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Πλούσια ραδιοφωνική παραγωγή

Σειρά εκπομπών με πλούσια θεματολογία παρήγαγε και φέτος η ομάδα Ραδιοφώνου του Ομίλου μας. Η πρώτη 
ραδιοφωνική εκπομπή ασχολήθηκε με αθλητικά θέματα, με το Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Erasmus+ 
KA2 STEAM του Πειραματικού ΓΕ.Λ. Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και με το σχολιασμό κινηματογρα-

φικών ταινιών. Η δεύτερη εκπομπή μας ήταν αφιερωμένη στα Χριστούγεννα, ενώ η τρίτη σε εκπαιδευτικά θέματα (τις 
αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα του Λυκείου και τα μαθήματα που θα δώσουν φέτος οι μαθητές των τριών τάξεων 
του Γενικού Λυκείου και των τεσσάρων τάξεων του Εσπερινού Λυκείου). Στην τέταρτη εκπομπή μας, την τιμητική του 
είχε το τραγούδι και καλεσμένος μας ήταν ο  μαθητής της Β΄ τάξης του σχολείου μας Μανώλης Ζαχαράκης, γνωστός 
για το μουσικό καλλιτεχνικό του ταλέντο.  Η πέμπτη ραδιοφωνική εκπομπή μας ήταν αφιερωμένη σε Έλληνες καλ-
λιτέχνες και η τελευταία φιλοξένησε φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου της 
Νότιας Καλιφόρνιας, που συμμετείχαν σε κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με το σχολείο μας.
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Φίλε αναγνώστη

Το τεύχος που κρατάς στα χέρια σου είναι το 4ο κατά σειρά 
που εκδίδει ο Όμιλος Δημοσιογραφίας του σχολείου μας. Η 
φετινή εκδοτική προσπάθεια επιχειρεί για μια ακόμη φορά 
να αναδείξει την πολυσχιδή δράση μαθητών και εκπαιδευτι-
κών του Πειραματικού Λυκείου Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, που σε πείσμα των καιρών επιμένουν να πιστεύουν 
ότι η εκπαίδευση δεν πρέπει να παραμένει προσκολλημένη 
σε στεγανά, αλλά να ανοίγει τα φτερά της προς τη βιωματι-
κή μάθηση, τις συνεργασίες και δράσεις εκτός σχολείου, τις 
καινοτόμες διδακτικές πρακτικές. Στην ίδια κατεύθυνση κι-
νούνται και οι εκπαιδευτικές εκδρομές του σχολείου μας, οι 
οποίες στο φετινό τεύχος καταλαμβάνουν αρκετές σελίδες.
 Από τα Μετέωρα και τους Δελφούς, από το ταξίδι μαθη-
τών μας στη Ρουμανία και τη φιλοξενία Ιταλών, Τούρκων και 
Ρουμάνων συμμαθητών τους στη Μυτιλήνη, σε πρόγραμμα 
ERASMUS, οι συντάκτες του περιοδικού μας καταγράφουν 
τις εντυπώσεις τους, συνδιαλέγονται με την ιστορία και τη 
φύση, πραγματοποιούν επιστημονικές μετρήσεις, συμμετέχουν 
σε πειράματα και δράσεις με άλλα σχολεία, ανεβάζουν θεατρι-
κά έργα και παίρνουν συνεντεύξεις. 
 Εκείνο, όμως, που είναι σημαντικό για το περιοδικό μας 
είναι ότι κάνουμε κι ένα μικρό αφιέρωμα στα 100 χρόνια από 
τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Τρεις  μαθήτριες 
του σχολείου έγραψαν κείμενα και σχεδίασαν σκίτσο τα οποία 
αποδίδουν τις διώξεις που υπέστησαν οι Πόντιοι από τους 
Νεότουρκους και τους Κεμαλιστές κατά την περίοδο 1914 – 
1923.
 Είμαστε περήφανοι γι’ αυτά τα παιδιά και χαιρόμαστε που 
δουλεύουμε σ’ ένα τέτοιο σχολείο. Ευχαριστούμε τη Διεύθυν-
ση του σχολείου, τη διευθύντρια κα. Γεωργία Σκαλοχωρίτου 
και τον υποδιευθυντή κ. Γεώργιο Διγιδίκη, για την αμέριστη 
συμπαράσταση και στήριξή τους στη εκδοτική μας προσπά-
θεια, καθώς και όλους τους μαθητές της συντακτικής ομάδας 
του περιοδικού «Κεντρικό Βήμα» για τα όμορφα κείμενα, με 
τα οποία πλουτίζουν την ύλη του παρόντος τεύχους.

Γιάννης Αναγνώστου - Αθανάσιος Ι. Καλαμάτας
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          Ο πρώτος, Καθηγητής Μαθη-

ματικών στο Πανεπιστήμιο του 

Cambridge, κυριολεκτικά επί μια 

ώρα καθήλωσε μαθητές και 

καθηγητές συνέδρους με 

την ομιλία του με θέμα: 

«Πέφτοντας στις μαύ-

ρες τρύπες…».

Συμμετοχή του Πειραματικού ΓΕ.Λ. 

2ο Μαθητικό 
Συνέδριο 
Έρευνας και 
Επιστήμης
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Τ
έσσερεις εργασίες και μια αφίσα σε θεμα-
τικές συνεδρίες Αστρονομίας – Διαθεμα-
τικών & Διεπιστημονικών Προσεγγίσεων  
παρουσίασαν στο Συνεδριακό Κέντρο του 
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», (30 Νοεμβρίου – 1 
& 2 Δεκεμβρίου 2018), δεκατρείς μαθη-
τές και μαθήτριες και από τις τρεις τάξεις 
του Πειραματικού Λυκείου Μυτιλήνης. Συ-

γκεκριμένα, σύμφωνα με το πρόγραμμα του συνεδρίου, πα-
ρουσιάστηκαν οι παρακάτω εργασίες – εισηγήσεις:
•	«Η Κόμη της Βερενίκης: Διεπιστημονική προσέγγιση της 

γένεσης του σύμπαντος και της εμφάνισης της ζωής. Η 
συμβολή της θεολογικής επιστήμης», με εισηγητές τούς 
μαθητές της Β΄ Λυκείου: Ταξιάρχη Τζανή, Ιωάννη Πα-
σπάτη και Κωνσταντίνο Σουφλιά και επιβλέποντα καθη-
γητή τον κ. Αθανάσιο Ι. Καλαμάτα.

•	«Το Γεωπάρκο της Λέσβου είμαστε εμείς» με εισηγήτρι-
ες τις μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου: Κλειώ Γαγάνη, Ευαγ-
γελία Πετσίδη και επιβλέπουσες καθηγήτριες τις κυρίες 
Μαρία Ζερβού και Γεωργία Σκαλοχωρίτου.

•	«Η τοπική παράδοση της καλλιέργειας της ελιάς στη Λέ-
σβο αναδεικνύει νέους τρόπους περιβαλλοντικής δια-
χείρισης της καλλιέργειας»· με εισηγητές τούς μαθητές 
της Α΄ και Β΄ Λυκείου: Χαράλαμπο Ιορδάνου, Νικόλαο 
Πατέστο – Βουρνάζο, Προκόπιο Κουτσκουδή, Δημήτριο 
Κουρούτσαλτη και επιβλέποντες καθηγητές τούς κυρί-
ους Βλάσιο Ταμβακέρα και Δημήτριο Αϊβαλιώτη.

•	«Το οικοβίωμα στα αρχοντικά της Μυτιλήνης» με ειση-
γητές και εισηγήτριες τους μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυ-
κείου: Μιχαήλ Καλατζή, Ελεάνα Στυλιανίδου, Ευστρατία 
Γανέλλη, Απόστολο Βιόλατζη και επιβλέποντες καθηγη-
τές τούς κυρίους Δημήτριο Αϊβαλιώτη, Γεώργιο Διγιδί-
κη και Βλάσιο Ταμβακέρα.

•	Το θέμα της παρουσιαζόμενης αφίσας ήταν: «Μεθο-
δολογία αξιολόγησης της εφαρμογής περιήγησης στο 
Πάρκο Απολιθωμένου Δάσους Σιγρίου Λέσβου». Την 
παρουσίασε η μαθήτρια της Γ΄ Λυκείου Κλειώ Γαγάνη 

και επιβλέπων καθηγητής ήταν ο κ. Αντώνιος Νείρος.
Πέραν των εργασιών του Συνεδρίου μαθητές/τριες και 

συνοδεύοντες καθηγητές είχαν την ευκαιρία να παραβρε-
θούν στην Εναρκτήρια Τελετή, η οποία έγινε στα Προπύ-
λαια, Κεντρικό Κτίριο ΕΚΠΑ, στην Αίθουσα Δρακοπούλου. 
Σ’ αυτήν απηύθυναν χαιρετισμούς διευθυντές και μαθητές 
σχολείων της Ομογένειας (Κωνσταντινούπολης, Βουκου-
ρεστίου, Κύπρου, Αλεξάνδρειας). Επίσης, κατά την τελετή 
έναρξης προβλήθηκε το ιστορικό ντοκιμαντέρ: «Η Θεολο-
γική Σχολή της Χάλκης», το οποίο σχολίασε η κα. Ειρήνη 
Σαριόγλου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Νεοελληνι-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Πόλης, Συν-ιδρύτρια 
και Γενική Γραμματέας του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών 
Μελετών. Κατόπιν, οι μαθητές/τριες του σχολείου μας, 
μαζί με τους συνοδούς καθηγητές τους, επισκέφθηκαν το 
Ίδρυμα Ευγενίδου  στο οποίο παρακολούθησαν ομιλία του 
κ. Νικολάου Ζούρου με θέμα: «Τα Παγκόσμια Γεωπάρκα 
UNESCO: Η κληρονομιά της Γης στην εκπαίδευση για την 
αειφόρο ανάπτυξη. Η ελληνική εμπειρία και το παράδειγμα 
της Λέσβου».

Ακόμη, οι μαθητές του σχολείου μας είχαν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν δύο μουσικές συναυλίες όπερας. Η 
πρώτη, την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου, έγινε στην Εναλλα-
κτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής του Κέντρου Πολιτι-
σμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» και είχε τίτλο: «Η ανθρώ-
πινη φωνή». Και η δεύτερη έγινε το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 
2018, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με τίτλο: «Γκαλά» με 
τη διεθνούς φήμης σοπράνο Λιουντμίλα Μοναστίρσκα και 
τον επίσης διεθνούς φήμης βαρύτονο Δημήτρη Πλατανιά.

Στα ιδιαιτέρως αξιοσημείωτα συμβάντα του μαθητικού 
συνεδρίου ήταν οι δύο ομιλίες προσκεκλημένων ομιλητών, 
του κ. Μιχάλη Δαφέρμου και του Σπύρου Πνευματικού. Ο 
πρώτος, Καθηγητής Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του 
Cambridge, κυριολεκτικά επί μια ώρα καθήλωσε μαθητές 
και καθηγητές συνέδρους με την ομιλία του με θέμα: «Πέ-
φτοντας στις μαύρες τρύπες…». Ο δεύτερος, Καθηγητής 
στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, με 

την ομιλία του: «Μορφές συλλογισμού στα 
Μαθηματικά και τη Φυσική», μύησε τους 
συνέδρους μαθητές και καθηγητές στον 
τρόπο που η Μαθηματική και Φυσική επι-
στήμη άμεσα σχετίζεται με τη επιστήμη της 
Φιλοσοφίας και την αριστοτελική λογική. 

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το ΕΚΕ-
ΦΕ «Δημόκριτος», το Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο 
Θετικών Επιστημών του ΠΤΔΕ του Πανεπι-
στημίου Πατρών και την ΕΛΜΕ Προτύπων 
Πειραματικών Σχολείων.  Το Συνέδριο τε-
λούσε υπό την Αιγίδα της ΑΘΠ του οικου-
μενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως 
κ.κ. Βαρθολομαίου και ήταν εγκεκριμένο 
από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.       
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Μ
αρτυρικός τόπος ο Πόντος. Και η 19η Μαΐου 
ημέρα μνήμης, εδώ και 100 χρόνια. Για μια 
δεκαετία περίπου, από το 1914 μέχρι και το 
1923, ο Ελληνισμός του Πόντου γνώρισε τη 
φρικαλεότητα της εξόντωσής του από τους 

Νεότουρκους. Εκτοπίσεις, κακουχίες, πάμπολλα βασανιστή-
ρια, πείνα και δίψα, μαζί με πορείες θανάτου, δείχνουν το 
τεράστιο πλήθος Ελλήνων του Πόντου, που ο αιμοσταγής 
Κεμάλ αφάνισε. Υπολογίζονται σε χιλιάδες οι Έλληνες του 
Πόντου που ξεριζώθηκαν από τις μακραίωνες πατρογονικές 
τους εστίες. Ποιος είπε πως αυτό δεν είναι Γενοκτονία; Για-
τί τόσα χρόνια ξεχνάμε τους Έλληνες του Πόντου; Κι όμως 
υπάρχουν ανάμεσά μας. Είναι κοντά μας, δίπλα μας. Είναι 
κομμάτι του πολιτισμού μας, κι ένα τρανό παράδειγμα της 
ελληνικής αντίστασης απέναντι σε τυράννους, που πάντοτε 
επιθυμούσαν τον αφανισμό της ελληνικής ταυτότητας και 
του πολιτισμού μας. Οι Πόντιοι είναι ένα τρανό παράδειγμα 
υποδειγματικής καρτερίας στις κακουχίες που υπέστησαν. 
Οι Πόντιοι σήμερα, όπου γης, δεν ξεχνούν τους προγόνους 
τους. Ανεξίτηλα είναι αποτυπωμένη η εικόνα των διωγμών 
τους. Δεν ξεχνούν την πανέμορφη πατρίδα τους, τον Πόντο. 
Δεν ξεχνούν την Αμισό, την Κερασούντα, την Τραπεζούντα, 
τη Σινώπη, την Αμάσεια, την Πάφρα. Ως μαθήτριες της Λέ-
σβου, νιώθουμε περήφανες που στις δύο τελευταίες, την 
Αμάσεια και την Πάφρα, έδρασαν δύο Λέσβιοι ιεράρχες, 
ο Γερμανός Καραβαγγέλης (μητροπολίτης Αμασείας) και ο 

Ευθύμιος Αγριτέλλης (Επίσκοπος Ζήλων).  
Σαν μια ταλαιπωρημένη μητέρα που αναγκάστηκε να 

αποχωριστεί τα παιδιά της μοιάζει ο Πόντος! Τα παιδιά της, 
οι Πόντιοι, εδώ και 100 χρόνια θρηνούν γι’ αυτήν, κοιτά-
ζουν συνέχεια πίσω και προσπαθούν να την αγγίξουν, να 
γυρίσουν στην αγκαλιά της, μα μάταια, η γενοκτονία πονά 
ακόμα, και θα συνεχίσει να πονά. Κι όμως, οι σημερινοί Πό-
ντιοι, στην αγκαλιά μιας νέας μάνας, μιας νέας πατρίδας, της 
μητέρας Ελλάδας θυμούνται και ξαναθυμούνται τους πατε-
ράδες, τις μανάδες, τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους. 
Και σαν τους Κύπριους και οι Πόντιοι βροντοφωνάζουν το 
ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ. Όπως λέει και το ποίημα του Θωμά Ακριτίδη: 
«Καντήλι ανάψτ’ ευλαβικά στη μνήμη της Πατρίδας... / Καντήλι 
ας ανάψουμε, / νάψτε ο κόσμος όλος! / Για μοσχοβόλι των 
βουνών, θυμάρι κι ευωδία. / Για εσέ Πατρίδα που άδικα κι 
ανέλπιστα εχάθης... / Πατρίδα’ μ, μαυροθάλασσα, πενεύτρα 
των κορφών σου! / Πόσες καρδιές δεν έκλαψαν, καρδιές που 
τις ματώσαν / και μάτια δε βουρκώσανε με δάκρυα ποτάμια... 
/ Και ποιος ξωπίσω εξέμεινε, καμπάνα να χτυπάει, / ν’ ανάβει 
μελισσόκερα, στου Iερού την πόρτα, / ν’ ανάβει τον πολυέλαι-
ον, τον τρουλοκρεμασμένον, / και στην καντήλα του Χριστού, 
στην άσβεστη καντήλα, / λάδι να ρίχνει ευλαβικά, φυτίλι να 
αλλάζει... / Πατρίδα μου μονάκριβη, αξέχαστη Πατρίδα, / τις 
δόξες και τα κάλη σου τα εζήλεψεν η χώρα, / μα τα παιδιά σου 
τάκοψε τούρκικο αξινάρι... / Κι έστειλ’ εμάς στην προσφυγιά, 
στου κόσμου την ορφάνια...»

Με αφορμή τα 100 χρόνια από 
τη Γενοκτονία των Ποντίων

ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ Ρίκα Κάναρου & Ειρήνη Μιφτίου
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Ο Ευθύμιος Αγριτέλλης, ο Δεσπότης της Πάφρας, 
όπως τον αποκαλούσε το  ποίμνιό του, υπήρξε 
εκείνος ο μεγάλος ηγέτης, ο γενναίος ποιμε-
νάρχης, πράγματι μια μεγάλη μορφή της Μη-
τέρας Εκκλησίας, λόγω της πολυσχιδούς δρά-

σης του στην Πάφρα του Πόντου. Σθεναρά αντιστάθηκε στα 
σχέδια των Νεοτούρκων και των Κεμαλικών για εξόντωση 
των Ελλήνων του Πόντου. Σύμφωνα με μαρτυρίες εκτοπι-
σθέντων Ποντίων, κατά την περίοδο της ποιμαντορίας του 
στην Πάφρα, προέτρεψε πολλούς Παφραίους να μην κατα-
ταγούν στον τουρκικό στρατό, αλλά να καταφύγουν ως φυ-
γόστρατοι στα βουνά, δημιουργώντας τα πρώτα οργανωμέ-
να ανταρτικά σώματα Ελλήνων του Πόντου. Λέγεται πως οι 
κάτοικοι της Πάφρας είδαν το Δεσπότη τους καβάλα πάνω 
σε άλογο, να ανεβαίνει στα βουνά και να επισκέπτεται τους 
φυγόστρατους Έλληνες Πόντιους. Επίσης, επισκεπτόταν τα 
χωριά της επαρχίας του και παρότρυνε τους κατοίκους να 
βοηθούν τους αντάρτες, αλλά και τους ίδιους να οργανώ-
νονται, γιατί έβλεπε την επερχόμενη θύελλα που πλησίαζε. 
Παράλληλα, κατάστρωνε σχέδια άμυνας και επίθεσης κατά 
των Τούρκων στρατιωτών, αλλά και των ατάκτων τσετών 
και Τουρκολαζών, που επιτίθενταν στα απροστάτευτα ελλη-
νικά χωριά σκορπώντας το θάνατο και την καταστροφή.  

Η Ιερά Μητρόπολη Αμάσειας, ως εκκλησιαστική 
επαρχία του μαρτυρικού Οικουμενικού Πατρι-
αρχείου στον Πόντο απεδείχθη ο πλέον πολύ-
παθος και μαρτυρικός τόπος. Κατά την περίοδο 
των γενοκτονικών διωγμών των Ελλήνων του 

Πόντου (1913-1922) από τους Νεότουρκους και Κεμαλι-
κούς πρόσφερε αφειδώς τον βαρύτερο φόρο αίματος και 
θυμάτων. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ενώ επί συνο-
λικού πληθυσμού 697.000 Ελλήνων σε όλες τις επαρχί-
ες του Πόντου εξοντώθηκαν περί τις 353.000 άνθρωποι, 
μόνο στην περιφέρεια Ημίσειας, επί συνολικού πληθυσμού 
227.273 Ελλήνων, εξοντώθηκαν 177.070 Πόντιοι. Στον 
τόμο, τον οποίο εξέδωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην 
Κωνσταντινούπολη το 1919, με τίτλο: «Μαύρη Βίβλος Δι-
ωγμών και Μαρτυρίων του εν Τουρκία Ελληνισμού (1914-
1918)», αναφέρεται ότι στην πολύπαθη επαρχία Αμάσει-
ας εκδιώχθηκαν οι περισσότεροι από κάθε άλλη επαρχία 
του Πόντου Έλληνες, κατά τα έτη 1914-1918, δηλαδή 
89.370 (Καζάς Πάφρας: 46.455, Καζάς Αμισού: 31.408, 
Καζάς Κάβζας: 2.770, Καζάς Σινώπης: 8.737).

Ευθύμιος Αγριτέλλης 
(Παράκοιλα Λέσβου 1876 – Αμάσεια Πόντου 1921)

 Επίσκοπος Ζήλων με έδρα τη Πάφρα, κατά την περίοδο 
1913 – 1921

Ο Γερμανός Καραβαγγέλης 
(Στύψη Λέσβου 1866 – Βιέννη 1935)

Μητροπολίτης Αμασείας κατά την περίοδο 1908-1922.

ΓΡΑΦΕΙ Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Έ
νας από τους πρώτους σταθμούς της 
πενθήμερης εκδρομής μας ήταν ο αρχαι-
ολογικός  χώρος  των Θερμοπυλών, την 
ιστορική τοποθεσία της οποίας την ιστο-
ρία μαθαίνουμε ήδη από το Δημοτικό. Η 
περιοχή έχει ονομαστεί έτσι λόγω των 
κοντινών πηγών θερμού νερού. 

 Όλοι μας έχουμε διαβάσει για τη θρυλική μάχη των Θερ-
μοπυλών, το 480 π.Χ., ανάμεσα σε Έλληνες και Πέρσες. 
Αν και οι Έλληνες προδόθηκαν από τον Εφιάλτη και τελι-
κά νικήθηκαν από τους Πέρσες, η στρατιωτική ικανότητα, η 
ανδρεία, η φιλοπατρία, η επιμονή και η αυταπάρνηση τους 
μέχρι το τελευταίο λεπτό της μάχης έχουν μείνει χαραγμένα 
στους αιώνες. Για τη σπουδαία αυτή μάχη επισκεφθήκαμε 
λοιπόν τις Θερμοπύλες, για να θυμηθούμε ένα κομμάτι της 
ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας. Μάλιστα, για να μπούμε 
στο κλίμα της μάχης, μας προβλήθηκε ένα βίντεο στο κέ-
ντρο ι στορικής ενημέρωσης Θερμοπυλών που μας θύμισε 
τα γεγονότα.

 Ένα άγαλμα του ικανότατου ηγέτη Λεωνίδα με την επι-
γραφή «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ» στολίζει τον εξωτερικό χώρο. Επί-
σης και στον εσωτερικό χώρο του κέντρου υπάρχει ένα 
ομοίωμα στρατιώτη που προσέλκυσε πολλούς μαθητές να 
βγάλουν φωτογραφίες μαζί του και μας μετέφερε νοητά χι-
λιάδες χρόνια στο παρελθόν. Γενικά, αυτή μας η επίσκεψη 
είχε πολύ ενδιαφέρον καθώς μάθαμε περισσότερα για την 

αξέχαστη αυτή μάχη των Θερμοπυλών και είδαμε από κοντά 
ένα μέρος για το οποίο μαθαίνουμε στο σχολείο από μικρή 
ηλικία. Ένα μέρος που πραγματικά αξίζει να επισκεφθούμε 
και – γιατί όχι- να εμπνευστούμε από την ανδρεία των προ-
γόνων μας. Ας μην ξεχνάμε εξάλλου ότι αυτό μας υπενθυμί-
ζει και το επίγραμμα του Σιμωνίδη στον τάφο των τριακοσί-
ων: Ὦ ξεῖν’, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε // κείμεθα τοῖς 
κείνων ῥήμασι πειθόμενοι.

Το δίδαγμα των Θερμοπυλών…

Το Κέντρο Ιστορικής Έρευνας Θερμοπυλών

Αναμνηστική φώτο μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα

ΓΡΑΦΕΙ Η Στελλίνα Βόμβα
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Παρασκευή βράδυ. Ο δρόμος μάς έβγαλε στα Τρίκα-
λα, τη γενέτειρα του μεγάλου συνθέτη, Βασίλη Τσι-
τσάνη. Είχαμε ακούσει διάφορα για την πόλη των 
Τρικάλων. Κατά πολλούς, είναι μια πόλη εκσυγ-

χρονισμένη, προσεγμένη και πολύ…«δραστήρια». Ευτυχώς 
για εμάς, αυτά ήταν αλήθεια. Τα Τρίκαλα μπορούν να χαρα-
κτηριστούν ως το «Άμστερνταμ» της Ελλάδας: Μια ελεύθε-
ρη πόλη, που, χωρίς να χάνει την ταυτότητά της, αποδέχεται 
την διαφορετικότητα και συνδυάζει την ελληνική παράδοση 
με τα δυτικά ευρωπαϊκά πρότυπα. Ποδηλατόδρομοι παντού, 
όμορφες, μεγάλες πλατείες, ποικιλία καταστημάτων, έντονη 
νυχτερινή ζωή.

Περάσαμε από την κεντρική γέφυρα, βγάλαμε φωτογρα-
φίες, και παρακολουθήσαμε τα νερά του ποταμού Ληθαίου, 
που ρέουν από κάτω της, να αλλάζουν χρώμα ανάλογα με 

το φωτισμό. Θα ’λεγε κανείς, πως το θέαμα αυτό εμπνέει 
ποίηση και στους πιο κυνικούς. Επίσης, επισκεφθήκαμε τα 
μπαράκια της πόλης και δοκιμάσαμε τους μεζέδες της, στα 
λεγόμενα «Μανάβικα».

Το πρωί του Σαββάτου, εξερευνήσαμε το Βυζαντινό 
Κάστρο. Περπατήσαμε στα τείχη του, και διασχίσαμε τα 
κατάφυτα μονοπάτια πίσω από το κάστρο, που ήταν δίαυ-
λοι επικοινωνίας μεταξύ των πυλών. Ύστερα, αφεθήκαμε 
ελεύθεροι στην πόλη. Κάποια παιδιά προτίμησαν να την 
εξερευνήσουν πάνω σε ποδήλατα, κάποιοι απλά, κάνοντας 
περπάτημα. Όποιο τρόπο και να επιλέξεις, το συμπέρασμα 
είναι ίδιο: η πόλη είναι πανέμορφη!

Τρίκαλα, μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη

Καθ ό́λη τη διάρκεια της περιήγησής μας στη Λίμνη Πλαστήρα και στη γύρω πε-
ριοχή, την πρώτη ημέρα της εκδρομής,  θαυμάσαμε το μοναδικό φυσικό τοπίο. 
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το δέντρο της φωτογραφίας, η Κουτσουπιά ή αλ-
λιώς το δέντρο του Ιούδα, που, όπως θέλει η παράδοση, το Πάσχα κοκκινίζει 
από την ντροπή του για την προδοσία του κυρίου.

Κατά τη διάρκεια της εκδρομής μας πραγματοποιήσαμε διάφορες εκ-
παιδευτικές δράσεις. Ανάμεσα σ’ αυτές, οι μετρήσεις  της ποιότητας 
νερού της  λίμνης Πλαστήρα, από τον  Όμιλο Νερού του σχολείου 
μας, με επικεφαλής καθηγητή Βιολογίας τον κ. Δημήτρη Αϊβαλιώτη.

ΓΡΑΦΕΙ Η Καλλιόπη Δ. Χαδούλη

Ο ποταμός Ληθαίος
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Στην Αρχαιότητα, τον χαρακτηρισμό Σίβυλλα τον 
έπαιρναν γυναίκες οι οποίες είχαν την ικανότη-
τα να μαντεύουν το μέλλον και να κάνουν αυ-
θόρμητες προφητείες. Υποτίθεται πως έπαιρναν 

έμπνευση κυρίως από τον Θεό Απόλλωνα και ζούσαν κοντά 
σε πηγές ή σε σπηλιές. Η σημαντικότερη εξ αυτών ήταν η 
Σίβυλλα η Ερυθραία, ή αλλιώς Ηροφίλη. Πολλές φορές την 
ταυτίζουν με τη Σίβυλλα την Κυμαία. Λέγεται πως ήταν κόρη 
του Απόλλωνα και της Λάμιας και πως όταν ερωτήθηκε από 
τον Απόλλωνα τι δώρο θέλει εκείνη, απάντησε πως θέλει 
να ζήσει τόσα χρόνια όσα οι κόκκοι της άμμου. Σύμφωνα 
με τα «Φωκικά» του Παυσανία, έζησε πριν από τον Τρωικό 
Πόλεμο, για τον οποίο έκανε προβλέψεις.

Ποια θέση όμως μπορεί να έχει μια αρχαία μάντισσα σε 
μια χριστιανική μονή, όπως αυτή του Μεγάλου Μετέωρου; 
Κι όμως έχει. Κι αυτό γιατί η Σίβυλλα είναι κυρίως γνωστή 
λόγω των προφητειών της για τον ερχομό του Χριστού. Συ-

γκεκριμένα, έκανε προφητείες για τη διδασκαλία του Ιησού 
και για την επί του Όρους ομιλία Του. Μάλιστα, σπουδαία 
είναι και η προφητεία της για τη Δευτέρα Παρουσία και την 
ημέρα της Κρίσεως, περιγράφοντας πολύ λεπτομερώς την 
ημέρα εκείνη. Πώς μπορεί όμως κανείς να παραλείψει τον 
χρησμό της Σύβιλλας της Ερυθραίας για τον Αντίχριστο; 
Ομοιότητα μεταξύ αυτών που λέει η Σύβιλλα και αυτών που 
έχει γράψει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη αποτελεί η αναφο-
ρά στο «σημάδι» που θα λάβουν οι άνθρωποι. Η Σύβιλλα το 
ονομάζει «σφραγίδα επίσημη» ενώ ο Ιωάννης «χάραγμα». 
Αυτός που θα υποχρεώσει τους ανθρώπους να λάβουν 
αυτό το σημάδι θα είναι ο Αντίχριστος, που θα εμφανιστεί 
ως πολιτικό πρόσωπο και «ειρηνοποιός». Με το πέρασμα 
των αιώνων πολλές προφητείες της Σύβιλλας έχουν επαλη-
θευτεί. Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε, σύμφωνα με 
τις προφητείες της Σύβιλλας, πως το μέλλον μας επιφυλάσ-
σει πολλά ακόμη συνταρακτικά γεγονότα.

ΓΡΑΦΕΙ Η Στελλίνα Βόμβα

Η Σίβυλλα η Μάντισσα και η 
Μονή του Μεγάλου Μετεώρου
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Σ
την τετραήμερη εκδρομή που έκανε το 
σχολείο μας πριν το Πάσχα στα Τρίκαλα, 
τα Μετέωρα και τους Δελφούς είχαμε την 
ευκαιρία να επισκεφτούμε δύο πανέμορφα 
χωριά, την Ελάτη και το Περτούλι.  Η Ελάτη 
είναι το μεγαλύτερο από τα ορεινά χωριά 
της περιοχής Είναι χτισμένη αμφιθεατρικά 

μέσα σε δάσος από έλατα και σύμφωνα με την παράδοση, 
κατοικήθηκε λίγα χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντι-

νούπολης (29 Μαΐου 1453). Αυτό μαρτυρούν διάφορα 
βυζαντινά ευρήματα. Μέτα την Ελάτη, περίπου 10 χλμ. βρί-
σκεται το Περτούλι. Πρόκειται για έναν ορεινό παράδεισο 
περιτριγυρισμένο από βουνά, πυκνά δάση, καταπράσινα 
λιβάδια και τρεχούμενα νερά. Αυτό που το ξεχωρίζει και 
αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα ορεινά θέρετρα της Ελ-
λάδας, είναι τα γραφικά πέτρινα σπίτια του, με τις κόκκινες 
ή πέτρινες στέγες, το χιονοδρομικό κέντρο και οι καλές του-
ριστικές υποδομές.

Ελάτη και Περτούλι 

Σήμα κατατεθέν της περιοχής ο Κανέλλος, ένας φιλικότατος γίγαντας, απήλαυσε τα χάδια των μαθητών μας και φωτογραφήθηκε μαζί τους...

ΓΡΑΦΕΙ Ο Χαράλαμπος Ιορδάνου
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Κ
ορυφαίος σταθμός της εκδρομής  μας 
ήταν τα Μετέωρα και οι γύρω περιοχές. 
Το αριστούργημα αυτό της φύσης σχημα-
τίστηκε πριν από περίπου 65 εκατομμύ-
ρια χρόνια, κατά την Παλαιογενή Περίο-
δο και με τα χρόνια πήρε το σημερινό του 

σχήμα. Ένα μέρος καθηλωτικής ομορφιάς που πραγματικά 
μάγεψε τους μαθητές και μας άφησε όλους με τις καλύτερες 
εντυπώσεις. Αυτό όμως που αξίζει περισσότερο να επισκε-
φθεί κανείς στα Μετέωρα είναι οι μονές στις κορυφές των 
βράχων, που σήμερα λειτουργούν έξι μόνο από τις τριάντα 
αρχικά. 

Η ασκητική ζωή
Εμείς είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το ναό του 

Αγίου Χαραλάμπου και τη μονή της Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρα. Εκτός από το μαγευτικό τοπίο, εντύπωση μας 
έκανε η γαλήνη που επικρατούσε στις μονές. Μάλιστα, στο 
ναό του Αγίου Χαραλάμπου ένας μοναχός μας μίλησε για 
τη ζωή του στα Μετέωρα, μακριά από τα εγκόσμια, τα αν-
θρώπινα πάθη και κάθε πειρασμό. Μας είπε, επίσης, πως 

το βράδυ, όταν φεύγουν όλοι οι επισκέπτες νιώθει πιο κο-
ντά στο Θεό. Τα Μετέωρα, λέει, είναι ένα μέρος ανάμεσα 
σε γη και ουρανό, ανθρώπους και Θεό. Μόνο οι επισκέπτες 
μπορούν να αντιληφθούν τη μαγεία αυτού του μέρους. Ο 
μοναχός αυτός μας εκμυστηρεύτηκε με απόλυτη ταπεινό-
τητα πως νηστεύει όλη την εβδομάδα και τρώει λάδι μόνο 
το σαββατοκύριακο. Αν αυτός ο άνθρωπος που έχει τόση 
αυτοσυγκράτηση παραμένει τόσο ταπεινός και αισθάνεται 
τόσο μικρός μπροστά στον Θεό, όλοι εμείς πώς θα πρέπει 
άραγε να αισθανόμαστε; 

ΓΡΑΦΕΙ Η Στελλίνα Βόμβα

Μετέωρα
Εντυπώσεις και σκέψεις μπροστά στο θαύμα της φύσης και της πίστης των ανθρώπων

      Η επίσκεψη στις μονές της περι-

οχής παίρνει άλλο νόημα όταν ο άν-

θρωπος αναζητήσει εκεί τον Θεό. Και 

αν πραγματικά το θέλει, εκεί θα μπο-

ρέσει να τον βρει. 
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Επισκέπτες απ’ όλη τη γη

Κάτι άλλο που μας έκανε μεγάλη εντύπωση 
ήταν η μεγάλη μάζα επισκεπτών από διάφορα 
μέρη της γης. Άνθρωποι από Ευρώπη και Ασία 
έρχονται για να θαυμάσουν το θαύμα αυτό της 
φύσης. Για τους περισσότερους όμως τα Μετέ-
ωρα είναι απλώς ένα όμορφο τοπίο στην Ελλά-
δα, μηδενικής θρησκευτικής σημασίας. Εμείς, 
όμως, ως ορθόδοξοι Χριστιανοί θα πρέπει να 
αναρωτηθούμε εάν η πίστη μας, μέσω αυτής της 
τεράστιας επισκεψιμότητας των Μετεώρων, εν-
δυναμώνεται ή αλλοιώνεται. Τα Μετέωρα άραγε 
μπορούν ακόμη να διατηρήσουν τον θρησκευ-
τικό τους χαρακτήρα και να παραμείνουν σύμ-
βολο της χριστιανικής θρησκείας ή ο τουρισμός 
έχει αλλοιώσει την ουσιαστική σημασία αυτού 
του προορισμού; Ως Έλληνες, λοιπόν, ας ανα-
ρωτηθούμε ποιός είναι ο πραγματικός λόγος 
που αξίζει να επισκεφθούμε την περιοχή και ας 
προβάλουμε περισσότερο τον θρησκευτικό χα-
ρακτήρα των Μετεώρων. Η επίσκεψη στις μονές 
της περιοχής παίρνει άλλο νόημα όταν ο άνθρω-
πος αναζητήσει εκεί τον Θεό. Και αν πραγματικά 
το θέλει, εκεί θα μπορέσει να τον βρει. 

Μετέωρα
Εντυπώσεις και σκέψεις μπροστά στο θαύμα της φύσης και της πίστης των ανθρώπων
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Ο 
Δίας, λέει, άφησε δύο αετούς, έναν προς την Ανα-
τολή και έναν προς τη Δύση. Αυτοί λοιπόν συναντή-
θηκαν στους Δελφούς, κάνοντάς τους το κέντρο του 
κόσμου, τον «Ομφαλό της γης». Και δικαίως! Γιατί, 
πέραν της ομορφιάς του χώρου, οι Δελφοί στην αρ-
χαιότητα είχαν το πιο ξακουστό μαντείο, αφιερωμένο 

στον θεό Απόλλωνα του αρχαιοελληνικού κόσμου, που η φήμη του ξεπέρα-
σε τα όρια της Ελλάδας, από την αρχαιότητα ακόμη, κάτι που αποδεικνύεται 
από τα ευρήματα των ανασκαφών που έφεραν στο φως αφιερώματα από 
τη Συρία και την Αρμενία.

Το Δελφικό τοπίο, ήδη από μακριά, οριοθετείται από τις Φαιδριάδες πέ-
τρες, δύο βράχους που βρίσκονται στους πρόποδες του Παρνασσού και απ’ 
όπου παλαιότερα κατακρημνίζονταν οι βέβηλοι. Ευτυχώς σήμερα η μακά-
βρια αυτή τιμωρία έχει ξεπεραστεί, οι  Φαιδριάδες όμως εξακολουθούν να 
προσδίδουν απαράμιλλη  ομορφιά στο τοπίο.

Στον Ομφαλό της γης, λοιπόν, φτάσαμε κι εμείς ένα ζεστό πρωινό του 
Απρίλη. Το πρώτο πράγμα που αντικρίσαμε ήταν η υπέροχη θέα, μια θέα 
που σου κόβει την ανάσα. Μπροστά στα πόδια μας απλώνονταν οι βαθιές 
χαράδρες και οι πλαγιές του Παρνασσού. 

Με τη σκέψη και μόνο ότι περπατούσα στον «Ομφαλό της Γης», εκεί που 
είχαν περπατήσει τόσοι ξακουστοί βασιλιάδες και στρατηγοί, ερχόμενοι από 
τόπους μακρινούς για να ακούσουν τους χρησμούς της Πυθίας που συνήθι-
ζε να μασάει φύλλα δάφνης, με διαπερνούσε δέος.

Πριν ανηφορήσουμε στη βουνοπλαγιά με τ’ απομεινάρια μιας άλλης επο-
χής, γεμάτης δόξα, διφορούμενες ρήσεις και μνήμες μιας μεγαλειώδους πο-
ρείας  επισκεφθήκαμε το μουσείο, με τα εκπληκτικά του εκθέματα. Πράγματι, 
τί να πρωτοθαυμάσει κανείς; Τα χρυσά κοσμήματα; Τα μικροσκοπικά χάλκι-
να και πήλινα αγαλματίδια; Τους κούρους; Τις κόρες; Τον όμορφο Αντίνοο; 
Ή μήπως τον χάλκινο, έφηβο Ηνίοχο, με τα εκφραστικότατα μάτια του, τις 
βαθιές, κατακόρυφες πτυχώσεις του χιτώνα του και τα απομεινάρια από τα 
ηνία τα οποία κρατά με τα λεπτά του δάχτυλα, που μαρτυρούν το νεανικό του 
σφρίγος; Όλα τους ήταν εντυπωσιακά, κι ένιωθες πως το καθένα έκρυβε κι 
από μία ιστορία.

Αποχαιρετώντας με θλίψη τον Ηνίοχο, που έκλεψε τις καρδιές όλων μας, 
περπατήσαμε τον αρχαιολογικό χώρο, το μονοπάτι της Ιεράς Οδού . Τα άνθη 
των λουλουδιών ξεπρόβαλλαν κάτω από τις αρχαίες πέτρες, τα πουλάκια 
κελαηδούσαν, κι η θέα… μοναδική! Όλα σε προσκαλούσαν και σε προκα-

λούσαν να αρχίσεις την ανάβαση. Συνεχίζοντας, συναντήσαμε τον ναό της 
Αθηνάς Προναίας, από τον οποίο διασώθηκε σε μεγάλο βαθμό η περίφημη Θό-

λος. Περνώντας κατά την ανάβαση της Ιεράς  Οδού τους Θησαυρούς των Σιφνί-
ων και των Αθηναίων, τα καλύτερα σωζόμενα κτίσματα του μαντείου, ήρθαμε 

Περιήγηση στους Δελφούς

Ομφαλός της γης
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πρόσωπο με πρόσωπο με το αναμφισβήτητα σημαντικότε-
ρο κτίσμα του τοπίου: τον ναό του Απόλλωνα. Παρ’ όλο που 
δεν έχουν διασωθεί παρά ερείπια, αν βάλουμε τη φαντασία 
μας να δουλέψει, μπορούμε να δούμε νοερά το άδυτο, όπου 
η Πυθία χρησμοδοτούσε τους επισκέπτες της.

Προς μεγάλη μας απογοήτευση, δεν μας δόθηκε η ευκαι-
ρία να ανεβούμε στην κορυφή, όπου βρισκόταν το αρχαίο 
θέατρο και στάδιο των Δελφών, εξαιρετικά καλοδιατηρημέ-
να και τα δύο, διότι ο χώρος ήταν κλειστός. Ωστόσο, τα όσα 
καταφέραμε να δούμε, χαράχτηκαν στη μνήμη μας και θα 
συνοδεύουν πάντα την ανάμνηση του ταξιδιού μας.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε στον μεγά-
λο μας ποιητή Άγγελο Σικελιανό, που είχε οραματιστεί τη 
«Δελφική Ιδέα», μία παγκόσμια πνευματική κοινωνία με 
έδρα τους Δελφούς. Το 1927, με τη συνδρομή της συζύγου 
του και πολλών προσωπικοτήτων της εποχής, πραγματο-
ποιήθηκαν οι πρώτες Δελφικές εορτές, που είχαν παγκό-
σμια απήχηση.

Ποιος ξέρει, σκεφτόμουν στο ταξίδι της επιστροφής, 
ίσως κάποτε το όραμα του Σικελιανού γίνει πραγματικότη-
τα, ίσως σε κάποιο μακρινό μέλλον οι Δελφοί να γίνουν και 
πάλι  πνευματικό κέντρο, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και 
όλου του πολιτισμένου κόσμου.

Η επίσκεψη των μαθητών στους Δελφούς συνοδεύτηκε 
με εκπαιδευτικές δράσεις που επιμελήθηκε η φιλόλογος κ. 
Μαρία Ζαφειρίου. Οι μαθητές κλήθηκαν να ανακαλύψουν το 
νόημα ενός χρησμού που τους δόθηκε και να συμπληρώσουν 
ένα σταυρόλεξο με ερωτήσεις για τα εκθέματα του Μουσείου 
και την ιστορία του. Επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής 
οι μαθητές διάβαζαν στο λεωφορείο κείμενα σχετικά με τους 
τόπους που επισκεφτήκαμε. ■

ΓΡΑΦΕΙ Η Ελπίδα Μαθιουδάκη

Περιήγηση στους Δελφούς

Ομφαλός της γης
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Φέτος, ο θεατρικός όμιλος του σχολείου μας είχε 
τη μοναδική ευκαιρία να πάρει μέρος σε ένα 
πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου Ελλάδος. Έτσι, 
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018 - 

2019, η θεατρική συντροφιά μας απέκτησε ένα νέο μέλος. 
Την Κωνσταντίνα Σταματοπούλου, ηθοποιό - σκηνοθέτη 
από το Εθνικό, που ανέλαβε τη σκηνοθεσία της φετινής μας 
παράστασης. Μαζί με τη νέα μας φίλη, μάθαμε ένα σωρό 
νέα πράγματα για τον μαγικό κόσμο του θεάτρου, βελτι-
ωθήκαμε, τόσο ψυχικά όσο και ως προς το παίξιμό μας, 
αφεθήκαμε στη σκηνή και κυρίως δεθήκαμε σαν ομάδα. 
Η Ντίνα, όπως μας έχει συστηθεί, απαντάει σε ορισμένες 
απορίες και ερωτήσεις που της εκφράσαμε, ως έφηβοι με 
καλλιτεχνικές ανησυχίες.

• Πώς σκεφτήκατε να ασχοληθείτε με το επάγγελμα του 
ηθοποιού;

- Την αλήθεια θα σου πω. Είναι κάτι που το ήθελα από μι-
κρή αλλά πριν γίνω ηθοποιός το έκανα παράλληλα. Κυρίως 
είμαι σκηνοθέτης, αλλά πριν κάνω αυτό σπούδαζα ιστορία 
της γεωλογίας, ιστορία της τέχνης  και έκανα αυτό παράλ-
ληλα. Η επιθυμία μου όμως ήταν να ασχοληθώ κυρίως με 
αυτό. Οπότε ό,τι άλλη γνώση έχω πάρει από οτιδήποτε άλλο 
την εφαρμόζω στο θέατρο. Γιατί το θέατρο είναι ένα πάρα 
πολύ ανοιχτό πεδίο, είναι το πεδίο που μπορούν να εφαρ-

μοστούν τα πάντα, οποιαδήποτε γνώση έχεις, γιατί ασχο-
λείται με τον άνθρωπο σε όλες του τις πτυχές. Μπορεί να 
ασχοληθεί με έναν φυσικό, με έναν μαθηματικό, μπορεί να 
ασχοληθεί με τις σχέσεις των δύο φύλων, μπορεί να ασχο-
ληθεί με τον έρωτα. Οπότε εκεί που αλλά πεδία ερευνούν 
τα ίδια ζητήματα, ίσως πιο αποσπασματικά το θέατρο τα 
συνδυάζει όλα, και ως μελέτη, από φιλοσοφική μέχρι οτι-
δήποτε, και ως βιολογία των σωμάτων, και ως κίνηση, ως 
μηχανική αλλά και στην πράξη, τα σηκώνει και τα κάνει ζωή, 
οπότε είναι το πεδίο που τα πάντα έχουν εφαρμογή. 

• Ποια είναι η γνώμη σας για το επαγγελματικό μέλλον 
του θεάτρου αλλά και των ηθοποιών, δηλαδή αν κάποιος 
θέλει να ασχοληθεί και το θέλει; 

-Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Υπάρχει χώρος για τα πάντα. 
Αν υπάρχει ένα καλό που έχει κάνει αυτή η κρίση, που λέμε, 
που υπάρχει. Η κρίση, που γίνεται βέβαια και ψυχολογική, 
δεν είναι μόνο μια οικονομική κρίση. Επηρεάζει τα πάντα, 
είναι και μια κοινωνική κρίση, αν έκανε ένα καλό είναι ότι 
απομυθοποίησε και απενοχοποίησε τους ανθρώπους με 
έναν τρόπο. Δηλαδή, λες « πάω εκεί για να κάνω λεφτά» 
τώρα όμως τίποτα δεν είναι σίγουρο, οπότε η πιο ασφαλής 
επιλογή είναι να κάνει ο καθένας αυτό που πραγματικά επι-
θυμεί γιατί είναι αυτό το μόνο πράγμα που μπορείς να το 
βάλεις σε έναν δρόμο, έναν δρόμο που να έχει μια προσω-

Το Θέατρο στο Νέο Σχολείο
Ο Θεατρικός Όμιλος του Σχολείου μας συναντά το Εθνικό Θέατρο
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πική ισορροπία. Εγώ, προσωπικά,  πιστεύω ότι ο άνθρωπος 
«χαραμίζεται» όταν δεν κάνει κάτι που επιθυμεί γιατί αυτό 
οδηγεί σε σύγκρουση, τον κάνει τελικά πιο δυστυχισμένο...  
Μπορεί να τον βγάζει εκτός δρόμου, εκτός ψυχικής πορεί-
ας. Παράδειγμα: αν εγώ θέλω να γίνω γιατρός γιατί θέλω 
να βοηθάω, να ανοίγω, να κάνω την εγχείρηση, να σε βλέ-
πω και να σε σώζω... Και πάω στο χρηματιστήριο και δώσω 
όλη μου την ενέργεια εκεί, μπορεί αυτή η επιθυμία μου «να 
σώσω» να βρει μια εφαρμογή,  μάλλον όμως θα με κάνει 
πιο δυστυχή. Επίσης το ότι κάνεις ένα επάγγελμα δεν ση-
μαίνει ότι δεν μπορείς να κάνεις και κάτι παράλληλα. Όλα τα 
επαγγέλματα σήμερα περνάνε μια κρίση, μην κοιτάς αυτούς 
τους γιατρούς πριν μια ή δύο γενιές, κοίτα αυτούς που πάνε 
τώρα να σπουδάσουν ιατρική. Τίποτα δεν είναι ασφαλές, και 
είναι καλό αυτό, είναι καλό στην ζωή να μην κλειδώνουμε 
τις επιλογές μας, να είναι πάντα ανοιχτές, να μπορούμε αν 
θέλουμε να μεταπηδήσουμε σε κάτι άλλο αλλά και να μπο-
ρούμε και να προσγειωνόμαστε γιατί το να νομίζουμε ότι 
μπορούμε να κάνουμε τα πάντα μερικές φορές είναι ισο-
δύναμο με το ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Επίσης 
αν κάτι το επιθυμείς πολύ, αυτό μπορεί να σε οδηγήσει στο 
να δώσεις όλη σου την ενέργεια εκεί και τελικά να γίνεις 
πολύ πιο επιτυχημένος, πολύ πιο πλούσιος, οικονομικά και 
ψυχικά, απ’ ότι εάν πήγαινες κάπου που θα ήσουν δυστυχής 
και δεν θα είχες όρεξη, από ένα σημείο και μετά, να δώσεις 
την ενέργεια σου.  

• Τι δυσκολίες αντιμετωπίζει ένας ηθοποιός όταν ξεκινά-
ει, όταν ας πούμε δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός; 

- Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κανείς σε κάθε επάγ-
γελμα. Απλά στο επάγγελμα του ηθοποιού, για παράδειγ-
μα στην Ελλάδα, είναι αρκετά πιο δύσκολα τα πράγματα 
οικονομικά και για αυτό το επάγγελμα. Αν είσαι πιανίστας 
έχεις ένα όργανο να μάθεις έξω από εσένα, αν είσαι γιατρός 
έχεις για παράδειγμα να κάνεις εγχειρήσεις,  όμως για τον 
ηθοποιό, τα εργαλεία του είναι το σώμα και η ψυχή του . 
Οπότε θέλει πολύ μεγάλη εξάσκηση και μέθοδο σε σχέση 

με το σώμα, με την ψυχή σου, τα συναισθήματα σου, με το 
νευροφυτικό σου σύστημα, δεν είναι κάτι έξω από εσένα, 
τα έχεις όλα μέσα σου. Όλοι μπορούμε να κάνουμε θέατρο, 
απλά για να πεις ότι είσαι επαγγελματίας πρέπει να κατακτή-
σεις κάποια πράγματα, να γυμνάσεις το σώμα σου, τη φωνή 
σου, το πώς θα χειρίζεσαι τα πράγματα, το πώς ακούς, το 
πώς μαθαίνεις, το πώς παρατηρείς τους ανθρώπους για να 
μπορείς να μιλήσεις για τους ανθρώπους. Γιατί εσύ είσαι το 
εργαλείο σου, εσύ πρέπει να μάθεις να μεταμορφώνεσαι 
από την δική σου πηγή.  Παρ’ όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι 
όλοι θα γίνουμε ηθοποιοί. Αυτό το πρόγραμμα που κάνου-
με φέτος μαζί, του Εθνικού θεάτρου, έχει ακριβώς αυτήν 
εδώ τη φιλοσοφία ότι το θέατρο σου δίνει δεξιότητες για 
την ζωή, συμμετέχεις, μαθαίνεις το πώς θα λειτουργείς σε 
μια ομάδα, μαθαίνεις να επινοείς, να αντιδράς, να βάζεις 
πιο κάτω τον εγωισμό σου ή να ανεβάζεις περισσότερο τον 
εαυτό σου όταν χρειάζεται, είναι σαν το ποδόσφαιρο, λέμε 
τώρα. Δεν μπορείς να πεις σήμερα λείπει ο τερματοφύλα-
κας, μαθαίνεις να είσαι υπεύθυνος, όλα αυτά τα πράγματα 
που είναι δεξιότητες για τον άνθρωπο. Είναι μια βιωματι-
κή εμπειρία, συμμετέχουμε σε όλο αυτό. Και αυτό κάνουμε 
εμείς εδώ. Μαθαίνουμε πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε 
μέσα σε μια ομάδα που ο καθένας εξαρτάται από τον άλλον. 
Γιατί; Γιατί αυτό είναι το νόημα στη ζωή, όχι η εξάρτηση φυ-
σικά, αλλά το να μπορούν οι άνθρωποι να φτιάχνουν κοι-
νωνικούς ιστούς σε όποιο επάγγελμα και αν κάνουν. Απλά 
το θέατρο επειδή έχει πρωταρχική αρχή το παιχνίδι, είναι 
πολύ πιο εύκολο οι άνθρωποι να διώξουν το καθημερινό 
τους πρόσωπο. 

• Έχετε να δώσετε συμβουλές σε εκείνους που θέλουν να 
ασχοληθούν στο μέλλον με αυτή την τέχνη;

-Αυτοί που θέλουν να ασχοληθούν, πραγματικά, να το 
κάνουν, και αυτοί που θέλουν να ασχοληθούν με το θέα-
τρο και τον κινηματογράφο να το κάνουν. Είναι μια δουλειά  
που θα έχει τα πάνω της και τα κάτω της σίγουρα, απλά εγώ 
πιστεύω ότι υπάρχει και μια αντικειμενικότητα στα πράγμα-

τα, αν δουλέψει κάνεις πολύ και κάνει πραγματικά 
εκείνο που επιθυμεί, αν εξασκήσει τα εργαλεία του, 
όπως και σε κάθε επάγγελμα.

• Πάντως σήμερα επικρατεί η προκατάληψη,  πα-
ρόλο που σ’ όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα πε-
τυχαίνουν οι άνθρωποι με τις αξίες τους, ότι στο 
θέατρο και στον κινηματογράφο απαραίτητα δεν 
απαιτείται το ταλέντο αλλά η καλή εμφάνιση.

-Κοίταξε, αυτό μπορεί όντως να ισχύει μπορεί 
και όχι. Για ρώτα σε μια μεγάλη εταιρεία τι άλλο με-
τράνε εκτός από την εξωτερική εμφάνιση. Μπορεί 
να μετράει το οτιδήποτε. Επίσης το ότι είναι καλή η 
εμφάνιση, εγώ το βρίσκω πολύ θετικό, όπως και 
ότι η εμφάνιση μπορεί να είναι κακή το βρίσκω θε-
τικό. Γιατί είναι ανόητο να πιστεύει κανείς ότι μόνο 
η εμφάνιση μπορεί να σε οδηγήσει σε κάτι. Γιατί στο 
θέατρο αυτό ακριβώς είναι το πεδίο όπου κάποιος 

ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ Ελπίδα Μαθιουδάκη & Ευφημία Γρημάνη 
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πολύ παχύς έχει την ίδια αξία με κάποιον λεπτό, κάποιος 
που μπορεί να κάνει μια τρομερή παρατήρηση σε σχέση 
με κάτι πάρα πολύ εγκεφαλικό, έχει ακριβώς την ίδια αξία 
με κάποιον που μπορεί να πει με αθωότητα «ΡΕ! ΤΙ ΕΊΝΑΙ 
ΑΥΤΌ;». Γιατί αυτά απαντώνται όλα στους ανθρώπους, και 
το θέατρο έχει να κάνει με τους ανθρώπους για αυτό είναι 
πολύ βαθιά απελευθερωτική τέχνη. Τώρα όλα τα υπόλοιπα 
που λες αφορούν την αγορά, και ισχύουν εκεί οι κανόνες 
της αγοράς, άρα όπως σε μια μεγάλη εταιρεία , εσύ μπο-
ρεί να είσαι πιο αυστηρός, μπορεί να μην είσαι τόσο ικα-
νός και άλλος να βγάζει την δουλειά ή μπορεί να παίζουν 
ρόλο οι γνωριμίες ή μπορεί να παίζει ρόλο η εμφάνιση. Η 
αγορά υπάρχει, την θέλουμε κιόλας, τι να κάνουμε; Γιατί 
πολλές φορές το επάγγελμα του ηθοποιού έχει να κάνει και 
με την αναγνώριση και με την έκθεση. Κάποιος μπορεί να 
πει: «προτιμώ να δω κάποιον όμορφο παρά έναν άσχημο», 
δεν νομίζω όμως ότι το κοινό σκέφτεται έτσι, έτσι νομίζω 
ότι σκέφτονται οι επιχειρηματίες. Γιατί αλλιώς το κοινό δεν 
θα ήθελε να δει ούτε τον Παπαγιαννόπουλο, γιατί δεν είναι 
κανένας «καλλονός», ούτε την Βασιλειάδου, ούτε τον Τζακ 
Νίκολσον, ούτε τον Αλ Πατσίνο που δεν είναι το υπερμοντέ-

λο. Άρα αυτά είναι οι αντιλήψεις της αγοράς, των εταιρειών 
που νομίζουνε ότι ο άνθρωπος είναι ένα brand name. Πα-
ρόλ’ αυτά, επειδή η ζωή έχει τεράστια ποικιλομορφία και το 
θέατρο αντικατοπτρίζει και μετουσιώνει την πυκνή ζωή, για 
αυτό δεν θέλουμε φλυαρίες στο θέατρο αλλά πυκνή ζωή. 
Πρέπει λοιπόν, να δείχνει και αυτό που πραγματικά ισχύει 
στην ζωή. Και εγώ είμαι πραγματικά υπέρ της ποικιλομορ-
φίας του ανάπηρου, του χοντρού, του ψηλού, του κοντού, 
του λεπτού, του όμορφου, του άσχημου, εκείνου με τα σπα-

σμένα δόντια, με άσπρα μαλλιά, με τα κόκκινα, τα κίτρινα, 
τα ροζ...

Η υπόθεση της θεατρικής μας παράστασης: «Ο Δράκος» 
του E. Swartz

- Η παράσταση που θα ανεβάσει φέτος η θεατρική μας 
ομάδα, είναι ένα είδος αλληγορίας με μορφή παραμυθιού. 
Δράκοι- τύραννοι, πριγκίπισσες που περιμένουν να σω-
θούν, παράτολμοι ιππότες… 

Μια ολόκληρη πόλη τρέμει τον Δράκο. Οι πολίτες βρίσκο-
νται στο έλεός του, υποτάσσονται σε όλες τις επιθυμίες του, 
ακόμα κι αν αυτές είναι οι θυσίες των όμορφων κοριτσιών 
του χωριού, κάθε χρόνο κι από μία… Είναι ολοφάνερο ότι ο 
Δράκος έχει παραμορφώσει τη σκέψη των ανθρώπων και 
δε βλέπουν τα πράγματα όπως είναι στην πραγματικότητα.

Το τέρας έχει τρία κεφάλια, τέσσερα πόδια και βγάζει 
φωτιές. Είναι επιβλητικός και αήττητος, καμιά φορά κυκλο-
φορεί ανάμεσα στους ανθρώπους.

Μια μέρα, λίγο πριν τον θάνατο της κοπέλας που είχε επι-
λέξει ο Δράκος για εκείνον τον χρόνο, της Έλσας, στην πόλη 
καταφθάνει ένας ιππότης. Ο ιππότης, όταν καταλαβαίνει την 
απελπιστική κατάσταση στην οποία βρίσκονται όλοι οι πολί-
τες, και κυρίως η Έλσα, αποφασίζει να σώσει την πόλη. Και 
να σκοτώσει το δράκο. Τελικά, όμως, αυτό δεν τόσο απλό…

Μήπως, όμως, η ιστορία αυτή δεν αποτελεί παρά έναν 
παραμορφωμένο αντικατοπτρισμό της πραγματικότητας; 
Γιατί και στην καθημερινή ζωή υπάρχουν άνθρωποι που φο-
βούνται, που ονειρεύονται, που βαριούνται να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες, άνθρωποι που επαναπαύονται στην ησυχία 
τους κι άλλοι που αναζητούν εναγωνίως την ευκαιρία να 
πάρουν για λίγο την εξουσία στα χέρια τους. Άνθρωποι που 
λένε ψέματα, που ερωτεύονται, άλλοι που θέλουν να κά-
νουν επανάσταση και κάποιοι που περιμένουν σιωπηλοί μια 
αληθινή στιγμή.

Τελικά, υπάρχουν δράκοι; Ήρωες τουλάχιστον υπάρχουν; 
Ποιος θα μας σώσει; Ο έρωτας, μήπως; Ή είμαστε καταδι-
κασμένοι; Τι φοβόμαστε πιο πολύ; Θα αλλάξει κάτι; Και αν 
ναι, από ποιους; •

Εδώ και πολλά χρόνια σε ένα μεσαιωνικό χωριό του 
20ου αιώνα, οι άνθρωποι ζουν κάτω από το έλε-
ος ενός δράκου. Ναι, καλά διαβάσατε, ενός δράκου. 

Ενός δράκου που καταβροχθίζει όλες τις προμήθειες της 
χώρας, αφήνει τους πολίτες να ζουν υπό άθλιες συνθή-
κες και ευχαριστιέται με νεαρές κοπέλες, που του στέλ-
νουν οι τελευταίοι κάθε χρόνο από τον φόβο τους. Όμως, 
οι κάτοικοι είναι ευτυχισμένοι αφού δεν τους έχει σκοτώ-
σει ακόμη. Αυτή η χαρά δεν θα κρατήσει για πολύ, καθώς 
ένας περιπλανώμενος ιππότης έρχεται να σκοτώσει τον 
δράκο. Τι θα απογίνουν οι καημένοι χωρίς τον δράκο; Χω-
ρίς βαρβάρους; Μήπως, τελικά, ο δράκος δεν είναι μόνο 
ένας; 

Σε μια εποχή όπου η τέχνη έχει θυσιαστεί στο βωμό 
του χρήματος, το Πειραματικό Λύκειο Μυτιλήνης, για μια 
ακόμη φορά θα παρουσιάσει μια παράσταση που όχι μόνο 
θα ψυχαγωγήσει, αλλά και θα προκαλέσει την κάθαρση 
στις ψυχές των θεατών. Φέτος δεν είναι μόνο του. Έκτος 
από τους βετεράνους Άλμπερτ Ντικράν Ματοσσιάν, Μα-
ρία Ζερβού και ένα από τα λίγα εν ζωή ιερά τέρατα του 
θεάτρου (που φέτος το έχουν κάνει λίγο στην άκρη) έχει 
μαζί του την διακεκριμένη σκηνοθέτιδα του Εθνικού Θε-
άτρου Ντίνα Σταματοπούλου. Σας περιμένουμε, λοιπόν, 
όλους με ανοιχτές αγκάλες στο τέλος Ιουνίου για να μας 
δείτε στην παράσταση.

Παναγιώτης Νανόπουλος
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       Τελικά, υπάρχουν δράκοι;  Ήρωες 
τουλάχιστον υπάρχουν; Ποιος θα μας σώσει; 
Ο έρωτας, μήπως; Ή είμαστε καταδικασμένοι; 
Τι φοβόμαστε πιο πολύ; Θα αλλάξει κάτι; 
Και αν ναι, από ποιούς;
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Στα πλαίσια Erasmus Project πραγματοποιή-
σαμε το ταξίδι μας στη Focșani της Ρουμανίας (01-
05/04/2019). Ένα σχολείο από Τουρκία, ένα από 
Ελλάδα, ένα από Ρουμανία και δύο από Ιταλία συ-
νεργαστήκαμε για τη διεξαγωγή του προγράμματος. 
Η Ρουμανία ήταν ο τρίτος σταθμός συνάντησης των 
σχολειών, αφού είχαν προηγηθεί ένα ταξίδι στην 
Perugia της Ιταλίας (Μάρτιος 2018) και ένα στη 
Μυτιλήνη (Οκτώβριος 2018). Βασικός θεματικός 
άξονας ήταν οι Θετικές Επιστήμες, σε συνδυασμό 
με τις Νέες Τεχνολογίες, (“The teaching approach 
of S.T.E.A.M. A meaningful education”)

 Αναχωρήσαμε, λοιπόν, από τη Μυτιλήνη, δεκα-
τρία παιδιά και δυο καθηγητές, έτοιμοι να ανακαλύ-
ψουμε μια νέα κουλτούρα, μια νέα χώρα... τη Ρου-
μανία. Μετά από πολύωρο ταξίδι γεμάτο κούραση 
και ταλαιπωρία φτάσαμε επιτέλους στη Focșani. Το 
πρώτο πράγμα που αντικρίσαμε ήταν τα χαμόγελα των πα-
λιών μας φίλων, συνοδευόμενα από ευχάριστες αγκαλιές.

Και η εβδομάδα ξεκίνησε… Οι οικοδεσπότες μάς ξενάγη-
σαν στις εγκαταστάσεις του σχολείου τους με τους δαιδα-
λώδεις διαδρόμους του. Στη συνέχεια, ακολούθησε μια σει-
ρά παρουσιάσεων  των ποικίλων προγραμμάτων από κάθε 
ομάδα. Ασχοληθήκαμε με την επαυξημένη πραγματικότητα, 

ρομποτικές κατασκευές, χρήση του GIS, παρουσίαση Φυ-
σικής με τη βοήθεια εικονικού βιβλίου, Μαθηματικά μέσω 
της χρήσης Νέων Τεχνολογιών, μουσειακή αναπαράσταση, 
φωτογραφία και με τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συ-
νείδησης στο σχολείο. 

   Κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιήθηκαν εν-
διαφέρουσες εκδρομές στη γύρω περιοχή. Απολαύαμε 
πρωτόγνωρα τοπία και ζήσαμε αξέχαστες εμπειρίες. Αυτό, 
όμως, που μας εντυπωσίασε ήταν η καταπράσινη πόλη, γε-
μάτη τουλίπες και η ζεστή φιλοξενία των παιδιών και των 
καθηγητών. Καθημερινά φρόντιζαν το φαγητό, την οργάνω-
ση του σχολειού και την εξωσχολική μας διασκέδαση. Μέσα 
σε μια εβδομάδα καταφέραμε να ενώσουμε τέσσερεις δια-
φορετικούς πολιτισμούς.

Αναμφίβολα, το Erasmus Project μας έδωσε τη δυνατό-
τητα να προβληματιστούμε και να ερευνήσουμε διάφορους 
κλάδους των Θετικών Επιστημών. Παράλληλα, κοινωνικο-
ποιηθήκαμε και ξεπεράσαμε κάθε πολιτιστικό και γλωσσι-
κό εμπόδιο, δημιουργώντας μια ευχάριστη παρέα. Τέλος, 
τίποτα δεν θα είχε πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμβολή των 
καθηγητών μας: Ματοσσιάν Ντιγκράν, Κουτσκουδή Πανα-
γιώτη, Μαστρογιάννη Ιάκωβο. Εις το επανιδείν.

Erasmus+ Project 2018-2019

Η εμπειρία μας στη 
Focșani της Ρουμανίας…

ΓΡΑΦΕΙ Η Ταξιαρχούλα Καλαμάτα
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Έ
νας μαθητής της Β΄ Λυκείου δαπανά 
από έξι (6) έως δώδεκα (12) ώρες 
την εβδομάδα στο φροντιστήριο, 
καθώς θεωρεί ότι το σχολείο δεν 
επαρκεί για να τον προετοιμάσει, 
ώστε να επιτύχει τον σημαντικότε-
ρο στόχο του, μία καλή επίδοση στις 

πανελλήνιες εξετάσεις. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώ-
νει και η μικρή μας έρευνα σε ένα δείγμα τριάντα ένα (31) 
μαθητών της Β΄ τάξης του σχολείου μας, είκοσι (20) κορι-
τσιών και έντεκα (11) αγοριών.
Ε.ιδικότερα, όπως δείχνει έρευνα μας, σήμερα οι νέοι έχουν 
αυξημένο και απαιτητικό πρόγραμμα, γεμάτο με δραστηρι-
ότητες, χόμπι, εξωσχολικά μαθήματα και φροντιστήρια, με 
αποτέλεσμα ο ελεύθερος τους χρόνος να είναι πολύ περι-
ορισμένος.

Αφιερώσαμε πέντε (5) ερωτήσεις στο ζήτημα των φρο-
ντιστηρίων. Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας, στο χώρο της 
παιδείας, σε πολύ μεγάλο βαθμό κυριαρχούν τα ομαδικά 
φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα μαθήματα. Κάθε έφηβος δα-
πανά ελεύθερο χρόνο, πολύτιμο, σε εξωσχολικά μαθήματα 
και πολλές φορές με ένα εξαντλημένο ωράριο. Στην έρευνα 
μας μόνο ένας μαθητής δήλωσε ότι δεν κάνει εξωσχολικά 
μαθήματα, ενώ όλοι υπόλοιποι απάντησαν θετικά, μάλιστα 

δύο (2) από αυτούς δαπανούν ακόμη και δώδεκα (12) ώρες 
εβδομαδιαίως. Οι λόγοι είναι: δεκατέσσερις (14) πιστεύουν 
είναι ότι είναι ιδιαίτερα μία μεγάλη βοήθεια για τις πανελ-
λήνιες, τρεις (3) δηλώνουν ότι τους αναγκάζουν οι γονείς 
τους (!) και οι δεκαοκτώ (18) θεωρούν ότι τα μαθήματα του 
σχολείου δεν επαρκούν. Οι περισσότεροι (27) πάντως μα-
θητές είναι πεπεισμένοι ότι όντως τα φροντιστήρια βελτιώ-
νουν τους σχολικούς βαθμούς.

Πέντε (5) ερωτήσεις μας αφορούσαν τον αθλητισμό, μία 
δραστηριότητα που απασχολεί τους νέους, καθώς επηρεά-
ζει την σωματική τους εμφάνιση και κυρίως την υγεία. Στο 
σχολείο μας ελάχιστα παιδιά της Β’  Λυκείου δεν ασχολού-
νται με τον αθλητισμό, τέσσερις (4), αποδεικνύοντας έτσι 
ότι οι μαθητές δίνουν βάση στη σωματική τους άσκηση. Οι 
μαθητές που γυμνάζονται ασχολούνται με το μπάσκετ, με 
το ποδόσφαιρο, με το βόλεϊ, με τις πολεμικές τέχνες, με το 
χορό ή πάνε γυμναστήριο.

Ο ελεύθερος χρόνος είναι ελάχιστος κι η εξισορρόπηση 
όλων των δραστηριοτήτων ζητούμενο. Πάντως φαίνεται 
ότι οι μαθητές του σχολείου μας δαπανούν πολλές ώρες 
στο διάβασμα, ενώ τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο τους ξε-
κουράζονται μπροστά στους υπολογιστές ή παρέα... με το 
κινητό τους.

ΓΡΑΦΕΙ Η Ευφημία Γρημάνη

ΕΡΕΥΝΑ 
Από το φροντιστήριο... 
στο γήπεδο!
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Με έξι δράσεις, για το σχολικό έτος 2018-2019, 
το σχολείο μας συμμετείχε στο 5ο Πανελλήνιο 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Κύπρος, Ελλάδα, 
Ομογένεια• Εκπαιδευτικές Γέφυρες», το οποίο 

συνδιοργάνωσαν η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Σερρών, η Πρεσβεία της Κύπρου στην Ελλάδα, το Μορ-
φωτικό Γραφείο – Σπίτι της Κύπρου, το Υπουργείο Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας – 
Θράκης) και το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας. Ο 
Διαγωνισμός απευθυνόταν σε μαθητές και μαθήτριες όλων 
των τάξεων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ομογένειας, και 
τελούσε υπό την Αιγίδα της Α.Ε., του Προέδρου της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη. Βασικό στόχος του 
Προγράμματος ήταν να αποτελέσει γέφυρα επικοινωνίας 
και συνεργασίας ανάμεσα στους 
μαθητές της Ελλάδας, της Κύπρου 
και της Ελληνική Ομογένειας. 
Το σχολείο μας συμμετείχε με τα 
παρακάτω έργα:
1. «Η επιστροφή του Βασίλη», 

διήγημα της μαθήτριας Στελ-
λίνας Βόμβα, με υπευθύνους 
καθηγητές τον κ. Γεώργιο Δι-
γιδίκη και την κα. Μαρία Ζα-
φειρίου, Φιλολόγους.

2. «Μια χάρτινη πόλη», διήγημα 
των μαθητών Δαμιανού Γρη-
μάνη και Ευφημίας Γρημάνη, 
με υπεύθυνη καθηγήτρια την 
κα. Μαρία Ζαφειρίου, Φιλό-
λογο.

3. «Οι Άγιοι της Λέσβου και η Πα-
ναγιά της Κύπρου με τη χάρη 
του χαλυβδώνουν τον Οικου-
μενικό Ελληνισμό», αφίσα των 
μαθητών Δημήτρη Κουρού-
τσαλτη, Ευστρατίας Γανέλλη, 
Δήμητρας Γίτσα, Ευφημίας 
Γρημάνη, Δαμιανού Γρημάνη, 
Νικολίνας Κακούρη και Ελπί-

δας Μαθιουδάκη, με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Αθανά-
σιο Ι. Καλαμάτα, Θεολόγο.

4. «Η ιστορία ενός αγνώστου στρατιώτη», παραμύθι των 
μαθητών Τάσου Μποζατζή και Αφροδίτης Πιτσιλαδή, με 
υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Ιωάννη Αναγνώστου, Φιλό-
λογο.

5. «Διαφορετικοί, διαλεκτοί, ίδιο νόημα», σποτ των μαθη-
τών Νικόλα Βουρνάζου - Πατέστου, Ευφημίας Γρημά-
νη, Ελπίδας Μαθιουδάκη, Ιωάννας Μιχαλάκη, Βλασίας 
Σκιρδή, Λευτέρη Ηλιόπουλου, Ευστρατίας Γανέλλη, με 
υπεύθυνους καθηγητές την κα. Γεωργία Σκαλοχωρίτου, 
Μαθηματικό και τον κ. Αντώνιο Νείρο, Πληροφορικό.

6. «“Στα στέφανα της κόρης”», μουσική σύνθεση ποιήμα-
τος του Κύπριου ποιητή Κυριάκου Χαραλαμπίδη, με τον 
μαθητή Μανόλη Ζαχαράκη και υπεύθυνο καθηγητή τον 
κ. Γεώργιο Διγιδίκη, Φιλόλογο.

Συμμετοχή του Πειραματικού ΓΕ.Λ. Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
στον 5ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - Διαγωνισμό: 

«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια• 
Εκπαιδευτικές Γέφυρες»

ΓΡΑΦΕΙ Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Σκίτσο του Τάσου Μποζατζή, μαθητή της Β’ Λυκείου
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Τ
ο Erasmus γενικά είναι ένα πρόγραμμα το 
οποίο συγκαταλέγεται στα επονομαζόμενα 
προγράμματα  «ανταλλαγής μαθητών». Μπορεί 
να τεθεί σε εφαρμογή είτε σε σχολεία είτε σε 
πανεπιστήμια. Οι μαθητές που παίρνουν μέρος 
αποκομίζουν πολλές εμπειρίες, καθώς έρχο-

νται σε επαφή με άλλους λαούς, γνωρίζουν τα ήθη και τα 
έθιμά τους, ταξιδεύουν εκτός της χώρας τους κι έτσι διευ-
ρύνονται οι ορίζοντές τους. Το ωραιότερο δώρο όμως που 
μπορεί να σου προσφέρει το Erasmus, είναι η φιλία. Πράγ-
ματι, υπάρχει κάτι  πιο όμορφο από το να βρεις κάποιον που 
μοιράζεται τα ίδια ενδιαφέροντα με σένα, που έχετε πα-
ρόμοιες αναζητήσεις, που ταιριάζετε σε πολλά πράγματα, 
απλά ζείτε σε διαφορετικές χώρες; Με το Erasmus λοιπόν, 
δημιουργούνται γέφυρες που ενώνουν τους ανθρώπους, 
γέφυρες που αντιμετωπίζουν το θέμα της απόστασης.

Ήρθε όμως η ώρα το θέμα να εξειδικευτεί. Θα σας μιλή-
σω για το Erasmus που λαμβάνει χώρα στο σχολείο μας, 
το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης του Παν/μίου 
Αιγαίου. Θεματικός κύκλος του δικού μας Erasmus είναι 
η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στα σχολεία, μια μέθοδος 
επονομαζόμενη και ως S.T.E.A.M (Science, Technology, 
Engineering, Arts, Mathematics). Από το σχολείο μας πή-
ραμε μέρος συνολικά 21 παιδιά της Β’ Λυκείου, και σχημα-
τίσαμε τέσσερις ομάδες: η πρώτη είχε να κάνει με τη ρομπο-
τική, η δεύτερη με το κομμάτι των μαθηματικών, η τρίτη με 

τη μελέτη της Γεωγραφίας και η τέταρτη με την επαυ-
ξημένη πραγματικότητα (augmentedreality). 

Τα ταξίδια
Και τώρα ας περάσουμε στο πιο 

διασκεδαστικό κομμάτι της 
όλης διαδικασίας. Φυσι-

κά, μιλάω για τα ταξί-
δια! Είχαν συνολικά 

προγραμματιστεί 
τρία ταξίδια, εκ 

των οποίων 
έχουν πραγ-

ματοποιη-
θεί τα δύο. 
Στο πρώ-
το 8 μα-

θητές από το σχολείο μας ταξίδεψαν στην Ιταλία, στην πόλη 
Perugia, τον Μάρτιο του 2018, στο δεύτερο, τον Οκτώβριο 
του 2018, ήρθαν στην Ελλάδα παιδιά από όλες τις χώρες 
οι οποίες συμμετέχουν, δηλαδή από την Ιταλία, τη Ρουμανία 
και την Τουρκία, ενώ το τρίτο και τελευταίο δεν έχει πραγ-
ματοποιηθεί ακόμη, αλλά θα λάβει χώρα στη Ρουμανία τον 
Απρίλιο του 2019.

Η φιλοξενία και οι εκδρομές
Η εμπειρία που θα περιγράψω στο άρθρο αυτό όμως, αφο-
ρά τη φιλοξενία των παιδιών στην Ελλάδα, το πώς αλλη-
λεπιδράσαμε και ποιες ήταν οι δράσεις μας γενικότερα. Η 
όλη εμπειρία ήταν πραγματικά αξέχαστη. Ανακαλύψαμε πως 
οι τρόποι ζωής μας διαφέρουν κατά πολύ και δεθήκαμε με 
κάποιους από τους μαθητές. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα 
με τη σειρά…

Αυτή λοιπόν τη «μαγική» εβδομάδα, ο τρόπος που περ-
νούσαμε την κάθε μέρα ήταν συγκεκριμένος, ακολουθού-
σαμε ένα πρόγραμμα. Συνήθως το πρωί είτε παρουσιάζαμε 
δικές μας δράσεις (για παράδειγμα μία από τις δικές μας 
παρουσιάσεις είχε να κάνει με τον τρόπο που η ρομποτική 
μπορούσε να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα στον υπολογι-
στή, δημιουργώντας πρώτα σε μία πλακέτα ένα απλό κύ-
κλωμα και έπειτα συνδέοντάς το με την αντίστοιχη θύρα), 
είτε παρακολουθούσαμε τις παρουσιάσεις των άλλων παι-
διών, μαθαίνοντας νέα πράγματα, όπως με ποιον τρόπο 
θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ολογράμματα εύκολα και με 
ελάχιστα υλικά (αυτή ήταν η παρουσίαση των μαθητών από 
την Τουρκία, στα πλαίσια της επαυξημένης πραγματικότη-
τας). Τα μεσημέρια πηγαίναμε εκδρομές πάνω στο νησί. Μία 
μέρα επισκεφτήκαμε το Πλωμάρι. Το γεγονός πως ο καιρός 
ήταν βροχερός δε μας εμπόδισε να το απολαύσουμε. Την 
επόμενη μέρα επισκεφτήκαμε τη Σκάλα Συκαμιάς, όπου και 
φάγαμε,  και -φυσικά- τον Μόλυβο, ένα από τα ομορφότε-
ρα χωριά της Λέσβου, με τα παραδοσιακά πετρόχτιστα, ως 
επί το πλείστον, σπίτια του. Τα παιδιά αγάπησαν τα χρώματα 
του ηλιοβασιλέματος και τον  μοναδικό τρόπο με τον οποίο 
«έβαφαν» αυτή την πανέμορφη γωνιά του νησιού.

Στο απολιθωμένο δάσος
Η τελευταία ολοήμερη εκδρομή μας ήταν στο Σίγρι και στη 
συνέχεια στην Ερεσό. Η μέρα ήταν Πέμπτη, και το κρύο 
αρκετό. Ωστόσο, για μια ακόμα φορά το αγνοήσαμε και 

Erasmus+ 
Μια ευκαιρία για φιλίες και 
δυνατές συγκινήσεις
Μαθητές από Τουρκία, Ρουμανία και Ιταλία στην Ελλάδα

ΓΡΑΦΕΙ Η Ελπίδα Μαθιουδάκη
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απολαύσαμε όσο μπορούσαμε τις στιγμές μας με τους και-
νούριους μας φίλους, οι οποίες ολοένα και λιγόστευαν. Τα 
παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το απολιθωμένο 
δάσος του νησιού μας. Είναι άλλωστε το μεγαλύτερο της 
Ευρώπης! Στο μουσείο, οι υπεύθυνοι μας έδειξαν με ποιον 
τρόπο μπορούμε να καθαρίσουμε ένα απολίθωμα, αφαι-
ρώντας το χώμα και καταπιαστήκαμε με αυτή τη δουλειά 
γεμάτοι χαρά. Βέβαια, η δραστηριότητα που μας ενθουσί-
ασε περισσότερο, ήταν η σεισμική προσομοίωση, η οποία 
έφτασε και τα 9 ρίχτερ! Στη συνέχεια, πήγαμε για φαγητό 
σε μια ταβέρνα στην Ερεσό, δίπλα στη θάλασσα. Το χωριό 
ήταν έρημο, και όλα τα μπαράκια κλειστά, περιμένοντας το 
επόμενο καλοκαίρι, για μια νέα εισροή τουριστών. Κι όμως, 
έτσι άδειο που ήταν, είχε μια αλλόκοτη γοητεία, που μας 
ώθησε να το εξερευνήσουμε. Μάλιστα, κάποιοι από μας, οι 
πιο «τολμηροί», βουτήξαμε τα πόδια μας στο δροσερό νερό 
του Οκτωβρίου (αν κιόλας αναλογιστούμε  πως η εξωτερική 
θερμοκρασία άγγιζε τους 12οC!)

Η αποχαιρετιστήρια εκδήλωση
Όσο για τα βράδια, ήταν λες και όλοι οι φιλοξενούντες εί-
χαμε συνάψει μια βουβή συμφωνία, να βγάζουμε τα παιδιά 
έξω, να τα πηγαίνουμε κάθε φορά σε διαφορετικά σημεία 
της Μυτιλήνης, να τα ξεναγήσουμε λιγάκι και στην πόλη μας. 
Όλα τα βράδια ήταν υπέροχα, αλλά το τελευταίο ήταν, ομό-
φωνα, το καλύτερο απ’ όλα. Κι αυτό γιατί διοργανώσαμε, σε 
συνεργασία με τον Σύλλογο γονέων του σχολείου μας, μια 
αποχαιρετιστήρια εκδήλωση στην αίθουσα εκδηλώσεών 
μας. Ένα έχω να πω: ακόμα απορώ πώς το πάτωμα δεν κα-
τέρρευσε από τα χοροπηδητά μας και τις άτσαλες χορευτι-
κές μας κινήσεις! Εκείνο το βράδυ τα δώσαμε όλα, με όσες 
δυνάμεις μας είχανε απομείνει, μιας και το όλο πρόγραμμα 

ήταν εξαντλητικό. Κι όμως, αυτό δε μας επηρέασε και πολύ. 
Ίσως γιατί ήταν το τελευταίο βράδυ, ίσως γιατί θέλαμε να 
τους δώσουμε κάτι να θυμούνται, ίσως γιατί μέσα μας εί-
χαμε αρχίσει να συνειδητοποιούμε πως μπορεί και να μην 
ξαναβλέπαμε αυτά τα παιδιά στη ζωή μας, γίναμε όλοι ένα. 
Χορεύαμε ανακατεμένα, δεν καταλαβαίναμε ακριβώς τι κά-
ναμε, το μόνο που ξέραμε ήταν πως δε θέλαμε να τελειώσει 
εκείνη η βραδιά, θέλαμε να μείνουμε για πάντα έτσι, άν-
θρωποι αλλοεθνείς, αλλόθρησκοι, όμως όλοι μας αγαπη-
μένοι, σαν αδέλφια.

Ο αποχαιρετισμός
Δυστυχώς όμως, επειδή ως γνωστόν όλα τα ωραία κάποτε 
τελειώνουν, ξημέρωσε Σάββατο. Εκείνο το απαίσιο Σάβ-
βατο, αυτό που όλοι ευχόμασταν να είχε διαγραφεί από το 
ημερολόγιο. Πήγαμε τα παιδιά στο αεροδρόμιο, προσποι-
ούμενοι πως όλα ήταν καλά. Μέχρι τη στιγμή του αποχωρι-
σμού. Τότε, όλοι μας βάλαμε τα κλάματα. Αγόρια και κορί-
τσια, Έλληνες και ξένοι, γίναμε όλοι ένα μείγμα από δάκρυα, 
ομαδικές αγκαλιές και σκόρπιες υποσχέσεις για μια μελλο-
ντική επανένωση. 

Μετά και το τελευταίο νεύμα του κεφαλιού, πήραμε με 
βαριά καρδιά την απόφαση πως τέρμα οι καθημερινές δια-
σκεδάσεις, καιρός να επιστρέψουμε στην πραγματικότητα. 
Και έτσι έγινε, επιστρέψαμε στη ρουτίνα σπίτι- σχολείο- 
φροντιστήριο κι άντε από την αρχή. Αυτό που δεν κάναμε 
όμως, είναι να διαγράψουμε τις γλυκές αναμνήσεις αυτής 
της εμπειρίας. Και, ποιος ξέρει, μπορεί όντως κάποια στιγ-
μή στο μέλλον να ξαναδούμε τους φίλους μας. Προχωράμε  
λοιπόν μπροστά, αφήνοντας όμως ταυτόχρονα αυτή την ελ-
πίδα να φωλιάζει στις καρδιές μας. Θα ξαναϊδωθούμε φίλοι 
μου, να είστε σίγουροι γι’ αυτό! ■

Τα παιδιά αγάπησαν τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος και τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο «έβαφαν» αυτή την πανέμορφη γωνιά του νησιού, τον Μόλυβο.
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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Στο τεύχος 16/2019 του περιοδικού που εκδίδεται από 
το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεωπάρκων παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα - συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευ-
τικού Προγράμματος ERASMUS plus- ΚΑ2, με  θέμα τα Γε-
ωπάρκα. Το Πειραματικό ΓΕ.Λ. Μυτιλήνης του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου συμμετείχε με εκπαιδευτική ομάδα μαθητών και 
καθηγητών από κοινού με σχολεία της Ισπανίας, 

Πορτογαλίας και Γαλλίας. 
Το Πρόγραμμα ολοκληρώθηκε σε διάστημα δύο ετών και 

προέβλεπε μεταξύ άλλων ανταλλαγή επισκέψεων από ομά-
δες μαθητών και συνοδών καθηγητών, στις περιοχές που 
έχουν χαρακτηριστεί ως Γεωπάρκα, στις χώρες που συμμε-
τέχουν. Η Λέσβος, στο σύνολό της, ανήκει στο Παγκόσμιο 

Δίκτυο Γεωπάρκων που προστα-
τεύονται από την UNESCO.

Στόχος του Προγράμματος 
ήταν η γνωριμία των μαθητών 
μας με περιοχές ιδιαίτερου 
φυσικού και πολιτιστικού κάλ-
λους, η ευαισθητοποίησή τους 
σε περιβαλλοντικά θέματα και 
ο προβληματισμός για την πο-
ρεία του πλανήτη. Επιπλέον, η 
άμεση επαφή τους με συνομη-
λίκους από άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες, τόσο στο σχολικό όσο 
και στο οικογενειακό τους 
περιβάλλον, έχει αποδειχτεί 
(όπως μας δίδαξε η εμπειρία 
μας από ανάλογα Προγράμ-
ματα Erasmus) μια από τις 
ωραιότερες αναμνήσεις από 
τα μαθητικά τους χρόνια. 

Τα εκπαιδευτικά αποτε-
λέσματα της συνεργασίας 
βρίσκονται στην ιστοσελίδα 
του σχολείου μας.
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Στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Πολιτιστικού Προ-
γράμματος «Ένα σχολείο με φωνή “θυμάται” την 
ιστορία του», με υπευθύνους καθηγητές την κα 
Μαρία Ζαφειρίου, Φιλόλογο, τον κ. Γεώργιο Διγι-

δίκη, Φιλόλογο και τον κ. Αθανάσιο Ι. Καλαμάτα, Θεολόγο, 
ομάδα μαθητών της Β΄ Λυκείου, είχαμε τη χαρά να πάρουμε 
συνέντευξη από τον σεβαστό και πολύ σημαντικό φιλόλογο 
και Επίτιμο Σχολικό Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Παρασκευαΐ-
δη, ο οποίος για ένα 45λεπτο απάντησε στις ερωτήσεις μας. 
Με φιλικό και οικείο τρόπο, μας μίλησε για το εκπαιδευτι-
κό σύστημα που επικρατούσε στην 
εποχή του επισημαίνοντας, όμως, τις 
μεταρρυθμίσεις που από τότε μέχρι 
σήμερα έχουν γίνει κι έχουν βελτιώ-
σει την παιδεία. Ακόμη, μας αφηγή-
θηκε το πέρασμα του από το ιστορικό 
Γυμνάσιο Μυτιλήνης, από μαθητής 
ως καθηγητής που ήταν. Ακόμη, μας 
ξετύλιξε την μακρόχρονη ιστορία του 
σχολείου μας, την παρουσία του πα-
τέρα του Σταύρου Παρακευαΐδη σ’ 
αυτό, ο οποίος διετέλεσε διευθυντής 
του τότε Γυμνασίου Μυτιλήνης. Τέλος,  

αναφέρθηκε στη πολύτιμη δωρεά της σπάνιας βιβλιοθήκης 
του πατέρα του, που σήμερα βρίσκεται στην Ιστορική Βιβλι-
οθήκη, και η οποία αριθμεί περίπου 2.000 τόμους σπάνι-
ων φιλολογικών βιβλίων. Μαζί με τον αείμνηστο αδελφό 
του Στράτο Παρασκευΐδη, ο κ. Παναγιώτης Παρασκευαΐδης 
συγκαταλέγονται πια στον κατάλογο των ευεργετών του 
Γυμνασίου Μυτιλήνης, νυν Πειραματικού ΓΕ.Λ. Μυτιλήνης 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η ομάδα μαθητών που πήραμε 
τη συνέντευξη ήταν: Ταξιαρχούλα Καλαμάτα, Λίνα Λεοντή, 
Ελένη Καλδέλλη, Ευφημία Γρημάνη και Ιωάννης Πασπάτης. 

ΓΡΑΦΕΙ Η Ταξιαρχούλα Καλαμάτα

Συνέντευξη με τον κ. Παναγιώτη Παρασκευαΐδη,
Φιλόλογο και Επίτιμο Σχολικό Σύμβουλο
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Μεγάλη εμπειρία για εμάς!!! 
Την Πέμπτη 21 Μαρτίου αντιπροσωπία του ομί-
λου δημοσιογραφίας και Ραδιοφώνου μαζί με 
τον υπεύθυνο καθηγητή κ. Αντώνη Νείρο βρέθη-

καμε στις εγκαταστάσεις του Ραδιοφωνικού σταθμού Kiss 
FM. Συγκεκριμένα η Ευφημία Γριμάνη,η Ελπίδα Μαθιουδά-
κη,ο Κώστας ο Σουφλιάς,ο Μανώλης ο Ζαχαράκης και ο Τά-
σος Μποζατζής είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε 
μέσα από το στούντιο μια ραδιοφωνική εκπομπή με τη βο-
ήθεια του δημοσιογράφου κ. Δημήτρη Μαμουνή. Στο τέλος 
ανανεώσαμε μελλοντικά το ραντεβού μας για την πραγμα-
τοποίηση μίας δικής μας εκπομπής.

Κατά την επιστροφή μας προς Μυτιλήνη, στο πλαί-
σιο της εκδρομής μας στη Καλαμπάκα και στα Τρί-
καλα, είχαμε τη χαρά να ξεναγηθούμε στη γέφυρα 
του πλοίου NISSOS Rodos. Εκεί μας υποδέχτηκε ο 

ανθυποπλοίαρχος Δημήτρης Καραϊσκος και ο ύπαρχος cpt 
που έχει καταγωγή από το νησί μας, Γεώργιος Κρομμυδάς. 
Μας εξήγησαν πολλά για τα μυστικά της πλοήγησης, αλλά 
και αναλυτικά για την χρήση διαφόρων οργάνων, όπως το 
GPS, ο ηλεκτρονικός χάρτης, η αγκυροπυξίδα, το βυθόμε-
τρο. Όπως μας είπαν, πλέον, με την τεχνολογία είναι πολύ 
πιο εύκολη η πλοήγηση σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια 
για να συμπληρώσουν όμως ότι, την κύρια ευθύνη της πλο-
ήγηση φέρει ακόμα ο ανθρώπινος παράγοντας. Έτσι, καθώς 
το πλήρωμα έχει τον βασικό έλεγχο του πλοίου, το ανθρώ-
πινο λάθος είναι ο κύριος παράγοντας που ευθύνεται για τις 
προσαράξεις των πλοίων.

Τέλος, στην ερώτηση μας για την προσωπική τους ζωή 
μας είπαν ότι είναι πολύ δύσκολη, κυρίως γιατί ζουν μακριά 
από τις οικογένειές τους και δεν θα προέτρεπαν κάποιον 
που δεν αγαπά τη θάλασσα να ασχοληθεί με  το επάγγελμα 
του ναυτικού που απαιτεί ιδιαίτερη αφοσίωση.

Δύσκολη η ζωή του ναυτικούΕπίσκεψη στον Kiss FM

ΓΡΑΦΕΙ Ο Κων/ντίνος Σουφλιάς
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Ε
χει μια παράδοση το σχολείο μας στον Διαγωνι-
σμό Φιλοσοφικού Δοκιμίου του Πανεπιστημίου 
Πατρών. Κάθε χρόνο, πολλοί  είναι οι μαθητές 
του, που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, και μά-
λιστα διακρίνονται. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο  
διαγωνισμός διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 

Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ τελεί 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και υποστηρίζεται 
από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του Πανε-
πιστημίου Harvard και την Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων.

Παρότι μαθήτρια της Α΄ Λυκείου που δεν είχε διδα-
χθεί ποτέ φιλοσοφία, πήρα την απόφαση να συμμετάσχω. 
Το θέμα του φετινού, 8ου διαγωνισμού, ήταν «Λόγος  και 
Πάθη», κάτι το οποίο μου κίνησε πολύ το ενδιαφέρον. Ένα 

θέμα το οποίο απασχολεί τους ανθρώπους από την Αρχαι-
ότητα. Και αυτό το συμπεραίνουμε από τα σχετικά κείμενα 
αρχαίων φιλοσόφων, όπως του Πλάτωνα, τον οποίο με-
λετήσαμε κατά κύρια βάση. Και ο σύγχρονος άνθρωπος, 
όμως, συνεχίζει, ακόμα μετά από τόσους αιώνες, να προ-
βληματίζεται για τις δυνατότητες της λογικής του και για τη 
υπεροχή της ή όχι απέναντι στο συναίσθημα. 

Οι καθηγητές μας, Γιάννης Αναγνώστου και Αθανάσιος Ι. 
Καλαμάτας, μάς έδωσαν πλούσιο πληροφοριακό υλικό με 
κείμενα αρχαίων, αλλά και νεότερων φιλοσόφων, ωθώ-

ντας μας έτσι να τα σχολιάσουμε και μέσω αυτής της δια-
δικασίας να αναπτύξουμε το δικό μας κριτικό και φιλοσοφι-
κό στοχασμό. Με τις συμβουλές και τη σωστή καθοδήγηση 
τους κατάφερα να περάσω στη 2η φάση του διαγωνισμού 
μαζί με 15 ακόμη μαθητές, από τους 380 περίπου συνολικά 
συμμετέχοντες.

 Η επόμενη φάση πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα και η 
διαδικασία εξέτασης αφορούσε τη συγγραφή ενός φιλοσο-
φικό δοκιμίου στα ελληνικά και ενός μικρότερης έκτασης 
στην αγγλική γλώσσα. Ο συμψηφισμός των δύο αυτών κει-
μένων έστελνε τους δύο πρώτους στη Διεθνή Ολυμπιάδα 
Φιλοσοφίας στη Ρώμη. Στη φάση αυτή του διαγωνισμού 
κληθήκαμε να σχολιάσουμε τη σχέση Ελπίδας και Λογικής 
και την ανάγκη πνευματικής καλλιέργειας του ανθρώπου 

(στα Αγγλικά). Παρά το γεγονός ότι ο ανταγωνισμός ήταν 
μεγάλος, κατάφερα να πάρω την 3η θέση και να είμαι επι-
λαχούσα για την Ολυμπιάδα στη Ρώμη. 

Ήταν μια εμπειρία που πραγματικά άξιζε τον κόπο και την 
προσπάθεια και με βοήθησε να ανακαλύψω δεξιότητες που 
δεν γνώριζα πως είχα. Σίγουρα θα ήθελα να πάρω ξανά μέ-
ρος στον διαγωνισμό, αφού η διαδικασία της προετοιμασί-
ας και μόνο βοηθά κάθε μαθητή να διευρύνει τους πνευμα-
τικούς του ορίζοντες και να προβληματιστεί για θέματα που 
ίσως ποτέ δεν είχε σκεφτεί. 

Πανελλαδικός Διαγωνισμός Φιλοσοφικού Δοκιμίου

Ένα ταξίδι στην αρχαία φιλοσοφική σκέψη

Από την τελετή βράβευσης των διακριθέντων του Διαγωνισμού στην Πάτρα. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι έξι (6) ακόμη μαθητές 
του Σχολείου μας συγκαταλέγονται μεταξύ των μαθητών με υψηλότατη βαθμολογία (17 και άνω) και μία μαθήτρια της Α’ Λυκείου, η 
Ρίκα Κανάρου, κατάφερε να καταταγεί αναπληρωματική για την τελική φάση. Η διευθύντρια του Σχολείου Σκαλοχωρίτου Γεωργία και 
ο Σύλλογος Διδασκόντων Καθηγητών συγχαίρει όλους τους συμμετέχοντες μαθητές στον διαγωνισμό για τις υψηλές τους επιδόσεις.

ΓΡΑΦΕΙ Η Στελλίνα Βόμβα
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Ε
ίστε σε μια παράσταση και δεν σας αρέσει 
καθόλου αυτό που βλέπετε. Ωστόσο, στο 
τέλος της χειροκροτείτε «ενθουσιασμέ-
νος» μαζί με το υπόλοιπο πλήθος. Άλλη 
πάλι φορά βρίσκεστε σε μια παρέα και ένας 
φίλος σας έχει μόλις πει ένα κακόγουστο 
αστείο. Όλοι η παρέα γελάει, το ίδιο και 
εσείς. Τι συμβαίνει; Νιώθετε τον εγκέφαλο 

σας ανίκανο να πάρει αυτόβουλες αποφάσεις; Μην φοβά-
στε είστε και εσείς, όπως όλοι μας, θύματα του φαινόμενου 
που ονομάζεται αγελαίο ένστικτο (κοινωνικός κομφορμι-
σμός ή κοινωνική απόδειξη).

Το συγκεκριμένο φαινόμενο περιγράφει την τάση του 
ατόμου να θεωρεί ότι συμπεριφέρεται σωστά αν συμπερι-
φέρεται όπως οι άλλοι. Βασίζεται στη ενστικτώδη ανάγκη 
του ατόμου να ανήκει σε μια ομάδα. Οι μακρινοί μας πρό-
γονοι, αυτοί που ζούσαν στις σαβάνες, για να επιβιώσουν 
έπρεπε να λειτουργούν ομαδικά. Αυτοί που επέλεγαν τον 
δρόμο της μοναξιάς αργά ή γρήγορα γινόντουσαν βορά των 
άγριων ζώων. Πατεράδες μας είναι αυτοί που υπάκουσαν 
σ’ αυτόν τον απλό κανόνα επιβίωσης. Έτσι, αυτός ο τρόπος 
σκέψης είναι τόσο βαθιά ριζωμένος μέσα μας που είναι 
αδύνατο να τον αγνοήσουμε.

Η κοινωνική απόδειξη παρατηρείται έντονα και στους νέ-
ους. Συγκεντρώστε είκοσι νέους. Παρατηρείστε τα ρούχα 
τους, ρωτήστε τους τις μουσικές τους προτιμήσεις, τον αγα-
πημένο τους τρόπο διασκέδασης και τις πεποιθήσεις τους 
πάνω σε καίρια θέματα της καθημερινότητας. Η συντριπτι-
κή πλειοψηφία θα φορά τζιν και sneakers, θα λατρεύει την 
pop, θα προτιμά τις καφετέριες και θα έχει,  αν όχι ίδιες, 
παρόμοιες απόψεις και ιδέες. Είναι συγκλονιστικό, πως μια 
τόσο σημαντική μερίδα του πληθυσμού μπορεί να διέπεται 
από τα ίδια γούστα και ιδέες, την ώρα που ο κάθε άνθρω-
πος είναι μια οντότητα μοναδική και ανεπανάληπτη. Οι νέοι, 
πράγματι, είναι από τα πρώτα θύματα του κοινωνικού κομ-
φορμισμού. Σε μια ευαίσθητη ηλικία, όπως η εφηβεία, το να 
μην ανήκεις πουθενά είναι απλά βασανιστικό. Ακόμα και οι 
πιο γενναίοι ενδίδουν.

Εντούτοις, δεν αποτελούν μόνο οι νέοι λεία του αγελαί-
ου ενστίκτου. Αυτό το φαινόμενο αντικατοπτρίζεται διαυ-
γέστατα στον κόσμο της μόδας, στα χόμπι, στις θρησκείες, 
στη μουσική βιομηχανία κτλ. Οι διαφημίσεις και ολόκληρη 
η αγορά στηρίζεται σ’ αυτή την αδυναμία του εγκεφάλου 
να εναντιωθεί σ’ αυτό που πιστεύει η πλειονότητα. Γι’ αυτό, 
άλλωστε, η απόλυτη ομοφωνία είναι επικίνδυνη. Ο ανθρώ-
πινος εγκέφαλος εύκολα συμβιβάζεται και ωραιοποιεί από-
ψεις ή καταστάσεις προκειμένου να μην χαλάσει την αρμο-
νία και περιθωριοποιηθεί ξαφνικά από την υπόλοιπη ομάδα. 

Πάντα πρέπει να υπάρχει ο αντίλογος. Μόνο τότε θα οδηγη-
θούμε στη πιο κοντινή έκφραση της αλήθειας. Ο συγγραφέ-
ας Σόμερσετ Μόμ έλεγε χαρακτηριστικά πως το γεγονός ότι 
πενήντα εκατομμύρια άτομα υποστηρίζουν μια ανοησία δεν 
σημαίνει ότι είναι αλήθεια.

Τι γίνεται, λοιπόν; Μήπως, τελικά, δεν είμαστε τόσο ελεύ-
θεροι όσο θέλουμε να πιστεύουμε; Μήπως, η αρχή της 
πλειοψηφίας πάνω στην οποία στηρίζεται το δημοκρατικό 
πολίτευμα είναι προβληματική; Μήπως, αυτός ο κοινωνικός 

κομφορμισμός μπορεί να αποβεί μοιραίος για το ανθρώπι-
νο γένος; Αυτές είναι ερωτήσεις που πρέπει να αποτελέ-
σουν το έναυσμα για έντονο προβληματισμό από τον καθέ-
να μας ξεχωριστά. Ωστόσο, η αδιάψευστη αλήθεια είναι ότι 
το σχολείο, ως κύριος φορέας κοινωνικοποίησης οφείλει 
να αποτελεί πρόσφορο έδαφος για γόνιμο προβληματισμό 
και καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Ο σκοπός δεν είναι 
μόνο να δημιουργήσει επιστήμονες, αλλά και να διαπλάσει 
αυτόβουλες και δημιουργικές οντότητες που θα μοιάζουν 
λιγότερο με «καλοκουρδισμένα στρατιωτάκια».

Αγελαίο Ένστικτο
ΓΡΑΦΕΙ Η Δήμητρα Γίτσα
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Μήπως από τα κύματα που αφήνει το πλοίο 
στο πρώτο του ταξίδι; Από το γλυκό μέλι που φτιάχνει η μέ-
λισσα; Από μικρούς αγγέλους που κοιμούνται; Από δάκρυα 
μονόκερου, όταν καθαρίζει κρεμμύδια; Ή από το πρώτο γέ-
λιο ενός μωρού, που του γαργαλάμε την κοιλίτσα και από 
τις τηγανητές πατάτες, όταν έχουν ξεροψηθεί όσο πρέπει;…

Τη δική της απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα έδωσε 
η μαθήτρια της Β΄ Λυκείου του Πειραματικού ΓΕ.Λ. Μυτι-
λήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ελπίδα Μαθιουδάκη, με 
τη διάκρισή της στον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό 
συγγραφής Μονόπρακτου Θεατρικού Έργου, τον οποίο με 
επιτυχία οργάνωσε το Πειραματικό ΓΕ.Λ. Ρεθύμνου του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με τον Τομέα Θε-
ατρολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στον εν λόγω δι-
αγωνισμό που ως θέμα είχε: «… Από τί υλικό είναι φτιαγ-
μένα τα όνειρα;» πανελλαδικά συμμετείχαν 35 μαθητές και 
μαθήτριες Γυμνασίων και Λυκείων. Όλοι τους κι όλες τους 
κατέθεσαν την καλλιτεχνική τους ευαισθησία και δημιουρ-

γικότητα, και ως θεατρικοί συγγραφείς, δημιούργησαν το 
δικό τους κόσμο ονείρων. Η ταλαντούχα μαθήτρια Ελπίδα 
Μαθιουδάκη, με το μονόπρακτό της: «Κάτω από τον έναστρο 
ουρανό», απέσπασε το 2ο βραβείο, δίνοντας την καλύτερη 
απάντηση σ’ όσους θεωρούν “ρετσινιά” την Αριστεία που 
καλλιεργούν τα Πειραματικά Σχολεία. Η Ελπίδα με τον καλύ-
τερο τρόπο επιβεβαίωσε τον ομηρικό στίχο: «αιέν αριστεύ-
ειν και υπείροχον έμμεναι άλλων». Κι όχι μόνον τον παρα-
πάνω ομηρικό στίχο αλλά κι εκείνον το συνταρακτικό λόγο 
του κωμωδιογράφου Επίχαρμου: «μη τα μαλακά μώσο, μη τα 
σκληρά έχηις». Πολλοί λένε πως η Αριστεία είναι ο χειρότε-
ρος εχθρός του Προκρούστη. Κι έχουν απόλυτο δίκιο, γιατί 
ο Προκρούστης ήθελε να κάμει όλους τους ανθρώπους μια 
εικόνα και μια μορφή. 

Οι δύο ήρωες του μονόπρακτου της Ελπίδα Μαθιουδά-
κη, ο Μάρκος και η Έλενα, είναι δύο έφηβοι φίλοι και κα-
θισμένοι στη σκεπή του σπιτιού της Έλενας εκφράζουν τις 
ανησυχίες τους για το παρόν αλλά και για το μέλλον τους 
κοιτώντας τον έναστρο ουρανό. Το μονόπρακτο της Ελπί-
δας μπορεί κανείς να το διαβάσει στο https://issuu.com/
scriptheater.contest/docs/...________________________
________

ΓΡΑΦΕΙ Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

«… Από ποιο υλικό είναι φτιαγμένα τα όνειρα;»



31

Το Πειραματικό ΓΕ.Λ. Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου συμμετείχε στο τριήμερο συνέδριο (11, 12 και 13 
Οκτωβρίου 2018), που διοργανώθηκε από τα Τμήματα Θε-
ατρικών Σπουδών και Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Θεάτρου 
της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, 
σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με 
τίτλο: «Οι τέχνες στο ελληνικό σχολείο: παρόν και μέλλον» 
στη Φιλοσοφική Σχολή, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγρά-
φου. Κύριος σκοπός του συνεδρίου αυτού ήταν η ανάδειξη 
της κρίσιμης θέσης των τεχνών στον σχεδιασμό της εκπαι-
δευτικής πολιτικής για το μελλοντικό σχολείο και η παρα-
γωγή εκπαιδευτικού υλικού. Συμμετείχαν 400 σύνεδροι, 
μέλη της ακαδημαϊκής και σχολικής κοινότητας από όλη την 
Ελλάδα.

Τίτλος της δράσης του σχολείου μας: «Όταν η τέχνη πη-
γαίνει σχολείο. Η Δίκη του Θηραμένη σε θεατρική πράξη». 25 
μαθητές, ένα αρχαίο ελληνικό κείμενο και μεγάλη διάθεση 
για δημιουργική εκπαίδευση σε μία τάξη, που λειτούργησε 
ως σχολικό εργαστήριο, ένωσαν καθηγητές και μαθητές να 
εκφρασθούν ελεύθερα προκειμένου να αναπαραστήσουν 
επί σκηνής την παρωδία της Δίκης του Θηραμένη, ενός από 

τους τριάκοντα τυράννους, από τον ομοϊδεάτη του Κριτία. Η 
προσέγγιση του κειμένου ως οργανικού συνόλου δομήθηκε 
στα θεματικά του κέντρα, στη δομή, στην πλοκή, στο ύφος, 
στους χαρακτήρες και στους αφηγηματικούς του τρόπους. 
Παράλληλα, ο αρχαίος ελληνικός λόγος ερμηνεύθηκε ως 
προς τη μορφή του μέσα από την πρόσληψη της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας σ έναν δυνατό συνδυασμό συντακτικής 
με λεκτική επεξεργασία, καθώς και της ιστορικο-ιδεολογι-
κής προσέγγισης του χρόνου, του τόπου, των προσώπων 
και του γεγονότος, όπως ο ιστοριογράφος το αφηγείται.

Οι μαθητές χρησιμοποίησαν τις τεχνικές του θεάτρου, 
ρόλο, κίνηση, χώρο, αλλά και του δράματος, όπως διάλογο, 
δράση, πλοκή, συγκρούσεις για τη μεταγραφή και μεταφορά 
του αρχαίου ελληνικού λόγου, από το απόσπασμα 2.3.50–
2.3.56, των Ελληνικών του Ξενοφώντος, στη σκηνή της τά-
ξης και μετέπειτα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. 
Το θεατρικό παιχνίδι αποτέλεσε μία διαδικασία κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης με τον κάθε μαθητή να πράττει, να κινεί-
ται και να εκφράζεται ατομικά και ομαδοσυνεργατικά, με 
αυτοσχεδιασμό στην αρχή και προσδιορισμό τεχνικής στη 
συνέχεια, στις επιμέρους σκηνές του θεατρικού δρώμενου.

Στον ενδιάμεσο χρόνο οι συμμετέχουσες μαθήτριες του 
σχολείου μας Ελπίδα Μαθιουδάκη, Δήμητρα Γίτσα και Κων-
σταντίνα Γκίζα, με τους υπεύθυνους καθηγητές τους κα Μα-
ρία Ζαφειρίου, Φιλόλογο και τον Άλμπερτ Ματοσσιάν Ντι-
γκράν, Μαθηματικό είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το 
Μουσείο Ψευδαισθήσεων, απ’ όπου και οι φωτογραφίες.

Η Δίκη του Θηραμένη σε θεατρική πράξη

ΓΡΑΦΕΙ Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Πέντε μέρες μετά το πραξικόπημα στην Κύπρο 
ένα κλίμα αναστάτωσης επικρατεί. Η Κωνσταντίνα βγαίνει 
στο μπαλκόνι και σε λίγο μπαίνει έντρομη μέσα στο σπίτι 
να πει στον άντρα της αυτά που αντίκρισε. «Αντώνη ξύπνα, 
έρχονται, έρχονται.» Κόντευε 5 το πρωί και ο Αντώνης κοι-
μάται. Την άκουσε να φωνάζει και τρόμαξε. «Τι έγινε; Ποιοι 
έρχονται;» Η Κωνσταντίνα ίσα που μπορεί να μιλήσει από 
τον πανικό της. «Βγες έξω στο μπαλκόνι, κοίτα τη θάλασ-
σα.» Βγαίνουν και οι δύο έξω. Μπορούν να αντικρίσουν από 
εκεί τρία στρατιωτικά τουρκικά πλοία να πλησιάζουν τη στε-
ριά. Ο Αντώνης φαίνεται πιο ήρεμος από τη γυναίκα του και 
προσπαθεί να την ηρεμήσει. Το μυαλό της, όμως, πηγαίνει 
στο χειρότερο και φοβάται. Εκείνη τη στιγμή του έρχεται η 
ιδέα να επικοινωνήσει μέσω τηλεφώνου με έναν ξάδερφό 
του που είναι στρατιωτικός και ίσως ξέρει τι συμβαίνει. 
Δυστυχώς, όμως, ούτε κι εκείνος γνωρίζει τι γίνεται. Δεν 
προλαβαίνει καλά καλά να κλείσει το τηλέφωνο και ακού-
γονται οι πρώτες εκρήξεις. Τουρκικά αεροπλάνα κάνοντας 
απίστευτο θόρυβο, ρίχνουν βόμβες και αλεξιπτωτιστές. 
Ο Αντώνης και η Κωνσταντίνα περιμένουν λίγες ώρες να 
σταματήσει η μεγάλη ταραχή αλλά μάταια, κάθε λεπτό που 
περνάει η κατάσταση χειροτερεύει. Σε λίγη ώρα έρχονται 
στο σπίτι της οικογένειας η μητέρα και ο πατέρας της Κων-

σταντίνας για να είναι όλοι μαζί σε αυτή την τρομερή περι-
πέτεια. Τα ραδιόφωνα μεταδίδουν τα γεγονότα στην Ελλάδα 
αργοπορημένα, γύρω στις 11 το πρωί.  

Την ίδια ημέρα, το απόγευμα η οικογένεια ειδοποιείται 
πως ο 24χρονος γιος τους, ο Βασίλης, πρέπει να πάει με 
τους υπόλοιπους νέους της Κύπρου να υπερασπιστούν την 
πατρίδα τους. Η μητέρα κλαίει γιατί φοβάται για τον γιο της, 
η αδερφή του η Μαρία, η γιαγιά και ο παππούς είναι, επίσης, 
κυριευμένοι από πανικό. Ο πατέρας από την άλλη, παρά το 
γεγονός ότι ανησυχεί πολύ, πρέπει να μείνει ήρεμος για να 
δίνει κουράγιο στην οικογένεια. Ο Βασίλης νιώθει υπερη-
φάνεια που θα πολεμήσει για χάρη της πατρίδας του. Σε 
λίγη ώρα έρχεται στο σπίτι τους ο Μάριος, ο γιος των γει-
τόνων που είναι συνομήλικος του Βασίλη, για να φύγουνε 
μαζί. Η γιαγιά δίνει στον εγγονό της μια εικόνα της Παναγίας 
για να τον φυλάει και η μητέρα του, κλαίγοντας, δεν μπορεί 
να τον αφήσει από την αγκαλιά της. Ο Βασίλης αποχαιρετά 
την οικογένειά του και βλέποντας τη μητέρα του να κλαίει 
της λέει στο αυτί: «Μη κλαις, σε λίγο καιρό θα είμαι πίσω» 
και εκείνη του απαντά, «Θα σε περιμένουμε». Ο Βασίλης και 
ο Μάριος φεύγουν αφήνοντας πίσω τους αγαπημένα τους 
πρόσωπα να τους περιμένουν να γυρίσουν ξανά.  

Τις επόμενες ώρες, η οικογένεια μη μπορώντας να αντέ-
ξει την αγριότητα των συγκρούσεων αναγκάζεται να εγκα-
ταλείψει το σπίτι της και την ευρύτερη περιοχή της Κερύνει-
ας. Ο προορισμός τους ήταν η νότια Κύπρος. Δεν παίρνουν 
μαζί τους τίποτα, έχουνε μόνο ο ένας τον άλλο. Αρχικά, 
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ξεκινούν με τα πόδια, μιας και δεν έχουν αυτοκίνητο, και 
όπου τους βγάλει. Στη συνέχεια, όμως, βρίσκουνε κάτι γνω-
στούς τους και τους μεταφέρουν με ένα φορτηγάκι στον 
προορισμό τους. Οι δύο γονείς με την κόρη τους και οι δύο 
ηλικιωμένοι σε όλη τη διαδρομή δεν ανταλλάσσουν ούτε 
μία κουβέντα. Κι όμως, είναι σα να είπαν πολλές αφού τα 
μάτια τους προδίδουν την ανησυχία τους, τον φόβο για το 
άγνωστο. Παρατηρούν το τοπίο γύρω τους. Τίποτα δεν τους 
θυμίζει την Κύπρο που ήξεραν, την πατρίδα τους, το μέρος 
που μεγάλωσαν τα παιδιά τους, οι ίδιοι. Μετά από κάποιες 
ώρες φτάνουμε στην Πάφο. Εκεί βρίσκουν καταφύγιο στο 
σπίτι του Γιάννη, του ξάδερφου της Κωνσταντίνας. Εκείνος 
μαζί με τη γυναίκα του, την Ελπίδα, τους περίμεναν από το 
πρωί. Η μικρή Μαρία θα μπορεί να περνάει χρόνο μαζί με 
τον ξάδερφό της τον Θοδωρή. Είναι στην ίδια ηλικία, και οι 
δύο 15 χρονών, και η παρέα του ενός στον άλλο θα τους 
κάνει να ξεχνάν για λίγο την τραγική κατάσταση. 

Το επόμενο πρωί οι συγγενείς του Αντώνη στη Σπάρ-
τη, απ’ όπου κατάγεται και έμενε πριν παντρευτεί την Κύ-
πρια Κωνσταντίνα, επικοινωνούν με την οικογένεια και τους 
προσκαλούν να πάνε όλοι στην Ελλάδα όπου θα ήταν πιο 
ασφαλείς. Ο Αντώνης δέχεται αλλά η γυναίκα του τού λέει: 
«Με τίποτα, εγώ δε φεύγω από την πατρίδα μου. Εδώ θα 
μείνω να περιμένω τον γιο μου να γυρίσει, μέχρι να τελειώ-
σει επιτέλους αυτή η περιπέτεια.» Ο Αντώνης σέβεται την 
κατάστασή της και δεν επιμένει.  

Οι μέρες περνάνε και γίνονται μήνες. 14 Αυγούστου του 
ίδιου χρόνου και οι Τούρκοι κάνουνε τη δεύτερη εισβολή. 
Οι Τούρκοι παίρνουν αυτό που θέλουνε σπέρνοντας τον 
τρόμο και απογοήτευση. Η τραγωδία παίρνει τεράστιες δια-
στάσεις και γίνεται το πρώτο και μοναδικό θέμα συζήτησης 
στο σπίτι του Γιάννη. Εκτός από τα γεγονότα αυτά είναι και 
η απουσία του Βασίλη που τους ανησυχεί. Περιμένουν να 
απολυθούν οι στρατιώτες για να γυρίσει πίσω στην οικογέ-
νειά του. Πριν φύγει του είχαν πει πως υπήρχε το ενδεχόμε-
νο να πάνε στην Πάφο και έτσι θα ήξερε που να τους βρει. 
Οι μέρες, όμως, περνάνε και ο Βασίλης δε γυρνάει πίσω 
ούτε και η οικογένεια στην Κερύνεια. Πού να πάνε, αφού 
οι Τούρκοι κατάφεραν να τους τα πάρουν όλα; Τους έκαναν 
πρόσφυγες στην ίδια τους τη χώρα. Πολλοί νέοι γυρνάνε 
πίσω στις οικογένειές τους αλλά πολλοί είναι και αυτοί που 
χάθηκαν, που σκοτώθηκαν χωρίς να δουν ποτέ ξανά τους 
δικούς τους. Ο Βασίλης δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής 
αλλά η οικογένειά του ελπίζει πως σε λίγο καιρό θα είναι και 
πάλι κοντά τους. Κάνουνε μια καινούργια αρχή στην Πάφο, 
σε καινούργιο σπίτι αλλά χωρίς τον γιο τους. Κάτι τους λέει, 
όμως, πως θα γυρίσει. Η Κωνσταντίνα κάθε μέρα προσκυ-
νάει τις εικόνες στο εικονοστάσι του σπιτιού τους και παρα-
καλά την Παναγία να φέρει γρήγορα το παιδί της κοντά τους. 
Οι μέρες, όμως, περνάνε και ο Βασίλης πουθενά. Περνάνε 
τρεις μήνες και όλα τα μέλη της οικογένειας έχουν χάσει 
κάθε ελπίδα. Το παίρνουν απόφαση πια πως ο Βασίλης τους 
είναι ένας από τους αγνοούμενους και μάλλον νεκρός. Η 
μητέρα, όμως, είναι σίγουρη πως η στιγμή που θα συνα-
ντούσε ξανά τον γιό της κόντευε.  

Έχουνε πια περάσει αρκετά χρόνια και η κάθε μέρα για 
την Κωνσταντίνα που δε βλέπει τον γιο της μοιάζει με εφι-
άλτη. Αυτό που την ενοχλεί περισσότερο είναι πως δεν ξέ-
ρει τι έχει γίνει. «Αντώνη πότε θα έρθει ο γιος μας;» ρωτάει 
κάθε μέρα αλλά ο άντρας της αδυνατεί πλέον να την παρη-
γορήσει, δε θέλει πια να την κοροϊδεύει πως όλα είναι καλά 
και πως ο Βασίλης θα γυρίσει. «Κωνσταντίνα μου πρέπει να 
το πάρουμε απόφαση πια πως ο γιος μας δε θα ξανάρθει.» 
Η Μαρία έχασε τον μεγάλο της αδερφό και της λείπει όλο 
και πιο πολύ κάθε μέρα που περνάει.  

Περάσανε δεκαπέντε χρόνια απελπισίας. Μέσα σε αυτό 
το χρονικό διάστημα έγιναν διάφορα γεγονότα. Η γιαγιά και 
ο παππούς πέθαναν με τον καημό πως ποτέ δεν είδανε ξανά 
τον εγγονό τους. Ακόμη και την ώρα που η γιαγιά έκλεινε τα 
μάτια της και ζούσε τα τελευταία της δευτερόλεπτα βλέπει 
μπροστά της την Παναγία όπως ήταν στην εικόνα που είχε 
δώσει στον Βασίλη να της λέει «Είναι καλά, τον προσέχω». 
Η Μαρία έχει παντρευτεί και έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Τον 
γιο της τον ονόμασε Βασίλη για να της θυμίζει πάντα τον 
αδερφό που έχασε. Η Κωνσταντίνα βλέπει συνέχεια τον γιο 
της στον ύπνο της να της μιλάει. Λέει πως τον ακούει κάθε 
βράδυ και πως τον νιώθει δίπλα της.  

Δώδεκα χρόνια από τότε η Κωνσταντίνα μένει μόνη 
της μαζί με την οικογένεια της κόρης της αφού ο Αντώνης 
έφυγε από τον κόσμο με την πίκρα πως ποτέ δεν είδε ξανά 
το πρώτο του παιδί. Η άτυχη μητέρα, σε μεγάλη ηλικία πια 
ζει μια ήρεμη ζωή με τα εγγόνια της αλλά η ψυχή της δεν 
μπόρεσε ποτέ να βρει ηρεμία. Περνάνε κάποια χρόνια και η 
Κωνσταντίνα πεθαίνει. Ποτέ δεν είδε ξανά τον γιό της. Κάθε 
μέρα μέχρι και τον θάνατό της, της έρχονταν στο μυαλό τα 
λόγια του Βασίλη πριν φύγει «Μην κλαις, σε λίγο καιρό θα 
είμαι πίσω». Η Μαρία μετά από κάποια χρόνια μαθαίνει πως 
βρέθηκαν κάποιοι ομαδικοί τάφοι στην Κύπρο και πως δί-
νοντας DNA ήταν δυνατό να ταυτοποιηθούν κάποιοι αγνο-
ούμενοι. Η φλόγα της ελπίδας πως θα μάθει για τον αδερφό 
της δυναμώνει ξανά.  

Περνάνε κάποιες μέρες και ξαφνικά χτυπάει το τηλέφω-
νο. Η Μαρία το σηκώνει και μετά από λίγο ο άντρας της την 
βλέπει να κλαίει σπαρακτικά. «Μαρία, τι έγινε; Ποιος ήτανε; 
«Η Μαρία δεν μπορεί να μιλήσει. Κλαίει ασταμάτητα. Μετά 
από λίγο μιλάει στον άντρα της και του λέει: «Ο Βασίλης μας 
βρέθηκε, τον βρήκαμε τον αδερφό μου. «Ένα πικρό χαμόγε-
λο χαράζει στα χείλη της. Νιώθει ανακούφιση, αισθάνεται 
μια λύτρωση που επιτέλους έμαθε πως ο αδερφός της σκο-
τώθηκε σαν ήρωας για την πατρίδα του. Η επιθυμία της ήταν 
να τοποθετηθούν τα λείψανά του μαζί με των γονιών τους. 
Έτσι, γονείς και γιος συναντήθηκαν ξανά μετά από πολλά 
χρόνια έστω και με αυτό τον τρόπο. Η υπόσχεση που είχε 
δώσει ο Βασίλης στη μητέρα του πραγματοποιείται. Γύρισε, 
είναι πλέον κοντά τους. Ο Βασίλης σκοτώθηκε με ηρωικό 
τρόπο όπως και τόσοι άλλοι Έλληνες και Κύπριοι.  

Ας ελπίσουμε πως η Κύπρος και ο Ελληνισμός δεν θα 
χρειαστεί να θρηνήσουν άλλα θύματα, πως η θυσία του Βα-
σίλη και των άλλων ηρώων δεν θα πάει χαμένη.  
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Σ
το πλαίσιο του μαθήματος της Ερευνητικής Ερ-
γασίας (Project) με τίτλο: «Πρώτες βοήθειες, 
ενημέρωση και πρόληψη», οι 20 συμμετέχοντες 
μαθητές της Β’ Λυκείου, με υπεύθυνο καθηγη-
τή τον Ιάκωβο Μαστρογιάννη, επισκέφθηκαν 

το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυα-
γοσωστών Μυτιλήνης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

στην προκυμαία της πόλης και 
συμμετείχαν σε εκπαιδευτι-
κό πρόγραμμα, σχετικά με τις 
Πρώτες Βοήθειες, με εστίαση 
στην καρδιοαναπνευστική ανα-
ζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Η εκπαίδευση διήρκεσε 3 
ώρες και, εκτός από την σχετι-
κή ενημέρωση, πραγματοποιή-
θηκε πρακτική εξάσκηση, στην 
οποία συμμετείχαν όλοι οι μα-

θητές με ενδιαφέρον. Συγχαρητήρια αξίζουν στις δύο εκ-
παιδεύτριες, οι οποίες εκτός από την εμφανή εμπειρία και 
τις γνώσεις τους, διέθεταν και την κατάλληλη παιδαγωγική 
κατάρτιση.

Οι μαθητές μας εκπαιδεύτηκαν 
στις Πρώτες Βοήθειες

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
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Φωτογραφία του Γυμνασίου Μυτιλήνης (1910)
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Αφίσσα για τον 5ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - Διαγωνισμό: 
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια• Εκπαιδευτικές Γέφυρες»


