
Η εφημερίδα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέου Ψυχικού – Δεκέμβριος 2018

Να αγαπάτε
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ



Η εφημερίδα «Το Κουνούπι» άρχισε να 
«τσιμπάει» το 2006 με ιδρυτές τον   
Δάσκαλο Γιώργο Θεοδοσίου και το Ε2  
εκείνης της χρονιάς. Το Κουνούπι έχει 
απασχολήσει τον ημερήσιο και περιοδικό 
τύπο και έχει βραβευτεί από  το ίδρυμα 
Μπότση. Από τότε έως τώρα «τσιμπάει» και 
ξανά «τσιμπάει» κάθε χρονιά με προσοχή και 
φαντασία. 

Η εφημερίδα έχει φιλοξενήσει πολλούς 
σημαντικούς ανθρώπους, όπως την αγαπημένη 
μας ποιήτρια Κική Δημουλά, τον Μάνο 
Ελευθερίου, τον ζωγράφο Κώστα Τσόκλη, την 
μοναδική Δομνα Σαμίου, τον πολυαγαπημένο σε 
όλους μας Κώστα Βουτσά, τον σκηνοθετη Γιάννη 
Σμαραγδή, τον συνθέτη Θάνο Μικρούτσικο, 
τον συγγραφέα Χρήστο Χωμενίδη, την ποιήτρια 
Κατερίνα Αγγελάκη Ρούκ, την Βυζαντινολόγο 
Ελένη Γλυκατζή Αρβελέρ, τον δημοσιογράφο και 
στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο, τον ηθοποιό Ηλία 
Λογοθέτη και τον συγγραφέα Βασίλη Βασιλικό.

Σε αυτό το τεύχος φιλοξενούμε τον σκηνοθέτη 
και ηθοποιό Βασίλη Παπαβασιλείου.

Κάθε χρόνο στα τεύχη της εφημερίδας μας 
αναδεικνύουμε τα πιο επίκαιρα θέματα που 
αφορούν το σχολείο μας και όχι μόνο.

Η φετινή εφημερίδα είναι γεμάτη παιδική 
φαντασία καθώς όλα τα τμήματα του σχολείου 
βοήθησαν στη δημιουργία της. Στις σελίδες 
αυτές, συνεντεύξεις, κείμενα, έρευνες, 
απρόοπτα και άλλα πολλά, θα καθηλώσουν τη 
ματιά σας.

Ευχαριστούμε τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΟΚΑΠΑ» του Δήμου 
Φιλοθεής – Ψυχικού για την ευγενική χορηγία 
στην εκτύπωση της εφημερίδας.

Καλή ανάγνωση,

Η ΣυΝΤΑΚΤιΚΗ ΟΜΑΔΑ

π ρο κ ε ι μ ε νο
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Το θέατρο είναι 
η τέχνη του χρόνου 

ΒΑΣΙΛΗΣ π απ αβασι λειου

νοεμβριοσ 2018

Πού γεννηθήκατε;

Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη αλλά μεγάλωσα στις 

Σέρρες. Από πολύ, πολύ, πολύ μικρός, περίπου 

ενός έτους, βρέθηκα στις Σέρρες όπου και έζησα 

μέχρι και τα δεκαοκτώ μου χρόνια. Εκεί τελείω-

σα αυτό που σήμερα ονομάζεται Λύκειο. 

Τι θυμάστε από την παιδική σας ηλικία;

Α, θυμάμαι κάποια πράγματα…έναν παππού που 

είχα ο οποίος ήταν παπάς. Θυμάμαι τον παππού 

μου, ο οποίος ήταν και μία μορφή που καθόρισε 

πολλά πράγματα στη ζωή μου γιατί αγαπούσε πολύ 

το διάβασμα. Είχε έρθει σαν πρόσφυγας από τον 

Πόντο, τότε που έγινε η ανταλλαγή των πληθυ-

σμών, έτσι είχε έρθει εδώ. Είχε φέρει στο μπα-

ούλο της προσφυγιάς εκδόσεις αρχαίων Ελλήνων 

συγγραφέων που τις είχε αγοράσει εκεί, στην 

Τραπεζούντα του Πόντου. Αγαπούσε τη γλώσσα και 

μου διάβαζε λήμματα από την εγκυκλοπαίδεια, 

μιλάγαμε, μου έδινε φουντούκια για να με καλο-

πιάνει για να κάθομαι και να ακούω. Η παρουσία 

του παππού μου ήταν μια πολύ ισχυρή ανάμνηση 

των παιδικών μου χρόνων. Επίσης, επειδή ο παπ-

πούς ήταν λειτουργός στην εκκλησία, πήγαινα 

μερικές φορές στη λειτουργία πίσω από τα παι-

διά που βγαίνανε με τα εξαπτέρυγα. Ακολουθούσα 

τον παππού μου. Αυτή ήταν μία ακόμη σκηνή που 

θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια. Θυμάμαι και 

τις αταξίες που έκανα! Ήθελα να παίζω μπάλα, το 

ήθελα πολύ! Είχα μεγάλη μανία με το ποδόσφαιρο 

την οποία διατήρησα ακόμη και όταν ήταν, για 

παράδειγμα, να πάω για μάθημα Αγγλικών. Αντί 

να πάω στο μάθημα, έμενα εκεί, στην αλάνα που 

παίζανε οι συμμαθητές και οι φίλοι μου. Έτσι, 

γύριζα πίσω καταϊδρωμένος και άκουγα τη μάνα 

μου να λέει «τι έκανες πάλι;» Ε, καταλαβαίνε-

τε, όλο το γνωστό ρεπερτόριο!!!

Πώς περνάτε τον ελεύθερό σας χρόνο;

Αυτόν τον καιρό ο ελεύθερός μου χρόνος είναι 

περιορισμένος καθώς έχω την υποχρέωση των πα-

ραστάσεων. Κατά βάση, διαβάζοντας και περπατώ-

ντας. Κυρίως το διάβασμα είναι η δραστηριότητα 

του ελεύθερου χρόνου μου. Σας το λέω, είναι 

παιδική αρρώστια, λόγω του παππού! Το παραδο-

σιακό, όχι το ηλεκτρονικό διάβασμα!

Πότε αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το θέατρο;

Στη Δραματική Σχολή πήγα στην ηλικία των εί-

κοσι-δύο ετών. Αλλά μέχρι εκείνη την ηλικία, 

είχα συναντηθεί με το θέατρο με διάφορους τρό-

πους. Σχετικά νωρίς, δηλαδή στα δώδεκα, άρχισα 

να διαβάζω, κυρίως ένα περιοδικό που λεγόταν 

«Θέατρο» και το οποίο τυχαία αγόρασα, διότι 

αρχικά είχα πάει να αγοράσω ένα παιδικό πε-

ριοδικό. Το είδα που ήταν εντυπωσιακό, είχα 

χρήματα και το αγόρασα. Διαβάζοντας, λοιπόν, 

για το θέατρο και βλέποντας και κάποιες παρα-

στάσεις που έρχονταν στις Σέρρες από το Κρατι-

κό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, άρχισα να έχω μια 

σχέση μαζί του. Μετά, πηγαίνοντας στο γαλλι-

κό σχολείο κάναμε μία παράσταση στο τέλος της 

χρονιάς. Ο πρώτος μου ρόλος ήταν ο Αργγάν στον 

Κατά Φαντασίαν Ασθενή του Μολιέρου. Ο πρώτος 

ρόλος που έπαιξα ήταν στα Γαλλικά. Αφού είδα 

και παραστάσεις ενός συγκεκριμένου ανθρώπου 

που ήταν ο Κάρολος Κουν στο Θέατρο Τέχνης, 

είπα ότι θα πάω να συναντήσω αυτόν τον άνθρω-

πο που είναι πίσω από αυτή την παράσταση. Ήταν 

δύο συγκεκριμένες παραστάσεις που είχα δει: οι 

Όρνιθες του Αριστοφάνη και οι Πέρσες του Αι-

σχύλου. Τις είδα μέσα σε ένα σαββατοκύριακο 

και αναρωτήθηκα ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, 

δηλαδή ο σκηνοθέτης, που είναι πίσω από αυτές 

τις δύο παραστάσεις που είδα. «Θα πάω να τον 
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συναντήσω!» είπα και 

αυτό έκανα. Μετά από 

τέσσερα περίπου χρό-

νια πήγα στη δραματική 

σχολή του Κουν αφού 

προηγουμένως, όμως, 

είχα κάνει και ένα πέ-

ρασμα από μία σχολή 

που πολύ την αγαπούσα 

αλλά δεν την ήθελα και 

τόσο πολύ. Τη θεωρώ 

μεγάλη επιστήμη, την 

σπούδασα δύο χρόνια 

και λέγεται ιατρική. 

Αυτή ήταν η διαδρομή, 

αυτοί ήταν οι σταθμοί. 

Πιστεύετε ότι το θέατρο 

κάνει καλύτερο τον άν-

θρωπο;

Όλες οι δουλειές που 

αγαπάμε τον κάνουν 

καλύτερο γιατί μέσα 

στην αγάπη για το κα-

θετί, ανακαλύπτεις και 

το μυστήριό του. Είτε 

κάνεις τον φούρναρη, 

είτε τον πεταλωτή, 

είτε τον ράφτη, αγαπώ-

ντας αυτό που κάνεις, 

δεν σου φτάνει η μια 

ζωή που έχεις. Αυτός 

είναι ο τρόπος της 

αγάπης που μας κάνει 

και δημιουργικούς, δεν 

φτάνει μια ολόκληρη 

ζωή να γίνεις καλύτε-

ρος ράφτης, τσαγκάρης, 

ηθοποιός.

Όταν ένας άνθρωπος πα-

ρακολουθεί θέατρο, γίνε-

ται καλύτερος άνθρωπος 

μέσα από αυτό;

Νομίζω ότι έχει πάρα 

πολλές πιθανότητες να 

γίνει καλύτερος γιατί 

το θέατρο τον βάζει 

μπροστά σε μια λει-

τουργία, σε μία δρα-

στηριότητα που ανήκει 

σε όλους τους ανθρώ-

πους και ξεκινάει από 

το πολύ απλό πράγμα 

που λέγεται μιμητική 

ικανότητα. Οι άνθρωποι 

μπορούν να μιμούνται. 

Ξεκινώντας από αυτό, 

που είναι τόσο γε-

νικό, τόσο καθολικό, 

όταν είμαστε μπροστά 

σε μία παράσταση ανα-

καλύπτουμε πράγματα 

που μπορεί να τα ξέ-

ραμε αλλά να μην τα 

είχαμε συνειδητοποι-

ήσει. Αυτό, λοιπόν, 

κάνει το θέατρο. Με 

αυτή την έννοια, σε 

κάνει καλύτερο.

Ποια ήταν η πιο σημαντι-

κή στιγμή για εσάς στο 

θέατρο;

Ευτυχώς δεν ήταν μόνο 

μία! Ξέρεις ποιο εί-

ναι το κακό όταν είναι 

μόνο μία η στιγμή; Εάν 

δεν έχεις πολλές στιγ-

μές, ή εάν δεν έχεις 

φροντίσει να διαχειρι-

στείς τη ζωή με έναν 

τέτοιο τρόπο ώστε και 

η κάθε ατελής ή άτυχη 

στιγμή να κουβαλάει 

ένα ποσοστό τύχης μελ-

λοντικής, έχεις τε-

λειώσει. Δόξα το θεό, 

έζησα μέσα από αυτόν 

τον τρόπο, δηλαδή με 

τον πολλαπλασιασμό 

των καλών στιγμών και 

φρόντιζα να βαφτίζω 

καλές στιγμές ακόμη 

και αυτές που φαινο-

μενικά ήταν κακές! Σε 

σχέση με τη σχέση του 

ανθρώπου με το χρόνο 

και με αυτό που κάνει…

εγώ αυτό σας εύχομαι. 

Σας εύχομαι να μπορεί-

τε να αντιστρέφετε την 

ατυχία και τη δυσκολία 

των στιγμών σε καλό, 

σε αγαθό πράγμα.

Ποιος ρόλος από εκεί-
νους που έχετε ερμη-
νεύσει είναι πιο κοντά 

στο χαρακτήρα σας;
Δεν ξέρω, γιατί αυτό 

που με ρωτάς σημαίνει 

ότι θα έπρεπε να σου 

απαντήσω ποιος είναι 

ο χαρακτήρας μου. Δεν 

τον ξέρω και ακριβώς 

για αυτό κάνω αυτή τη 

δουλειά. Από τι χαρα-

κτηρίζεται η δουλειά 

να είναι κάποιος ηθο-

ποιός; Χαρακτηρίζεται 

από μία διαθεσιμότητα 

να κάνεις όλους τους 

άλλους χαρακτήρες. Δη-

λαδή, εσύ είσαι ένας 

συγκεκριμένος χαρακτή-

ρας, αλλά αυτό που σε 

ορίζει, αυτό που σου 

δίνει την ταυτότητά 

σου για να υπάρχεις 

στο χώρο αυτό που λέ-

γεται θέατρο, είναι η 

διαθεσιμότητα ώστε να 

μπορείς να συνδέεσαι, 

να ταυτίζεσαι με πολ-

λούς χαρακτήρες. Άρα, 

δεν θα μπορούσα να 

ξεχωρίσω κανέναν από 

αυτούς τους χαρακτήρες 

γιατί θα αδικούσα τους 

άλλους.

Πώς νιώσατε όταν διαβά-

σατε την πρώτη κριτική 

για την πρώτη σκηνοθετι-

κή δουλειά σας;

Νομίζω ότι για την 

σκηνοθετική δουλειά 

μου ήταν μία κριτι-

κή με επιφυλάξεις, 

κάτι δικαιολογημένο 

γιατί ήμασταν νέοι 

τότε στη σκηνοθε-

σία, και μάλιστα ήταν 

συν-σκηνοθεσία. Είχα 

σκηνοθετήσει μαζί με 

τον μακαρίτη Λευτέρη 

Βογιατζή την Σπασμέ-

νη Στάμνα του Κλάιστ. 

Ο κριτικός εξέφραζε 

κάποιες επιφυλάξεις, 

κλπ. Μου κακοφάνηκε, 

να τα λέμε και αυτά! 

Ε, ξέρετε πώς γίνο-

νται αυτά στο χώρο των 

επαγγελμάτων, του συ-

ναφιού. Από την άλλη 

μεριά ένιωσα ότι ήταν 

και μια δικαίωση γιατί 

ακόμη και το να γρά-

φουν με επιφυλάξεις 

για κάποιον είναι κα-

λύτερο από το να μην 

γράφουν, έτσι δεν εί-

ναι; 

Πόσο σας απασχολούν οι 

απόψεις των κριτικών;

Δεν με απασχολούν. 

Τώρα μεγάλωσα…Δεν συ-

νομιλώ με τις απόψεις 

που έχουν για μένα, 

αλλά με τις απόψεις 

που έχουν γενικότερα 

για τα πράγματα, για 

το θέατρο, για τη ζωή, 

για την κοινωνία. Με 

αυτή την έννοια, λοι-

πόν, συνομιλώ δημιουρ-

γικά με κάποιους κρι-

τικούς. Ακόμα κι όταν 

Εύχομαι να μην γνωρί-

σετε ποτέ δικτατορία. 

Τότε, ο Τύπος δεν ήταν 

ελεύθερος, οι εφημερί-

δες που κυκλοφορούσαν 

ήταν λογοκριμένες. Για 

να μάθει κάποιος ει-

δήσεις, έπρεπε να ανα-

τρέξει σε ξένες πηγές. 

Σε αυτή την περίπτωση, 

η σχέση μου με τη γαλ-

λική γλώσσα τονώθηκε 

επειδή διάβαζα γαλλικό 

Τύπο. Ήταν η περίοδος 

που είχα βρεθεί στο 

Πανεπιστήμιο, εκείνα 

τα δύο χρόνια. 

Πώς αισθανθήκατε την 

πρώτη φορά που ανεβή-

κατε στη σκηνή;

Να σου πω ποια ήταν η 

πρώτη φορά που ανέβη-

κα στη σκηνή; Ήταν το 

καπό του αυτοκινήτου 

του μπαμπά μου όταν 

ήμουν πέντε χρονών. 
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γράφουν αρνητικά για 

εμένα, εκτιμώ το επί-

πεδό τους και συνεχίζω 

τη συνομιλία. Αλλά να 

πω και το αντίθετο για 

κάποιους άλλους: ακόμη 

και να γράφουν καλά, 

το ίδιο μου κάνει!

Πώς νιώσατε όταν τιμηθή-

κατε με τη μεγάλη διάκρι-

ση της Γαλλικής Δημοκρα-

τίας, με το μετάλλιο του 

Ιππότη των Γραμμάτων 

και Τεχνών;

Αυτό το είπα και τότε, 

στη βράβευση. Για εμέ-

να ήταν κατά κάποιο 

τρόπο μια επικύρωση 

της σχέσης που είχα με 

τη γλώσσα αυτή η οποία 

ήταν για εμένα σαν 

δεύτερο σπίτι. Ανέπτυ-

ξα τη σχέση μου με τη 

γαλλική γλώσσα κατά 

την περίοδο πριν και 

μετά τη δικτατορία. 

Να σου πω ποια ήταν η πρώτη 

φορά που ανέβηκα στη σκηνή; 

Ήταν το καπό του αυτοκινήτου 

του μπαμπά μου όταν ήμουν πέντε 

χρονών. Γιατί; Δεν ήμουν στα 

καλά μου και νόμιζα ότι είμαι 

πολιτικός και βγάζω λόγο. 

Ο Βασίλης Παπαβασιλείου 

με τους μαθητές κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξης, 

το Νοέμβριου του 2018.
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θρωπότητα. Η σκηνοθεσία 

γεννιέται στο θέατρο 

στα τέλη του 19ου αιώνα 

και εκεί ακριβώς ήρθε 

και η σκηνοθεσία του 

σινεμά. Άλλη δουλειά; 

Όχι, δεν θα ήθελα. Αλλά 

δραστηριότητες, όπως 

το φιλοσοφείν ή η πο-

λιτική… Κάποια στιγμή 

είπα ότι έγινα ηθοποι-

ός γιατί δεν μπορούσα 

να γίνω πολιτικός και 

έγινα σκηνοθέτης γιατί 

δεν μπορούσα να γίνω 

συγγραφέας. Ήταν σαν 

να είχα δύο κλίσεις, 

μισές, ανάπηρες, που 

ναυάγησαν, και βγήκε 

μία τρίτη που είναι η 

δραστηριότητα, δηλαδή  

η δουλειά του θεάτρου.

Υπάρχει κάποιο έργο που 

θέλετε να σκηνοθετήσετε; 

Θα ήθελα πολλά, κυρίως 

να σκηνοθετήσω Σαίξ-

Ποια είναι η σχέση σας με 

τον κινηματογράφο;

Ο κινηματογράφος εί-

ναι μια άλλη τέχνη με 

την οποία ως ηθοποιός 

ασχολήθηκα ελάχιστα. 

Έκανα κάποιες εμφανί-

σεις σε μερικές ται-

νίες φίλων. Είναι μια 

άλλη τέχνη και με την 

ιδιότητα την σκηνοθε-

τική ποτέ δεν διασταυ-

ρώθηκα μαζί του. 

Ποια είναι η γνώμη σας για 

την τηλεόραση;

Η τηλεόραση ήταν μία 

φάση της τεχνολογικής 

εξέλιξης την οποία πε-

ράσαμε κι εδώ. Τώρα 

υπάρχει και με άλλον 

τρόπο. Η τηλεόραση κατά 

κάποιο τρόπο δημιουργεί 

μια άλλου τύπου ψευδαί-

σθηση, ότι δηλαδή φέρ-

νει τον κόσμο μέσα στο 

σπίτι μας αποτρέποντας 

την έξοδο από το σπί-

τι για τον κόσμο, και 

Αν αφήσουμε την περι-

οχή του παιδικού θεά-

τρου – υπάρχουν πολλά 

παιδικά θέατρα – βλέπω 

ότι το ποσοστό των νέων 

ανθρώπων αυξάνεται σε 

ότι αφορά το γενικό-

τερο κοινό. Το θέατρο 

είναι μια ειδική στιγμή 

συγκίνησης του ανθρώ-

που όταν το πετυχαί-

νει, και δεν πετυχαίνει 

κάθε φορά, όπως και 

δεν πετυχαίνουν όλες 

οι ταινίες κάθε φορά, 
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πηρ. Επίσης, κάποια 

στιγμή να σκηνοθετήσω 

κυριολεκτικά Αριστοφά-

νη, γιατί έμμεσα έχω 

σκηνοθετήσει Αριστοφά-

νη, αλλά όχι δικό του 

έργο μέχρι στιγμής. 

Ποια είναι τα σχέδιά σας 

για το μέλλον;

Τα σχέδιά μου για το 

μέλλον συνδέονται και 

με το μέλλον αυτής της 

ιστορίας που λέγεται 

Ελλάδα. Αυτό είναι ένα 

ερωτηματικό… Εσείς εί-

στε τα πρώτα παιδιά 

αυτής της ιστορίας που 

λέγεται κρίση, έτσι δεν 

είναι; Μαζί σας ζούμε 

και ένα είδος επαν-αλ-

φαβητισμού κι εμείς οι 

μεγαλύτεροι…να δούμε 

πού θα μας βγάλει. Βλέ-

ποντάς σας, βλέποντας 

τα πρόσωπά σας, εγώ πι-

στεύω ότι θα μας βγάλει 

κάπου καλά κι εμείς θα 

ακολουθήσουμε, να είστε 

σίγουροι.

Ποια είναι η σχέση του ηθο-

ποιού με τον σκηνοθέτη;

Είναι μια πολύ ενδι-

αφέρουσα σχέση που 

έχει να κάνει, όπως 

και η σχέση του δα-

σκάλου με τον μαθητή, 

με τη σχέση του εμψυ-

χωτή με έναν άνθρωπο. 

Μην κοιτάτε εμένα που 

υπήρξα ηθοποιός και 

έγινα σκηνοθέτης και 

δεν φοβόμουν τον ηθο-

ποιό αντιμετωπίζοντάς 

τον ως σκηνοθέτης. Ο 

ηθοποιός είναι μια 

δουλειά που σε κάθε 

πρόβα είναι σαν να ξα-

ναγράφει την ιστορία 

του από την αρχή. Εί-

ναι σαν να μπουσουλάει, 

σαν να είναι ένα μωρό 

που μπουσουλάει για να 

φτάσει κάπου μετά από 

δύο μήνες πρόβες…

αυτό νομίζω ότι είναι 

το μεγάλο της λάθος. Ο 

άνθρωπος, εάν δεν συ-

ναντηθεί ποτέ με τον 

κόσμο, δεν γίνεται ποτέ 

άνθρωπος, έτσι δεν εί-

ναι; Αυτός ο ιδιωτικός, 

κατοικίδιος άνθρωπος 

της τηλεόρασης είναι 

ένας προβληματικός άν-

θρωπος. 

Στις μέρες μας, οι νέοι πα-

ρακολουθούν θεατρικές 

παραστάσεις;

όπως και δεν πετυχαί-

νουν όλα τα φαγητά της 

μαμάς μας. Αλλά, όταν 

πετυχαίνει, γεννιέται 

ένα ρίγος και είναι σαν 

να συναντιέσαι με τον 

εαυτό σου ο οποίος ήταν 

παράπλευρα. Η συνάντηση 

με το θέατρο είναι σαν 

να σου λέει ότι υπάρχει 

εσύ, ακέραιος.

Πιστεύετε ότι οι νέοι ηθο-

ποιοί ενδιαφέρονται περισ-

σότερο για την τηλεόραση 

ή για το θέατρο; Τώρα πια 

και για την τηλεόρα-

ση να ενδιαφέρονται, 

είναι άνευ αντικρί-

σματος πλέον. υπήρχε 

μία εικοσαετία, από 

το 1990 μέχρι το 2010 

που όντως η τηλεόρα-

ση διαμόρφωσε πρότυπα 

ηθοποιίας και πρότυπα 

χρηματιστηριακής αξί-

ας, δηλαδή έδωσε λε-

φτά. Από την ώρα που 

κατέρρευσε η τηλεόραση 

Να έχετε ένα πράγμα που να 

αγαπάτε. Και όταν αγαπάμε 

κάτι, το μέτρο της αγάπης 

είναι η φροντίδα. Δεν θα σας 

σώσει τίποτε άλλο – κανέναν 

άνθρωπο δεν έσωσε ποτέ, ούτε 

στα παλιά τα χρόνια, ούτε στα 

σημερινά, ούτε στα μελλοντικά, 

παρά μόνο αυτό το μεγάλο δώρο, 

το δώρο του να αγαπάς κάτι. 

Αυτό σε πάει στην 

επόμενη μέρα.

Γιατί; Δεν ήμουν στα 

καλά μου και νόμιζα 

ότι είμαι πολιτικός 

και βγάζω λόγο. Ανέ-

βηκα, λοιπόν, στο καπό 

και άρχισα να υπόσχο-

μαι στους πάντες τα 

πάντα. Έλεγα: εσύ τι 

είσαι; Είμαι ανύπαντρη 

γυναίκα, η απάντηση. 

Α, θα σε παντρέψω εγώ! 

υποσχέθηκα γάμους, 

προίκες, λεφτά, κλπ. 

υπό τα χειροκροτήμα-

τα διαφόρων εκεί γύρω. 

Η σχέση με τη σκηνή 

συνέβη για εμένα με 

αυτό το καπό αυτοκι-

νήτου, όπου ανέβαινα 

και έδινα υποσχέσεις 

σε όλο τον κόσμο. Μετά 

ανέβηκα στην κανονική 

σκηνή, στη θεατρική. 

Στα δεκαπέντε μου ήταν 

παράσταση στα Γαλλικά 

και μετά ήταν στα Ελ-

ληνικά. Η πρώτη φορά 

πάντα έχει έναν τρόμο, 

ένα ρίγος, αλλά νομίζω 

ότι βρέθηκα προετοι-

μασμένος κατά κάποιο 

τρόπο ακόμη και την 

πρώτη φορά. Φταίει 

άραγε το καπό του αυ-

τοκινήτου και οι προ-

εκλογικές υποσχέσεις; 

Για αυτό και ο ρόλος 

που κάνω τώρα στο Θέ-

ατρο Τέχνης, είναι 

ένας ρόλος που πάλι 

υπόσχεται. Εν όψει των 

εκλογών, πρέπει να 

υποσχεθεί κάποιος, δεν 

πρέπει;

Έχετε δουλέψει στο εξω-

τερικό;

Όχι, αλλά μία παράστα-

σή μου έκανε πρεμιέρα 

στο Κολοσσαίο στη Ρώμη 

το 2000. Ήταν μία πα-

ράσταση με το Εθνικό 

Θέατρο, ο Οιδίπους Τύ-

ραννος. Οι ιταλοί, για 

να ξεπλύνουν το αίμα 

των μονομάχων, ξέρετε 

τι γινόταν στο Κολοσ-

σαίο, αποφάσισαν να 

φωνάξουν τους Έλληνες 

για να ‘ξεπλυθεί’ το 

Κολοσσαίο από το αίμα 

και τη φρίκη. Ήταν και 

η αλλαγή του αιώνα και 

έτσι έγινε. 

Θα θέλατε να κάνετε μία 

άλλη δουλειά αντί για ηθο-

ποιός και σκηνοθέτης;

Θα ήθελα να ήμουν φι-

λόσοφος, αλλά αυτό δεν 

είναι εργασία, είναι 

δραστηριότητα στην 

οποία επιδίδονται και 

άνθρωποι που δεν είναι 

επαγγελματίες φιλόσο-

φοι. Η σκηνοθεσία είναι 

δουλειά και είναι, κατά 

κάποιον τρόπο, εφαρμογή 

μιας σκέψης. Η θεατρι-

κή και η κινηματογρα-

φική σκηνοθεσία είναι 

μια δουλειά που χάρισε 

ο 21ος αιώνας στην αν-

Το θέατρο είναι μια ειδική 

στιγμή συγκίνησης του ανθρώπου 

όταν το πετυχαίνει, και δεν 

πετυχαίνει κάθε φορά, όπως 

και δεν πετυχαίνουν όλες οι 

ταινίες κάθε φορά, όπως και δεν 

πετυχαίνουν όλα τα φαγητά 

της μαμάς μας.
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- ας μην χαρακτηρίσω 

τη δραστηριότητά της 

τώρα - κατά κάποιον 

τρόπο αποδέσμευσε και 

τους ηθοποιούς από 

αυτή τη ψευδαίσθηση, 

γιατί έπαιρναν πολλά 

χρήματα πριν. Η σχέση 

των ηθοποιών με αυτό 

το αντικείμενο έχει 

μπει σε μία πιο σωστή 

βάση και η λαχτάρα, η 

επιθυμία του θεάτρου 

καθαρίζει για τους πε-

ρισσότερους ηθοποιούς. 

Πιστεύετε ότι έχει αλλάξει 

το θέατρο από τότε που 

αρχίσατε να ασχολείστε με 

αυτό;

Το θέατρο πάντα αλλά-

ζει. Επειδή το θέατρο 

απειλείται ότι μπορεί 

να πάθει αγκύλωση και 

να παγώσει, πρέπει να 

φροντίζει να αλλάζει 

γιατί το θέατρο είναι 

μία ζωντανή δραστηρι-

ότητα και γίνεται από 

ζωντανούς ανθρώπους. 

Δεν είναι ένα βιβλίο 

ή ένας πίνακας. Το 

βιβλίο μπορείς να το 

πάρεις εκτυπωμένο και 

να το διαβάσεις τρι-

άντα χρόνια μετά την 

έκδοσή του. Μπορείς να 

δεις έναν πίνακα σε 

ένα μουσείο μετά από 

σαράντα ή εκατό χρό-

νια. Εάν δεν δεις μία 

παράσταση μετά από δύο 

μήνες ή έναν χρόνο, 

τελείωσε…έληξε! Αυτό 

μην το ξεχνάμε: το θέ-

ατρο έχει έναν χαρα-

κτήρα αναλωσιμότητας 

που δεν το έχουν άλλες 

τέχνες. Δηλαδή, είναι 

τέχνη του χρόνου.

Σας αρέσει πιο πολύ να 

παίρνετε μέρος σε μια 

παράσταση ή να την σκη-

νοθετείτε;

Απ’ ότι αποδεικνύεται, 
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Ποια μηνύματα μπορούν 

να πάρουν τα παιδιά από 

το θέατρο;

Αυτό είναι αναπόφευ-

κτο είτε για τα παιδιά 

είτε για τους μεγά-

λους, μολονότι υπάρχει 

ένας τομέας που λέγε-

ται παιδικό θέατρο. 

Το θέατρο γενικά, ας 

πούμε για μία χώρα 

σαν τη Γερμανία, θε-

ωρείται προέκταση του 

σχολείου και μάλιστα 

όχι το θέατρο για τα 

παιδιά, αλλά το θέα-

τρο για τους μεγάλους. 

Το θέατρο που φτιάξα-

νε οι Γερμανοί - και 

πάνω στο μοντέλο αυτό 

χτίστηκε το θέατρο της 

Νοτιανατολικής Ευρώ-

πης - λέει ότι το θέ-

ατρο είναι προέκταση 

του σχολείου: όπως πη-

γαίνουμε στο σχολείο, 

έτσι πρέπει να πηγαί-

νουμε και στο θέατρο. 

Μοιραία, εκ των πραγ-

μάτων, ένα μήνυμα κάθε 

φορά τουλάχιστον, θα 

σε περιμένει. Λέω του-

λάχιστον, γιατί είναι 

καλό να μην σε περι-

μένει μόνο ένα μήνυμα 

από μία παράσταση!

Τι θα μας συμβουλεύατε 

για τη ζωή μας; 

Να αγαπάτε! Να έχε-

τε ένα πράγμα που να 

αγαπάτε. Και όταν αγα-

πάμε κάτι, το μέτρο 

της αγάπης είναι η 

φροντίδα. Δεν θα σας 

σώσει τίποτε άλλο – 

κανέναν άνθρωπο δεν 

έσωσε ποτέ, ούτε στα 

παλιά τα χρόνια, ούτε 

στα σημερινά, ούτε στα 

μελλοντικά, παρά μόνο 

αυτό το μεγάλο δώρο, 

το δώρο του να αγα-

πάς κάτι. Αυτό σε πάει 

στην επόμενη μέρα. 

μου αρέσει να παίζω 

στις παραστάσεις που 

δημιουργώ και κατά σύ-

μπτωση γράφω κιόλας. 

Και γράφω, και σκηνο-

θετώ και παίζω. Ναι, 

μου αρέσει όταν παίζω 

σε παράσταση να την 

έχω σκηνοθετήσει εγώ. 

Επηρεάζει κάποιον αρνη-

τικά ή θετικά να είναι και 

ηθοποιός και συγγραφέας;

υπάρχουν περιπτώσεις 

ανθρώπων που το κάνουν 

αυτό. Τα τελευταία 

τέσσερα χρόνια το κάνω 

κι εγώ! Μιλάμε για πε-

ριπτώσεις. υπάρχει η 

σχέση συγγραφέα, ηθο-

ποιού και σκηνοθέτη. 

Στο ιταλικό θέατρο, 

φερ ειπείν, είναι ο 

Ντάριο Φο και ο Εντου-

άρντο Ντε Φιλίππο που 

ήταν και σκηνοθέτες, 

και συγγραφείς και 

ηθοποιοί. Και φυσικά, 

ο πρώτος από όλους, ο 

μεγάλος Ουίλιαμ Σαίξ-

πηρ. Οι άνθρωποι που 

γράφουν και παίζουν, 

δεν γράφουν από το 

γραφείο. Γράφουν από 

την σκηνή. υπάρχει 

μία μικρή διαφορά. Ο 

Σαίξπηρ έγραψε τα έργα 

καθισμένος στο γραφείο 

του ή πήγαινε στην 

πρόβα, έβλεπε τι γινό-

ταν εκεί και έγραφε; 

Για αυτό λέω ότι δεν 

υπάρχει ασυμφιλίωτη 

αντίθεση μεταξύ τους.

 

Είναι ασφαλές τα έργα τέ-

χνης να περιέχουν πολιτι-

κά μηνύματα;

Τίποτα δεν είναι ασφα-

λές! Εάν είναι ασφαλές, 

χάνει και την αξία του! 

Έτσι κι αλλιώς, όταν 

δείχνεις στην πιάτσα 

ένα προϊόν, δεν ξέρεις 

πώς θα αντιδράσει ο 

άλλος. Σημασία έχει να 

αντιδράσει, είτε καλά 

είτε κακά. Είτε θετικά, 

είτε αρνητικά, είναι 

καλό το έργο μας να 

προκαλεί αντίδραση για-

τί αλλιώς είναι σαν να 

μην υπάρχει. 

Έχετε μιλήσει για την άδεια 

τσέπη…

Η άδεια τσέπη δεν είναι 

κακό πράγμα γιατί οξύνει 

το πνεύμα. Μερικές φορές 

οι άνθρωποι δεν σκέφτο-

νται με το μυαλό τους. 

Κουράζει να σκέφτεσαι 

με το μυαλό. Πρέπει να 

έρθουν κάποια εξωτερικά 

πράγματα, κάποιοι πα-

ράγοντες που καθορίζουν 

τη σχέση με το μυαλό. 

Ένας από τους παράγοντες 

που μας κάνουν να σκε-

φτόμαστε είναι η άδεια 

τσέπη, δηλαδή η ανάγκη 

της επιβίωσης. Η ανάγκη 

της επιβίωσης γεμίζει τη 

ψυχή. 

Είτε κάνεις τον φούρναρη, 

είτε τον πεταλωτή, είτε τον 

ράφτη, αγαπώντας αυτό που 

κάνεις, δεν σου φτάνει η μια 

ζωή που έχεις. Αυτός είναι ο 

τρόπος της αγάπης που μας κάνει 

και δημιουργικούς...

Με τη φαντασία τους ελεύθερη και υπό την 
καθοδήγηση του καθηγητή Εικαστικών του 
σχολείου μας, κου Νικήτα Κακουδάκη, τα πρω-
τάκια σχεδίασαν και ζωγράφισαν τα αγαπημέ-
να τους πραγματικά και φανταστικά ζώα, έτσι 
όπως τα αγαπούν και τα ονειρεύονται.

Τα αγαπημένα ζωάκια 
των παιδιών της Ά

Δώσαμε βλέμμα και φωνή...

Δώσαμε αναπνοή ...

Από το τμήμα Β1

Από το τμήμα Β2

Η Β΄ τάξη , στο μάθημα των Αγγλικών, έκοψε , 
κόλλησε και ζωγράφισε νυχτερίδες!

Επιστρατεύοντας την φαντασία των χρωμάτων και με την βοήθεια απλών υλι-
κών όπως είναι τα καλαμάκια και η πλαστελίνη , οι μαθητές του Β2 , δουλεύο-
ντας ομαδικά, έφτιαξαν κύβους. Έτσι κατάφεραν να δώσουν μια άλλη οπτική σε 
ένα γεωμετρικό στερεό.
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«Τα ψηλά βουνά» του Ζαχαρία Παπαντωνίου, 
ήταν το πρώτο αναγνωστικό της τρίτης τάξης 
του δημοτικού σχολείου, που εκδόθηκε στη 
δημοτική γλώσσα. Εκατό χρόνια μετά, οι μαθη-
τές και οι μαθήτριες του Γ1, «ζωντανεύουν» το 
βιβλίο με τον δικό τους μοναδικό τρόπο!

«Τα ψηλά βουνά» του Γ1 Φιλαναγνωσία απο το Γ3

Στο πλαίσιο προγράμματος φιλαναγνωσίας 
οι μαθητές του Γ3 διαβάζουν το κλασικό αρι-
στούργημα του Antoine de Saint Exupery «Ο μι-
κρός Πρίγκιπας». Σκοπός της φιλαναγνωσίας 
ειναι η εξοικείωση του μικρού μαθητή με το 
βιβλίο και την ανάγνωση και η σταδιακή εδραί-
ωση μιας φιλικής σχέσης του με το λογοτεχνι-
κό βιβλίο. Στην προσπάθεια μας να  ανακαλύ-
ψουν τα μηνύματα και τους συμβολισμούς που 
κρύβει ο συγγραφέας στο έργο του, τα παιδιά 
ζωγραφίζουν, κατασκευάζουν σελιδοδείκτες, 
κολλάζ και χειροτεχνίες...

Ομαδικό έργο του Ε1

Φιλανδία
Στη Φινλανδία η 24η Δεκεμβρί-
ου είναι η σημαντικότερη ημέ-
ρα της περιόδου των Χριστου-
γέννων. Οι εορτασμοί αρχίζουν 
το μεσημέρι, οπότε σύμφωνα 
με τη μεσαιωνική παράδοση η 
ειρήνη των Χριστουγέννων κα-
λείται να ξεπροβάλει με κάθε 
επισημότητα στη πόλη «Turku» 
της Φινλανδίας. Τα κεριά και 
τα εποχικά φυτά διακόσμη-
σης όπως το “αλεξανδριανό” 
δημιουργούν τη κατάλληλη 

Χριστουγεννιάτικα έθιμα 
απο το Δ1

ατμόσφαιρα για τον εορτασμό 
των Χριστουγέννων σε οικο-
γενειακό πάντα περιβάλλον. 
Παραδοσιακά η μέρα αυτή είναι 
αφιερωμένη στη μνήμη των 
νεκρών και μια επίσκεψη στο 
νεκροταφείο την παραμονή 
των Χριστουγέννων αποτελεί 
πατροπαράδοτο έθιμο. Κατά τη 
διάρκεια εκείνης της νύχτας τα 
καλυμμένα από χιόνι νεκροτα-
φεία μετατρέπονται σε εντυ-
πωσιακές φωτεινές θάλασσες 
από κεριά.

Τσεχία 
Στην Τσεχία η 4η Δεκεμβρίου, 
ημέρα της εορτής της Αγίας 
Βαρβάρας είναι αφιερωμένη 
στη μάρτυρα της περιόδου 
των πρώτων διωγμών των 
Χριστιανών. Από άκρη σε άκρη 
της Χώρας κόβονται κλαδιά 
κερασιάς και διατηρούνται στο 
νερό. Εάν έχουν ανθίσει μέχρι 
τα Χριστούγεννα φέρνουν καλή 
τύχη και πιθανόν ευνοϊκές 
προοπτικές για γάμο μέσα στην 
επόμενη χρονιά.

Τα κλαδιά της κερασιάς μαζί 
με μικρά φυτά Αλεξανδρια-
νών και άλλα γιορτινά στολί-
δια τοποθετούνται μέσα σε 
ψάθινα καλάθια, συνθέτοντας 
δημιουργίες παραδοσιακού 
και μοντέρνου στυλ που κο-
σμούν το γιορτινό τραπέζι. 

Ρουμάνια 
Το βράδυ της 5ης Δεκεμβρίου 
τα παιδιά στη Ρουμανία βγά-
ζουν έξω τα παπούτσια τους 
και έρχεται την ερχόμενη μέρα 
ο Άγιος Νικόλαος μαζί με τα 
ξωτικά του και τα παπούτσια 
των καλών παιδιών τα γεμίζει 
με γλυκά και δώρα ενώ των 
κακών παιδιών με κάρβουνα.

Ελβετία
Στην Ελβετία οι τέσσερις 
εβδομάδες προ των Χρι-

στουγέννων εορτάζονται με 
πλούσια παραδοσιακά έθιμα, 
όπως το γιορτινό στεφάνι και 
το χριστουγεννιάτικο ημερο-
λόγιο. Ο «Samichlaus» όπως 
ονομάζεται στη γερμανική 
πλευρά της Ελβετίας ο Άγιος 
Νικόλαος μοιράζει γλυκά 
και δώρα στα παιδιά στις 6 
Δεκεμβρίου. Η παραμονή των 
Χριστουγέννων χαρακτηρίζε-
ται από διάφορα έθιμα, όπως 
αυτό του Δένδρου, των καλά-
ντων, του γιορτινού τραπε-
ζιού και της λειτουργίας των 
Χριστουγέννων. 

Εκουαδόρ
Στο Εκουαδόρ, φτιάχνουν σκιά-
χτρα από ξύλο, εφημερίδες και 
κουρέλια, τα οποία τα παρα-
γεμίζουν με πυροτεχνήματα. 
Όταν τα καίνε, τα πυροτεχνή-
ματα φωτίζουν τον ουρανό, 
αποχαιρετώντας το χρόνο που 
πέρασε με όλα τα δυσάρεστα 
που πιθανόν να έφερε.

Βραζιλία  
Στη Βραζιλία, έχουν καλοκαί-
ρι, γι’ αυτό μπορούν να γιορτά-
σουν τα Χριστούγεννα με βαρ-
κάδα και πικ νικ. Τα παιδιά, 
πριν πάνε για ύπνο, τακτοποι-
ούν τα παπούτσια τους για να 
τα βρει ο Papa Noel. Το πρωί, 
πριν το πρωινό, βρίσκουν τα 
δώρα στα παπούτσια τους και 
ψάχνουν και για τα υπόλοιπα 
δώρα μέσα στο σπίτι. 

Πουέρτο Ρίκο
Στο Πουέρτο Ρίκο τα παιδιά 
λένε τα κάλαντα φορώντας 
χειροποίητα κουστούμια που 
μοιάζουν με αυτά που φορού-
σαν οι Τρεις Μάγοι. Ανταμεί-
βονται με φαγητό και ποτό 
και, μερικές φορές, με λίγα 
χρήματα. Στις 5 Ιανουαρίου 
το βράδυ, τα παιδιά αφήνουν 
νερό, χορτάρι και σιτάρι κάτω 
απ’ τα κρεβάτια τους για τις 
καμήλες των Μάγων και την 
επομένη έχουν αντικαταστα-
θεί με δώρα.

Μεξικό
Στο Μεξικό, ένα ιδιαίτερο και 
πολύ διαδεδομένο χριστου-
γεννιάτικο έθιμο για παιδιά, 
είναι η piñata (πινιάτα). Πρό-
κειται για μια μεγάλη μπάλα 
με ζωηρά χρώματα, η οποία 
είναι γεμάτη με γλυκά και 
μικρά παιχνίδια. Με κλειστά 
μάτια, τα παιδιά προσπαθούν 
να τη σπάσουν. Όταν, τελικά, 
σπάσει η πινιάτα τα παιδιά 
τρέχουν στο πάτωμα να 
πάρουν τα παιχνίδια και τα 
γλυκίσματα.

Έθιμα Χριστουγέννων και 
Πρωτοχρονιάς της πατρίδας μας
από τους μαθητές του Δ2

Το Δωδεκαήμερο, δηλαδή τις 
δώδεκα μέρες από τα Χρι-
στούγεννα μέχρι και τα Φώτα, 
η κάθε γωνιά της Ελλάδας 
γιορτάζει και διατηρεί μέχρι 
σήμερα έθιμα και παραδόσεις 
που έχουν επιβιώσει από τα 
βάθη των αιώνων. Το χριστου-
γεννιάτικο δεντρο και ο κοκ-
κινοφορεμένος Αη Βασίλης 
ήρθαν  “πρόσφατα” στη χώρα 
μας και αποτελούν έθιμα που 
υιοθετήσαμε από άλλες χώ-
ρες. Αν θέλετε να μάθετε τα 
ελληνικά έθιμα, διαβάστε το 
παρακάτω άρθρο...

ΘΡΑΚΗ
Στη Θράκη τα παιδιά από 
νωρίς προετοιμάζονται για 
τα “κόλαντα”, που στα θρα-
κιώτικα θα πει κάλαντα .Την 
μέρα των Χριστουγέννων τα 
παιδιά χτυπούν από πόρτα σε 
πόρτα και λένε τα κόλαντα 
ενώ οι νοικοκυρές τους έχουν 
ετοιμάσει παραδοσιακά γλυ-
κά όπως κουραμπιέδες και 
μελομάκαρονα. Τα κάλαντα 
στη Θράκη είναι πολλά, αφού 
κάθε χωριό και πόλη έχει τα 
δικά της. Τα πιο γνωστά είναι 
τα κάλαντα της Ορεστιάδας: 
'Χριστός γεννάται Χαρά στον 
κόσμο,στα παλληκάρια. Σαρά-
ντα μέρες σαράντα νύχτες, η 
Παναγιά μας κοιλοπονούσε.        
Κοιλοπονούσε,παρακαλούσε, 
όλους τους Αγίους,τους Απο-
στόλους κι ώσπου να πάνε κι 
ώσπου να έρθουν η Παναγιά 
μας ξελεφτερώθει …”

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Πρωτοχρονιατικα έθιμα της 
Θεσσαλίας,τα ‘Ρουγκατσάρια’
Τα δρώμενα των μεταμφιέσε-
ων.Οι μεταμφιέσεις αναπαρι-
στούν πνεύματα και δυνάμεις 
της Φύσης από τις οποίες 
ζητείται βοήθεια για την καλή 
σοδειά των δημητριακών.
Οι μεταμφιεσμένοι φέρουν 
κουδούνια για να διώξουν 
κάθε κακό ενώ ταυτόχρονα με 
το θόρυβο και τα πηδήματα 
να ‘ξυπνήσουν’τον σπόρο του 
σταριού που ‘κοιμάται’μέσα 
στη γη. Οι ρουγκατσαραίοι 
επισκέπτονται όλα τα σπίτια 
του χωριού και δέχονται γλυ-
κίσματα από τις νοικοκυρές.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Κλαδαριές
Την αυλαία των χριστουγεν-

νιάτικων εθίμων κλείνουν 
φαντασμαγορικά οι κλαδα-
ριές, φωτιές που ανάβουν 
την παραμονή των Χριστου-
γέννων στη Νέα Μεσήμβρια, 
τη Φλώρινα, τη Σιάτιστα, την 
Κοζάνη και αλλού και συμβο-
λίζουν τη φωτιά που άναψαν 
οι ποιμένες της Βηθλεέμ για 
να ζεσταθεί ο νεογέννητος 
Χριστός. Στη Φλώρινα, οι 
κάτοικοι υποδέχονται τη γέν-
νηση του Χριστού ανάβοντας 
μεγάλες φωτιές στις 12 τα 
μεσάνυχτα. Φωτιές ανάβουν 
επίσης και το βράδυ της 
Πρωτοχρονιάς. Τα παιδιά της 
κάθε γειτονιάς αρχίζουν τότε 
να μαζεύουν ξύλα από κέδρο, 
να τα βάζουν σε ένα ασφαλές 
μέρος, για να μη τους τα κλέ-
ψουν παιδιά από άλλες γειτο-
νιές και ορίζουν ένα φύλακα 
για κάθε βραδιά. Αν τα παιδιά 
καταφέρουν να κλέψουν 
ξύλα που προορίζονται για τη 
φωτιά μιας άλλης γειτονιάς, 
στήνουν γλέντι για το πανηγυ-
ρίσουν, ενώ ο ντροπιασμένος 
θεωρείται ο φύλακας που του 
έκλεψαν τα ξύλα. Παλιότερα 
ήταν τόσο μεγάλη η ντροπή 
για εκείνον που άφησε να του 
κλέψουν τα ξύλα, που ούτε 
στο σχολείο δεν τολμούσε να 
πάει την άλλη μέρα.

ΉΠΕΙΡΟΣ
Tο αναμμένο πουρνάρι
Όταν γεννήθηκε ο Χριστός και 
πήγαν, οι βοσκοί να προσκυ-
νήσουν, ήταν νύχτα. Βρήκαν 
τότε  ένα ξερό πουρνάρι και 
έκοψαν τα κλαδιά του. Πήρε 
ο καθένας από ένα κλαδί στο 
χέρι, του έβαλε φωτιά και 
γέμισε το σκοτεινό βουνό χα-
ρούμενες φωτιές, τριξίματα 
και κρότους. Από τότε, όποιος 
πάει στο σπίτι του γείτονα 
για να πει τα χρόνια πολλά, 
καθώς και όλα τα παιδιά τα 
παντρεμένα, που θα πάνε στο 
πατρικό τους σπίτι κρατούν 
ένα κλαρί πουρνάρι, ή κάποιο 
άλλο κλαδί  που καίει τρίζο-
ντας. Στο δρόμο το ανάβουν 
και το πηγαίνουν έτσι αναμμέ-
νο στο πατρικό τους σπίτι και 
γεμίζουν χαρούμενες φωτιές 
και κρότους τα σκοτεινά δρο-
μάκια του χωριού.

Για περισσότερα  έθιμα επισκεφθείτε την 
εργασία του τμήμτός μας με τίτλο “Χριστού-
γεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτα: έθιμα πό όλη την 
Ελλαδα”  στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.

Εκδρομή στην Πάρνηθα

Το σχολείο μας κάθε χρόνο 
οργανώνει εκδρομές για τους 
μαθητές του. Φέτος στις 11 
Οκτωβρίου η τάξη μας (τα δυο 
τμήματα της έκτης τάξης) πή-
γαμε στην Πάρνηθα. Στην αρχή 
ξεκινήσαμε με κατεύθυνση ένα 
ξενοδοχείο που είχε τελεφερίκ, 
όπου εμείς θα ανεβαίναμε σε 
αυτά. Οταν φτάσαμε, είδαμε το 
ξενοδοχείο και μείναμε μαγε-
μενοι. Ήταν αρκετά μεγάλο και 
ήταν ωραία στολισμένο. Στη 
συνέχεια προχωρισαμε προς τα 
τελεφερίκ. Στα τελεφερίκ ανε-
βήκαμε χωρισμένοι σε ομάδες. 
Από τα τελεφερίκ όσο ανεβαίνα-
με τόσο πιο πολύ φαινόταν κα-
λύτερα η θέα του βουνού. Η επι-
φάνεια του βουνού ήταν αρκετά 
τραχιά για αυτό και αντικρίσαμε 
πολλά ελάφια και έλατα. Όταν 
κατεβήκαμε από τα τελεφερίκ 
η ξεναγός μας, μας εξήγησε όλα 
αυτά που είδαμε από ψηλά στο 
βουνό. Ύστερα το πούλμαν μας 
πήγε για εξερεύνηση στο δάσος. 
Εξερευνούσαμε , και μάθαμε 
ακόμα ποσό ζει το καθένα απ’ 
αυτά. Επίσης χωρίστηκαμε σε 
δυο ομάδες , χλωρίδα και πανί-
δα, και γράψαμε πληροφορίες 
για αυτά. Μετά συνεχίσαμε να 
προχωράμε οσπου βγήκαμε σε 
ένα μέρος όπου υπήρχαν και 
αλλά σχολεία και καθίσαμε να 
ξεκουραστούμε μετά από την 
εξερεύνηση. Τέλος το πούλμαν 
μας έκανε μια βόλτα όπου είδα-
με ελάφια και πήγαμε επιτέλους 
να φάμε το κολατσιό μας. Φά-
γαμε το φαγητό μας σε ένα πε-
ζούλι όπου υπήρχαν πολλά είδη 
λουλουδιών τριγύρω και μετά 
ανεβήκαμε στο πούλμαν για να 
γυρίσουμε στο σχολείο.

Αθήνα Κοζαΐτη
ΣΤ’ τάξη

Στα μέσα του Οκτωβρίου η 
έκτη τάξη του σχολείου μας 
επισκέφθηκε το βούνο Πάρνη-
θα. Φτάνοντας εκεί περάσαμε 
μέσα από το casino και φτάσα-
με στο  τελεφερίκ. Έπειτα σε  
ομάδες μπαίναμε μαζί με τον 
δάσκαλό μας. Η θέα από εκεί 
ήταν μαγευτική. Βλέπαμε μια 
μεγάλη έκταση με βράχια, πολ-
λούς θάμνους και δέντρα. Επί-
σης είδαμε κρι-κρι και ελάφια.
Κατεβαίνοντας από το τελε-
φερίκ διασχίσαμε το casino και 
βγήκαμε στο βουνό. Από εκεί 
μας πήρε το πούλμαν και πήγα-
με σε έναν ειδικά διαμορφωμέ-
νο  χώρο πάνω στο βούνο, στον 
οποίο φάγαμε και μας εξή-
γησαν τι θα κάναμε. Αμέσως  
μετά φτάσαμε στο μονοπάτι 
όπου θα κάναμε πεζοπορία.
Η ξεναγός μας έδειχνε διάφορα 
ενδιαφέροντα φυτά και δέντρα 
την ώρα που διασχίζαμε το μο-
νοπάτι. Είχαν πράγματι μεγάλο 
ενδιαφέρον. Με αυτόν τον τρό-
πο είχαμε την ευκαιρία να γνωρί-
σουμε ένα μέρος της χλωρίδας 
και της πανίδας της  περιοχής. 
Στο τέλος φτάσαμε σε μια μικρή 
πεδιάδα και κάτσαμε να συζητή-
σουμε για το πως περάσαμε.
Όταν επιστρέψαμε στο σχολείο 
μας μοίρασαν ένα μπλοκ σημει-
ώσεων, ένα παζλ και ένα φυλ-
λάδιο με δραστηριότητες ως 
αναμνηστικά. Ήταν μια πολύ 
ωραία και ιδιαίτερη εκδρομή 
και άρεσε πολύ  σε όλους μας.
                                                   
Μάρα Φαναραδέλλη  
ΣΤ΄ 1 

Μια από τις ωραιότερες 
εκδρομές του σχολείου μας 
ήταν η φετινή εκδρομή στην 
Πάρνηθα.
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Κι όλα μαζί φωνάζουν «Charlie»!

Στον απόηχο του Νοεμβρίου, η επανέναρξη της κινηματογρα-
φικής λέσχης του σχολείου, μας άφησε τις πιο δυνατές 
εντυπώσεις! Η κινηματογραφική ομάδα του σχολείου μας, 
αποτελούμενη από τους Γιάννη Αντύπα, Γιάννα Δεληγιάννη 
και Σάκη Στριτσίδη, επέλεξε να παρουσιάσει το αριστούργημα 
του βωβού κινηματογράφου “Το Χαμίνι” με σεναριογράφο, 
σκηνοθέτη και ερμηνευτή τον μύθο Charlie Chaplin.

Η ταινία μας συνεπήρε όλους! Οι μεγαλύτεροι θεατές 
γέλασαν με την ψυχή τους, φόρος τιμής στον κινηματογράφο 
με τον οποίο μεγάλωσαν.βΤο πλέον εντυπωσιακό ήταν ο 
ενθουσιασμός των παιδιών- τα περισσότερα στην πρώτη τους 
επαφή με τον ασπρόμαυρο βωβό κινηματογράφο, αγκάλιασαν 
το έργο, ταυτίστηκαν με τον πρωταγωνιστή και με συγκινητική 
ενσυναίσθηση φώναζαν “Charlie Charlie”! Μετά το τέλος της 
προβολής, μοιράστηκαν στα παιδιά οι κονκάρδες μέλους της 
κινηματογραφικής λέσχης, αφίσες και προγράμματα, ενώ 
κληρώθηκε και ένα “κινηματογραφικό” δώρο σε έναν τυχερό 
σινεφίλ μαθητή!

Η επόμενη κινηματογραφική προβολή θα πραγματοποιηθεί σε 
γιορτινό κλίμα, σημαίνοντας την έναρξη των χριστουγεννιά-
τικων εκδηλώσεων του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 
σχολείου μας! Την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018, στις 18:30, 
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων θα προβληθεί  η ταινία 
“Καρυοθραύστης” του μεγάλου Ρώσου σκηνοθέτη Αντρέι 
Κοντσαλόφσκι, έτσι όπως δεν την έχουμε ξαναδεί, σε μία 
μαγευτική υπερπαραγωγή, με κορυφαία μουσική επένδυση 
από τους Τσαικόφσκι και Τζον Τορτούρο. Το επόμενο πρωινό, 
το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018,  από τις 11:00-16:00 θα λάβει 
χώρα το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο bazaar στο σχολείο 
μας! Αναλυτικό πρόγραμμα-πρόσκληση με τα δρώμενα θα 
μοιραστεί σε όλους τους μαθητές!

Ευχόμαστε να σας έχουμε όλους κοντά μας σε όλες τις εκδη-
λώσεις του συλλόγου μας, να επικοινωνούμε, να γνωριζόμαστε, 
να συμπορευόμαστε, με γνώμονα την αγάπη των παιδιών για το 
σχολείο τους!!! 

Με χαρά,
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ
29.11.2018

Στα πλαίσια της καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας και της πρακτι-
κής δανεισμού βιβλίων, υποδεχόμαστε στο μάθημα των Αγγλικών 
τη βαλίτσα του Προγράμματος «BOOKS ON WHEELS» με αγγλικά 
βιβλία της θεματικής ενότητας «Travelling around the world». Ο 
πρώτος κύκλος δανεισμού ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση βι-
βλιοκριτικής από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Ε1. 

Βοοks on wheels

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού (code week), είναι μια 
πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να κάνει τον προγραμματισμό και 
τον ψηφιακό γραμματισμό προσιτό σε όλους, με διασκεδαστικό και 
ενδιαφέροντα τρόπο. Η εκμάθηση συγγραφής κώδικα μας βοηθάει 
να κατανοούμε τον κόσμο που εξελίσσεται ταχύτατα γύρω μας, να 
διευρύνουμε τις γνώσεις μας για τον τρόπο λειτουργίας της τε-
χνολογίας και να αναπτύσσουμε δεξιότητες και ικανότητες, ώστε 
να ανακαλύπτουμε νέες ιδέες και να καινοτομούμε. Στις 20-21 
Οκτωβρίου 2018, 10 παιδία από το σχολείο μας πήγαν στο ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος για να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο πληρο-
φορικής βασισμένο στο νέο πρόγραμμα της oracle Alice 3.4.

Code week

Στο πλαίσιο του 36ου Μαραθωνίου Αθήνας, του Αυθεντικού Μα-
ραθωνίου, ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, σε συνεργασία με τον 
ΣΕΓΑΣ διοργάνωσε Αγώνες Δρόμου Μικρών Παιδιών.
Περίπου 450 παιδιά , αγόρια και κορίτσια, ηλικίας 6 έως 12 ετών 
από τα δημοτικά σχολεία του Δήμου μας, έτρεξαν απόσταση 500  
μέτρων  επί της Λεωφόρου Μεσογείων, λίγο πριν την διέλευση 
του 1ου Μαραθωνοδρόμου από διοικητικά όρια του Δήμου μας. 

O 36ος Μαραθωνίος Αθήνας 

Όπως σε όλες τις εκδρομές, 
έτσι και σε αυτήν ξεκινήσαμε 
χαρούμενοι, παίζοντας και 
γελώντας μέσα στο σχολικό 
λεωφορείο. 
Οσο απομακρυνόμασταν από 
την πόλη η φύση γινόταν όλο 
και πιο πράσινη, ειδικά ανεβαί-
νοντας το βουνό. Ξαφνικά, ένας 
από εμάς φώναξε: «Παιδιά, 
δείτε! Ελάφια!». Ολοι στραφή-
καμε προς τα εκεί και είδαμε 
τέσσερα πανέμορφα ελάφια να 
μας κοιτούν με απορία. Δεν θα 
ξεχάσω τα χρώματά τους και 
τα αθώα μεγάλα μάτια τους!
Εκείνη τη στιγμή τα λεωφο-
ρεία σταμάτησαν και κατεβή-
καμε από αυτά για να μπούμε 
στο τελεφερίκ. Αυτή πρέπει 
να ήταν η πιο συναρπαστική 
εμπειρία της ζωής μου! Αι-
σθανόμουν ότι κρέμομαι από 
τον ουρανό και από κάτω μου 
απλωνόταν οι πλαγιές της 
Πάρνηθας. Ευτυχώς αυτό 
κράτησε αρκετά λεπτά. Όταν 
φτάσαμε στην κορυφή, δεν μεί-
ναμε πολύ. 
Στην επιστροφή , μπροστά 
από τα μάτια μου περνούσαν 
οι πυκνοφυτεμένες πλαγιές, 
τα ελάφια και η βόλτα με το 
τελεφερίκ. Πόσο θα ήθελα να 
επαναληφθεί η εκδρομή αυτή!
    
Θανάσης Δουλάμης
ΣΤ΄ 1 

Στις 11/10/2018 πήγαμε η 
έκτη τάξη μία εκδρομή στην 
Πάρνηθα.
Ξεκινήσαμε από το σχολείο 
στις 9:00 το πρωί, μπήκαμε 
μέσα στο λεωφορείο και μας 
πήγε στην είσοδο για τα τελε-
φερίκ. Από εκεί πήραμε ένα, το 
οποίο μας πήγε στην απέναντι 
μεριά. Στην απέναντι μεριά που 
μας πήγε το τελεφερίκ, ήταν 
το καζίνο. Από εκεί μας πήρε 
μία ξεναγός, για να πάμε όλοι 
μαζί στο βουνό. Στο βουνό εί-
δαμε και μάθαμε πολλά καινού-
ρια, για εμάς, πράγματα, για την 
χλωρίδα, την πανίδα και την 
πυρκαγιά που έγινε το 2007.
Στο ενδιάμεσο είχαμε κάτσει 
κάπου να φάμε. Γυρίσαμε στο 
σχολείο περίπου στη 1:30, μας 
παραλάβανε οι γονείς από το 
σχολείο και γυρίσαμε στα σπί-
τια μας.

Άννα-Μαρία Μπάστα
ΣΤ’ τάξη

Στις 24 Οκτωβρίου του 2018 
η ΣΤ’ ταξη εκανε μια περιβαλ-
λοντικη εκδρομη που επισκε-
φτηκε την Παρνηθα.                                 
Το πρωι φυγαμε απο το σχο-
λειο και κατευθυνθηκαμε προς 
τα πουλμαν.Τα πουλμαν μας 
πηγανε στον χωρο που βρισκο-
νταν τα τελεφερικ εκει οπου 
βρισκοταν η ξεναγος μας.Ο 
κυριος Τολιας μας χωρισε 
σε ομαδες για να μπουμε στα 
τελεφερικ.Οσο ανεβαιναμε 
βλεπαμε ελαφια και αλλα ζωα 
απο κατω μας και τα φωτογρα-
φιζαμε ενω τα πουλμαν κατευ-
θυνοντουσαν προς το καζινο.
Μολις φτασαμε πανω στο καζι-
νο περιμεναμε και τους αλλους 
να ερθουν και οσο περιμεναμε 
καναμε και μια σταση για τουα-
λετα.Μολις ηρθαν και οι αλλοι 
φυγαμε με τα πουλμαν που 
ειχαν ειδη ανεβει και πηγαμε 
προς το δασος.
Οπως πηγαιναμε προς το δα-
σος σταματησαμε να φαμε και 
μετα συνεχισαμε τον δρομο 
μας προς το δασος.Μολις 
φτασαμε στο μονοπατι που 
ειχε στο νου της η ξεναγος 
κατεβηκαμε απο τα πουλμαν 
και αρχισαμε να περπαταμε.
Πολλες φορες η ξεναγος μας 
σταματαγε για να μας δειξει 
διαφορα πραγματα αλλα ευτυ-
χως δεν ηταν πολυλογου και 
ετσι δεν βαριομασταν και πολυ.
Μολις τελειωσαμε το μονο-
πατι πηγαμε σε εναν χωρο με 
πολυ γρασιδι και καθισαμε να 
ξεκουραστουμε. 
Νομιζω πως αυτη η εκδρομη 
ηταν ωραια γιατι ηταν μεσα 
στη φυση και ειχε δροσια.Επι-
σης πιστευω πως θα κανουμε 
κι αλλες παρομοιες εκδρομες.

Φοίβος Κόλλιας
ΣΤ’ τάξη

Η εκδρομή 
στο Ο.Α.Κ.Α. 

Πιστεύω ότι η εκδρομή που 
κάναμε στο Ο.Α.Κ.Α. ήταν φα-
νταστική τουλάχιστον για τα 
κορίτσια του Ε΄1 και 2!!!!Στην 
αρχή όμως όταν μπήκαμε μέσα 
στο στάδιο, όλοι όταν κάτσα-
με στις κερκίδες πήγαμε να 
βγάλουμε το φαγητό μας αλλά 
κανένας δεν σκέφτηκε πως αν 
τρώγαμε δεν θα μπορούσαμε 

να γυμναστούμε. Δυστυχώς κλεί-
σαμε τα ταπεράκια μας και περι-
μέναμε να ακούσουμε την τάξη 
μας για να κάνουμε γραμμή.
Αρχίσαμε να τρέχουμε ο ένας 
πίσω από τον άλλον ξεχωριστά 
αγόρια κορίτσια το μισό γήπεδο. 
Στην αρχή θα παίζαμε βόλει αλλά 
επειδή είμασταν άσχετες το ξεπε-
ράσαμε. Αργότερα κάναμε αγώνες 
τρεξίματος μαζί με τα κορίτσια 
της έκτης. Επίσης κάναμε άλμα 
επί κοντό που ήτανε πολύ συναρ-
παστικό!!! Μετά κάναμε κιάλα 
πολλά παιχνίδια π.χ.
Κάναμε ένα παιχνίδι με την μπάλα 
του ράκμπι , κάναμε σκιταλοδρο-
μία με έναν άλλων τρόπο απότι 
ξέρουμε. Αργότερα αποχωρίσαμε 
το στάδιο και πήγαμε στις αίθου-
σες και χορεύαμε και κάναμε άλλα
πολλά …!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Μυρτώ Καναβάκη
Ε’1

Μια μέρα του Νοεμβρίου στο με-
γάλο Ο.Α.Κ.Α. γνώστο και ως Ολυ-
μπιακό Στάδιο πήγαμε όλο το 1o 
Δημοτικό Σχολείο Ν.Ψυχικού εκ-
δρομή. Πρώτα πήγαμε και είδαμε 
από έξω το γηπεδο ποδοσφαίρου 
και είχε μεγάλες κερκίδες. Μετά 
περάσαμε από το γήπεδο του μπά-
σκετ ήταν κλειστό από πάνω. Περ-
πατήσαμε αρκετά και καταλήξαμε 
σε ένα γηπεδάκι ποδοσφαίρου 
όπου είχε και στίβο δεν είχε μεγά-
λες κερκίδες είχε τέσσερα σκαλιά 
όπου αφήσαμε τις τσάντες μας.
Μετά μια κυρία μας φώναξε τα κο-
ρίτσια της Πέμπτης και των δύων 
τμημάτων[Ε’1,Ε’2]και τρέξαμε στο 
ταρτάν γύρω από το στίβο.Μέτα 
παίξαμε σε δύο μικρά φιλέ βόλει 
για δύο λεπτά.Μετά μας βάλανε 
μεσά στο γήπεδο και παίξαμε με 
την μπάλα του μπέισπολ και χωρι-
στήκαμε σε δύο σειρές,κάτσαμε η 
μια ομάδα απέναντι από την άλλη 
και η κυρία μας είπε κάποιους 
αριθμούς και καθε φορά φώναζε 
δύο και τρέχαμε να ποιάσουμε την 
μπάλα και να την ακουμπίσουμε 
στο κίτρινο κωνάκι.

Αμέσως μετά πήγαμε στην άκρη 
του γηπέδου και κάναμε άλμα είς 
μήκος.Μέτα κάναμε πάνω στον 
στίβο αγώνες τρεξίματος και 
όποια παίδια βγήκανε στην πρώτη 
πεντάδα  τρέξανε μαζί και βγήκε ο 
νικητής.Έπειτα κάναμε στο στίβο 
τις δυό ομάδες όπου είχαμε βγά-
λει στο μπέισμπολ και κάτσαμε 
οκλαδόν σε δύο σειρές,είχαμε μια 

μικρή μπάλα και τη βάζαμε πίσω 
απο τον αφιένα και την δίναμε στον 
επόμενο,και έτσι από τον πρωτο 
κτάληγε στον τελευταίο και ο τε-
λευταίος έτρεχε και εκανε γύρω 
από τον κώνο και την δείναμε στον 
επόμενο και… Μετά φάγαμε και τα 
κορίτσια περπατήσαμε μέχρι ένα 
κλειστό γυμναστήριο και κάναμε 
Zumba.Μετά παίξαμε ping-pong και 
μπάσκετ. Έπειτα μας πήγανε προς 
τα πούλμαν και περιμέναμε λίγο 
στο πεζοδρόμιο αμέσως όμως μας 
βάλανε μέσα και φύγαμε.Αυτή η εκ-
δρομή ήταν καταπληκτική.

Erasmus+ 

Στις 12 Νοέμβριου κάποιες δασκά-
λες του σχολείου μας ,αναμεσά 
τους η διευθύντρια και η κ. Αγάπη  
η δασκάλα των αγγλικών μας, επι-
σκέφτηκαν  την Λετονία  για το πρό-
γραμμα  Erasmus +. Έμειναν στην 
πρωτεύουσα της χώρας, την Ρίγα. 
Όμως το σχολείο που τους φιλοξέ-
νησε ήταν σε ένα χωριό στο κέντρο 
της χώρας με το όνομα Αντάζι. Στο 
σχολείο φοιτούσαν 1.600 μαθητές 
δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. 
Το σχολείο ήταν δημόσιο, τεράστιο 
και με εκπληκτικές υποδομές. Είχε 
αίθουσες για όλα τα μαθήματα και 
όλες τις δραστηριότητες, γωνίες 
στους διάδρομους με πινγκ πονγκ , 
σκάκι, παγκάκια  και τραπέζια. 
Το σχολείο ήταν ανοιχτό από τις 
8 π.μ. μέχρι τις 10 μ.μ. για τις απο-
γευματινές δραστηριότητες που 
περιλάμβαναν το Αστεροσκοπείο, 
πισίνα και 2-3 γυμναστήρια για όλα 
τα αθλήματα. Επίσης είχε ένα με-
γάλο θέατρο και ένα αίθριο που το 
ονόμαζαν «καρδιά του σχολείου» 
και εκεί γίνονταν πολλές αυθόρμη-
τες  εκδηλώσεις. 
Τις μέρες που διέμεναν εκεί οι δα-
σκάλες μας οι Λετονοί γιόρταζαν τα 
100 χρόνια από τη δημιουργία της 
χώρας τους και γίνονταν διαφορά 
καλλιτεχνικά δρώμενα. Την περίοδο 
αυτή  (12 έως 17 Νοέμβρη)  οι μα-
θητές του σχολείου συμμετείχαν σε 
χορωδίες, ομάδες παραδοσιακών 
χορών ενώ 2 ροκ συγκροτήματα 
ξεσήκωσαν όλο το σχολείο σε χορό. 
Τα παιδιά του σχολείου ήταν συ-
νεργάσιμα, ευγενικά και φιλόξενα. 
Μάλιστα, οι  μαθητές του Λυκείου 
ξεναγήσαν τους καλεσμένους τους 
στην πρωτεύουσα της χώρας. 

Μάρα Μανουσάκη 



Καλή χρονιά!


