι σταυροί που χάραξαν οι 

πεθαμένοι γυρίζοντας από την Ανάσταση. Αλήθεια, πολύ αγαπιέται αυτός ο τόπος 

με υπομονή και υπερηφάνεια. Κοιτάζω πέρα μακριά και συλλογιέμαι τα αγάλματα 

που βγαίνουν κάθε νύχτα προσεχτικά από το ξερό πηγάδι και ανεβαίνουν στα δέ-

ντρα.  

 Ευαγγελία Ρωμάνου 

Όμορφη μέρα σήμερα και είπαμε να εξερευνήσουμε τον τόπο μας που τόσο πολύ 

αγαπάμε. Ακολουθώντας το πέτρινο μονοπάτι, αυτό μας οδήγησε στον καταπρά-

σινο λόφο. Δίχως να το ξανασκεφτούμε, ανεβήκαμε και αντικρίσαμε την υπέροχη 

θέα του νησιού μας. Ένα τοπίο με τα λίγα χωράφια, τους βράχους, τα ελαιόδεντρα. 

Ένα τοπίο σχετικά φτωχικό, που όμως δεν παύει να είναι η πατρίδα μας, με τα α-

μπέλια να καλύπτουν μεγάλες εκτάσεις, με το σκιάχτρο να απομακρύνει τα πουλιά 

που θέλουν να τσιμπολογήσουν τα σταφύλια και με το αλέτρι για το όργωμα. Δύ-

σκολη, επίπονη, ακόμα και κοπιαστική η εργασία των ανθρώπων, όμως ο ήλιος 

δίνει μια αίσθηση ελπίδας και αισιοδοξίας. Ένα ρίγος μάς διαπέρασε εκείνη τη στιγ-

μή, καθώς φέραμε στη σκέψη μας τη σαρωτική αλλαγή που ταλανίζει τη χώρα. Ο 

απλός τόπος γύρω μας με έκανε εμένα και τους υπόλοιπους εξόριστους συναγωνι-

στές να αναρωτηθούμε, πώς ένα καθεστώς μπορεί να στερήσει την ελευθερία των 

πολιτών.  

Μάνος Παττακός  
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                   Ποιος είναι ο ο ποιητής; 

 

 

 

“Ο ποιητής κάνει λοιπόν το ίδιο ακριβώς πράγμα με το παι-

δί – κατασκευάζει έναν φανταστικό κόσμο, τον οποίο αντι-

μετωπίζει με μεγάλη σοβαρότητα, δηλαδή τον προικίζει με 

μεγάλα ποσά συναισθήματος, διαχωρίζοντάς τον ταυτόχρονα 

σαφώς από την πραγματικότητα…” 

                                              Σίγκμουντ Φρόυντ 
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Ποίηση της μαθήτριας Ευαγγελίας Ρωμάνου 

Άνθρωπε, απάνθρωπε…         

Άνθρωπε, απάνθρωπε. 

Παιχνίδι της συνείδησής σου. 

Παγιδευμένε στα αυλάκια του μυαλού, 

πού πήγε η βούλησή σου 

η βούληση που μόνο την καρδιά ήξερε ν' ακολουθεί; 

Στο συρτάρι ενός γραφείου  

μήπως την έχεις κλειδωμένη, 

ή μήπως τόσο έχεις τυφλωθεί  

που δεν τη βλέπεις να στέκει εμπρός σου; 

Άνθρωπε, απάνθρωπε, 

τι είδους έγκλημα έχεις διαπράξει; 

Μέσα στο πανηγύρι τούτου του κόσμου 

 μήπως έχεις χαθεί; 

Τον εαυτό σου πια δεν τον αναγνωρίζεις  

στον καθρέπτη. 

''Ποιος είναι αυτός ο ξένος που τόσο μου μοιάζει;'' αναρωτιέσαι. 

Άνθρωπε, απάνθρωπε 

τη λογική ακολουθείς. 

Μα, αν δεν έχεις το συναίσθημα της καρδιάς,  

τι να την κάνεις και αυτή; 

Αν τις ζυγίσεις και τις δυο, 

ποια θαρρείς πως θα λυγίσει τη ζυγαριά; 

Η λογική να ξέρεις δεν υπάρχει, 

είναι ένας μουσώνας, ένα σύννεφο,  

παιχνίδι του μυαλού του δικού σου. 

 Άνθρωπε, να θυμάσαι πως σε μια ζυγαριά, 

η λογική και η καρδιά  

δεν πρόκειται ποτέ να ισορροπήσουν. 

Μονάχα τούτο αν δεχτείς, 

θα πάψεις να λέγεσαι απάνθρωπος. 
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Ποίηση της μαθήτριας Ευαγγελίας Ρωμάνου 

 

Βήματα και Υποδήματα 

 

Βήματα και υποδήματα. 

Δρόμοι λιθόστρωτοι. 

Πρόσωπα σκυφτά, δίχως Ιθάκες. 

Βαβούρα, φωνές, ομιλίες από ουσία στερεμένες. 

 Αλήθεια, πόσο ζωντανός φαντάζει ο κόσμος 

κάτω από τον μανδύα 

που κρύβει την ασχήμια και την απελπισία του! 

Σε τι πλάνη ζούμε; 

Στην πλάνη του ωραίου, του ολοκληρωμένου. 

Πόσο άδειος όμως είναι τελικά ο κόσμος,  

πόσο κίβδηλα και γυάλινα  

τα πρόσωπα των ανθρώπων. 

Σαν απλώσεις το χέρι σου και πεις, 

'' βοήθησέ με, σ' έχω ανάγκη '',  

το μόνο που πιάνεις είναι η σκόνη και η αύρα  

που αφήνει το κορμί τους καθώς περνούν εμπρός σου. 

Σε τι πλάνη ζούμε; 

Στην πλάνη της ζωής της ανθρώπινης,  

αν έτσι αποκαλείται ακόμα, δε γνωρίζω. 

Εδώ και καιρό αποφάσισα να απομακρυνθώ  

από τον κόσμο, 

όπως κάθε φορά κι εκείνος απομακρύνεται  

καθώς τον πλησιάζω. 

Να ακολουθήσω τα δικά μου μυθόπλαστα μονοπάτια 

και να αφήσω τον όχλο να ταλαντεύεται ανάμεσα  

στην ανθρώπινη και τη ζωώδη φύση του. 
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Ρητορική 

 

Η Τέχνη του Λόγου στη ζωή μας 
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   Η Ρητορική διδάσκεται 

 

Σχολικό έτος 2014-15∙Β΄Λυκείου. Η Ρητορική Τέχνη θα αποτελέσει για πρώτη 

χρονιά αντικείμενο διδασκαλίας σε εβδομαδιαία βάση, στο πλαίσιο του πρότζεκτ, 

με διδάσκοντες τον κ. Μ. Γιαννακάκη και την κ. Γ. Γιέτη. Στον τόπο που γέννησε 

τη Ρητορική Τέχνη και μεγάλους ρήτορες στο παρελθόν, οι σημερινές ανάγκες της 

επικοινωνίας, του διαλόγου, της λογικής προσέγγισης, της συναίνεσης και της 

συνεργασίας, σε κάθε πτυχή του ιδιωτικού και του δημόσιου βίου, επιτάσσουν 

την προσαρμογή του σύγχρονου σχολείου και τη σχετική αναμόρφωση των ανα-

λυτικών προγραμμάτων. Έτσι, η εισαγωγή της Ρητορικής στην εκπαιδευτική δια-

δικασία αποτελεί μία ακόμα καινοτόμο δράση του «Παγκρητίου».  

Οι γενικοί στόχοι που θέτει είναι η καλλιέργεια της γλωσσικής ικανότητας των 

μαθητών, ώστε να εκ-

φράζονται αποτελεσματι-

κά και, παράλληλα, η 

άσκηση της κριτικής, δη-

μιουργικής και αφαιρετι-

κής σκέψης. Οι μαθητές 

ασκούνται στα ρητορικά 

αγωνίσματα, δηλ. τους 

διττούς λόγους-debate, 

τον αυθόρμητο λόγο, τον 

προτρεπτικό λόγο, την 

εκφραστική ανάγνωση 

αλλά και διάφορα παιχνί-

δια ρόλων που προσφέ-

ρουν εκφραστικές εμπει-

ρίες. Επίσης, έρχονται σε επαφή με καίριες σύγχρονες αντιπαραθέσεις, μαθαίνουν 

να σκέφτονται και να εκφράζονται με επιχειρήματα, κατακτώντας έτσι έναν 

πλούτο γνώσεων, που ίσως δε θα μπορούσαν να προσεγγίσουν με άλλον τρόπο. 

Έτσι, πέρα από τις παραπάνω δεξιότητες καλλιεργούνται, επίσης, η ομαδικότητα, 

η δημιουργικότητα, ο αλληλοσεβασμός, η αυτοπεποίθηση και η ικανότητα αυτοα-

ξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης. Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου ασχολήθηκαν συ-

στηματικά όλη τη χρονιά με ασκήσεις γνωριμίας και αυτογνωσίας, συνεργασίας, 

ομαδικότητας και επικοινωνίας, με τεχνικές παραγωγής ιδεών, όπως τα 6 σκε-

πτόμενα καπέλα του Ed. de Bono, καθώς και με τεχνικές επίλυσης διαφορών και 
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φυσικά με τα ρητορικά αγωνίσματα. Με τη λήξη της σχολικής χρονιάς, στο πολι-

τιστικό διήμερο, τα παιδιά παρουσίασαν μέρος της δουλειάς τους και πιο συγκε-

κριμένα: - «Τα έξι σκεπτόμενα καπέλα του Ed. de Bono», με θέμα σχετικό με την 

επιβολή ή μη της θανατικής ποινής. 

- «Ανακριτικές καρέκλες», με θέματα σχετικά με τη σχολική τους ζωή, όπως αν 

επιβάλλεται η αξιολόγηση, αν πρέπει να χωρίζονται τα τμήματα σε επίπεδα, αν τα 

διαγωνίσματα μπορεί να γίνονται και με ανοιχτά βιβλία κ.ά. 

- «Αυθόρμητο λόγο», με θέμα τη θάλασσα 

-«Προτρεπτικό λόγο», με θέμα την αναγκαιότητα του εθελοντισμού και 

-«Εκφραστική ανάγνωση» των ποιημάτων “Άνθρωπε, απάνθρωπε..”, “Βήματα 

και υποδήματα…” και του διηγήματος “Σωτηρίας και Ελπίδας” της μαθήτριας 

Ευαγγελίας Ρωμάνου 

Τελικά, μετά από την εισαγωγή του νέου αυτού διδακτικού αντικειμένου στη σχο-

λική μας ζωή, συνειδητοποιήσαμε ότι η Ρητορική είναι ένα παιχνίδι με τις λέξεις 

και τις ιδέες. Ρητορική σημαίνει: Ευρηματικότητα, Ποικιλία, Πειραματισμός, Πρω-

τοτυπία, Εικόνες, Έμπνευση, Συναίσθημα, Πρόκληση, Περιέργεια, Διάθεση αυτο-

βελτίωσης και τόσα άλλα … 
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Τα ρητορικά αγωνίσματα: 

 

Η εκφραστική ανάγνωση 

  Ο αυθόρμητος λόγος 

Συχνά διαβάζει κανείς ένα κείμενο με τρόπο ουδέτερο, στεγνό, μεταφέ-

ροντας απλά και μόνον τον ήχο των λέξεων. H ανάγνωση είναι τυπική 

και ομοιόμορφη από την αρχή μέχρι το τέλος. Με άλλα λόγια, ο ανα-

γνώστης δε συμμετέχει καθόλου στη διαδικασία της απόδοσης του κει-

μένου. Η φωνή του είναι απλά ένα μέσο, για να ακουστούν οι λέξεις. Η 

εκφραστική ανάγνωση, αντίθετα, είναι η προσπάθεια να αποδώσει κα-

νείς -και να μεταφέρει στον ακροατή- όχι μόνο το κείμενο που διαβάζει, 

αλλά και την ερμηνεία του, δηλαδή το διαβάζει ερμηνεύοντάς το. Τα μέ-

σα που έχει στη διάθεσή του είναι ο χρωματισμός και η ένταση της φω-

νής, το ύφος, ο ρυθμός, η έκφραση του προσώπου, το βλέμμα και η κί-

νηση του κεφαλιού. Δεν πρόκειται όμως για θεατρική ερμηνεία.   

Πρόκειται για έναν σύντομο αυτοσχέδιο λόγο δύο-τριών λεπτών που  

στηρίζεται κυρίως στη συνειρμική έκφραση. Θέματα μπορούμε να α-

ντλήσουμε από: λέξεις ή έννοιες (παραδείγματος χάρη: αστέρια, μουσι-

κή, θάλασσα, φιλία), αυθόρμητες αντιδράσεις και σκέψεις σε απροσδό-

κητες καταστάσεις (όπως αποτυχία σε ένα διαγώνισμα), συναισθήματα 

(φόβος, χαρά κ.ά.), αφηρημένες έννοιες (π.χ. φιλία, δημοκρατία), αυθόρ-

μητες σκέψεις και συναισθήματα που γεννά μια εικόνα (όπως ένα σκί-

τσο, μια φωτογραφία, ένα έργο τέχνης) ή τέλος αποφθέγματα και πα-

ροιμίες (π.χ. «Τα πάντα ρει», «Η σιωπή είναι χρυσός»). 

 Πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι ο στόχος του αυθόρμητου 

λόγου είναι η τέρψη του ακροατηρίου και όχι η πειθώ. 
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Πρόκειται για προσχεδιασμένη ομιλία, κατά την οποία ο ομιλητής επι-

διώκει να πείσει το κοινό για τη θέση που υποστηρίζει και όχι απλώς να 

το ενημερώσει.  

Για τον σκοπό αυτό ο ομιλητής πρέπει να οριοθετήσει το θέμα και να 

αναδείξει τις σημαντικότερες πτυχές του. Στόχος τού λόγου είναι η προ-

τροπή τού κοινού προς την αποδοχή ή απόρριψη μιας θέσης.  

Ο Προτρεπτικός λόγος 

Οι Διττοί λόγοι ή debate  

Δύο ομάδες μαθητών, αποτελούμενες από τρία μέλη, καλούνται να επι-

χειρηματολογήσουν υπέρ ή κατά ενός  θέματος, αναλαμβάνοντας τον 

ρόλο της κυβέρνησης / του Λόγου ή της αντιπολίτευσης / του Αντιλόγου.  

Κάθε ομιλητής έχει συγκεκριμένο ρόλο και συγκεκριμένα λεπτά στη διά-

θεσή του. 

- Τελικά ποιος χάνει στους διττούς λόγους ; 

- Αυτός που δεν (έχει μάθει να) ακούει καλά! 

- Και ποιος κερδίζει; 

- Αυτός που ακούει καλά! 

Αυτός που είναι διαβασμένος! 

Έχει άποψη, είναι καλά ενημερωμένος και τεκμηριώνει / ανα-

λύει όσα λέει. 

Μιλάει με σαφήνεια, δεν αφήνει απορίες, διευκολύνει με κάθε 

τρόπο τους κριτές. 

Είναι συνεπής στον ρόλο του, τηρεί πιστά τους κανόνες, γνωρί-

ζει καλά τι περιμένουν όλοι να κάνει. 

   Αυτός που μιλάει… όντως! Και που μιλάει όμορφα. 
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Εκδηλώσεις 

 

ποίηση, μουσική, χορός 
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Την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012, τελευταία ημέρα σχολείου πριν από τις διακο-

πές των Χριστουγέννων, οι μαθητές του γ1 γυμνασίου παρουσίασαν δραματοποιη-

μένο, με τον δικό τους τρόπο, το πρωτοχρονιάτικο διήγημα του Αλέξανδρου Παπα-

διαμάντη «Τα Πτερόεντα Δώρα», με την καθοδήγηση των καθηγητριών τάξης, κ. 

Ελ. Ιατράκη και κ. Φ. Φουντουλάκη. Η εκδήλωση αυτή έγινε το πρωί και απευθυνό-

ταν στους μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου του σχολείου μας. Ένα μικρό 

απόσπασμα από το εισαγωγικό κείμενο της εκδήλωσης: «Κάποιες φορές όλοι μας, 

μικροί και μεγάλοι, δεν βλέπουμε τα δώρα που μας έρχονται, δεν τα αντιλαμβανό-

μαστε, κι ας βρίσκονται πολύ κοντά μας. Έχουμε άλλες προσδοκίες και πολλές 

σκοτούρες στο κεφάλι μας, για να είμαστε πιο προσεκτικοί. Άλλες πάλι φορές, κά-

νουμε πως δεν τα βλέπουμε, επειδή δεν τα εκτιμάμε, δεν μας αρέσουν. Συχνά θέλου-

με κάτι άλλο. Το γούστο μας είναι ακριβό, ή απλώς ικανοποιείται δύσκολα. Το αρ-

νιόμαστε, αλλά ίσως δεν είμαστε και τόσο ειλικρινείς. Αγαπάμε και δενόμαστε με τα 

πράγματα και ξεχνάμε τους ανθρώπους . . . μέσα σ’ αυτούς και τον ίδιο μας τον 

εαυτό ή τις αληθινές του ανάγκες!»  

“Τα Πτερόεντα Δώρα” 

Γ΄ Γυμνασίου 

Δεκέμβριος 2012 
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Ένα απόσπασμα από κείμενο της εκδήλωσης: “Αιώνες κουβαλούσαν πέτρες τα 

παιδιά σου, έσκαβαν τα σωθικά σου και συ τα ’βλεπες και χαμογελούσες. 

Έφτιαξαν τείχη ψηλά, μέσα να κλείσουν δέντρα και άνθια και νερά, τον θάνατο και 

την ανάσταση της φύσης να μαντεύουν. Και φώλιασαν πουλιά στις φυλλωσιές των 

δέντρων, έρωτα κι άνοιξη να υμνήσουν. Και τα παιδιά σου τότε σκάψανε πιο βαθιά, 

τα τείχη σου να κάμουν μεγαλύτερα, γιατί ’δαν τον εχθρό που ζήλεψε το κορμί σου 

κι ήθελε να το κλέψει. Γιατί ’δαν τον εχθρό που ’θελε να τους πάρει τον παράδεισο… 

Κι ήρθε η ώρα του εχθρού. Πάτησε το σώμα σου και σ’ άφησε να κοιτάς πίσω απ’ 

τα τείχη την άνοιξη ν’ ανθίζει. Κι έγινε ο παράδεισος… πειρασμός στο βλέμμα των 

παιδιών σου. Αιώνες κουβαλούσαν πέτρες τα παιδιά σου, το χρέος τους να κά-

μουν. 

  Και τώρα στέκεσαι, μας κοιτάς μακάρια, και χαμογελάς.  

Με τις πέτρες απ’ τα σπλάχνα σου φτιάξαμε τείχη, για να εμποδίσουμε τον εχθρό. 

Τείχη που μέσα τους το αίμα μας είδαμε να ρέει σαν ποτάμι. Όταν δεν κινδύνευες 

πια, πήραμε τα τείχη σου και στήσαμε γιοφύρια. Στήσαμε γεφύρια, για να ενωθούμε 

μεταξύ μας, ποτίζοντας με το αίμα μας τα θεμέλιά τους. Κι ύστερα …κι ύστερα που 

άλλο αίμα δεν είχαμε, με τις πέτρες στήσαμε τείχη στην ψυχή μας. Ποιος διώχνει 

ποιον, ακόμα δεν έχω καταλάβει …εσύ εμένα ή εγώ εσένα … όμως…   

 Φεύγω πικραμένη και σ’ αφήνω  

 ακυβέρνητη στο πέλαγος σανίδα 

 δεν μπορώ το αίμα μου να δίνω  

 σε μια άρρωστη συνέχεια πατρίδα 

 Φεύγω, αλλά ο νους μου θα είναι πάντα σε σένα”… 

“Τα Τείχη”  

Γ΄ Γυμνασίου  

25η Μαρτίου 2013  

 “Φέτος οι μαθητές του Γ2, με τη βοήθεια του κ. Αντ. Νεονάκη, παρουσιάσαμε κάτι 

πρωτοποριακό. Πιο συγκεκριμένα, ενώσαμε τρία ποιήματα που έχουν ως κοινό 

θέμα τις πέτρες: τις πέτρες που γίνονται τείχη, για να υπερασπιστούμε την πατρίδα, 

που τελικά γίνονται τείχη της ψυχής -όπως είναι και ο τίτλος της παράστασης! …” 

Η πρόεδρος της τάξης 
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Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κωνσταντίνα Παππά 

Ακολουθούν χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την εκδήλωση: 

Αποστόλης: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θέμα της αποψινής μας εκπομπής: 

“ Η ιστορική μνήμη και λήθη”. Ο λόγος απόψε θα δοθεί στους ανθρώπους που 

έζησαν τα γεγονότα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Άνθρωποι που θα είναι εδώ α-

πόψε κοντά μας και που θα μοιραστούν μαζί μας τα βιώματά τους. Κύριε Κοπιδά-

κη, ως άνθρωπος που έζησε τα γεγονότα του 1940, τι έχετε να πείτε σε όλους αυ-

τούς που χαιρετούν ναζιστικά, που υιοθετούν ναζιστικά σύμβολα και που ποζά-

ρουν με τον αγκυλωτό σταυρό στο μπράτσο τους;  

Γιώργος: Δεν ξέρω πώς τούτος ο λαός “O Μικρός, ο Μέγας” μετέτρεψε τα θύματα 

σε θύτες και κάλυψε τη μνήμη με τόνους λήθης. Ήμουν παιδί όταν ξέσπασε ο πόλε-

μος.( …) 

Αποστόλης: Εσάς, κυρία Βρέντζου, τι είναι αυτό που έχει μείνει πιο νωπό στη μνήμη 

σας; 

Ζαχαρένια: Θυμάμαι τη μητέρα μου να διαβάζει τα γράμματα του πατέρα μου από 

το μέτωπο. Είχαν γίνει ένα κουρελάκι στα χέρια της. Διάβαζε, έκλαιγε και ξανάρχιζε 

το διάβασμα. Έχω αντιγράψει και κρατώ ένα. “Αγαπημένη, είμαι καλά. Έλαβα το 

γράμμα σου. Μου μιλάς για μια Αθήνα ξέχειλη από χαρά για τις νίκες μας. Μου λες 

πως το παιδί καρφιτσώνει σημαιούλες πάνω στο χάρτη για καθεμιά από αυτές. Το 

βλέπω μπροστά μου και στ’ ορκίζομαι νιώθω περηφάνια. Μόνο που εγώ εδώ πάνω 

ξέρω τι αντιπροσωπεύει καθεμιά. Μου μιλάς για τον πόλεμο σαν να μιλάς για πα-

νηγύρι. Μέθυσες. Όλοι μεθύσατε εκεί κάτω. Ρωτάς πόσους εχθρούς σκότωσα, λες 

κι είναι σαν να παίζουμε με μολυβένια στρατιωτάκια; Άκου, λοιπόν, μπορεί να κά-

νω το χρέος μου ίσαμε το τέλος, μα φοβάμαι, σκέφτομαι, αμφιβάλλω. Άνθρωπος 

είμαι και θέλω άνθρωπος να μείνω, ανθρώπινος.” (...) 

Αποστόλης: Κυρία Κληρονόμου, ζήσατε, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, στα 

στρατόπεδα συγκέντρωσης του Άουσβιτς. Αυτά που οι πρεσβευτές του Ναζισμού 

αρνούνται ότι υπήρξαν. Εσείς τι θα τους απαντήσετε; 

Ευγενία: Την ιστορία μου, παιδί μου. Την ιστορία μου. Προσπαθούν να μας κάνουν 

να ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε, όχι μόνο ως γνώση και μνήμη αλλά και ως 

“Μνήμη και λήθη” 

Α΄ Λυκείου 

Οκτώβριος 2013 
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βίωμα. Η κληρονομιά μου από το Άουσβιτς είναι το 182641 που χαράχτηκε στο χέρι 

μου. 

Αποστόλης: Εσείς, κυρία Στεφανίδη, ως φιλόλογος που ζείτε τα νέα παιδιά, τι έχετε 

να πείτε σε όλους αυτούς που τα κατηγορούν για άγνοια του παρελθόντος και της 

ιστορίας;  

Ελένη: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι δεν πρέπει να προβαίνουμε σε γενικεύσεις. “Το μέρος 

δεν πρέπει να καταδικάζει το όλον.” Είναι γεγονός πως υπάρχουν νέοι που υποστη-

ρίζουν, λόγω άγνοιας κυρίως, τέτοιες νεοναζιστικές οργανώσεις. Όμως υπάρχουν 

και ελπιδοφόρα μηνύματα. Κίνδυνο εγώ θεωρώ την έλλειψη αλληλεγγύης. Το αν-

θρώπινο γένος ηττήθηκε στην πιο κρίσιμη μάχη. Στη μάχη της αδελφότητας. Ό,τι 

και να σημαίνει ελευθερία και όποιο περιεχόμενο κι αν δίνουμε στην ισότητα, χωρίς 

αδελφοσύνη η ζυγαριά δεν ισορροπεί, το σύστημα “μπάζει” από παντού, το μέλλον 

υποθηκεύεται…  

Αποστόλης: Η ιστορία -ως γνωστόν- γράφεται από τους νικητές. Η αλήθεια όμως 

συγγράφεται από εμάς. Γι΄ αυτό, αν θες μνήμη και λήθη να συνυπάρξουν σε μια 

συνείδηση ισορροπημένη, πες την αλήθεια, κι είναι μία. Εκείνη που την άγγιξες και 

πας να την ξεχάσεις. 
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Αντιλογίες  

Ο επαναπατρισμός ή μη των γλυπτών του Παρθενώνα 

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Μαΐου 2014  

Α΄Λυκείου 

“Έτσι …για να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας. Τότε που μια τάξη είχε μεράκι. Τότε 

που το άδικο έγινε λόγος και αντίλογος. Τότε που το χειροκρότημα όλων σάς έκανε 

να δακρύσετε. Τότε που μια καθηγήτρια ένιωσε περήφανη για την τάξη της.”  

Κωνσταντίνα Παππά  

Μερικά αποσπάσματα… 

Δημοσιογράφος: (Απόστολος Λεμπιδάκης) 

Καρυάτιδα: (Ζαχαρένια Θεργιάκη-Βρέντζου): “Γεννήθηκα στην Ακρόπολη τον 5ο αιώνα 

π.Χ και από το μπαλκόνι μου για 2500 χρόνια κοίταζα τον Παρθενώνα, ατένιζα το γαλάζιο 

του ουρανού και την αττική γη. Ο γλύπτης Καλλίμαχος, ή ίσως και ο Αλκαμένης, με σμίλε-

ψαν με αγάπη. Μου έδωσαν ομορφιά, παράστημα και αρχοντιά. Αντιστάθηκα σε πολέμους 

και κατακτητές. Όμως στα 1806 ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι χωρίς επιστροφή, όταν αρπάχτη-

κα και φορτώθηκα σ’ ένα καράβι για τη Βρετανία. Εκεί έγινα αντικείμενο συναλλαγής, από-

κτησα ιδιοκτήτες και για 200 χρόνια τώρα ξενιτιάς κοσμώ το Βρετανικό Μουσείο. Ακούω 

πολλές γλώσσες και με θαυμάζουν πολλά μάτια, σχεδόν κοντεύω πια να ξεχάσω ποια είμαι. 

Γι’ αυτό νοσταλγώ και ζηλεύω τις αδελφές μου που έχουν η μια την άλλη. Θέλω να φωνάξω 

πως είμαι εδώ, αλλά βλέπεις ο γλύπτης δεν μου έδωσε φωνή. Γι΄ αυτό γίνε εσύ η φωνή μου. 

Μην επαναπαυτείς στις άλλες. Άσε κενή τη θέση μου. Ίσως κάποτε…έρθω.” 

Δημοσιογράφος: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είμαστε κοντά σας για άλλη μια 

χρονιά με την εκπομπή “Αντιλογίες” από την Παγκρήτια TV. Θέμα μας: Ο επανα-

πατρισμός ή μη των γλυπτών του Παρθενώνα. Μαζί μας εκλεκτοί καλεσμένοι, που 

θα τοποθετηθούν επί του θέματος. Οι μεν που τάσσονται υπέρ και οι δε που τάσσο-

νται κατά εκπροσωπούν τη Βρετανική πλευρά. 

Κύριε Στρατάκη, γιατί τα γλυπτά του Παρθενώνα να εκτίθενται στο Βρετανικό 

Μουσείο και όχι στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης; 

Σταύρος: Διότι είναι παγκόσμια. Είναι δημιουργήματα, ναι, του αρχαίου πολιτισμού. 

Όμως θεωρώ ότι τα έργα τέχνης δεν έχουν ιδιοκτήτες, ούτε φυσικούς κληρονόμους. 

Ανήκουν σε όλους μας. Η οικουμενικότητα που πρεσβεύει διαχρονικά ο Παρθενώ-

νας τον καθιστά έργο παγκόσμιας εθνικής κληρονομιάς. (…) 
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Μιχάλης: Ποιος σας λέει, κύριε Στρατάκη, ότι η έννοια του πολιτισμού που πρε-

σβεύουν τα γλυπτά θα πάψει με τον επαναπατρισμό τους; Ίσα-ίσα, με το να ολο-

κληρώσουν το ακρωτηριασμένο οικοδόμημα του Παρθενώνα, αυτό θα ενισχυθεί. Ο 

επισκέπτης θα διαμορφώσει μια πιο πλήρη εικόνα. Τα μάρμαρα του Παρθενώνα 

δεν είναι αυτοτελές έργο. Είναι αναπόσπαστα, εκ γενετής στοιχεία του ίδιου του 

μνημείου. 

Ευαγγελία: Δεν μπορείτε να καταλάβετε πως η οικουμενικότητα που πρεσβεύει ο 

Παρθενώνας θα καταρριφθεί με την απομάκρυνσή τους από το Βρετανικό Μουσεί-

ο; Το αποτέλεσμα θα είναι κάθε κουκίδα ελληνικότητας να συγκεντρωθεί σε έναν 

συγκεκριμένο χώρο. Δεν μπορώ να καταλάβω την ελληνική πλευρά. Εγώ θα θεω-

ρούσα τιμή μου έργα της χώρας μου να εκτίθενται στο εξωτερικό. Να δίνουν τη 

δυνατότητα στον επισκέπτη να με γνωρίσει μέσα από τα επιτεύγματά μου. Οι 

Έλληνες θα πρέπει να αισθάνονται χαρά και να είναι εθνικά υπερήφανοι για αυτό. 
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Ευγενία: Μα, κυρία Ρωμάνου, ο ελληνισμός αισθάνεται εθνικά υπερήφανος για τα 

λαμπρά αυτά γλυπτά είτε εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο είτε όχι. Όμως, εφό-

σον μιλήσατε για οικουμενικότητα και για συνεργασία μεταξύ των λαών, και συμ-

φωνώ σε αυτό, δεν θα ήταν δίκαιο και σωστό να ρωτήσετε την άλλη πλευρά (τους 

Έλληνες δηλαδή) ποια έργα τους θέλουν να εκτίθενται σε άλλα μουσεία; Όσο για τη 

χαρά που αναφέρατε, ο ελληνισμός γιατί να νιώθει χαρά; Για την αρπαγή και τον 

βανδαλισμό της πολιτιστικής του κληρονομιάς ή για την εμπορική συναλλαγή που 

ακολούθησε μετέπειτα μεταξύ του Έλγιν και της Βρετανικής κυβέρνησης;   (…) 

Ελένη: Κύριε Λεμπιδάκη, η άλλη πλευρά δεν κατανοεί, όπως ανέφερε και ο κύριος 

Στρατάκης, ότι εκθέτει συλλογές έργων τέχνης από όλον τον κόσμο. Η επιστροφή 

των μαρμάρων θα ανοίξει τον δρόμο, ώστε μελλοντικά κι άλλοι λαοί να διεκδική-

σουν και τα δικά τους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; 

Μαριλιάνα:  Δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη και δημοκρατία, κυρία Στεφανίδη. Αυτή που 

προηγουμένως ισχυριστήκατε ότι διακηρύσσει ο Παρθενώνας. Θα αποδοθεί δικαιο-

σύνη σε έναν λαό που, υπόδουλος  στους Τούρκους τότε, δεν μπόρεσε να αντιδρά-

σει και που σήμερα ελεύθερος είναι εδώ και διεκδικεί το παρελθόν του και την εθνι-

κή του ταυτότητα. Γιατί το μνημείο είναι η ουσία της ελληνικότητας.  

Ίνα: Οι Έλληνες, για να θυμίσω και τα λόγια της Μελίνας Μερκούρη “δεν ζητάμε 

την επιστροφή ενός πίνακα ή ενός αγάλματος. Ζητάμε την αποκατάσταση ενός 

μνημείου που “τεμαχίστηκε”. Φανταστείτε τι θα ήταν το δικό σας Big Ben χωρίς το 

ρολόι του.                               
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“17η Νοέμβρη” 

Β΄Λυκείου 

Νοέμβρης 2014  

 

 

 

 

 

Yπεύθυνοι Kαθηγητές: Μανόλης Ανδρουλιδάκης, Ελένη Αλεξοπούλου 

Σκέψεις μαθητών 

Μαριλιάνα: Κάθε φορά που μιλάμε για την 17η Νοέμβρη, για το Πολυτεχνείο, για 
τους φοιτητές είναι ανάγκη να τονίζουμε τις λέξεις «αυταπάρνηση, δύναμη ψυχής, 
συλλογικότητα», στοιχεία που είναι απαραίτητα και στις δικές μας μέρες, που είναι 
εξίσου δύσκολες. 

Ευαγγελία: Οι φοιτητές του Πολυτεχνείου ήταν νέοι με φιλοδοξίες, με απαιτήσεις, 
συνειδητοποιημένοι αγωνιστές, προκειμένου να καθορίσουν οι ίδιοι το μέλλον τους 
και κανείς άλλος. 

Ίνα: Το Πολυτεχνείο λοιπόν εξακολουθεί να αποτελεί σύμβολο αγώνα. Τα τελευ-
ταία χρόνια τιμούμε την επέτειο ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Στα σχολεία κά-
νουμε γιορτές, άλλοι κάνουν πορείες, άλλοι στέκονται μπροστά στην ξεχαρβαλωμέ-
νη πόρτα που παρέσυρε το τανκ και, αφού κρατήσουν ενός λεπτού σιγή, εναποθέ-
τουν ένα στεφάνι μπροστά της. 

 Ελένη: Όμως παρά τις γιορτές, τις εκδηλώσεις και τα χρονικά που διαβάζουμε κά-
θε 17 του Νοέμβρη και παρά την περηφάνια που νιώθουμε ως Έλληνες, αφού κατα-
φέραμε να απαλλαγούμε από τη δικτατορία, τον υπόλοιπο χρόνο ξεχνάμε το Πολυ-
τεχνείο και τη σημασία του. 

Τόλης: Ξεχάσαμε να αγωνιζόμαστε; Ή μήπως προτιμούμε να ζούμε συμβατικά,  
χωρίς να έχουμε όνειρα και προσδοκίες; 

Εμμανουέλα: Οι Έλληνες από την αρχαιότητα σε περιόδους κρίσης ήταν μονιασμέ-
νοι και κατάφερναν το ακατόρθωτο, γιατί πίστευαν σε ένα ιδανικό: την ελευθερία. 
Γι ΄αυτήν αγωνίζονταν και ο καρπός των προσπαθειών τους ήταν αυτή. 

Σταύρος: Τότε ο εχθρός ήταν μπροστά τους. Έξω από τα τείχη της πόλης τους, 
απέναντί τους στο πεδίο της μάχης, έφερε τη σβάστικα στο μπράτσο του.  

Ζαχαρένια: Σήμερα ο εχθρός έχει διεισδύσει εντός της χώρας. Όπως και τότε, πριν 
από 41 χρόνια. Τότε οι νέοι ξεσηκώθηκαν, ξεβολεύτηκαν, πάλεψαν για την ελευθε-
ρία. Όχι μόνο τη δική τους, αλλά και των άλλων που δεν ξεσηκώθηκαν. Και ενώ 
πάλευαν να ελευθερωθούν σωματικά, ψυχικά ήταν ήδη ελεύθεροι! 
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 Ευγενία: Οι χουντικοί κατάφεραν να τους απαγορεύσουν πολλά όχι όμως και να 
σκέφτονται. Κατάφεραν να σωπάσουν κάποιους από αυτούς, αλλά η σιωπή και η 
απουσία τους, ήταν πιο ηχηρές από τις φωνές όσων έμειναν ζωντανοί. Γιατί στην 
πραγματικότητα, ένας άνθρωπος καταντά ανελεύθερος, όταν παραδώσει ο ίδιος τα 
όπλα ή όταν σταματήσει να σκέφτεται. 

Ζαχαρένια: Αυτά πρέπει να έχει στο μυαλό της και η δική μας γενιά και όχι να μένει 
στα τυπικά. Το μέλλον δεν ανήκει στους δειλούς. Όταν σου στερούν την παιδεία, 
την υγεία, την ελευθερία, πρέπει να αντιδράσεις. Το Πολυτεχνείο θα ζει όσο υπάρ-
χουν νέοι που δε θα φοβούνται να μπουν μπροστά στα ντουφέκια. Νέοι που θα 
θυσιάζονται ο ένας για τον άλλο και δε θα αφήνουν κανέναν με οποιονδήποτε τρό-
πο να τους χειραγωγεί και να υποθηκεύει το μέλλον τους. 
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Η ποίηση της Παρασκευής στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο 
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Στιγμές από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις 2014 
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                   Εκδρομές & Συνέδρια 

 

                    εντός & εκτός Ελλάδας 
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Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Αγγλία  

 Καλοκαίρι 2011 

Και φέτος το Γυμνάσιο του Εκπαιδευτηρίου πραγματοποίησε εκπαιδευτική εκδρομή 

στην Aγγλία. Πιο συγκεκριμένα, 12 μαθητές της Α' Γυμνασίου έμειναν στο Έσεξ 

από τις 17 έως τις 30 Ιουλίου 2011. Συνοδοί καθηγητές ήταν οι Melanie Goodwin 

και Μιχάλης Κυπριωτάκης. 

Η άφιξη πραγματοποιήθηκε στην εστία υπό βροχή αλλά με συναισθήματα αντι-

στρόφως ανάλογα του καιρού. Και τις δύο εβδομάδες της παραμονής μας στην 

Αγγλία διαμέναμε στην εστία του Πανεπιστημίου του Έσεξ. Εκεί, εκτός από τα μα-

θήματα γλώσσας που παρακολουθούσαν, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να λάβουν 

μέρος και σε πολλές άλλες εξωδιδακτικές δραστηριότητες (π.χ. ομαδικά παιχνίδια, 

διαγωνισμό ταλέντων, κουίζ). Φυσικά, το πρόγραμμα εξωσχολικών δραστηριοτή-

των περιλάμβανε και πολλές ημερήσιες εκδρομές στο Λονδίνο, το Κέμπριτζ και αλ-

λού. 

Επίσης, τους δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουν παιδιά και από το εξωτερικό και από 

την Ελλάδα και, το κυριότερο, να έρθουν σε επαφή (έστω για λίγο) με την κουλτού-

ρα και τον τρόπο ζωής ενός λαού, τη γλώσσα του οποίου μαθαίνουν από πολύ 

μικρή ηλικία. Μένοντας για δυο εβδομάδες στην Αγγλία οι μαθητές μπόρεσαν να 

χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα σε απλές καθημερινές περιστάσεις και, επιπλέον, δο-

κίμασαν τις... αντοχές τους ζώντας, μερικοί για πρώτη φορά, τόσο καιρό μακριά 

από τις οικογένειές τους. 

Ως συνοδοί των μαθητών, συμβιώνοντας μαζί τους αυτές τις δεκατέσσερις ημέρες, 

πιστεύουμε ότι η εμπειρία ήταν θετικότατη και η ανάμνηση του ταξιδιού θα συνο-

δεύει αυτούς, όπως και εμάς, για μια ζωή. Εκτός και αν ξαναβρεθούμε με κάποιους 

από αυτούς σε κάποια επόμενη εκδρομή. 

Εις το επανιδείν 

Κυπριωτάκης Μιχάλης, Goodwin Melanie 
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Κωνσταντινούπολη, 23-27 Οκτωβρίου 2014 

Συνέδριο στην Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή 

23-27 Οκτωβρίου 2014 

  

Το θέμα του συνεδρίου ήταν: «Εξερευνώντας την πόλη μου … Περι-

βάλλον, άνθρωπος και κοινωνία στα αστικά κέντρα του 21ου αιώνα. 

-Ελλάδα και Τουρκία». 

Αντιπροσωπείες μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τα 

σχολεία της Πόλης, Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, 

«Ζωγράφειο» και «Ζάππειο» Λύκειο, αλλά και από δημόσια και ιδιω-

τικά σχολεία του ελλαδικού χώρου, ανάμεσά τους και το 

«Παγκρήτιο», παρουσίασαν εργασίες με θέματα σχετικά με το σχολι-

κό ή το αστικό περιβάλλον στο οποίο ζουν. 

Η εισήγηση των μαθητών του «Παγκρητίου» είχε τίτλο «Μαθητές 

από το Ηράκλειο της Κρήτης πιάνουν τον σφυγμό της πόλης τους» 

και περιλάμβανε την «εξερεύνησή» τους στο δικό τους αστικό περι-

βάλλον. Παρουσίασαν στοιχεία της αρχιτεκτονικής, με έμφαση στην 

αρμονική συνύπαρξη ιστορικών και σύγχρονων μνημείων, προέβα-

λαν το φημισμένο λιμάνι του Ηρακλείου, κάνοντας αναφορά και στη 

διαχρονική σχέση των Ηρακλειωτών με τη θάλασσα, μίλησαν για 

τον τουρισμό και την ανάπτυξη και έδειξαν με καμάρι τα εκπαιδευτι-

κά ιδρύματα της πόλης και τη σημασία τους. Δεν παρέλειψαν, ωστό-

σο, να επισημάνουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημε-

ρινότητά τους όπως και να εκφράσουν προτάσεις για την επίλυσή 

τους. 
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Χρονικό Εκδρομής - Εντυπώσεις Μαθητών 

Το απόγευμα της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου, στις 4.00 μ.μ. ακριβώς, συγκεντρωθήκαμε 

στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντζάκης, έτοιμοι για αναχώρηση. Ήμασταν όλοι ενθουσι-

ασμένοι. Κατά τις 5.00 το αεροπλάνο απογειώθηκε και μετά από μια μικρή στάση 

στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελ. Βενιζέλος, φτάσαμε βραδάκι στην πανέμορφη 

Κωνσταντινούπολη. 

Τα πρώτα αξιοθέατα που επισκεφτήκαμε στην Πόλη, το πρωί της Παρασκευής, 

ήταν ο Ιππόδρομος και η Αγιά Σοφιά.  

ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ: Μεγάλη εντύπωση σε όλους έκανε η μεγαλοπρεπής Αγιά 

Σοφιά. Με δέος και συγκίνηση στεκόμασταν μπροστά στα ψηφιδωτά που 

τη διακοσμούσαν, έχοντας στο μυαλό μας το παρελθόν της. Σίγουρα αι-

σθανθήκαμε μια μικρή αγανάκτηση και δυσαρέσκεια που ένα τόσο σημα-

ντικό κομμάτι του πολιτισμού μας δε μας ανήκει πια. Υπερτερεί όμως η 

έκπληξη που μας πλημμύρισε μπροστά στην ομορφιά αυτού του ναού. 

Ήταν πραγματικά μοναδική εμπειρία και μια προσωπική μου επιθυμία που 

επιτέλους πραγματοποιήθηκε. 
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Στη συνέχεια, μεσημεράκι πια, ανηφορίσαμε προς τη Μεγάλη του Γένους Σχολή για 

την έναρξη του συνεδρίου. Ήμασταν προσκεκλημένοι, λοιπόν, από τον κ. Γιάννη 

Γιγουρτσή, απόφοιτο του σχολείου μας και φιλόλογο στη Μεγάλη του Γένους Σχο-

λή, σ΄ένα μαθητικό συνέδριο, μαζί με άλλα σχολεία της Αθήνας αλλά και ελληνικά 

σχολεία της Κων/πολης. Το συνέδριο είχε θέμα «Εξερευνώντας την πόλη μου … 

Περιβάλλον, άνθρωπος και κοινωνία στα αστικά κέντρα του 21ου αιώνα. -Ελλάδα 

και Τουρκία». 

 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, όλες οι ομάδες εισηγητών έπρεπε στην αρχή της ομιλί-

ας τους να διαθέσουν μερικά λεπτά για να παρουσιάσουν το σχολείο τους. Εμείς 

αποφασίσαμε να δείξουμε ένα ολιγόλεπτο βίντεο που επιμελήθηκε ο καθηγητής μας 

κ. Αντ. Νεονάκης και που θα παρακολουθήσετε στη συνέχεια, το οποίο δείχνει συ-

νοπτικά την ιστορία του σχολείου μας σ ’αυτά τα 50 χρόνια λειτουργίας του. 

ΜΙΡΚΑ: το μαθητικό αυτό συνέδριο στάθηκε η αφορμή για να ζήσουμε 

αξέχαστες εμπειρίες που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη 

μας. Βρεθήκαμε για πρώτη φορά εκτός Ελλάδας με τους συμμαθητές 

και τους καθηγητές μας και πήραμε για πρώτη μας φορά μέρος σε συ-

νέδριο. Όλα ήταν άριστα προετοιμασμένα και από τη μεριά μας και 

από τη μεριά των διοργανωτών. Μας υποδέχτηκαν πολύ ζεστά και 

ευγενικά και μας έκαναν να ξεπεράσουμε το αρχικό άγχος και την α-

μηχανία μας. Η πρόσκληση στο συνέδριο ήταν για μας μεγάλη τιμή. 
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Η εισήγηση του σχολείου μας είχε τίτλο «Μαθητές από το Ηράκλειο της Κρήτης 

πιάνουν τον σφυγμό της πόλης τους». Στις εργασίες που εκπονήσαμε κάναμε τη 

δική μας «εξερεύνηση» και παρουσιάσαμε στοιχεία της αρχιτεκτονικής της πόλης 

μας: μιλήσαμε για το  λιμάνι του Ηρακλείου, για τον τουρισμό και την ανάπτυξη και 

καταδείξαμε με καμάρι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης και τη σημασία τους. 

Ωστόσο, επισημάναμε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινό-

τητά μας και προτείναμε τρόπους για την επίλυσή τους.  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: Οι συμμαθητές μας και εισηγητές στο συνέδριο τα πήγαν 

περίφημα και εκπροσώπησαν επάξια το σχολείο μας. Επίσης, γνωρίσαμε 

πάρα πολλούς νέους, τους οποίους συμπαθήσαμε πολύ και διατηρούμε 

ακόμα επαφές. Η όλη εμπειρία ήταν καταπληκτική. Τόσο διαφορετικοί χα-

ρακτήρες, από διαφορετικές πόλεις -Αθήνα, Ηράκλειο, Κων/πολη- κι όμως 

η επικοινωνία υπήρχε. Εξίσου σημαντικό όμως ήταν και το ότι είχαμε την 

ευκαιρία στην έναρξη του συνεδρίου να δούμε από κοντά τον Οικουμενικό 

Πατριάρχη, κάτι που μας συγκίνησε ιδιαίτερα. Γενικά, στο ταξίδι αυτό βιώ-

σαμε πολύ έντονες εμπειρίες που θα κουβαλάμε για πάντα μαζί μας. Ήταν 

η πιο ωραία εκδρομή των σχολικών μας χρόνων. 
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Η μέρα του Σαββάτου ήταν γεμάτη ξεναγήσεις 

στα υπέροχα αξιοθέατα της Κωνσταντινούπο-

λης. Το πρωί αναχωρήσαμε απ’ το ξενοδοχείο 

με προορισμό το Τοπ Καπί, το παλάτι των 

Σουλτάνων. Ύστερα περπατήσαμε μέχρι την 

πλατεία της Αγίας Σοφίας και επισκεφθήκαμε 

τη Βασιλική Στέρνα του Ιουστινιανού με τους 

336 κίονες. 

Μετά από ένα μικρό διάλειμμα για 

μεσημεριανό, κατευθυνθήκαμε 

προς το Καπαλί Τσαρσί, τη σκε-

παστή αγορά, όπου είχαμε χρόνο 

να περιπλανηθούμε ανάμεσα στα 

χιλιάδες μαγαζάκια και να χαθού-

με στα χρώματα, τις γεύσεις και 

τις μυρωδιές της Πόλης. 

ΜΙΧΑΛΗΣ: Τίποτα δεν είναι παρόμοιο με αυτό που αντικρίζεις εσύ ο ίδιος. 

Ο κόσμος, η ατμόσφαιρα σε ταξιδεύουν σε κάτι καινούργιο. Μα κάτι μέσα 

σου φωνάζει: «Επιτέλους επέστρεψα, επέστρεψα σε κάτι αγαπημένο.» Σε 

κυριεύει η αίσθηση ότι έχεις ξανάρθει, καθώς ταξιδεύεις τόσο καιρό μέσα  

στις σελίδες και τις εικόνες των σχολικών βιβλίων. Σ΄αυτό το μέρος, 

σ΄αυτήν την πόλη ένιωθα τον κόσμο, μύριζα τις μυρωδιές από τα παλιά 

ελληνικά εστιατόρια. Εκεί, στην άκρη του δρόμου, ήταν ένα παλιό ταβερ-

νάκι Ελλήνων, πάππου προς πάππον, που με τις παραδοσιακές του γεύ-

σεις θύμιζε στους Ρωμιούς την πατρίδα. Μα αυτοί δεν στενοχωριούνταν, 

γιατί ένιωθαν ότι ήταν ήδη εκεί. 
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Το βραδάκι φτάσαμε στο Μέγα Ρεύμα, δηλαδή την Ελληνική Παροικία, όπου οι 

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

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

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

της Μεγάλης του Γένους Σχολής. 

Το πρόγραμμα της Κυριακής, 26 Οκτωβρίου, γιορτή του Αγίου Δημητρίου, ήταν 

εξίσου γεμάτο με αυτό του Σαββάτου. Μετά από ένα γρήγορο πρωινό στο ξενοδο-

χείο μας, όπως κάθε μέρα, αναχωρήσαμε με προορισμό αυτή τη φορά το Πατριαρ-

χείο. Η επόμενη προγραμματισμένη μας επίσκεψη ήταν στη Μονή της Χώρας με τα 

περίφημα Βυζαντινά ψηφιδωτά, αλλά, μαθαίνοντας πως ο Πατριάρχης βρισκόταν 

στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, αποφασίσαμε να κάνουμε μια αλλαγή στο 

πρόγραμμα, αναβάλλοντας την επίσκεψη στη Μονή της Χώρας για το μεσημέρι, 

προκειμένου να δούμε τον Πατριάρχη από κοντά και να πάρουμε την ευλογία του. 
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Μετά το μεσημεριανό 

φαγητό, επιβιβαστήκα-

με σε ένα καραβάκι, 

για να κάνουμε μια 

μαγευτική και συνάμα 

χαλαρωτική βόλτα στα 

νερά του Βοσπόρου 

και να θαυμάσουμε την 

Κων/πολη, την ασιατι-

κή και την ευρωπαϊκή 

της πλευρά, σε όλο το 

μεγαλείο της. Το βράδυ 

κατευθυνθήκαμε προς 

την πλατεία Τακσίμ και στη συνέχεια είχαμε ελεύθερο χρόνο για φαγητό και ψώνια 

στους κεντρικούς δρόμους της Πόλης. 

Τη Δευτέρα επισκεφτήκαμε για τελευταία φορά τη Σχολή, προκειμένου να παρακο-

λουθήσουμε τις τελευταίες εισηγήσεις και να πάρουμε μέρος στη λήξη του συνεδρί-

ου. 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Από το ταξίδι μας στην Κων/πολη πιστεύω πως όλοι μας κερδί-

σαμε πολλές διαφορετικές και πρωτόγνωρες εμπειρίες. Προσωπικά, η συμ-

μετοχή μου στο συνέδριο με ωφέλησε ιδιαίτερα και θα με ωφελήσει ακόμη 

περισσότερο στο μέλλον, αφού κέρδισα την εμπειρία της ομιλίας μπροστά 

σ΄ένα μεγάλο ακροατήριο. Το συναίσθημα που νιώθεις εκείνη τη στιγμή 

νομίζω πως λίγοι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να το νιώσουν, ειδικότερα 

στη δική μου ηλικία. 
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Το μεσημεράκι επιβιβαστήκαμε στο πούλμαν που θα μας μετέφερε στο αερο-

δρόμιο. Η αναχώρηση απ’ το αεροδρόμιο Κεμάλ Ατατούρκ έγινε στις 4 το από-

γευμα. Το μικρό μας ταξίδι κάπου εκεί τελείωνε… 
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 Αυτό το διάστημα, το οποίο μεσολάβησε από την επίσκεψή μας στην Κων/πολη 

μέχρι σήμερα, με έκανε να ξεκαθαρίσω στο μυαλό μου αυτήν την εμπειρία, να πε-

τάξω τα άχρηστα και να κρατήσω αυτά που πραγματικά με εντυπωσίασαν. Η 

πρώτη επαφή με την Πόλη, όπως και η δεύτερη και η τρίτη... άγγιξε και τις πιο ευαί-

σθητες χορδές μας. Κάθε γωνιά της φώναζε από μακριά πόσο αξιοθαύμαστη είναι 

και νιώθαμε ότι έπρεπε να τη φωτογραφίσουμε. Ο καιρός μελαγχολικός και συνά-

μα ηλιόλουστος, όπως η πόλη την οποία σκέπαζε. Το πράσινο δεν έλειπε και οι 

πινελιές του επιβλητικού παρελθόντος μάς έκαναν όλους να σεβόμαστε το κύρος 

της. Πόσους αιώνες ζωής έκρυβαν αυτά τα χτίσματα, αυτοί οι δρόμοι, πόσο μεγά-

λη ιστορία αγκάλιαζε αυτό το μέρος… Κοιτώντας από ψηλά την Πόλη, από τις 

μαθητικές αίθουσες της Μεγάλης του Γένους Σχολής, νιώθαμε δέος και πράγματι 

βλέπαμε με τη ματιά του Έλληνα την όμορφη Κωνσταντινούπολη, από την οποία 

πάντα πιάναμε μυρωδιές από την πατρίδα μας. Οι άνθρωποι γνώριζαν ελληνικά, 

έστω και λίγα, υπήρχαν Έλληνες, ελληνικά σχολεία, ελληνική ιστορία κρυμμένη στα 

πιο εμφανή σημεία της. Η Ελλάδα στην Κωνσταντινούπολη δεν είναι πουθενά, αλ-

λά είναι και παντού. Το ταξίδι αυτό θεωρώ πως εκτός από τον προφανή σκοπό 

του, να γνωρίσουμε Έλληνες της Πόλης, να γνωριστούμε, να συνεργαστούμε και 

να δούμε πως τίποτα δεν μας χωρίζει τελικά, είχε και έναν πιο βαθύ σκοπό. Να 

γνωρίσουμε μια ξένη σε εμάς πόλη, να την κοιτάξουμε στα μάτια και να δούμε πως 

το χρώμα της, ίσως να είναι και γαλάζιο. Ίσως αυτά που ενώνουν τους δύο πολιτι-

σμούς και λαούς να είναι πιο πολλά από αυτά που τους χωρίζουν. Ίσως οι Τούρ-

κοι να έκλεψαν λίγο από τους Έλληνες και οι Έλληνες λίγο από τους Τούρκους. 

Ίσως οι κάποτε κατακτητές μας και αργότερα αιώνιοι εχθροί μας να μας μοιάζουν 

λίγο και εμείς λίγο να τους μοιάζουμε. Ίσως τα σύνορα να είναι μια απλή διαχωρι-

στική γραμμή στον χάρτη, αφού οι Έλληνες έχουν ζήσει με τους Τούρκους και οι 

Τούρκοι με τους Έλληνες. Αν εμείς θέλουμε να τραβήξουμε πιο βαθιά αυτή τη 

γραμμή στον χάρτη, όπως έκαναν οι πρόγονοί μας, μπορούμε. Όμως μπορούμε, 

επίσης, και να τη σβήσουμε, σκεπτόμενοι την ύπαρξη και εκείνων των ανθρώπων 

που μπορεί να μην κατοικούν εδώ, στην πατρίδα μας, αλλά λίγο πιο μακριά, κάπου 

στην Τουρκία. Αυτοί οι άνθρωποι, οι Ρωμιοί της Πόλης, μιλάνε ελληνικά, διδάσκο-

νται ελληνικά, σκέπτονται σαν Έλληνες και είναι Έλληνες, και τώρα μας ζητούν να 

τους στηρίξουμε. 

 

                                                                                                              Μαρία Στειακάκη 
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Α΄- Β΄ Λυκείου, Τριήμερη Εκδρομή:  

Καλάβρυτα-Πάτρα-Ολυμπία-Δελφοί 

3-5 Απριλίου 2014 
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Πενθήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη  

                                    4-8 Μαρτίου 2016 

“Τρίτη (Λυκείου) και Δεκατρείς (μαθητές) θεώρησα ότι ήταν κακός οιωνός- όμως 

ανατρέψατε όλα τα δεδομένα. Μπράβο σας!!” 

                                                                                                                                Κων/να Παππά 

          Στο αεροπλάνο της επιστροφής- λίγο πριν προσγειωθούμε στο Ηράκλειο… 

Το να περάσουμε ωραία σε αυτήν την εκδρομή ήταν κάτι που σίγουρα δεν το περι-

μέναμε. Μια μικρή παρέα, που γνωρίζεται πολύ καλά μεταξύ της, κατάφερε να 

γυρίσει από την πενθήμερη εκδρομή της πανευτυχής χωρίς κανένα παράπονο. Κα-

ταφέραμε να ξεχαστούμε, να έρθουμε ακόμη πιο κοντά και να καταλάβουμε πόσο 

σεβασμό τρέφουμε ο ένας για τον άλλο, συμπεριλαμβανομένων και των καθηγητών 

μας. Περάσαμε καταπληκτικά και σίγουρα είναι μια εμπειρία ζωής που πάντα θα 

θυμάμαι.                                                                                          

                                                                                                       Αναστασία Σηφάκη 

Αν ο σκοπός αυτής της εκδρομής ήταν να αποστασιοποιηθούμε από τα φετινά μας 

βάσανα, να ξεχαστούμε και να διασκεδάσουμε, τότε σίγουρα το καταφέραμε. Μια 

μικρή πανέμορφη παρέα φτάνει στις πόρτες του αεροδρομίου για το ταξίδι της επι-

στροφής με καλές μόνο αναμνήσεις. Θα θυμάμαι κάθε στιγμή από αυτήν την τελευ-

ταία -με συνοδεία καθηγητών- εκδρομή. Ευχαριστώ τους καθηγητές για την κατα-

νόηση και τους συμμαθητές μου για αυτές τις υπέροχες στιγμές που μου χάρισαν. 

Θα σας θυμάμαι για όλη μου τη ζωή.                                   

                                                                                                          Μίρκα Βασιλάκη  
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Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνούσαμε ότι αυτή η εκδρομή ήταν μια αξέχαστη εμπειρία 

που θα μείνει για πάντα στην καρδιά μας. Μέσα από αστεία, χαρές, τραγούδια αλ-

λά και την κούραση που όλοι νιώσαμε τελικά, ενωθήκαμε σαν ομάδα και αυτό είχε 

ως αποτέλεσμα να περάσουμε πέντε φανταστικές μέρες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω 

τον καθένα για τις αναμνήσεις και τις όμορφες στιγμές που μου χάρισε, αλλά και 

τους καθηγητές για τη θετική στάση τους και την εμπιστοσύνη τους. Ελπίζω τώρα 

που θα χωριστούμε σαν τάξη να συνεχίσουμε να είμαστε κοντά ο ένας στον άλλον. 

 Ελένη Στεφανίδη 

Να που τελικά μετά από τόσα χρόνια, ήρθε και η δική μας σειρά να φύγουμε για 

την πενθήμερη εκδρομή μας. Όλοι είχαμε ακούσει από γνωστούς μας, που είχαν 

ήδη πάει, πως είναι μια απίστευτη, αξέχαστη εμπειρία, και γι΄ αυτό είχαμε έναν πα-

ραπάνω λόγο για να ανυπομονούμε. Μα αυτά που περάσαμε μαζί αυτές τις μέρες 

δεν μπορούν να αποτυπωθούν στο χαρτί… Είμαι σχεδόν σίγουρη πως όλοι είχαμε 

τους ενδοιασμούς 

μας στο ξεκίνημα, 

μα αποδείχθηκε 

στην πορεία πως 

ήμασταν μια πολύ 

σφιχτά δεμένη ομά-

δα δεκαπέντε ατό-

μων που κατάφερε 

να περάσει καλύτε-

ρα από ό,τι περίμε-

νε. Η ανάμνηση 

πλέον της εκδρομής 

θα μείνει για πάντα στην καρδιά όλων μας μαζί με τόσες άλλες στιγμές που έχουμε 

περάσει με τους συμμαθητές μας, μέσα και έξω από την τάξη, όλα αυτά τα χρόνια. 

Τώρα, λίγο καιρό υπομονή, συγκεντρωμένοι στον στόχο μας… Εύχομαι σε όλους 

να περάσουν εκεί που πραγματικά θέλουν και ελπίζω να μη χαθεί η επαφή μεταξύ 

μας μετά το σχολείο… Περνάμε ωραία μαζί, παραδεχτείτε το! 

 Ευγενία Κληρονόμου 

Έχοντας κατά νου ότι αυτή η εκδρομή ήταν και η τελευταία, σε πιάνει ένα αίσθημα 

μελαγχολίας. Αυτή η εκδρομή ήταν η καλύτερη στα σχολικά μου χρόνια. Όλοι μας 

θα έχουμε ευχάριστες αναμνήσεις. Πέρασα υπέροχα! 

Μιχάλης Ζαμπετάκης 
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Πέντε μέρες ξεγνοιασιάς, ξεκούρασης, χαράς. Όπως περιμέναμε, η πενθήμερη ήταν 

η πιο ξεχωριστή από όλες τις εκδρομές. Το γέλιο, το ξενύχτι, τα παραπατήματα 

ήταν αυτό που χρειαζόμασταν -το απαραίτητο διάλειμμα για τον αγώνα που 

έχουμε μπροστά μας. Πέντε μέρες που ήρθαμε ακόμη πιο κοντά με τους συμμαθη-

τές μας αλλά και τους καθηγητές μας, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ, γιατί μας 

αντιμετώπισαν ως ενήλικες και όχι σαν ανήλικους μαθητές. Γυρνάμε λοιπόν γεμάτοι 

αναμνήσεις που δε θα σβήσουν ποτέ… αναμνήσεις και όμορφες εικόνες, φυλαγμέ-

νες στο μυαλό και την καρδιά μας. Μια ομάδα μαγική, σε μια πόλη μαγική είχε μα-

γικά αποτελέσματα. 

Ζαχαρένια Θεργιάκη-Βρέντζου 

 

Ήταν μια εκδρομή απερίγραπτη, με πανέμορφες αναμνήσεις, που θα μας συνοδεύ-

ουν καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Είδαμε και μάθαμε πολλά, το κυριότερο 

όμως είναι ότι μοιραστήκαμε στιγμές με συμμαθητές και καθηγητές όπου ο καθένας 

έχει και κάτι μικρό να προσφέρει. Σ΄ αυτήν την εκδρομή συνειδητοποιήσαμε πολλά 

πράγματα και αποτέλεσε μια ευκαιρία για να μοιραστούμε στιγμές με ανθρώπους 

που σε λίγο καιρό θα αποχωριστούμε. 

                                                                                                    Ευαγγελία Ρωμάνου     

 

Πριν από τρεις ώρες περπατούσα στη λεωφόρο Νίκης με την Αναστασία και τη 

Μίρκα. Βλέπαμε τη θάλασσα να εκτείνεται ως εκεί που φτάνει το μάτι, μην μπορώ-

ντας να πιστέψουμε ότι αυτό που βλέπουμε να γίνεται από το δημοτικό, είχε φτάσει 

πια στο τέλος του. Η πολυπόθητη πενθήμερη εκδρομή της γ΄ λυκείου ολοκληρώθηκε 

αφήνοντας πίσω της μόνο αξιομνημόνευτες στιγμές. “Θεσσαλονίκη” και “θάλασσα” 

είναι λέξεις με δύο σίγμα, έννοιες που συνδέονται άρρηκτα, αφού η θάλασσα του 

Θερμαϊκού βρέχει τις παρυφές της πανέμορφης αυτής πόλης. Η πενθήμερη μου 

έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω έστω και λίγη από την ομορφιά αυτής της πόλης 

και να φτάσω στο σημείο να θέλω ακόμη πιο πολύ να σπουδάσω εκεί. Όσο για την 

εκδρομή, το μόνο που χρειάζεται να πω είναι ότι αυτά τα παιδιά τα έχω στη ζωή 

μου 12 χρόνια περίπου και τα ευχαριστώ, όχι μόνο για τις υπέροχες στιγμές που 

μου χάρισαν αυτές τις πέντε μέρες αλλά και για όλα αυτά που μου έχουν προσφέρει 

τόσα χρόνια. Ήμασταν 7 όταν κάναμε μονόζυγο στην αυλή του σχολείου. Τώρα 

είμαστε 18 και ο ένας αποτελεί κομμάτι του άλλου. Συμμαθητές μου, καθηγητές 

μου, σας ευχαριστώ για όλα. Ελπίζω αυτά να τα διαβάζουμε κάποτε με δάκρυα 

στα μάτια και να τα αναπολούμε γλυκά! 

Ίνα Κώστα        
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Κάτι που με έκανε ... 

              ...να γελάσω:  

→ O Σίμος στο Markiz, όταν ακούστηκε το τραγούδι του Ξυλούρη «Σύμβολο αιώνιο» 

→ Ο βραστήρας 

→ Η ιστορία του Τόλη για το κοτόπουλο KLINEX βασισμένη σε αληθινά γεγονότα 

→ Ο Ζαμπέ και ο ζαλισμένος Σίμος που τραγουδούσε και χόρευε 

                             ...να συγκινηθώ: 

→ Ο τάφος του Φίλιππου στη Βεργίνα 

→ Ο αποχαιρετισμός 

→ Η αγάπη που αισθάνθηκα για τους συμμαθητές μου 

→ To θέατρο 

                        ...να μεθύσω: 

→ Οι πολύ όμορφες εικόνες στο δάσος του Αγίου Νικολάου στη Νάουσα 
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                       … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ...να κουραστώ: 

→ Το ξενύχτι και η έλλειψη ύπνου 

→ Τα ανεπανάληπτα, συνεχόμενα και υπερβολικά αστεία του Σίμου, π.χ “Τι είναι 

μπλε και δεν κλείνει ποτέ;” “Tο ανοιχτό μπλε” 

→ Το πόδι μου. Δεν με άφησε να κάνω σχεδόν τίποτα. 

                 ...να αισθανθώ διαφορετικά: 

→ Ο κύριος Αντώνης Ηλιάδης, που μας ευαισθητοποίησε στο θέμα της φύσης 

→ Όταν κατάλαβα πόσο δεμένοι είμαστε σαν τάξη και πόσο καταλαβαίνουμε ο 

ένας τον άλλον 

→ Η Θεσσαλονίκη 

                              ...να εμπνευστώ: 

→ Ο ξεναγός μας στη λίμνη Κερκίνη και κάποια πολύ εντυπωσιακά εκθέματα στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο της Βεργίνας 

→ Με αφορμή αυτήν την εκδρομή ένιωσα το ελληνικό πνεύμα και αισθάνθηκα υπε-

ρήφανη για την καταγωγή μου  

→ H Βεργίνα 

→ Tα patafritas 
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        ...να δεθώ με τους καθηγητές: 

→ Οι στιγμές στο λεωφορείο, η απογευματινή βόλτα και το καφεδάκι στον πύργο 

του ΟΤΕ 

→ Η παιδικότητα που έβγαζαν και η κατανόηση που έδειχναν 

→ Με απλά καθημερινά πράγματα που μας έκαναν να γελάμε όλοι μαζί 

→ Τα αστεία του κυρίου Ιερώνυμου και η φιλική συμπεριφορά της κυρίας Παππά 

                   ...να δεθώ με τους συμμαθητές μου: 

→ Τα αστεία, οι βραδινές έξοδοι και όλες οι διαδρομές με το λεωφορείο 

→ Όταν βγήκαμε και χορεύαμε όλοι μαζί και  κάναμε αστεία 

→ Το τελευταίο βράδυ και η Κυριακή 

→ Ήμασταν ήδη δεμένοι  

                       ...να διασκεδάσω: 

→ Ο αγώνας στα καρτ και το παιχνίδι στο LaserArena, όπου πραγματικά ξεχάσαμε 

οτιδήποτε και οδηγούσαμε και τρέχαμε και κυνηγούσε ο ένας τον άλλον, σαν να 

ήμασταν πάλι στο δημοτικό.  

→ Το αστείο με την ομπρέλα της Ίνας 

→ Το Marquize 

→ Οι στιγμές στα δωμάτια, η επίσκεψη στον Καλιγούλα, τα παιχνίδια μυστηρίου 

→ Η ομαδική ατμόσφαιρα 
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                         ...να τραγουδήσω: 

→ Ο ύμνος της εκδρομής: “Θα μετανιώσεις” 

Ο Αστέρας της εκδρομής: 

Ο Σίμος, ο Τόλης, ο Μηνάς, ο Ζαμπέ, ο κύριος Ιερώνυμος – γιατί ήμασταν προκα-

τειλημμένοι απέναντί του και μας έκανε να αλλάξουμε γνώμη 

Το τραγούδι της εκδρομής: “Θα μετανιώσεις” 
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Πολίτες του Κόσμου 

 

Γιατί ό,τι συμβαίνει γύρω μας μας αφορά 
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4 Φεβρουαρίου 2016  

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου  

“Χέρια που Μιλούν - Talking Hands Campaign” 

 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου 2016, οι μαθητές του σχο-

λείου μας παίρνουν μέρος στην παγκόσμια εκστρατεία “Χέρια που μι-

λούν” (“Talking hands”) με σύνθημα “We can- I can”. Στόχος είναι να γράψουμε 

στην παλάμη μας το σύνθημα We Can - I Can (Μπορούμε - Μπορώ), να τραβήξου-

με φωτογραφίες, να τις αναρτήσουμε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και να ε-

νωθούμε με όλα τα άλλα “Χέρια που Μιλούν” απ’ όλο τον κόσμο, διαδίδοντας το 

μήνυμα ότι όλοι μαζί μπορούμε να πολεμήσουμε τον καρκίνο. 
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Μάρτιος 2016 

Δεντροφύτευση από τους μαθητές του Λυκείου 

 

21η Μαρτίου 2016 – Ημέρα Δασοπονίας – και πιστοί στο ραντεβού τους για 

άλλη μια χρονιά οι μαθητές της Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου του Εκπαιδευτηρίου «ΤΟ ΠΑ-

ΓΚΡΗΤΙΟΝ» πραγματοποίησαν την οικολογική αυτή δράση στον χώρο των παιδι-

κών εξοχών του Αγίου Τίτου, στη Ρογδιά.  

Έτσι, με αφορμή τη γιορτή της φύσης και της Άνοιξης, οι μαθητές με τη 

συνοδεία των καθηγητών τους άφησαν για λίγες ώρες τις σχολικές αίθουσες και 

βρέθηκαν σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον, όπου όλοι μαζί έσκαψαν, φύτεψαν, 

λερώθηκαν, γέλασαν, κουράστηκαν, αναζωογονήθηκαν, ένιωσαν χαρά και ικανο-

ποίηση και τελικά γιόρτασαν την ημέρα αυτή με τη δική τους εθελοντική προσφορά. 

Ενθουσιασμό και ικανοποίηση ένιωσαν ιδιαίτερα οι μαθητές της Γ΄ Λυκεί-

ου, όταν είδαν την ανάπτυξη των δέντρων που οι ίδιοι  είχαν φυτέψει  δύο χρόνια 

πριν. Γεμάτοι εικόνες, χρώματα και αρώματα αποχώρησαν ανανεώνοντας το ρα-

ντεβού τους για την επόμενη Άνοιξη, ψιθυρίζοντας τον στίχο του Γιάννη Ρίτσου:  

                      «Ήρθε Άνοιξη πια, δε χωράει η πίκρα μέσα στο φως.» 



73 

 



74 

 

Όταν τα πουλιά μεταναστεύουν 

 

Τα χνάρια σου δεν θα σβήσουν σ’ αυτό τον τόπο. Θα παρα-

μείνεις μια λησμονημένη παρουσία, ένα βλέμμα αδιάφορο, 

μια ικεσία σε γλώσσα άγνωστη, χωρίς μελωδία ή συμπάθεια. 

Θα παραμείνεις ξένος. 

Αυτή την ώρα πλανιέσαι: η μάνα σου σιωπηλή στην κάμα-

ρα, ο πατέρας σου μεθυσμένος, τα αδέρφια σου ταξιδεμένα 

αλλού. Εσύ κάνεις συντροφιά με τη θλίψη και τη νοσταλγία: 

οι ερωμένες αυτής της νύχτας. 

Η δύσκολη ώρα δεν έχει όνομα. Κρατάς σαν φυλαχτό τις παι-

δικές σου αναμνήσεις. Χαμογελάς, άγνωστο από ποια αφορ-

μή, στα σκοτεινά της πόλης– εκεί που οι άλλοι τρέμουν και 

βιάζουν το βήμα χτυπώντας σε κλεισμένα παράθυρα. Είσαι 

ένας διαφορετικός Δον Κιχώτης. Ιδρώνεις. 

Κάποτε ονειρευόσουν το ταξίδι του Οδυσσέα. (Οι παλάμες σου 

πονούν ακόμη). Το σχοινί στην τρύπια βάρκα ήταν κομμένο 

κρύσταλλο. Ώσπου βγήκες στη στεριά. Σε περιέθαλψαν για 

λίγο, σε καλωσόρισαν. 

Κοιτάζεις τη θάλασσα μέσα από υπόγεια. Μυρωδιά εμετού 

και ούρων - επιθυμείς την ευωδία. Ή, έστω, λίγα χρήματα 

για να φθάσεις εκεί. Ύστερα θα σε περιμένει η πατρίδα σου. 

Για να τη ζήσεις προτού ξαναπεθάνεις.  

                                                    ΒασίληςΡούβαλης  

                                                         συγγραφέας                        
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Αγάπη και Φόβος… 

Σκέψεις που μου δημιουργούνται, όταν κοιτώ τους πρόσφυγες... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σκέφτομαι το παιδί πρόσφυγας. Ένα από τα εκατομμύρια παιδιά που ξεριζώθηκαν 

βίαια από τον τόπο τους. Ένα παιδί που μπορεί εγκαταλείποντας την πατρίδα του 

να άφησε πίσω του έναν νεκρό αδελφό ή να αποχωρίστηκε τους γονείς του στο 

θαλάσσιο ταξίδι του για την Ελλάδα. Αυτό, λοιπόν, το παιδί δεν περνάει απαρατή-

ρητο. Μα συλλογίζομαι τι μπορεί να βιώνει ένας μικρός άνθρωπος που ξαφνικά 

στερήθηκε τα πάντα; Αυτός ο άνθρωπος υποσιτίζεται και κοιμάται στο χώμα, χάνει 

τη χαρά του και το χαμόγελό του. Δίχως πλήρη επίγνωση του πώς έφτασε σε αυτό 

το σημείο, δίχως όραμα. Δεν ξέρει τι του επιφυλάσσει η επόμενη μέρα, δεν ξέρει αν 

θα διωχθεί ή αν θα γίνει αποδεκτός στη νέα χώρα. Ανακόπτεται βίαια και ξαφνικά 

η πορεία της μόρφωσής του, και έτσι σταδιακά αρχίζει να ατροφεί και πνευματικά. 

Μα κυρίως τον κατατρέχει αυτό το άξενο της προσφυγιάς, αυτή η μελαγχολία που 

καμιά νεανική ψυχή δεν επιτρέπεται να νιώθει. Πόνος πολύς, πόνος αβάσταχτος 

και ένα “γιατί” τριγυρίζει το μυαλό του. Έτσι καταλαβαίνω πως το πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει αυτό το παιδί, αυτό που το τυραννά, δεν είναι τόσο οι βιολογικές στε-

ρήσεις όσο η στέρηση της πατρίδας, της οικογένειας, της καθημερινότητάς του. Και 

σε όλον αυτόν τον Γολγοθά έρχεται να προστεθεί και το βάρος του ρατσισμού και 

του κοινωνικού αποκλεισμού που έχει να αντιμετωπίσει κάθε ξένο παιδί στη νέα 

πατρίδα, λόγω της διαφορετικότητάς του. 

Ίνα Κώστα 
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Αναμφίβολα, οι χώρες υποδοχής σηκώνουν στις πλάτες τους όλο το βάρος των 

μεταναστευτικών ρευμάτων, χωρίς ουσιαστική οικονομική ενίσχυση από χώρες 

που δεν αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, παρά την υποτιθέμενη αλληλεγγύη και 

αλληλοβοήθεια που δείχνουν. Πέρα όμως από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

οι χώρες υποδοχής, οι ίδιοι οι πρόσφυγες δίνουν καθημερινή μάχη, για να αποκτή-

σουν όσα εμείς θεωρούμε αυτονόητα. Παιδιά και έφηβοι, που μέχρι τώρα ήταν στη 

χώρα τους και ζούσαν μια φυσιολογική ζωή, περιτριγυρισμένοι από την οικογένεια 

και τους φίλους τους, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν ό,τι έχουν και να φτάσουν 

σε έναν ξένο τόπο. Σε έναν τόπο, που δε γνωρίζουν τη γλώσσα και όπου αντιμετω-

πίζονται από τους κατοίκους με καχυποψία. Είναι έφηβοι που έχουν ωριμάσει πρό-

ωρα και έχουν χάσει κάθε ίχνος παιδικότητας, λόγω των δυσκολιών που έχουν 

περάσει. Από τη μια αισθάνονται ανακούφιση, επειδή έχουν απομακρυνθεί από τη 

φρίκη του πολέμου και βλέπουν πως υπάρχει ελπίδα να πραγματοποιήσουν  τα 

όνειρά τους. Από την άλλη το αίσθημα της νοσταλγίας είναι έντονο και οι συνθήκες 

διαβίωσης στα όρια του ανεκτού. Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω τα εξής: τα προ-

βλήματα που αντιμετωπίζουν και οι δύο πλευρές είναι μεγάλα και δυσεπίλυτα. Ω-

στόσο το σημαντικό είναι να καταφέρουμε ως άνθρωποι να αντεπεξέλθουμε και με 

συλλογική προσπάθεια να τα ξεπεράσουμε. Έτσι, αφενός θα αντιμετωπιστούν τα 

φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας και αφετέρου θα εξασφαλίσουμε στους πρό-

σφυγες καλύτερες συνθήκες ζωής αλλά και αρμονική συμβίωση με τους αυτόχθο-

νες.  

Ευγενία Κληρονόμου        

 

Οι πρόσφυγες φέρουν μαζί τους τον δικό τους πολιτισμό, τη νοοτροπία, τα ήθη και 

τα έθιμά τους, τα οποία έρχονται να συναντήσουν τα δικά μας. Αυτό το πάντρεμα 

ιδεών και ανθρώπινων βιωμάτων είναι ακριβώς αυτό που η εποχή επιτάσσει. Για 

την αρμονική, όμως, συμβίωση και την πολιτισμική αλληλεπίδραση πρέπει και οι 

μεν και οι δε να είναι εφοδιασμένοι με το αίσθημα της ανεκτικότητας, της αποδοχής 

και της ελευθερίας. Ειδάλλως η συνύπαρξη θα γίνει αφόρητη και κανείς από τους 

δύο δεν πρόκειται να ωφεληθεί. Οφείλουμε επομένως να ενστερνιζόμαστε τις αν-

θρωπιστικές αξίες και να σεβόμαστε την ανθρώπινη ζωή, ώστε να δεχτούμε την 

παγκοσμιοποίηση και την πολυπολιτισμικότητα που θα χαρακτηρίζει κάθε χώρα 

αργά ή γρήγορα.  

Ζαχαρένια Θεργιάκη-Βρέντζου 
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Στην πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει να αντιμετωπίσει στο εσωτε-

ρικό της ένα φλέγον κοινωνικό πρόβλημα που συνεχώς διογκώνεται. Πρώτα απ’ 

όλα έχουμε να λύσουμε το πρόβλημα της στέγασης και της διατροφής χιλιάδων 

ανθρώπων, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο. Η χώρα δεν είχε οργανωθεί ποτέ -

στη σύγχρονη ιστορία της- στον χώρο της υποδοχής μεταναστών και δυστυχώς 

τώρα, λόγω της οικονομικής κρίσης, είναι σχεδόν αδύνατο να τα καταφέρει. Από 

την άλλη πρέπει να δώσουμε την αναγκαία προσοχή και στα προβλήματα που 

έχουν να αντιμετωπίσουν οι πρόσφυγες στη χώρα μας και ιδίως αυτά που αντιμε-

τωπίζουν οι άνθρωποι της ηλικίας μας. Πιο συγκεκριμένα, ένας άνθρωπος στην 

ηλικία μας κάτω από αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να ξεπεράσει κάθε είδους συ-

ναισθηματισμό, θα πρέπει να κατανοήσει και να ξεπεράσει το γεγονός ότι στην πιο 

ωραία ηλικία της ζωής του, λόγω ενός αποτρόπαιου εμφυλίου πολέμου, έφυγε από 

τη χώρα του και πιθανότατα δε θα ξαναδεί φίλους και συγγενείς. Αλλά, ακόμα και 

αν τελικά καταφέρει και επιζήσει, θα πρέπει και πάλι να μάχεται καθημερινά για την 

ασφάλεια των δικών του μέσα στους καταυλισμούς των χιλιάδων ανθρώπων. Είναι 

απαραίτητο, θεωρώ, να αναλάβουμε δράση όλοι άμεσα. Η Ευρώπη πρέπει να δείξει 

το πραγματικό της πρόσωπο, που δεν είναι άλλο από το ανθρωπιστικό. 

Γιώργος Κοπιδάκης 
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Αναλογίζομαι τα παιδιά που στερήθηκαν όχι μόνο την ξέγνοιαστη παιδική τους 

ηλικία αλλά και την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Και δυστυχώς το σημαντικότε-

ρο πρόβλημα από όλα είναι ότι, ακόμα και αν καταφέρουν να φτιάξουν τη ζωή 

τους, πάντα οι στιγμές και οι καταστάσεις που πέρασαν θα τους στοιχειώνουν, διό-

τι είναι τόσο βαθιά χαραγμένες στη μνήμη τους που θα τις κουβαλούν μια ζωή∙ όχι 

τόσο τη σωματική εξαθλίωση αλλά κυρίως την ψυχική καταρράκωση. 

Μαριλιάνα Παναγιωτάκη  

 Η σκέψη μου πηγαίνει στα παιδιά των προσφύγων, σε αυτά που, πέρα από τα προ-

βλήματα στέγασης και διατροφής, έχουν να αντιμετωπίσουν και τον ρατσισμό των 

γηγενών. Συχνά αντιμετωπίζονται ως τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Χωρίς εν-

δοιασμό οι “πολιτισμένοι” ντόπιοι καταπατούν ανελέητα τα δικαιώματά τους, τους 

φέρονται βίαια, υποτιμώντας σε κάθε ευκαιρία την προσωπικότητά τους και συν-

θλίβοντας την ψυχή τους. Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτά τα παιδιά απομα-

κρύνθηκαν βίαια από τις πατρογονικές τους εστίες, εγκατέλειψαν το σπιτικό τους 

και άφησαν πίσω τους πολυαγαπημένα τους πρόσωπα. Μάλιστα, πολλά από αυτά 

έγιναν μάρτυρες αποτρόπαιων εγκλημάτων, βιαιοπραγιών οι οποίες μια για πάντα 

θα στιγματίζουν την προσωπικότητα και τον ψυχισμό τους, ενώ το αίσθημα νο-

σταλγίας, θλίψης, απογοήτευσης και στεναχώριας θα κυριεύει την ψυχή τους. Αδια-

φιλονίκητα το προσφυγικό ζήτημα είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να αντιμε-

τωπίσουμε όσο δύσκολη και αν είναι. Ο δρόμος είναι βέβαιο πως δεν είναι στρωμέ-

νος με ροδοπέταλα, όμως αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Τα προβλήματα που ανα-

κύπτουν είναι πολύ σοβαρά και τρίζουν την κοινωνία συθέμελα, απειλώντας ακόμη 

και την ίδια τη δημοκρατία. Γι’ αυτό ας παραμερίσουμε την απανθρωπιά και με 

γνώμονα την αγάπη για τον συνάνθρωπο ας απαλύνουμε για λίγο τον πόνο αυτών 

των ανθρώπων. Είναι βέβαιο πως και εμείς θα βγούμε κερδισμένοι. 

Άννα-Μαρία Βελόγλου 
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“As we grow old and hence wiser, 
                                                                                   An inspiring message by Pope Francis 

 

 

 

 

 

 

 

As we grow old and hence wiser, we slowly realize that whether we are wearing a 

$300 or $30 watch, they both tell the same time..... 

Whether we carry a $300 or $30 wallet/handbag, the amount of money inside is the 

same; 

Whether the house we live in is 30 or 300sqm, the loneliness is the same. 

Hopefully, one day you will realize, your true inner happiness does not come from 

the material things of this world. 

Whether you fly first or economy class, if the plane goes down, you go down with 

it.....Therefore, I hope you realise, when you have mates, buddies and old friends, 

brothers and sisters, chat, laugh, talk, sing a song, talk about north-south-east-west, 

heaven & earth, that's true happiness!! 

Four tips for happiness: 

1. Don’t teach your children to be rich; teach them to be happy in order to ap-
preciate the value of things not their price. 

2. Have your meal as a medicine otherwise you will take your medicine as your 
meal. 

3. The one who loves you will never abandon you; even if he has 100 reasons to 
leave you he will find one to stand by you. 

4.  You are beloved once you are born; you will be beloved when you die. It’s 
up to you to be beloved in the meantime. 

Sunlight, rest, exercise, nutrition, confidence:  keep them in all stages of your 
life and enjoy a healthy life. “ 

10th April 2015 
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The seniors of C’ Class comment on the Pope’s message:  
As far as I am concerned, Pope Francis’ message is itself the answer to a happy life. 

I am not talking about a commonly accepted successful life because success is, 

nowadays, for the majority of the population defined mostly by material things and 

not by the inner meaning of the word. In my opinion, success is tightly bound to 

happiness. Acts of pleasure, acts that celebrate life can indeed automatically also 

become acts of success. People everyday lose family and home and are obliged to 

become refugees, to work in landmines, to have their moves defined and checked 

by others “thought to be superior” to them. These people may not have the ideal 

life of a pop star, yet there is still hope for them to become successful in their own 

way. There is hope for each human being on this planet, for each breathing being 

to start a personal trip to happiness, to find love and tenderness in a world that still 

has the power to maintain life. So, to conclude, I find it difficult to define a safe 

guideline to success, because I don’t actually think safety must be the priority. For 

me the key to happiness is effort. Putting in the effort to live, to love and to be-

come the person of your expectations inside and out, despite the efforts of others to 

get you down.   

Ina Costa 

While I was reading Pope Francis’ message I understood that I totally agree with 

his words. Especially the four tips for happiness gave me goose bumps, even though 

I don’t live that way. A happy lifestyle is hard to achieve but those four tips could 

make it much easier. Personally, I found the fourth tip the best of all. It is impor-

tant for us to understand that those who love us will never abandon us and so don’t 

get upset if someone you care about leaves you. It should actually make us realize 

that someone who loves us won’t leave us even if he has 100 reasons to do so; 

therefore,  when someone does leave us that has to make us happy because we got 

rid of someone who was never there for us. 

Anastasia Sifakis 

If we want a healthy life we have to live as simply as we can. What we need is 

great weather for a better mood. We need to exercise everyday so that our bodies 

are healthy and if our bodies are healthy we are too. We need to rest some times, 

after school, after our job and to sleep well at night. Eating well will help us too. 

Finally, the key to success is confidence. Confidence is needed to face every obsta-

cle that life brings us. 

Mirka Vasilakis 
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In our days people are thinking of how they can earn more money and fame. We 

seem to forget that the above won’t last forever. People should know that material 

things make you happy for a while but when someone has people in his life who 

love him he will be happy even if there is no money. All of us need people next to 

us to understand, protect and make us happy just because we are here.  

Zaharenia Thergiakis- Vrentzou 

What really counts, if you want to be happy, is a loving family and good friends on 

whom you can rely and spend your time with. Also a job that you like is important 

and believing that through your work you can make the world a better place to live 

in. Let’s not forget that every second counts because the memories you collect are 

the most priceless treasure in your hands that no one can buy or steal. Finally, tak-

ing part in volunteer projects gives you the opportunity to help other people whose 

lives may have been destroyed. While offering help and love through volunteering, 

you feel happier and more important to society. The most important things in life 

are not the ones that have a high price. 

Eugene Klironomos 

Nowadays people correlate wealth with happiness. Living in a material world it is 

understandable that some may believe that happiness comes from spending money 

on things you don’t really need. But that couldn’t be further from the truth. When 

you surround yourself with people, when you help others, when you are loved, 

that’s what happiness is all about.  Happiness is powered by people not money, not 

clothes, not cars or houses. This is because in the long run people who love you will 

always stand by you, they will never abandon you. Even if they have 100 reasons to 

leave you they will find one to stand by you. 

This is not the case with money which can 

make you feel safe but not loved.  That’s why 

you shouldn’t teach your children to be rich 

but to be happy in order to appreciate the 

value of things, not their price. 

Eleni Stefanidis 

Rich people have the opinion that happiness 

depends on money. They haven’t realized the 

importance of being happy with only useful 

things. 

Kleanthis Atsalakis 



82 

 

It’s true that children must be taught to be happy in order to appreciate the value of 

things and not their price. To be happy it’s important to have a healthy and balanced 

life. It’s important to pay attention and achieve your personal desires and goals too. 

Concerning this, working conditions as well as financial rewards can be associated 

with a pleasant life. It’s worth mentioning that, apart from the salary of a worker, 

expressing your talent while working should be also taken under consideration. Our 

parents’ advice when choosing a job is necessary too but we should never forget to be 

passionate about everything we are dealing with. 

Kostis Atsalakis 

People nowadays think that the meaning of happiness and joy can be provided only 

with material things. But what’s really the point of having everything you want but 

no one to share it with? In order to be happy you need to love and be loved, share 

things, problems and opinions with other people. People, who will always stand by 

you no matter what, are your wealth because their feelings cannot be taken away. So 

if you want to be happy invest your time in areas where money and connections are 

totally useless. 

Evangelia Romanou 

People may feel that happiness comes from being rich and famous. But real happi-

ness comes from simple things. Being happy means appreciating the value of things 

that have no price. It’s of absolute importance to appreciate the small everyday 

things in life because those are the ones you will remember when you grow old. 

Iro Smaragdakis 

Happiness………such a simple word but it entails a combination of things to make 

your life beautiful. There is no safe guideline of things for a happy life because 

there isn’t a clear definition of happiness. There is no doubt that you don’t need 

much money to be happy but you surely need love, laughter, talking, singing and 

sharing experiences with  friends and family who will stand by you through the 

good times and the tough times. Finally, you need health- to be absolved from pain 

but mainly happiness is small little things that you do in your everyday life and 

which make you smile. 

Anna Maria Veloglou  
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True happiness doesn’t come from having 

expensive clothes, devices or houses. It is 

what makes us feel relieved and truly 

free from the chains of everyday life and 

it lies in our relationship with our cher-

ished ones. A truly happy person is not 

the one who wants to wear expensive 

clothes to impress other people but the 

one who is trying to impress them with 

the love that he has for them. People in your life won’t stand by you because you 

have an expensive phone or house; they will support you in anything you do be-

cause they are inspired by your love for them. They can connect with you on a dif-

ferent level. They feel different when they are around you than when they are 

around others. That is true happiness both for you and for them; not to care about 

material things but put emphasis on relationships and connections with people in 

life.  

Simos Chroniaris 

I totally agree with the quotes of Pope Francis and I believe that love and friend-

ship are the two most important things in life. Also, I honestly believe that we 

shouldn’t teach our children to want to be rich, because this way we teach them to 

have in mind the easy way of doing things. So in the event of a misfortune, the 

child won’t be able to face the difficulty. 

Michael Zabetakis 

As for me happiness doesn’t come from material things but from human relation-

ships. Nowadays due to the rise of technology and globalization people are at-

tracted by material happiness and they want to obtain more and more gadgets. 

However, it is sad to notice that today wealthy people feel lonely and unhappy un-

able to satisfy the substantial need of love, companionship and friendship while 

people who don’t have much in material wealth experience a happy lifestyle. 

Stavros Stratakis 

I’m not the most experienced person but some things in life aren’t very difficult to 

observe. Unfortunately, nowadays, you basically cannot do much without money. I 

am not saying that you have to be a millionaire but it’s certainly necessary to be 

financially well-off to become successful. 

Manos Pattakos 
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We all know that money can’t bring happiness and the greatest things in life can’t 

be bought by money. Love and happiness are two things you have to create on your 

own and work for throughout your life. The meaning of life isn’t how much money 

you earn or how much you save for your children because this is something that 

changes in time. But if your legacy is memories and the right lessons about one’s 

life, this is something that will stay forever and will also be passed on in the hearts 

of your children too. You don’t need gold or money to be happy but everyday small 

things like a hug or the phrase “I love you” to make you smile for a lifetime. 

Marilianna Panagiotakis 

Unfortunately we live in a world where people believe too much in the power of 

money and forget about friendship and love, leading them to unhappiness. When 

we start realizing how false this way of thinking is, it is too late to change the facts 

because we are already too old. As Pope Francis said “You are beloved once you are 

born; you will be beloved when you die; it’s up to you to be beloved in the mean-

time.” It is obvious that it is up to us and up to our actions to be beloved and happy 

during our journey on planet Earth. So we must have the right priorities. For exam-

ple love instead of money, friendship and family instead of fame.  

Apostolos Lebidakis 

Many people believe that if they buy expensive things they will be happy. I think 

that we have to change the way we think. We have to teach our children real val-

ues to find happiness. The meaning in life isn’t in material things but somewhere 

else; unless we change our attitude towards this serious problem we won’t change 

our society. 

George Kopidakis 
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Εύκολες Ερωτήσεις… 

 

            Δύσκολες Απαντήσεις... 
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Ποια είναι η δική σου μαγική λέξη; 

Η γλώσσα μας είναι γεμάτη από πάρα 

πολλές λέξεις. Λέξεις που τις περισσότε-

ρες δεν τις γνωρίζουμε, δεν τις έχουμε 

καν ακούσει. Γι΄ αυτό και όταν τις ακού-

με για πρώτη φορά κρύβουν τόσο μυ-

στήριο, ακούγονται τόσο όμορφα που 

αυτόματα μοιάζουν με μαγικές. Πίσω 

από κάθε λέξη κρύβεται ένας ατελείω-

τος κόσμος, μια ιστορία από το πού 

προήλθε, πώς άλλαξε για να πάρει το 

νόημα που έχει τη στιγμή που θα τη 

χρησιμοποιήσουμε. Αυτό και μόνο μας 

κάνει να καταλάβουμε πόση μαγεία 

κρύβεται πίσω από κάθε λέξη,   

άγνωστη ή γνωστή.  

 

Η δική μου μαγική λέξη είναι η «θάλασσα». Η λέξη «θάλασσα» με ταξιδεύει σε πέλα-

γα και αμμουδιές, όπου ο ήλιος καίει και το κύμα σπάει στην ακτή. Μου φέρνει α-

ναμνήσεις από περασμένα καλοκαίρια και ξανανιώθω τη χαρά και την ξεγνοιασιά 

εκείνων των στιγμών. Η μαγική λέξη για κάθε άνθρωπο είναι διαφορετική. Μπορεί 

να είναι από την πιο συνηθισμένη που χρησιμοποιούμε καθημερινά, μέχρι την πιο 

ασυνήθιστη. Μια λέξη για να είναι μαγική πρέπει να σε εκφράζει και να σου δημι-

ουργεί ποικίλα συναισθήματα.  

Ελένη Στεφανίδη 

Η δική μου μαγική λέξη είναι η «Αγάπη». Η αγάπη είναι ένα συναίσθημα έντονης 

στοργής προς τον γονέα ή άλλα πρόσωπα. Η αγάπη μπορεί να είναι μια συνηθισμέ-

νη λέξη, αλλά κρύβει πιο βαθιά πράγματα. Αγάπη εκδηλώνω για τον συνάνθρωπό 

μου, όταν βοηθώ όποιον έχει ανάγκη, είτε συναισθηματικά είτε υλικά. Επιπλέον, 

νιώθω αγάπη για τον γονέα μου, θέλω να τον κάνω να νιώσει χαρούμενος, θέλω να 

του προσφέρω τη βοήθειά μου, θέλω να είμαι δίπλα του να τον στηρίζω. Για μένα η 

αγάπη είναι η μαγική μου λέξη, γιατί, αν δεν υπήρχε, δε θα εμπιστευόμασταν κανέ-

ναν και δε θα ήταν χαρούμενος ο κόσμος. 

Ηρώ Σμαραγδάκη    
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Η λέξη που διαλέγω εγώ είναι ο «χρόνος», γιατί, όταν έχουμε ελεύθερο χρόνο, περ-

νάμε καλά, όπως εμείς επιλέγουμε. Ακόμα όμως κι αν ο χρόνος μας είναι περιορι-

σμένος, η φαντασία μας είναι τόσο πλούσι-

α, που και πάλι βρίσκουμε τρόπους να χαι-

ρόμαστε την κάθε μας μέρα. 

Σίμος Χρονιάρης 

Η δική μου μαγική λέξη είναι η λέξη «φιλία», 

γιατί μου φέρνει στο μυαλό διάφορες ανα-

μνήσεις από τη ζωή μου. Όπως τις ώρες 

που περνάω με τους φίλους μου παίζοντας, 

μιλώντας και λέγοντας πάρα πολλά ανέκ-

δοτα. 

Γιώργος Κοπιδάκης 

Η λέξη που θεωρώ μαγική είναι η λέξη «παράθυρο», μια απλή και καθημερινή λέξη. 

Όμως τι κρύβεται πίσω από τη σημασία της; Μια πόρτα που ομορφαίνει και δίνει 

αξία, ζωντάνια σε ένα δωμάτιο, μια «θύρα» (παρα+θύρα). Εγώ πίσω από αυτό το 

παράθυρο φαντάζομαι πως υπάρχει ένα λιβάδι. Το λιβάδι αυτό είναι γεμάτο λου-

λούδια κίτρινα, πορτοκαλί, ροζ. Δυο βουνά αχνοφαίνονται στο βάθος, πουλιά πε-

τούν και τιτιβίζουν. Ένα απερίγραπτα δυνατό φως ξεχύνεται από το παράθυρο και 

λούζει το δωμάτιο. Από την άλλη, μπορεί αυτό το παράθυρο να μας παρουσιάζει 

μια θάλασσα φουρτουνιασμένη, με καράβια να παλεύουν στα κύματα. Ίσως πάλι 

να μας βγάζει στο πάρκο μιας πόλης με πολλά δέντρα και παιδιά που παίζουν ανέ-

μελα. Όταν όμως τα παντζούρια αυτού του παραθύρου κλείνουν, τι γίνεται; Βυθι-

ζόμαστε πάλι στο σκοτάδι, περιμένοντας να ανοίξουν, για να νιώσουμε αυτή τη 

ζωντάνια, αυτήν την ελευθερία που σου δίνει η εικόνα πίσω από αυτό. Για μένα 

λοιπόν η λέξη «παράθυρο» σημαίνει ελευθερία και ομορφιά.    

Ευαγγελία Ρωμάνου 

Κάθε λέξη, είτε είναι απλή είτε πιο σύνθετη, μπο-

ρεί να είναι ξεχωριστή για τον καθένα. Μπορεί 

να του προξενεί έντονα συναισθήματα, ακόμη 

και να του δημιουργεί εικόνες που φαντάζουν 

μαγικές για τον ίδιο. Μπορεί να του θυμίζει μια 

ευχάριστη ανάμνηση και γενικά να τον γεμίζει 

ψυχικά. Προσωπικά η λέξη που με συγκινεί είναι 

η λέξη «φλοίσβος». Φλοίσβος είναι ο ήχος που 
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προκαλούν τα μικρά κύματα, όταν σκάνε στην 

ακτή. Κάθε φορά λοιπόν που ακούω αυτή τη 

λέξη μού έρχεται κατευθείαν στο μυαλό ο ήχος 

των κυμάτων να σκάνε στην άμμο και η θέα 

ενός όμορφου ηλιοβασιλέματος.  

Ίνα Κώστα 

Δική μου μαγική λέξη είναι το «καλοκαίρι». 

Μπορεί να μην είναι μια λέξη ασυνήθιστη ή ποι-

ητική, αλλά στο άκουσμά της η καρδιά μου και 

το μυαλό μου κατακλύζονται από συναισθήμα-

τα, αναμνήσεις και χαρούμενες σκέψεις. Νιώθω 

το καυτό χάδι του ήλιου να με αγγίζει, τη γαλή-

νια θάλασσα να με ταξιδεύει και το μυαλό μου 

πλημμυρίζει από χιλιάδες εικόνες. 

Ευγενία Κληρονόμου 

Μέσα από τη ποικιλία της ελληνικής γλώσσας συνάντησα μια λέξη που κάθε φορά 

που την ακούω με μαγεύει, δίνοντάς μου μια γλυκιά γεύση: «μελιχρός». Η λέξη αυτή 

μετά από χιλιάδες χρόνια εξακολουθεί να επιβιώνει, γεγονός που με εντυπωσιάζει. 

Λέξη που μου καλύπτει όλες τις αισθήσεις από τη χρυσαφένια υφή…μέχρι το μονα-

δικό θυμαρίσιο άρωμά της, φέρνοντάς μου στο μυαλό μνήμες από τον τόπο μου.    

Ζαχαρένια Θεργιάκη-Βρέντζου 

Η δική μου μαγική λέξη είναι πολύ απλή αλλά με σημαντικό νόημα για όλους. Είναι 

η «εμπιστοσύνη». Όλοι γνωρίζουν αυτήν τη λέξη. Η εμπιστοσύνη θέλει πολύ κόπο 

για να αποκτηθεί. Μπορεί όμως από τη μια στιγμή στην άλλη να χαθεί. Είτε με ένα 

ψέμα είτε με κάποιο λάθος! Θέλω πολύ οι άνθρωποι να με εμπιστεύονται και δε θέ-

λω ποτέ να κάνω οτιδήποτε για να χαθεί η εμπιστοσύνη που μου δείχνουν. Επομέ-

νως, όσο απλή ή σύνθετη κι αν είναι μια λέξη, πάντα κρύβει ένα βαθύ νόημα που το 

ανακαλύπτουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας. 

Μίρκα Βασιλάκη           
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Τι είναι αγάπη; 

Η αγάπη είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος υπάρχει από τη στιγμή 

που κερδίζει μια θέση στη ζωή των συνανθρώπων του. Από τη μέρα που γεννιέται 

ως εκείνη που πεθαίνει, αποζητά να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Η αγάπη είναι ανα-

γκαία στη ζωή μας και χωρίς αυτήν είμαστε μισοί και μίζεροι. Αγάπη είναι ομορφιά 

και ελπίδα. Γι’ αυτό ο άνθρωπος, όταν παύει να αγαπά, χάνει το νόημα της ζωής 

του. Αν σκεφτούμε καλύτερα, θα καταλάβουμε ότι αυτός είναι ο κύριος σκοπός του 

ανθρώπου, να δώσει και να πάρει αγάπη. Γιατί απ΄ αυτήν εξαρτάται η συνέχιση της 

ζωής και η δημιουργία νέων πραγμάτων. Απ΄ αυτήν πηγάζουν όλες οι αρετές και οι 

αξίες, γι΄αυτό είναι και τόσο σημαντική. Ο άνθρωπος, ακριβώς επειδή είναι 

άνθρωπος, έχει την ανάγκη να νιώσει ζεστασιά και να δεθεί με κάτι. Να δοθεί αλλά 

και να αναζωογονηθεί μέσα από αυτό κάνοντας όνειρα. Γιατί η αγάπη είναι ένα 

μεγάλο όνειρο! 

Η αγάπη έχει ως βάση της την εμπιστοσύνη, την πίστη και την αμέριστη αποδοχή. 

Ακόμα, προσφέρει ελπίδα και διακατέχεται από ανιδιοτέλεια. Ακόμα, χαρακτηρι-

στικά της αγάπης είναι η υπομονή και η δεκτικότητα. Παράλληλα, η αγάπη είναι 

γεμάτη ενέργεια και ανοιχτή σε οτιδήποτε καινούργιο. 

Ζαχαρένια Θεργιάκη-Βρέντζου  

 Η αγάπη είναι κομμάτι της ζωής κάθε ανθρώπου. Τον ημερεύει, τον υποστηρίζει 

και του δίνει δύναμη σε δύσκολες στιγμές. Ο άνθρωπος με την αγάπη δείχνει την 

όμορφη και ανιδιοτελή πλευρά του. Όπως λοιπόν ένα λουλούδι ανθίζει, γιατί με 

αυτήν την ιδιότητα είναι πλασμένο και γιατί χωρίς τα άνθη του το φυτό δεν είναι 

κάτι αξιοθαύμαστο και ξεχωριστό, έτσι και ο άνθρωπος με την αγάπη φανερώνει τη 

δική του ομορφιά, την ευωδία. Η αγάπη είναι ο καθρέπτης της καρδιάς του ανθρώ-

που. Δεν χαρίζεσαι σε τίποτα, εάν αυτό δεν έχει πρώτα κεντρίσει το ενδιαφέρον και 

τον ενθουσιασμό σου. Αγαπάς, γιατί εσύ το έχεις ανάγκη, διότι χαρίζοντας απλό-

χερα τον εαυτό σου σε κάτι, αυτό σου δίνει ελπίδα, ευχαρίστηση και όλα αυτά που 

ο άνθρωπος καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του αναζητά.  

Ο άνθρωπος είναι πλασμένος να αγαπά. Άλλωστε ο ίδιος ο Χριστός τού το δίδαξε 

και του το υπενθύμισε επανειλημμένα. Ο άνθρωπος χωρίς αγάπη είναι ένα αγρίμι, 

μια κενή ψυχή που αποζητά να συναντήσει τη λύτρωση, δίχως όμως αποτέλεσμα. 

Είναι στη φύση του ανθρώπου λοιπόν να αγαπά, γιατί πώς αλλιώς είναι δυνατό να 

επιβιώσει αυτός ο κόσμος;    

Ευαγγελία Ρωμάνου 
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Ποτέ μου δεν κάθομαι να σκεφτώ το μέλλον, έρχεται 

μόνο του, τόσο γρήγορα! 

Άλμπερτ Αϊνστάιν   

Πόσο γρήγορα κυλά ο χρόνος;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κι αν μεγάλωσα  

…ποτέ δε θα ξεχάσω ότι περάσαμε από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα… Κι αν 

μπορούσα θα γύριζα τον χρόνο πίσω για να τα ξαναζήσω όλα και να ευχαριστηθώ 

πολλαπλά κάθε στιγμή. Γιατί ό,τι κι αν κάνουμε μετά το σχολείο, οι φίλοι και οι κα-

θηγητές μας μας έχουν σημαδέψει και πάντα θα κουβαλάμε ένα κομμάτι τους μέσα 

μας. Έχουμε μοιραστεί τόσα μαζί, έχουμε γελάσει, έχουμε αγχωθεί, έχουμε τσακω-

θεί… Πάντα όμως τα ξαναβρίσκαμε και οι δεσμοί που αναπτύσσαμε γίνονταν ο-

λοένα και ισχυρότεροι, και έτσι η παρέα “έδεσε” όμορφα. Και να που βρισκόμαστε 

στην τελευταία τάξη του σχολείου χωρίς να το συνειδητοποιούμε και πρέπει τώρα ο 

καθένας να τραβήξει τον δρόμο του… Καλή τύχη… και καλή αντάμωση. 

Ευγενία Κληρονόμου 

Απ’ τους πιο μεγάλους τρόμους δίνει η 

αίσθηση του χρόνου που κυλά. Μοιάζει 

να κυλά και να φεύγει μαζί του η ζωή 

μας, τ’ αγαθά μας, οι δικοί μας. Ό,τι 

αγαπήσαμε. Ό,τι αγαπάμε θέλουμε να 

το κατακρατήσουμε μέσα σε μία αιω-

νιότητα. Δεν είναι τυχαίο που οι ερω-

τευμένοι, τις στιγμές που αγαπιούνται 

πολύ κι αλληλοπαραδίδονται, ορκίζο-

νται ειλικρινά ο ένας στον άλλον πως 

θα τον αγαπούν για πάντα, πως δεν 

θα τον εγκαταλείψουν ποτέ. Όμως το 

πάντα και το ποτέ είναι οι πιο ψεύ-

τρες λέξεις, γιατί δεν συμβιβάζονται 

με τη ροή, την ακατάσχετη ροή του 

καιρού, που τρέχει και παρασέρνει το 

κάθε τι προς την ατέρμονη εξέλιξη. Ο 

άνθρωπος αισθάνεται ανασφαλής έτσι. 

Μόλις κάτι κερδίσει, μόλις κάτι μάθει, πρέπει να ετοι-

μαστεί να το χάσει απ’ τη μια στιγμή στην άλλη.  

Μάρω Βαμβουνάκη 
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Αισθάνομαι σαν να μην έχει περάσει ούτε μια μέρα από τότε που πρωτοπήγα στο 

δημοτικό. Κι όμως πέρασαν ήδη δέκα ολόκληρα χρόνια. Κάποτε σκεφτόμουν πως 

ποτέ δε θα έρθει αυτή η χρονιά που κάθε μαθητής περιμένει, η Γ’ Λυκείου. Πάντα 

φάνταζε κάτι τόσο μακρινό και απρόσιτο, σαν να ήταν κάτι που εγώ δε θα το βίω-

να ποτέ. Και να που τώρα έφτασε η χρονιά αυτή. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι τόσα 

χρόνια πέρασαν σαν αστραπή από μπροστά μου, δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω 

ότι αυτό το όμορφο ταξίδι που λέγεται σχολείο φτάνει στο τέλος. Είναι πραγματικά 

δύσκολο να οραματιστώ τη ζωή μου χωρίς το πρωινό ξύπνημα, χωρίς τους συμμα-

θητές μου, τους καθηγητές μου. Τελικά, όντως οι ωραίες στιγμές τελειώνουν μέχρι 

να ανοιγοκλείσεις τα βλέφαρά σου. Όλες αυτές οι εμπειρίες, όλα αυτά τα χρόνια 

φεύγουν, λες και βιάζονται να προλάβουν κάτι. Τουλάχιστον όμως όλα αυτά που 

έμαθα και αισθάνθηκα, όλοι οι άνθρωποι που γνώρισα και δέθηκα μαζί τους, όλες 

αυτές οι σκέψεις που θα με συντροφεύουν για την υπόλοιπη ζωή μου θα μείνουν 

ανεξίτηλες, όσο κι αν ο χρόνος συνεχίζει ανενόχλητος την αδιάκοπη πορεία του. 

Ευαγγελία Ρωμάνου 
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Τι δώρο περιμένετε από τα φετινά Χριστούγεννα; 

Στην ηλικία την οποία βρίσκομαι τα Χριστούγεννα έχουν πάψει να είναι μια ξεχωρι-

στή γιορτή. Η εορταστική ατμόσφαιρα απλά δημιουργεί ένα κλίμα μέσα στο οποίο 

έχεις την ευκαιρία να κάνεις μια νέα αρχή. Με αφορμή τη γέννηση του Χριστού 

έχεις την ευκαιρία να “ξαναγεννηθείς”, να αφήσεις πίσω σου τις κακές αναμνήσεις, 

να κρατήσεις τις καλές, να αλλάξεις και να γίνεις ένας νέος άνθρωπος με την εμπει-

ρία των προηγούμενων ετών και τις ελπίδες, τις φιλοδοξίες και τα όνειρα που έχεις 

για το μέλλον. Έτσι, φέτος τα Χριστούγεννα ελπίζω να είναι η αφετηρία της αλλα-

γής κάθε ανθρώπου προς το καλύτερο και φυσικά, όντας ένα σκαλοπάτι πριν από 

την ενηλικίωση, επιθυμώ ο νέος χρόνος να είναι η αρχή ενός νέου συναρπαστικού 

ταξιδιού- κεφαλαίου της ζωής μου. 

Απόστολος Λεμπιδάκης 

Στην ερώτηση “Πώς βλέ-

πετε τα φετινά Χριστού-

γεννα και τι δώρο περιμέ-

νετε;” η απάντησή μου θα 

είναι σύντομη. Φέτος είναι 

για μένα μια χρονιά δια-

φορετική από όλες τις 

άλλες. Φαντάζομαι ότι 

αυτή τη δυσκολία μπο-

ρούν να την αντιληφθούν 

μόνο οι ομοιοπαθείς μου, 

δηλαδή οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων και κατ’επέκταση οι υποψήφιοι 

της ζωής. Κι αυτό είναι που μας αγχώνει, που μας καθιστά δέσμιους των σκέψεών 

μας όσο περνάνε οι ώρες και οι μήνες. Ποτέ δεν τολμούσα να φανταστώ τον εαυτό 

μου σε αυτή τη θέση. Κι ακόμη κι αν λένε πως η ζωή σου δεν πρόκειται να κριθεί 

από αυτές τις περιβόητες εξετάσεις, ωστόσο πονάει να σκέφτεσαι το ενδεχόμενο 

της αποτυχίας, τη στιγμή της έκθεσης- για παράδειγμα. Ίσως να περίμενε κανείς σε 

αυτό το κείμενο να μιλήσω για δώρα και για χριστουγεννιάτικο πνεύμα. Ίσως να 

έπρεπε όντως το κείμενό μου να είναι πιο “χριστουγεννιάτικο”, όμως θα ήταν ψεύτι-

κο. Πρώτη φορά στη ζωή μου δε νιώθω καλά την περίοδο των Χριστουγέννων, 

συγγνώμη αν αποπνέω απαισιοδοξία. Αυτό που θα άξιζε να πω φέτος είναι ένα 

τεράστιο “ ευχαριστώ ” στους ανθρώπους που είναι δίπλα μου και με στηρίζουν. 

Οι ευχές μου φέτος είναι αφιερωμένες σε αυτούς. Για μένα τώρα ένα μεγάλο 

“Προχώρα γερά, Ίνα” και ελπίζω η ζωή να είναι με το μέρος το δικό μου και 

των αγαπημένων μου τα χρόνια που έπονται. 

 Ίνα Κώστα 
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Χριστούγεννα 2015 

Πέρασε κιόλας ένας χρόνος από τότε που καθόμουν σπίτι μου, ξέγνοιαστη, χωρίς 

να έχω το άγχος ότι, αν κοιμηθώ παραπάνω από μισή ώρα, δε θα προλάβω να δια-

βάσω. Έφτασαν, λοιπόν, τα τελευταία Χριστούγεννα που περνάω ως μαθήτρια, τα 

τελευταία Χριστούγεννα που θα στολίσω το δέντρο της τάξης μου με τους συμμα-

θητές μου. Είναι παράξενο να σκέφτομαι πως του χρόνου τέτοια μέρα θα είμαι σε 

μια ξένη πόλη, χωρίς τους ανθρώπους που αγαπώ. Αυτά, λοιπόν, τα Χριστούγεννα 

πέρα από χαλαρές μέρες διαβάσματος χωρίς σχολείο, θέλω να είναι τα πιο ξεχωρι-

στά. Θέλω να είμαι κάθε μέρα με τους φίλους μου από τους οποίους είναι πολύ πι-

θανό να απομακρυνθώ τους επόμενους μήνες. Θέλω όμως να περάσω χρόνο και με 

τους γονείς μου, που σε ένα χρόνο θα τους αναζητώ όσο κανέναν άλλο (μάλλον). 

Τέλος, νομίζω πως δε μου λείπει κάτι για να ζητήσω από τους γονείς μου. Τα δώρα 

που θέλω φέτος κανείς δεν μπορεί να μου τα αγοράσει. Ζητάω τύχη και πολλή 

όρεξη για να αντέξω τους πέντε επόμενους δύσκολους μήνες και το αποτέλεσμα να 

είναι αυτό που πραγματικά θέλω και είμαι ικανή να επιτύχω. Εύχομαι, λοιπόν, σε 

όλους μας, όπως μας εύχεται κάθε καθηγητής, να είναι αυτή η μεγαλύτερη δυσκολί-

α στη ζωή μας, αυτός ο αγώνας των πανελλαδικών εξετάσεων. Καλά Χριστούγεν-

να!! 

Μίρκα Βασιλάκη 

 

Τα τελευταία μαθητικά μας Χριστούγεννα φτάνουν λοιπόν. Τα συναισθήματα είναι 

ανάμικτα. Χαρά και προσμονή φυσικά, που φτάνουν οι διακοπές και περιμένουμε 

αδέλφια και ξαδέλφια που έχουν μεγαλώσει και είναι σε άλλες πόλεις, αλλά και 

λύπη. Γιατί του χρόνου τέτοια εποχή δε θα είμαστε με τους συμμαθητές μας στα 

θρανία να ανυπομονούμε και να μετράμε τις μέρες αντίστροφα μέχρι τα Χριστού-
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γεννα. Ό,τι μέχρι σήμερα είναι η καθημερινότητά μας, αν και πολλές φορές είναι 

κουραστική, του χρόνου θα μας λείπει. Γι΄ αυτό λοιπόν φέτος θα ήθελα να κάνω 

κάτι με αυτά τα παιδιά, με τους συμμαθητές μου. Όχι απαραίτητα κάτι περίεργο, 

απλά να μαζευτούμε σε ένα σπίτι και να κάτσουμε, να μιλήσουμε ή να παίξουμε 

επιτραπέζια. Έχουμε καταλάβει από καιρό, πιστεύω, πως τα δώρα δεν είναι ανά-

γκη να είναι υλικά αγαθά ή, για να το πω καλύτερα, ξέρουμε ότι τα καλύτερα δώρα 

δεν μπαίνουν μέσα σε ένα κουτί ούτε τυλίγονται με μια κόκκινη κορδέλα. Οπότε το 

φετινό μου δώρο θα ήθελα να είναι ΧΡΟΝΟΣ, ώστε να μπορώ να τον αξιοποιήσω 

με φίλους και συγγενείς και να δημιουργήσω αναμνήσεις, γιατί αυτές κρατάνε για 

πάντα! 

Ευγενία Κληρονόμου 

Τα Χριστούγεννα είναι μια εορτή που την περνάμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, 

είναι μια περίοδος χαράς, ευτυχίας και ευχαριστίας για αυτά που έχουμε. Σε λίγες 

μέρες θα μπει ο και-

νούργιος χρόνος, οπό-

τε είναι μια ευκαιρία να 

κάνουμε μια ανασκό-

πηση του προηγούμε-

νου χρόνου, τι καταφέ-

ραμε, για τι μετανιώ-

σαμε και τι θα θέλαμε 

να αλλάξουμε, για να 

έχουμε έναν καλύτερο 

και πιο παραγωγικό 

νέο χρόνο. Αυτά τα 

Χριστούγεννα ανυπο-

μονώ να τα περάσω με 

την οικογένειά μου, να ξεκουραστώ από τον φόρτο των μαθημάτων και γενικά να 

ξεφύγω από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Ελπίζω αυτές τις εορτές οι άνθρωποι 

να σταματήσουν να είναι κλεισμένοι στους εαυτούς τους και να δείξουν την αγάπη 

τους για τους συνανθρώπους τους. Η αλληλοβοήθεια και η αγάπη είναι βασικά χα-

ρακτηριστικά των Χριστουγέννων, οπότε εύχομαι όλοι να αναδείξουν αυτήν την 

πλευρά του εαυτού τους. 

Ελένη Στεφανίδη 

Τα φετινά Χριστούγεννα ξεκινούν για εμάς δύσκολα λόγω της προετοιμασίας των 

Πανελληνίων και του άγχους που μοιραία επικρατεί. Παρ΄όλα αυτά τα περιμένω με 

μεγάλη χαρά και προσμονή. Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα κατά τη διάρκεια των Χρι-

στουγέννων να ξεφύγω από τη ρουτίνα του σχολείου και των μαθημάτων. Θα 



95 

 

ήθελα να περάσω περισσότερο χρόνο με την οικογένειά μου, μιας και θα είναι τα 

τελευταία Χριστούγεννα που θα είμαστε στο ίδιο σπίτι, λίγο πριν από την έναρξη 

της δικής μου ανεξάρτητης ζωής. Το γενικότερο κλίμα που επικρατεί αυτή την περί-

οδο είναι πολύ όμορφο και ευνοεί την παρέα και τη συναναστροφή με κοντινούς 

σου ανθρώπους. Ως προς το δώρο που θα ήθελα, το έχω ήδη αποκτήσει: ζήτησα 

από τους γονείς μου ένα ταξίδι το οποίο έχει προγραμματιστεί και το περιμένω με 

ανυπομονησία.    

 Αναστασία Σηφάκη 

Επειδή έχω συνδυάσει τα Χριστούγεννα με εκδρομές, εξόδους και ψώνια, φέτος 

ίσως να μου φαίνεται περίεργο που αυτά θα είναι περιορισμένα. Μπορεί τα μαθή-

ματα να σταματήσουν για κάποιες μέρες, αλλά το διάβασμα θα είναι πιστός ακό-

λουθός μου. Βιώνω τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα μέσα από τα  φώτα και τον 

στολισμό της πόλης. Η αλήθεια είναι πως δεν περιμένω κάτι συγκεκριμένο από αυ-

τά τα Χριστούγεννα. Αυτό που ανυπομονώ να έρθει είναι οι μέρες “των διακοπών” 

από τα μαθήματα, για να πάω στο χωριό, το οποίο έχω να επισκεφτώ από το κα-

λοκαίρι λόγω έλλειψης ελεύθερου χρόνου. Περιμένω, επίσης, με ανυπομονησία τους 

φοιτητές που μένουν σε άλλες πόλεις να έρθουν, για να περάσουμε μαζί λίγο χρόνο, 

όπως συνηθίζαμε. Είμαι σίγουρη πως, μέσα στην όλη πίεση, αυτό θα ήταν το καλύ-

τερο χριστουγεννιάτικο δώρο, γι΄ αυτό και δεν θέλησα να πάω κάπου αλλού, αλλά 

προτίμησα να μείνω στο μέρος που αγαπώ πάρα πολύ, με τους ανθρώπους που 

αγαπώ. Είναι η ζεστασιά και η αγάπη των ανθρώπων που κάνουν καθετί ξεχωρι-

στό και είναι αυτό ακριβώς που χρειάζομαι τώρα. Εξάλλου, στις γιορτές πάντα κά-

ποιες μέρες πήγαινα στ΄Ανώγεια, ακόμη και μόνη μου, γιατί εκεί ήταν η γιαγιά μου 

και συνεχίζω να το κάνω, έστω κι αν εκείνη δεν είναι πια εκεί. Πολλές φορές είμα-

στε πιο κοντά σε κάποιον, 

όταν τα πράγματα μάς τον 

θυμίζουν έντονα. Έχω πολύ 

όμορφες αναμνήσεις από 

τον τόπο αυτό, γι΄ αυτό θέ-

λω να πηγαίνω εκεί. Εύχο-

μαι σε όλους Καλά Χριστού-

γεννα με ανθρώπους που 

αγαπάτε και σας αγαπούν 

με πολλά χαμόγελα και αγά-

πη. 

Ζαχαρένια Θεργιάκη-

Βρέντζου 
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Τα φετινά Χριστούγεννα ελπίζω κάθε άνθρωπος να αποκτήσει συνείδηση της συλ-

λογικότητας, να σταματήσει να αγνοεί τους γύρω του και να προσπαθήσει να δια-

μορφώσει έναν κόσμο καλύτερο και περισσότερο ανθρώπινο. Σε αυτό βέβαια θα 

συμβάλλει το γενικότερο κλίμα των Χριστουγέννων αλλά και το αίσθημα της αλλη-

λεγγύης, όσο τουλάχιστον εξακολουθεί να υπάρχει στον κάθε άνθρωπο. Τα Χρι-

στούγεννα, λοιπόν, θα ήθελα να πραγματοποιηθούν τα όνειρα κάθε ανθρώπου. 

Ελπίζω και θέλω με λίγα λόγια οι άνθρωποι να έρθουν πιο κοντά και όλοι  μαζί να 

προσπαθήσουν για έναν κόσμο αγάπης. Γιατί, αλήθεια, ποιο το νόημα αυτής της 

ζωής, αν την απολαμβάνουμε μόνοι χωρίς κάποιον να τη μοιραστούμε; 

Ευαγγελία Ρωμάνου 

Φέτος είναι τα τελευταία Χριστούγεννα στη μαθητική μας πορεία. Δυστυχώς, όμως, 

το γεγονός αυτό δεν αναιρεί την προσπάθεια που πρέπει να καταβάλουμε για τις 

τελικές μας εξετάσεις. Φέτος είναι ξεχωριστά για μένα και τους συμμαθητές μου, 

καθώς ο κύκλος των αναμνήσεων -ελπίζω χαρούμενων- φτάνει στο τέλος του. Δεν 

θέλω κάτι συγκεκριμένο ως “δώρο”, θα προτιμούσα να μην ξεχάσω τις χαρές και 

τις λύπες που πέρασα σε αυτό το σχολείο. 

Μιχάλης Ζαμπετάκης 

Δεκέμβριος, λοιπόν! Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πλησιάζει η ωραιότερη γιορτή 

του χρόνου, τα Χριστούγεννα. Δώρα, αγάπη μεταξύ συγγενών και φίλων, γενικά 

όλη η χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα αξίζει την αναμονή. Ελπίζω όσο τίποτε άλλο 

να τα ζήσω αυτά και φέτος, όμως οι δύσκολες υποχρεώσεις των Πανελληνίων μού 

επιτρέπουν να έχω πολλές αμφιβολίες. 

Μάνος Παττάκος 
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Σε λίγο καιρό φτάνουν τα Χριστούγεννα, η εποχή της χαράς, της ξεγνοιασιάς, της 

γαλήνης και των δώρων. Μόνο που φέτος είναι διαφορετικά για εμένα. Φτάνω αι-

σίως στη μέση ενός ανήφορου, ο οποίος μέσα από τραυματισμούς και δυσκολίες 

οδηγεί στην κορυφή που είναι η χαρά επίτευξης ενός στόχου. Έτσι, φέτος το μόνο 

που ζητώ ως δώρο από τα τελευταία Χριστούγεννα των μαθητικών μου χρόνων 

είναι να μου δώσει ο Θεός δύναμη και επιμονή, έτσι ώστε να συνεχίσω αυτήν την 

ακατάπαυστη προσπάθεια. Γιατί τα δώρα δεν είναι μόνο τα υλικά αγαθά αλλά και 

οι άυλες αξίες και αρετές.  

                                                                                                            Σταύρος Στρατάκης 

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι διαφορετικά από όλα τα προηγούμενα, γιατί φέτος 

δίνουμε πανελλήνιες. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα καταφέρουμε να απολαύσουμε σχε-

δόν καθόλου τις γιορτές. Ελπίζω, τουλάχιστον, να ξεκουραστούμε όσο το δυνατόν 

περισσότερο, ώστε να καταφέρουμε να αντέξουμε στη διαδρομή που μας έχει μείνει 

μέχρι τις εξετάσεις. Τέλος, εύχομαι να περάσουν όλες οι τωρινές μας δυσκολίες και 

το αποτέλεσμα των κόπων μας να είναι η εισαγωγή όλων μας στη σχολή της επιθυ-

μίας μας. 

Γιώργος Κοπιδάκης 
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Με αφορμή την επίσκεψη στον καθολικό ναό του Ιωάννη του Βαπτιστή… 

Πόσα τελικά χωρίζουν τους Ορθόδοξους από τους Καθολικούς 

Χριστιανούς; 

H επίσκεψή μας στην καθολική εκκλησία του Ιωάννη του Βαπτιστή ήταν πολύ ενδι-

αφέρουσα, μιας και απαντήθηκαν αρκετές απορίες μας για τις διαφορές και τις ο-

μοιότητες της Ορθόδοξης και της Καθολικής Eκκλησίας. Καλύψαμε πολλά θέματα, 

από την ενδυμασία του πάστορα και τον τρόπο που κάνουμε το σταυρό μας μέχρι 

τις αγιογραφικές ιδιομορφίες κάθε εκκλησίας. Το κλίμα ήταν ευχάριστο και θα μπο-

ρούσε κανείς να πει ότι ήταν το καλύτερο μάθημα Θρησκευτικών, μιας και μας μί-

λησε ο ίδιος ο καθολικός πάστορας για τη θρησκεία που διδάσκει. Τελικά, καταλά-

βαμε ότι οι δύο αυτές θρησκείες δεν είναι και τόσο διαφορετικές μεταξύ τους και 

υπάρχει αισιοδοξία για την ένωσή τους. 

Ελένη Στεφανίδη 

Η συζήτησή μας με τον πατέρα Δανιήλ ήταν πολύ εποικοδομητική για το μάθημα 

των Θρησκευτικών και όχι μόνο. Αρχικά μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι οι 

διαφορές των δυο Εκκλησιών είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες και μόνο οι παραδόσεις 

διαφέρουν. Επίσης, είναι αξιοθαύμαστο το γεγονός ότι ο πατέρας Δανιήλ έχει ανα-

λάβει μόνος του την ενορία της καθολικής εκκλησίας για τη μισή Κρήτη και μετακι-

νείται καθημερινά, για να είναι κοντά στους πιστούς. Τέλος, ήταν πολύ φιλόξενος, 

εξηγώντας μας την καθημερινότητά του καθώς και το τι σημαίνει καθολική εκκλη-

σία. 

Σίμος Χρονιάρης 

Σήμερα 19 Μαρτίου 2015, στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών, επισκε-

φτήκαμε την καθολική εκκλησία της πόλης μας, όπου είχαμε την ευκαιρία να γνω-

ρίσουμε καλύτερα την καθολική θρησκεία και παράδοση. Συζητήσαμε αρκετή ώρα 

με τον καθολικό ιερέα, ο οποίος μας απάντησε σε διάφορες ερωτήσεις που του κά-

ναμε και μας παρουσίασε γενικότερα την καθολική εκκλησία. Προσωπικά συμπέ-

ρανα ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν αγεφύρωτες διαφορές μεταξύ ορθό-

δοξης και καθολικής εκκλησίας, καθώς και ότι με σεβασμό, καλοσύνη και σωστό 

διάλογο μπορεί να βρεθεί στο μέλλον μια λύση για την επανένωση των Εκκλησιών. 

Ο πάστορας χαρακτηριστικά επεσήμανε ότι οι κύριες και οι περισσότερες διαφορές 

δεν είναι δογματικές αλλά είναι θέμα παραδόσεων, οι οποίες εύχεται και ο ίδιος 

κάποια στιγμή να λυθούν. Συνεπώς, το όφελος της σημερινής μας εξόρμησης ήταν 

η σφαιρική άποψη που αποκτήσαμε γύρω από το αιώνιο ζήτημα των διαφορών 

των δυο Εκκλησιών. 

Απόστολος Λεμπιδάκης 
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Η εμπειρία μας στον καθολικό ναό ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και κατατοπιστι-

κή. Μας άνοιξε τους ορίζοντες και μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε πως ου-

σιαστικά δεν μας χωρίζουν οι θρησκείες μας, οι οποίες στο μεγαλύτερο ποσο-

στό συμπίπτουν, αλλά οι παραδόσεις μας που έχουν επικρατήσει και στον χώ-

ρο της θρησκείας, όπως ανέφερε και τόνισε και ο ίδιος ο πατέρας Δανιήλ στην 

ξεχωριστή συζήτηση που είχαμε μαζί του. Πάνω απ’ όλα όμως συνειδητοποιή-

σαμε πως όλοι είμαστε άνθρωποι και δεν είναι σωστό να στερούμαστε αυτή την 

απτή ανθρώπινη επαφή και συζήτηση λόγω διαφορών που αφορούν τη θρη-

σκεία. Διότι πίσω από κάθε θρησκεία βρίσκονται ανθρώπινα πρόσωπα τα οποί-

α χρειάζεται να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους και να αποκομίσει ο ένας θετικά 

στοιχεία από τον άλλο. 

Ευαγγελία Ρωμάνου 

Η συζήτησή μας με τον πατέρα Δανιήλ ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα. Συνει-

δητοποιήσαμε όχι μόνο πως οι διαφορές μας δεν είναι αγεφύρωτες, αλλά πως 

στην πραγματικότητα είναι σχεδόν ανύπαρκτες, καθώς επίσης ότι οι παραδό-

σεις έχουν λίγο αλλάξει με το πέρασμα των χρόνων. Μάθαμε, επίσης, πως οι 

Καθολικοί έχουν σταματήσει να τελούν τη Θεία Λειτουργία στη λατινική και 

πως σε κάθε χώρα τελείται στην ομιλούμενη γλώσσα. Μια από τις πιο ενδιαφέ-

ρουσες πληροφορίες που μας έδωσε είναι το γεγονός πως Καθολικοί και Ορθό-

δοξοι ομολογούν στο Σύμβολο της Πίστεως πως το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται 

μόνο από τον Πατέρα. Μας μίλησε, επίσης, για τις προσπάθειες που γίνονται 

για την ένωση των Εκκλησιών και μας ανέφερε λίγα πράγματα για τον Πάπα- 

πώς εκλέγεται και τι είναι το γνωστό σε όλους “αλάθητo του Πάπα”. 

Ευγενία Κληρονόμου 
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Επιστρέφοντας από την επίσκεψή μας στην καθολική εκκλησία του Ιωάννη Βαπτι-

στή, ένιωθα ιδιαίτερο ενθουσιασμό για όλα αυτά που ειπωθήκαν μέσα στους τέσσε-

ρις τοίχους. Το ύφος και ο λόγος του πάστορα Δανιήλ μας συνεπήραν, παρά το 

γεγονός ότι η μητρική του γλώσσα είναι τα πολωνικά. Συζητήσαμε -διεξοδικά θα 

μπορούσα να πω- περί θρησκείας και πίστης, καθώς επίσης και για την καθημερι-

νότητα του πάστορα, ο οποίος μας διευκρίνισε ότι έχει αναλάβει να καλύπτει τις 

ανάγκες της Ανατολικής Κρήτης σε θρησκευτικό και διοικητικό επίπεδο. Μας βοή-

θησε να βρούμε απάντηση σε πολλούς προβληματισμούς μας, όσον αφορά στις 

διαφορές μεταξύ Καθολικής και Ορθόδοξης Εκκλησίας, χωρίς να προσπαθεί να 

προβάλλει τη μια πλευρά πιο πολύ από την άλλη. Συγκεκριμένα, ο ίδιος φάνηκε ι-

διαίτερα δυσαρεστημένος από τον χωρισμό των δυο Εκκλησιών, αφού μας τόνισε 

ότι οι διαφορές μας είναι κυρίως στις παραδόσεις, όχι δογματικές. Ο ίδιος και ο χα-

ρακτήρας της συνάντησής μας μάς έκαναν να συνειδητοποιήσουμε για άλλη μία 

φορά ότι, αν έχουμε αδελφοσύνη και ανθρωπιά, σβήνουμε τις όποιες διαχωριστικές 

γραμμές υπάρχουν μεταξύ μας, και έτσι οδηγούμαστε στην πρόοδο. Ήταν μια ξε-

χωριστή βιωματική εμπειρία η οποία θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη μας. 

Ίνα Κώστα 

Με τον πατέρα Δανιήλ συζητήσαμε για τα κοινά σημεία και τις κοινές παραδόσεις  

Ορθοδόξων και Καθολικών και για τις ελάχιστες, όπως καταλάβαμε, διαφορές μας. 

Μας έμεινε έντονα η εντύπωση πως τελικά το σχίσμα των δύο Εκκλησιών δεν θα 

έπρεπε να είχε συμβεί, αφού πιο πολλά μας ενώνουν παρά μας χωρίζουν. Αισθαν-

θήκαμε πολύ οικεία με τον πατέρα Δανιήλ, κυρίως γιατί φαινόταν ένας άνθρωπος 

χωρίς παρωπίδες, και έτσι μας ήταν πιο εύκολο να του κάνουμε ερωτήσεις χωρίς 

να διστάζουμε. Αν και νέος σε ηλικία, ήταν πολύ μορφωμένος και μας μιλούσε χω-

ρίς φανατισμό για τη θρησκεία του, λέγοντάς μας, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν 

παραδόσεις με τις οποίες διαφωνεί. Είπαμε πως θα ήταν καλό οι δύο Εκκλησίες να 

ενωθούν και πάλι, αφού είμαστε η μία κοντά στην άλλη, και φάνηκε πως οι καθολι-

κοί μάς έχουν σε μεγάλη εκτίμηση. Τέτοιου είδους βιωματικές εμπειρίες είναι που 

μας δίνουν πολλά πράγματα και όχι απλώς το μάθημα των Θρησκευτικών. Ήταν 

από τις λίγες φορές που φαινόταν πως αυτή η συζήτηση τους ενδιέφερε όλους και 

πως κανείς δεν ένιωθε να πλήττει. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία που μας άφησε πολ-

λά να θυμόμαστε και που σίγουρα θέλουμε να ξαναζήσουμε. 

Αναστασία Σηφάκη 

Η τάξη μας επισκέφτηκε τον Ιερό Καθολικό Ναό του Ιωάννη του Βαπτιστή. Με τη 

συνοδεία του πατέρα Εμμανουήλ μπήκαμε στον χώρο του ναού και εντυπωσιαστή-

καμε από την όψη του. Στη συνέχεια γνωρίσαμε τον πατέρα Δανιήλ, τον οποίο κα-

νείς μας δεν περίμενε να είναι τόσο συμπαθητικός και καλοσυνάτος. Ακόμη ανα-

φερθήκαμε σε ό,τι απασχολεί τόσο την Ορθόδοξη όσο και την Καθολική Εκκλησία. 



101 

 

Ιδιαίτερη εντύπωση μου προκάλεσε το γεγονός της ομοιότητας των δύο Εκκλησιών 

και είμαι σίγουρος ότι και οι υπόλοιποι μαθητές έκαναν την αντίστοιχη παρατήρη-

ση. Τέλος, φτάσαμε όλοι στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λό-

γος αντιπαράθεσης μεταξύ ανθρώπων που πρεσβεύουν διαφορετικές θρησκείες. 

Μάνος Παττακός 

Σήμερα επισκεφθήκαμε την καθολική εκκλησία του Ιωάννη Βαπτιστή. Ο πατήρ Δα-

νιήλ μας υποδέχθηκε πρόθυμος να μας απαντήσει σε ενδεχόμενα ερωτήματα που 

μας απασχολούσαν. Η επίσκεψη αυτή θα μείνει βαθιά χαραγμένη στη μνήμη μου, 

καθώς συνειδητοποίησα πως μεταξύ της Ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας 

δεν υπάρχουν τεράστιες διαφορές παρά μόνο αυτές που βασίζονται στη νοοτροπία 

και στην παράδοση κάθε λαού. Απαλλάχθηκα από προκαταλήψεις και στερεότυπα, 

καθώς διεύρυνα το πνεύμα μου πάνω σε ένα διαφορετικό θρησκευτικό δόγμα. Ι-

διαίτερη εντύπωση μου έκαναν οι υποχρεώσεις του πατέρα Δανιήλ, καθώς ο ίδιος 

εκπροσωπεί την Ανατολική Κρήτη, όπως επίσης και η πληροφορία πως πριν από 

την Τουρκοκρατία υπήρχε μεγάλο ποσοστό Ελλήνων που ήταν καθολικοί. 

Σταύρος Στρατάκης 

Η επίσκεψή μας στην καθολική εκκλησία και η συζήτησή μας με τον πατέρα Δανιήλ 

ήταν ένα από τα ωραιότερα μαθήματα 

Θρησκευτικών. Ο πατέρας Δανιήλ μας υ-

ποδέχθηκε με θέρμη και ήταν πρόθυμος να 

μιλήσει μαζί μας και να μας λύσει αρκετές 

από τις απορίες μας που αφορούσαν το 

σχίσμα των δύο Εκκλησιών. Ο πάστορας 

μπορούσε με ευκολία να κερδίσει την προ-

σοχή του ακροατή, χωρίς να τον κουράζει 

ή να τον μπερδεύει. Μέσα από τη συζήτηση 

αντιληφθήκαμε ότι οι διαφορές που μας 

χωρίζουν δεν είναι ουσιαστικές. Ο ίδιος 

τόνισε ότι αυτό που μας διαφοροποιεί είναι 

κάποιες παραδόσεις. Αυτό που με εντυπω-

σίασε ιδιαίτερα ήταν οι προοδευτικές του 

σκέψεις. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που 

δεν είναι κολλημένος και στενόμυαλος. Α-

ντίθετα, πιστεύει ότι οι διαφορές Καθολι-

κών και Ορθοδόξων δεν αποτελούν εμπόδιο για την ένωση των Εκκλησιών και εύ-

χεται σύντομα να ξεπεραστούν, έτσι ώστε να είμαστε και πάλι ένα. Η γνωριμία με 

τον πάστορα ήταν μοναδική εμπειρία και ανυπομονώ να γίνει και άλλη συνάντηση. 

Ζαχαρένια Θεργιάκη-Βρέντζου 
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                        Επιλεγόμενα 

 

                    Στο καλό να πάτε... 
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Αγαπητά μας παιδιά,  

Θα ήθελα κι εγώ μαζί με όσους σας σκέπτονται και σας αγαπούν να δώσω τις ευ-
χές μου για καλή και ουσιαστική σταδιοδρομία στη ζωή σας. Είμαι σίγουρος ότι 
έχετε καταλάβει πως όλα αυτά τα χρόνια στα μαθητικά θρανία ήταν τα ομορφότε-
ρα, τα ουσιαστικότερα και τα πιο διαμορφωτικά στη ζωή σας. Τώρα μπροστά σας 
ανοίγεται ένας νέος ορίζοντας. Αυτό που θα ήθελα, παιδιά, να σας πω είναι ότι το 
μεγαλύτερο λάθος που μπορείτε να κάνετε είναι να απογοητευθείτε από τα όσα 
συμβαίνουν γύρω σας. Μην αδικήσετε ποτέ τον εαυτό σας. Μην επιτρέψετε να πέ-
σετε θύματα της προκατάληψης άλλων. Ψάξτε να βρείτε τι δυναμώνει την ψυχή, τι 
ζωντανεύει τις σχέσεις. Και μην ξεχνάτε ποτέ ότι πιο πολύ από τη γνώση αξίζει η 
αγάπη, από την αλαζονεία η ταπεινότητα, από τα δικαιώματα ο σεβασμός, από 
την εξυπνάδα η πίστη στον Θεό, από τον πλούτο η αξιοπρέπεια, από το βόλεμα η 
ελευθερία. Βρείτε λόγους να χαρείτε τις σπουδές σας και ό,τι άλλο ο καθένας έχει 
επιλέξει. Τη χαρά που αναλογεί στην ηλικία σας δε θα την δώσει η αγανάκτηση, ο 
θυμός ή η βιαιότητα μιας διαμαρτυρίας, αλλά η διεκδίκηση του «εὖ ζῆν», o αγώνας 
για την αλήθεια και την ελευθερία. Αυτό το έχει αποδείξει η ιστορία αυτού του τό-
που, αυτό αποδεικνύει το Ευαγγέλιο και η πατροπαράδοτη πίστη μας. Αυτά γέννη-
σαν ήρωες και αγίους, μοναδική σοφία και πολιτισμό. Αυτά κρύβουν και σήμερα το 
μυστικό. 

 Ο Θεός να χαρίζει πρόοδο στη ζωή σας και δύναμη στον αγώνα σας, για μια 
καλύτερη κοινωνία, γεμάτη ειρήνη και δικαιοσύνη. 

                                                                                              Με όλη μου την αγάπη 
                                                                                       π. Εμμανουήλ Αντωνακάκης 
 

Όλοι μας, κατά την διάρκεια των μαθητικών μας χρόνων, λαχταρούμε και περιμέ-
νουμε με ανυπομονησία την στιγμή της αποφοίτησής μας από το σχολείο. Είναι 
πραγματικά ένα σημείο καμπής στη ζωή του ανθρώπου, ίσως γιατί είναι από εκεί-
νες τις ξεχωριστές στιγμές που συμβαίνουν μόνο μια φορά στη ζωή του, αλλά και 
γιατί η προσμονή και η συνάντηση με κάτι νέο και άγνωστο είναι πάντα κάτι που 
θα μας συναρπάζει. 

Να λοιπόν που έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και για εσάς, αγαπητά μου παιδιά, 
να ολοκληρωθεί η περίοδος της μαθητικής σας σταδιοδρομίας. Μια περίοδος κατά 
την οποία κερδίσατε εφόδια και γνώσεις, γευτήκατε χαρές και λύπες, νιώσατε αγά-
πη, επιτυχίες και αποτυχίες. Να θυμάστε ότι αξία στη ζωή έχουν και οι αποτυχίες, 
αρκεί να τις διαχειριστούμε με σύνεση και με θετική σκέψη. 

Από τη θέση αυτή θέλω, για μια ακόμη φορά, να σας πω πόσο άριστοι συνεργάτες 
ήσασταν για μένα τα δύο αυτά χρόνια που δουλέψαμε μαζί. Μια τάξη υπόδειγμα, 
θα έλεγα, που πάντα χαιρόμουν να είμαι μαζί της. Θα είναι πάντα χαραγμένες στην 
καρδιά μου οι όμορφες στιγμές που ζήσαμε μαζί. 

Τώρα πια ξεκινάτε έναν καινούργιο κύκλο στη ζωή σας. Να έχετε επιμονή, υπομο-
νή και Πίστη στον Θεό και στις προσπάθειές σας. Είμαι σίγουρος ότι και σ΄ αυτή 
σας την προσπάθεια θα βγείτε νικητές. 

Σας ευχαριστώ για την άριστη συνεργασία που είχαμε, αλλά και για αυτά που μου 
προσφέρατε τα δύο αυτά χρόνια και σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου στο 
καινούργιο σας ταξίδι να συναντήσετε την αγάπη και την ευτυχία.  

                                                                                                        Με την αγάπη μου 
                                                                                                 Γιώργος Κ. Φεργαδάκης 
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Λίγο πριν το τέλος … 

Το ταξίδι ξεκίνησε πριν από έξι χρόνια. 
Σας γνώρισα τότε (τους περισσότερους…). Ήταν Σεπτέμβριος του 2010.  
 Εσάς, τους μικρούς, τότε, μαθητές και μαθήτριες του γυμνασίου. 
Μαζί περπατήσαμε από τότε, δίπλα δίπλα, για πολύ. 
Στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη… και μετά πάλι … στην πρώτη, στη δευτέρα, 
στην τρίτη… 
    -  Αναρωτιέμαι πώς με ανεχτήκατε όλο αυτό το χρονικό διάστημα… 
Προσπάθησα να σας μάθω… 
… να σκέφτεστε, να μαθαίνετε, να διατυπώνετε, να εκφράζεστε, να αφουγκράζε-
στε…  
… να συνυπάρχετε, να συνεργάζεστε, να σέβεστε, να χαίρεστε, να επιλέγετε, να 
προχωράτε…  
    -  Το κατάφερα; Δεν ξέρω… 
      Είχα πάντως πολλές ευκαιρίες να το κάνω… 
… τη Βιολογία, τη Φυσική, τη Χημεία, το εργαστήριο, τη χαρά, τη λύπη, το παιχνί-
δι… 
… τις εργασίες, τις δυσκολίες, τα διαγωνίσματα, τις επιτυχίες αλλά και τις αποτυχί-
ες, τις εκδρομές, τις επισκέψεις, τις εκδηλώσεις…  
Όλα αυτά που μοιραστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από την καθημερινή διαρ-
κή  συνύπαρξη…  
… τα συναισθήματα… 
… τις χαρές και τις λύπες… 
… τις αγωνίες και τις ανησυχίες για το μέλλον… γι΄ αυτό που θα συμβεί… για τις 
αλλαγές και τις καινοτομίες στις οποίες έπρεπε να προσαρμοστούμε, που εφαρμό-
ζονταν χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη προετοιμασία και εξοικείωση… 
Παιδιά μου,  
Όλα αυτά τα χρόνια γίνατε ένα κομμάτι του εαυτού μου… ένα κομμάτι της ζωής 
μου… 
Διανύσαμε μαζί ένα ταξίδι μακρύ… 
Και τώρα, φτάσαμε στο τέλος του … 
Σ’ ένα τέλος που για εσάς είναι αρχή για το καλύτερο κομμάτι της ζωής σας, το 
σημαντικότερο… αυτό στο οποίο θα διαμορφώσετε το μέλλον σας όπως το ονει-
ρεύεστε … όπως το φαντάζεστε … 
Παιδιά μου,  
Τώρα που βρίσκεστε στην αρχή της ενήλικης ζωής σας, σας εύχομαι ολόθερμα… 
να δείτε να πραγματοποιούνται τα όνειρά σας με τον καλύτερο τρόπο… 
 να κρατήσετε μέσα σας άσβεστη την παιδική σας απλότητα και ειλικρίνεια…να 
καταφέρετε να νιώθετε ευτυχισμένοι με τις απλές καθημερινές χαρές της ζωής… 
 να χαρείτε τη ζωή σας… 
Η μοίρα των δασκάλων είναι να βλέπουν τους μαθητές τους να ανοίγουν τα φτερά 
τους και να φεύγουν.  
Τον Σεπτέμβρη, όταν εμείς θα γυρίσουμε ξανά στο σχολείο…  θα νιώσουμε για λίγο, 
μέχρι να μας συνεπάρει η νέα χρονιά με τη δυναμική της… πιο φτωχοί…  
Η σκέψη, όμως, ότι είστε καλά και προχωράτε τον δρόμο σας, θα μας χαροποιεί. 
Παιδιά μου,  

Λίγο πριν το τέλος … σας εύχομαι καλή αρχή! 

Δημήτρης Κληρονόμος 
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Μετά από τρία χρόνια σάς «συνάντησα» και πάλι στην τάξη. Σας άφησα γυμνασιό-
παιδα, τέλος της β΄, και σας βρήκα μαθητές της Β΄ λυκείου. Η συνεργασία μας ήταν 
υπέροχη. Ώριμοι, προσανατολισμένοι στους στόχους σας και πολύ ευχάριστοι.  

Μην ξεχνάτε ότι με υπομονή, επιμονή, μεθοδική προσπάθεια θα πραγματοποιήσετε 
τους στόχους σας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στη Ζωή σας, να απολαύσετε αυτό 
το θείο δώρο που έχουμε, της ύπαρξής μας, δημιουργικά, χαρούμενα !!!   

                                                                                                      Ειρήνη Παπαθανασίου 
 

Συνηθίζεται το αποχαιρετιστήριο κείμενο στο λεύκωμα αποφοίτων να περι-
λαμβάνει μία διαπίστωση για την ολοκλήρωση της σχολικής ζωής και το ξεκίνημα 
της φοιτητικής ζωής, έναν σύντομο απολογισμό της συνεργασίας του καθηγητή, 
που γράφει το κείμενο, με τους απόφοιτους, καθώς και «κλασικές» ευχές για πρόο-
δο, ευτυχισμένη ζωή κ.λπ. κ.λπ. κ.λπ. 

Όλα αυτά, όμως, μου φαίνονται κάπως τυποποιημένα για τα ξεχωριστά 
παιδιά που πρέπει φέτος, δυστυχώς, να αποχαιρετήσω. Παιδιά με καταπληκτικό 
χαρακτήρα, ιδιαίτερες ικανότητες, ήθος, χιούμορ (σε βαθμό παγετώνα!), που συ-
γκρότησαν μια τάξη αρκετά δεμένη και αγαπημένη. 

Συνεργαστήκαμε τόσο μέσα στην τάξη, όσο και εκτός αυτής και, ειλικρινά,  
θα μου μείνει αξέχαστη αυτή η συνεργασία! Πρώτοι στα μαθήματα, πρώτοι και στο 
κέφι! Θέλω να γνωρίζετε ότι δεν προσπάθησα να σας μεταφέρω μόνο γνώσεις, τις 
οποίες μπορείτε να τις αποκτήσετε με πολλούς τρόπους, αλλά να σας δώσω και 
κάποια άλλα εφόδια για τη ζωή σας μετά το σχολείο. 

Όσο για το μέλλον; Κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί η ζωή του καθενός. 
Έχετε, όμως, όλοι τις ικανότητες για να προοδεύσετε και να ξεχωρίσετε σε ό,τι και 
αν κάνετε. Αρκεί να το κάνετε με κέφι και υπευθυνότητα. Ελπίζω η πορεία που θα 
ακολουθήσει ο καθένας στη ζωή του να μην αλλοιώσει τις σχέσεις που αναπτύξατε 
μεταξύ σας. 

Με πολλή αγάπη εύχομαι στον καθένα ξεχωριστά να πραγματοποιήσει τα 
όνειρά του, να ζήσει μια όμορφη ζωή και να έχει πάντα ζωγραφισμένο στο πρόσω-
πό του το φωτεινό χαμόγελο της σχολικής του ζωής! 

                                                                                        Ιερώνυμος Τερεζάκης 
 

“Όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω δικαστής, για να αθωώνω τους ανθρώπους που 
έχουν δίκιο, φωτογράφος, γυμναστής, ένας καλός και έξυπνος επιστήμονας.” Πα-
ραθέτω κάποια από τα όνειρά σας αποτυπωμένα στις σελίδες του τεύχους της 
Στ΄Δημοτικού Μαζί στα χρόνια του Δημοτικού. Η ώρα της επόμενης μέρας! Για κά-
ποιους το όνειρο παραμένει το ίδιο, σταθερό στο πέρασμα του χρόνου, ενώ για 
άλλους τώρα χτίζεται. “Μια παλλόμενη τάξη που είναι έτοιμη να εκραγεί και να 
σπείρει ζωή...” περνά στην ενηλικίωση και σχεδιάζει στην πράξη το αύριο. Κοιτώ-
ντας έναν έναν σας στα μάτια, καταθέτω την εμπιστοσύνη μου σε παιδιά που 
έχουν διάκριση, ωριμότητα, όρεξη για αγώνα και δημιουργία και σας υπενθυμίζω 
πως “τα όνειρα βγαίνουν αληθινά μόνο αν τα πιστεύεις!” 

                                                                               Στο καλό να πάτε! Με πολλή αγάπη 

                                                                                                  Ελένη Αλεξοπούλου 
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                           Απόφοιτοι σχολικού έτους 2015-2016 

Ασλανίδη 
Ιωάννα 

Ασλανίδης 
Ασλάνης 
Μηνάς 

Ατσαλάκης 
Κλεάνθης 

Αλέξανδρος 

Ατσαλάκης 
Κωνσταντίνος 

Οδυσσέας 

Βασιλάκη 
Μαρία 

(Μίρκα) 

Βελόγλου 
Άννα Μαρία 

Ζαμπετάκης 
Μιχαήλ 

Θεργιάκη 
Βρέντζου 

Ζαχαρένια 
Μαρίνα 

Κληρονόμου 
Ευγενία 

Κοπιδάκης 
Γεώργιος 

Κώστα 
Δέσποινα (Ίνα) 

Λεμπιδάκης 
Απόστολος 

Παναγιωτάκη 
Μαριάννα 

Στέλλα 
(Μαριλιάνα) 

Παττακός 
Εμμανουήλ 

Ρωμάνου 
Ευαγγελία 

Σηφάκη 
Αναστασία 

Σμαραγδάκη 
Ηρώ 

Στεφανίδη 
Ελένη 

Στρατάκης 
Σταύρος 

Χρονιάρης 
Ασημάκης 

(Σίμος) 
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Ασλανίδη Ιωάννα  

Ασλανίδης Ασλάνης Μηνάς  

Ατσαλάκης Κλεάνθης  

Ατσαλάκης Κωνσταντίνος  

Βασιλάκη Μίρκα  

Βελόγλου Άννα-Μαρία  

Ζαμπετάκης Μιχάλης  

Θεργιάκη-Βρέντζου Ζαχαρένια  

Κληρονόμου Ευγενία  

Κοπιδάκης Γιώργος  

Κώστα Δέσποινα  

Λεμπιδάκης Απόστολος  

Παναγιωτάκη Μαριλιάνα  

Παττακός Εμμανουήλ  

Ρωμάνου Ευαγγελία  

Σηφάκη Αναστασία  

Σμαραγδάκη Ηρώ  

Στεφανίδη Ελένη  

Στρατάκης Σταύρος  

Χρονιάρης Σίμος  

Πλ. Θειακάκη 2  

 Πλ. Θειακάκη 9  

Κοκκίνη Χάνι  

Κοκκίνη Χάνι  

Σοφ. Βενιζέλου & Δαμβέργηδων  

Ερμούπολης 5  

Γούβες  

Δρακοντοπούλου 15 

Νικηφόρου Φωκά 4  

Ικτίνου 1  

Διός 11  

Στρατηγού Κατεχάκη Μετόχι  

 Ιπποκράτους 8 

Μαγνησίας 24  

Μονής Αγκαράθου 1  

Παντάνασσα  

Καραϊσκάκη 46  

Μ. Χατζιδάκι 5  

Μ. Δημάκη 17  

Παλιόκαστρο  

2810 226007 

 2810 226058 

2810 762850 

2810 762850 

2810285444 

2810324814 

2897042828 

2810283746 

2810228160 

2810328017  

2810323622 

2810823180 

2810542562 

2810312061 

 2810227479 

2810841508 

2810221377 

2810315398 

2810213722 

2810841402  

Ονόματα και διευθύνσεις των μαθητών: 
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