
Από τη Μόσχα με αγάπη...

  Το απόγευμα της τρίτης του Οκτώβρη, μέρα Παρασκευή, το σχολείο μας, 7ο 
Λύκειο Καλλιθέας, συμμετείχε στον πρώτο διαγωνισμό γνώσεων για τη Ρωσία 
με συμμετέχοντες ελληνικά σχολεία, ο οποίος διεξήχθη σε ένα απ'τα κτίρια της 
ρώσικης πρεσβείας στην Αθήνα, ενώ οργανώθηκε από τον κύριο Παναγιώτου, 
διευθυντή του ρώσικου επιστημονικού και πολιστικού κέντρου. 
   Στο φεστιβάλ αυτό, συμμετείχε επίσης η Ελληνογαλλική σχολή Αθηνών, η 
οποία, εκπροσωπούμενη απ΄την θεατρική ομάδα των μαθητών της, παρουσίασε
ένα ξεχωριστό θέαμα με θέμα την εκμάθηση ξένων γλωσσών και κατ' επέκταση
την παγκοσμιοποίηση, ενώ επικεντρώθηκε φυσικά στην εκμάθηση της ρώσικης
γλώσσας στα ελληνικά σχολεία. Ενώ τα παιδιά της θεατρικής ομάδας 
ολοκλήρωσαν την σύντομή τους παράσταση, ακολούθησε τανγκό ανάμεσα 
στην καθηγήτρια θεατρικής αγωγής και την καθηγήτρια γαλλικών της ίδιας 
σχολής, που επίφερε γέλιο και ευχάριστες αντιδράσεις από το κοινό. Τέλος, η 
καθηγήτρια της θεατρικής αγωγής, αποχαιρέτησε το κοινό μιλώντας γαλλικά, 
και λέγοντας πόσο σημαντική είναι η ευτυχία στη ζωή, το να ακολουθεί κανείς 
το δικό του δρόμο και τα δικά του όνειρα, αφήνοντας ένα θελξικάρδιο αίσθημα 
στους θεατές.  
   Επακόλουθο δε μπορούσε να ήταν άλλο απ'τον διαγωνισμό γνώσεων. 
Διαγωνίστηκαν τρεις ομάδες των έξι ατόμων η κάθε μία. Οι δύο αποτελούνταν 
από μαθητές του σχολείου μας, ενώ η τρίτη απο μαθήτριες του 18ου Γυμνασίου
Αθηνών. Κριτές του διαγωνισμού, ήταν μια καθηγήτρια - εκπρόσωπος της 
ελληνοβρετανικής σχολής Αθηνών, ο διευθυντής μας, κος Τζελέπης 
Χαράλαμπος, η καθηγήτρια Αγγλικών κα Νικολάου Σοφία και τέλος ο 
καθηγητής και εκπροσωπος του 18ου Γυμνασίου Αθηνών.
  Μετά τους πρώτους δύο γύρους του διαγωνισμού με ποίκιλες ερωτήσεις με 
θέμα γενικές γνώσεις για τη Ρωσία, έγινε ένα μικρό διάλλειμα με σκοπό να 
αναδείξουν οι μαθητές των σχολείων το καλλιτεχνικό κομμάτι που είχαν 
προετοιμάσει, αλλά και για να υπολογιστούν οι ψήφοι από τους κριτές. Οι 
μαθητές του σχολείου μας, ερμήνευσαν στα ρώσικα και έπειτα στα ελληνικά το
τραγούδι “γερανοί”, ενώ η μαθήτρια Κωσταντίνα Σούλτη, απέδιδε τους στίχους
του στη νοηματική, προκαλώντας συγκίνηση. Η αξιόλογη ερμηνεία των 
μαθητών καθώς και οι βαθυστόχαστοι στίχοι, έκαναν τους περισσότερους να 



δακρύσουν. Την καλλιτεχνική παρουσίαση του σχολείου μας, διαδέχτηκε το 
18ο Γυμνάσιο με τις τρεις μαθήτριες που το εκπροσώπησαν ερμηνεύοντας μια 
ρώσικη μπαλάντα με τη συνοδεία πιάνου. 
   Στους δύο τελευταίους γύρους του διαγωνισμού που ακολούθησαν, 
αναδείχθηκε μία από τις ομάδες του σχολείου μας, κερδίζοντας το χρυσό 
κύπελλο, ενώ οι δύο άλλες ομάδες, τιμήθηκαν με το ασημένιο. Όλοι οι μαθητές
που παρευρέθηκαν στο φεστιβάλ, τιμήθηκαν με επαίνους που μοίρασε ο κος 
Τζελέπης, αλλά και αναμνηστικά δώρα εμπνευσμένα απ'τον ρώσικο πολιτισμό, 
με σκοπό την ανακίνηση της εμπειρίας αυτής τα επακόλουθα χρόνια. Δεν 
έλειψε φυσικά και το πρόσχαρο κομμάτι της γιορτής, που δεν ήταν άλλο από 
τραγούδι και χορό όλων των μαθητών, με τη συνοδεία μιας μαθήτριας από τη 
Λευκορωσία, έτσι ώστε να ερμηνευτεί και στις δύο γλώσσες.
   Το φεστιβάλ, έκλεισε με ένα βίντεο με τα αξιοθέατα, τη χλωρίδα, την πανίδα 
και την κουλτούρα της Ρωσίας, καθώς και με ομιλία του διοργανωτή, κύριου 
Παναγιώτου, με ευχαριστίες για την βοήθεια στην οργάνωση, για την 
παρουσίαση και για τη συνεργασία με τα ελληνικά σχολεία, μιας και πλέον θα 
παρέχονται δωρεάν μαθήματα ρώσικων στα σχολεία που συμμετείχαν. 
   Η επίσκεψη στο φεστιβάλ αυτό, ήταν αναμφίβολα μία ασύγκριτη εμπειρία 
τόσο για τους μαθητές, όσο και για όλους τους παρευρισκόμενους, διότι μας 
δίδαξε πολλά για έναν ιστορικό πολιτισμό, για τη διαφορετικότητα και 
ταυτόχρονα την ομοιότητα του με τον δικό μας, αλλά κυρίως το πόσο βαθιά 
είναι ριζωμένος στις ψυχές του ρώσικου λαού. 
   
  

Η ρώσικη πρεσβεία εξωτερικά



 
Η ρώσικη πρεσβεία εσωτερικά



Η Ελληνογαλλική σχολή δίνει μια διαφορετική παράσταση



Οι μαθητές του 7ου Λυκείου ερμηνεύουν το τραγούδι “οι γερανοί”



 

 Η Κωσταντίνα Σούλτη αποδίδει τους στίχους του τραγουδιού στη νοηματική.



Ο παρουσιαστής παραδίδει το κύπελλο



 
Ο κος Τζελέπης παραδίδει τιμητικούς επαίνους



Ο διοργανωτής του φεστιβάλ μοιράζει ευχαριστίες



Η μαθήτρια απ'τη Ρωσία και η μαθήτρια του 18ου Γυμνασίου ερμηνεύουν το 
“ο πιο καλός ο μαθητής” στα ελληνικά και στα ρώσικα.



Στιγμές χαράς και επιτυχίας για τους μαθητές του 7ου Λυκείου Καλλιθέας μετά
το φεστιβάλ


