
 

 

 

 

Η εφημερίδα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέου Ψυχικού –  Ιούνιος  2022  

Μην σας ξεφύγουν 

οι στιγμές 



 



ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ 

 

H 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 «Το Κουνούπι» «τσιμπάει» και ξανά «τσιμπάει» 

κάθε χρονιά με καλύτερα και πιο ενδιαφέροντα 

θέματα. 

 

Η εφημερίδα έχει φιλοξενήσει πολλούς σημαντικούς 

ανθρώπους, όπως: Κική Δημουλά, Μάνο Ελευθερίου, 

Κώστα Τσόκλη, Δόμνα Σαμίου, Κώστα Βουτσά, Γιάννη 

Σμαραγδή, Θάνο Μικρούτσικο, Χρήστο Χωμενίδη, 

Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, 

Λευτέρη Παπαδόπουλο, Άλκη Ζέη, Γιώργο 

Μιχαλακόπουλο, Ηλία Λογοθέτη, Βασίλη Βασιλικό, 

Βασίλη Παπαβασιλείου, Θανάση Βαλτινό, Δημήτρη 

Πλατανιά και Σταύρο Ξαρχάκο. 

 

Σε αυτό το τεύχος φιλοξενούμε τον καλλιτεχνικό 

διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Γιώργο 

Κουμεντάκη. 

 

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 την Σχολική επιτροπή του Δήμου 

Φιλοθέης – Ψυχικού για την ευγενική χορηγία στην 

εκτύπωση της εφημερίδας. 

 

Καλή ανάγνωση, 

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Αναστασία Μανάλη, Ανδρομάχη Σακελλαρίου, 

Ελισάβετ Τσαμούταλη, Γιώργος Σιμητόπουλος 
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Πώς ήταν ο Γιώργος Κουμεντάκης σαν 

παιδί; 

Αρχίσαμε τις ερωτήσεις (γέλιο) 

Χαίρομαι που σας βλέπω. | 

 

Ποια ηλικία προσδιορίζουμε το 

παιδί; 

Έχω μεγαλώσει σε μια πόλη –είμαι 

πολύ τυχερός γι’ αυτό- στην 

περιφέρεια, στην επαρχία, στο 

Ρέθυμνο της Κρήτης. Το Ρέθυμνο της 

Κρήτης έχει πάρα πολύ ωραία 

χαρακτηριστικά γιατί είναι μια πόλη 

πολυπολιτισμική. Έχει μια 

αρχιτεκτονική βενετσιάνικη, 

τούρκικη, όλους τους συνδυασμούς 

που μπορείτε να φανταστείτε, έχει 

περάσει Αναγέννηση που η υπόλοιπη 

Ελλάδα δεν έχει περάσει.  Όλα αυτά 

υπάρχουν μέσα σ’ αυτήν την πόλη. 

Υπάρχει ένας πυρήνας πολιτισμού 

πάρα πολύ ισχυρός. 

Είχα μια οικογένεια που  

ενδιαφερόταν για τον πολιτισμό, τη 

μουσική, τα γράμματα, τις τέχνες, 

για τα γράμματα πάνω απ΄ όλα. 

Ήμασταν αγαπημένοι, έχω αναμνήσεις 

γενναιόδωρες. Από την παλιά πόλη 

έχω αντλήσει πολλά, ειδικά στο 

κομμάτι των ήχων. Με έχουν 

σημαδέψει οι ήχοι της παλιάς πόλης, 

τα κάρα που περνάγανε, οι εκκλησιές 

με τους βυζαντινούς ύμνους, οι 

λαϊκές μουσικές, παραδοσιακά 

Κρητικά, γιατί η Κρήτη είναι 

ζωντανή στις παραδόσεις. Ήταν μια 

πανσπερμία ήχων, με τις φωνές των 

γειτόνων, με τους διαλόγους, που 

αναπτυσσόταν σε ένα περιβάλλον 

αστικό που το ένα σπίτι ήταν κοντά 

στο άλλο. 

Παλιά πόλη, στενοί δρόμοι, οι 

γείτονες... ήταν μέρος της 

οικογένειάς μας. 

 

 

 

 

 

Γιατί τα λέω όλα αυτά; 

Γιατί πέρασα ευτυχισμένα παιδικά 

χρόνια,  με το σχολείο δεν είχα καλή 

επαφή, με την έννοια ότι πάντα 

αισθανόμουν ξένο σώμα. Είχα φίλους 

αλλά η μεγαλύτερή μου ενασχόληση, η 

καθημερινότητά μου, ήταν πάντα 

στραμμένη στην μουσική. Οπότε είχα 

μια εσωστρέφεια, ήμουν ένα παιδί 

που περνούσε πολλές ώρες με τον 

εαυτό του, κάνοντας, διαβάζοντας, 

παίζοντας, γράφοντας μουσική μέσα 

σε αυτές τις πολύ ωραίες συνθήκες 

που σας είπα. Το σχολείο ήταν πάντα 

σε δεύτερη μοίρα κι αυτό 

συνεχίστηκε μετά και στο γυμνάσιο 

και στο λύκειο. Εκεί μπορώ να πω 

ότι ένιωσα ακόμα πιο εσωτερικά 

ανεξάρτητος, έφτειαξα έναν κόσμο 

δικό μου φανταστικό, φαντασιακό 

κόσμο που μου επέτρεψε να ασχοληθώ 

πολύ συστηματικά με την μουσική.  

Κλείστηκα μέσα σε αυτόν, άρχισα να 

παίρνω πληροφορίες απ’ όπου 

μπορούσα, έγινα  φίλος με ανθρώπους 

που είχαν τεράστιες δισκοθήκες, με 

κάποιους καθηγητές που είχαν την 

ίδια κλίση, με λίγους συμμαθητές 

μου. Οπότε, τελειώνοντας τον κύκλο 

του γυμνασίου, η προσωπική μου 

επιθυμία είχε γίνει μουσική 

ταυτότητα . Έφτειαξα δηλαδή μόνος 

μου το περιβάλλον που ήθελα να ζήσω 

και μέσα σε αυτό ζω ακόμα. 

Παρακολουθούσατε μάθημα μουσικής 

από την ηλικία των πέντε ετών. Τι 

σας ώθησε να ακολουθήσετε αυτόν τον 

δρόμο; 

Θα σας πω μια άλλη ιστορία. Είχαμε 

ένα εξοχικό έξω από το Ρέθυμνο, ένα 

μέρος που είχε αμπέλια, πεύκα, με 

τα ρυάκια, με τα ποτάμια, με τις 

λιμνούλες, με τα φαράγγια. Τα 

σπίτια ήταν σε πολύ μεγάλη απόσταση 

το ένα απ’ το άλλο. 

Ζούσαν διάφορες οικογένειες, οι 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ 

Η νιότη είναι ένα απίστευτο σύμπαν και 

δεν ξανάρχεται ποτέ 

δεν θα υπήρχαν άνθρωποι να σκέφτονται 
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περισσότερες μικρασιατικής 

καταγωγής, το καλοκαίρι -ιδίως- 

βρισκόμασταν τα βράδια και κάθε 

φορά κάναμε και κάτι. Άλλοτε 

παίζαμε, άλλοτε παίζαμε μουσική, 

άλλοτε ακούγαμε τις διηγήσεις των 

μεγαλυτέρων που μας έλεγαν ιστορίες 

από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Μνήμες. Ήταν οι ζωντανές γενιές, 

όλη μας η ιστορία. Και τότε μας 

γεννήθηκε η ιδέα  και φτειάξαμε μια 

θεατρική ομάδα. Κάναμε σκηνικά, 

κοστούμια, γράφαμε τα έργα, μας 

έδιναν και οι μεγαλύτεροι κάποιες 

κατευθύνσεις. Τα περισσότερα είχαν 

ένα σκωπτικό χιουμοριστικό 

ενδιαφέρον για να περνάμε ωραία. 

Ήταν μικρά σκετσάκια τα οποία 

κρατούσαν μισή ώρα,  τρία τέταρτα, 

σαν παράσταση δηλαδή και υπήρχε 

πάντα η ανάγκη να υπάρχει μουσική. 

Την μουσική την έφτειαχνα εγώ. Με 

ευτελή υλικά, οτιδήποτε έβγαζε ήχο 

γινόταν μουσικό όργανο. Θεώρησαν οι 

γονείς μου και ιδιαίτερα η γιαγιά 

μου ότι υπήρχε κάποιο ταλέντο 

μουσικό και έπρεπε  να μπω στη 

διαδικασία της εκμάθησης.  Και 

ξεκίνησα με ακορντεόν. Μετά το 

ακορντεόν το πιάνο και όλα τα 

υπόλοιπα. Η πρώτη πηγή ήταν το 

ακορντεόν. Αισθανόμουν όμως τότε   

ότι δεν έπρεπε να είναι ένα 

στοιχείο της μουσικής ζωής μου. 

Οπότε ένα από τα πρώτα πράγματα που 

έκανα - χωρίς να το πω στη γιαγιά 

μου γιατί αυτή μου το είχε 

αγοράσει- ήταν να πάω να το 

πουλήσω. Το πούλησα κι αγόρασα 

δίσκους, παρτιτούρες. Έκανα δηλαδή 

μια μουσική ανακύκλωση Πρέπει να 

σας πω ότι μετά από αρκετά χρόνια 

το ακορντεόν έχει γίνει βασικό 

στοιχείο της μουσικής μου γραφής. 

Και είναι ένα όργανο που λατρεύω 

πραγματικά. Πέρασα αυτή τη 

δύσκαμπτη, περίεργη περίοδο. 

Άλλωστε, τα όργανα δεν 

χαρακτηρίζουν τη μουσική. Η μουσική 

χαρακτηρίζει τα όργανα. Οπότε 

εκείνη την περίοδο ήρθαν πιο 

συστηματικές σπουδές, γράφτηκα στο 

παράρτημα του Ελληνικού Ωδείου στο 

Ρέθυμνο. Έτσι ξεκίνησα τα πρώτα 

χρόνια, με αυτή την αφορμή της 

θεατρικής πράξης, τα θεατρικά κι η 

μουσική που έγραφα όταν ήμουν 

παιδί.  

Συνεχίζουμε;  

(γέλιο) 

 

Η επιλογή της Τήνου ήταν τυχαία ή 

συνειδητή; Επίσης ποιοι ήταν οι 

λόγοι που βρεθήκατε εκεί? 

Πρόσεξε τι θα πεις τώρα γιατί είμαι 

Τηνιακός… 

Ναι το ξέρω (γέλιο). 

Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα 

(γελιο). 

Έχετε καταλάβει ότι οτιδήποτε έχω 

απαντήσει μέχρι τώρα έχει να κάνει 

με το τι μου αρέσει και το πώς 

αισθάνομαι. Ξέρετε,  δεν μπορώ να 

ξεχωρίσω πολύ καλά την κανονική ζωή 

μου, την καθημερινότητα, από την 

μουσική καθημερινότητα. Είναι δύο 

πράγματα τα οποία πηγαίνουν μαζί, 

είναι το ένα μέσα στο άλλο. Είναι 

αδιαχώριστα και δεν τα ξεχωρίζω 

γιατί δεν μπορώ να το κάνω. Από 

μικρό παιδί ζω με την μουσική κι 

αυτό είναι όλη μου η ζωή. Οπότε όλα 

τα φτειάχνω σε σχέση μ’ αυτό. 

Δούλεψα λοιπόν πολύ στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες ήμουν από την 

αρχή στη Δημιουργική ομάδα. 

Ουσιαστικά, ο Παπαϊωάννου κι εγώ  



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

6 

 

Την άνοιξη δεν νομίζω 

ότι υπάρχει άλλο νησί με 

τέτοιαν ομορφιά σαν την 

Τήνο 

το κάναμε. Δουλέψαμε τρία χρόνια σε 

ρυθμούς απερίγραπτους, ολημερίς κι 

ολονυχτίς, με τεράστια ευθύνη, 

τεράστιο άγχος. Τα άτομα ξέρετε που 

ασχολούνται με τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες, όταν τελειώσει το έργο τους 

επειδή είναι ένα πολύ έντονο έργο 

και απαιτεί να δοθείς ψυχή τε και 

σώματι, αφήνει αυτό το πολύ μεγάλο 

κενό που αφήνει οποιαδήποτε απραξία 

μετά από μια έντονη πράξη. Υπάρχει 

δηλαδή ένα έντονο ψυχολογικό βάρος. 

Από κει που είσαι, που νιώθεις 

γεμάτος, στην κορύφωση, πέφτεις στο 

μηδέν. Αυτό δημιουργεί μια 

ανισορροπία. Θεώρησα λοιπόν -επειδή 

αγαπάω πολύ τη φύση κι ονειρευόμουν 

να γράφω τη μουσική μου σε ένα πολύ 

ωραίο περιβάλλον- ότι πρέπει να βρω 

το όμορφο που έψαχνα. Ποιο ήταν το 

ωραίο για εμένα, η Κρήτη που ήξερα. 

Δεν ήθελα όμως να πάω εκεί γιατί 

ήθελα μια μεγαλύτερη ιδιωτικότητα. 

Θα ήθελα να ήμουν πιο ανεξάρτητος, 

μόνος σε έναν καινούριο τόπο, να 

τον ανακαλύψω, να μπω μέσα σε έναν 

χώρο που δεν ήξερα για να μπορέσω 

να ξαναγράψω μουσική. Λοιπόν, 

προσπαθούσα να βρω ένα σπίτι κάπου 

για να ελαχιστοποιήσω το κενό που 

ήξερα ότι θα υπήρχε μετά τους 

Ολυμπιακούς. Αισθανόμουν την 

επιθυμία να ζήσω σε ένα άλλο μέρος. 

Να ξεκινήσω μια καινούρια ζωή. 

Πρέπει να σας πω ότι η ζωή μου είναι 

συνεχώς κύκλοι που κρατάνε μια 

δεκαετία και αλλάζουν ριζικά. 

Πλήττω να κάνω συνεχώς τα ίδια 

πράγματα. Βρέθηκα λοιπόν με παρέα 

στην Τήνο εντελώς συμπτωματικά. Την 

Τήνο την αγαπούσα πολύ γιατί 

πήγαινα χρόνια οπότε ήταν οικεία. 

Φτάνουμε με το πλοίο κι όλα 

αρχίζουν να είναι εύκολα. Συνήθως 

είναι εύκολα ή δύσκολα. Ό,τι έκανα 

εκείνη την ημέρα ήταν εύκολο. 

Πήγαμε στην Χώρα. Εύκολα  φάγαμε, 

εύκολα φύγαμε, εύκολα πήγαμε στην 

Καρδιανή γιατί μ’ αρέσει πολύ η 

μέσα χώρα στην Τήνο. Μόλις φτάσαμε 

στην Καρδιανή συναντήσαμε μια κυρία 

Γερμανίδα. Μιλούσε ωραία Ελληνικά. 

Τη ρώτησα αν υπάρχει κάποιο σπίτι 

να μείνουμε. 

  

«Α, θα μείνετε στο δικό μου.»  

Ούτε τιμή ούτε τίποτα. 

«Πού είναι;» 

«Να εκεί, τέταρτη πόρτα, τρέχω να 

σας φέρω το κλειδί, μπείτε μέσα 

γιατί πρέπει να πάρω το παιδί από 

το σχολείο.» 

 

Μπήκαμε σε ένα καταπληκτικό σπίτι 

της Καρδιανής, ένα τριώροφο, να 

τρέχουν τα νερά από κάτω, τα 

περιβόλια μπροστά, η θέα απίστευτη, 

πανέμορφα, οι βεράντες, απίθανο 

μέρος. Λέω, καθώς περνούσαμε από τα 

Υστέρνια, ένα χωριό που αγαπούσα 

πολύ αν και δεν το επισκεπτόμουν 

συχνά, δεν ανεβαίνουμε στο χωριό;  

Μόλις μπήκαμε μέσα στο χωριό 

συναντώ κάποιον, τελείως μεταφυσικά 

του λέω «υπάρχει κανένα σπίτι να 

πουλιέται;».  

«Ναι», μου λέει, «το «δικό μου». 

Του λέω «μα ξέρω ένα σπίτι που είναι 

σε αυτή την κατεύθυνση» (χωρίς να 

ξέρω τίποτα).  

«Όντως υπάρχει ένα σπίτι, της 

κυρίας Μαρίας».  

«Πώς θα τη βρω;» 

«Συνήθως πίνει καφέ με την άλλη 

κυρία Μαρία. Αν πας στο γεφυράκι 

και φωνάξεις…» 

Φωνάζω, φωνάζω, βγαίνει μια άλλη 

κυρία. 

«Ψάχνω την κυρία Μαρία» 

 

 

 

 

 

 

 

Γιατί σας τα λέω όλα αυτά; Αυτές 

είναι οι φίλες μου. Μ’ αυτές κάνω 

παρέα. Κυρίες μεγάλης ηλικίας που 

βρισκόμαστε κάθε μέρα, πίνουμε 

καφέ, τσάι, τρώμε τα γλυκά μας. 

Είναι πολύ συγκινητική ιστορία 

αυτή. Είναι μια δεύτερη οικογένεια 

για μένα. Οπότε βρίσκω το σπίτι, μ’ 
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αρέσει πολύ. Ξαναπήγα μετά από 

μέρες γιατί ήθελα να προσαρμοστώ με 

το ηχητικό περιβάλλον, ειδικά το 

βράδυ. Επειδή ήταν μέσα στον 

οικισμό ήθελα να δω τι ακούγεται. 

Επέλεξα λοιπόν την Τήνο πρώτα γιατί 

μου άρεσε, δεύτερον γιατί βρήκα 

πραγματικά το σπίτι μου εκεί, 

τρίτον γιατί οι άνθρωποι έχουν μια 

ποιότητα και μια εσωτερικότητα και 

λόγω της πίστης και λόγω του 

τοπίου. Είναι ένα θρησκευτικό νησί 

που έχει πολύ μεγάλη μεταφυσική 

ροή, έντονη, η οποία πάντα με 

προκαλούσε, με συγκινούσε και με 

ενθουσίαζε. 

Γλύτωσα λοιπόν από τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες με τον καλύτερο τρόπο 

(γέλιο). Μπήκα σε μιαν άλλη ζωή, 

γνωρίστηκα με τους ντόπιους, έγινα 

μέλος αυτής της κοινότητας. Έμενα 

εκεί όλο τον χρόνο, δεν έφυγα ποτέ, 

για 13 χρόνια χειμώνα-καλοκαίρι, 

στο ωραιότερο μέρος του κόσμου. 

Ειδικά την άνοιξη, το Πάσχα δηλαδή, 

δεν πιστεύω ότι υπάρχει άλλο νησί 

με τέτοια ομορφιά, στην κυριολεξία. 

Αυτό με τροφοδότησε πολύ στη 

μουσική μου, άλλαξαν πάρα πολλά 

πράγματα μέσα μου. Ήμουν έτοιμος 

για πολλά αλλά αν δεν υπήρχε το 

συγκεκριμένο περιβάλλον δεν θα 

έβγαιναν στην επιφάνεια. Άλλαξε 

τελείως το ύφος μου, η γλώσσα μου, 

καθάρισε η ψυχή, που είναι το πιο 

βασικό. Αισθανόμουν ότι οτιδήποτε 

μπορεί να σου λερώσει την ψυχή 

εξαφανίστηκε, διαλύθηκε από το 

συγκεκριμένο περιβάλλον και έζησα 

απίστευτα ευτυχισμένα. Και 

αισθάνομαι και σκέφτομαι, ότι μετά 

την περιπέτεια της Λυρικής θα 

ξαναγυρίσω στο σπίτι μου στην Τήνο. 

Οπότε θα κλείσει ακόμα ένας κύκλος. 

Θα θέλαμε να μάθουμε πότε 

καταλάβατε ότι το πάθος σας είναι η 

μουσική; 

Στη ζωή μου η μουσική ήρθε με έναν 

φυσικό τρόπο, φυσιολογικά. Ήρθε, με 

επισκέφθηκε κάποια στιγμή. Για να 

κάνεις μουσική εκτός από ταλέντο 

θέλει φαντασία, σπουδές, επιμονή, 

να φτειάξεις τη δική σου γλώσσα. 

Εγώ το είχα από μικρό παιδί, πώς 

έγινε, ήταν ένα δώρο απ’ το Θεό, 

ένα χάρισμα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να 

το πει κανείς αυτό. Ποτέ δεν έζησα 

και δεν αισθάνθηκα εκτός της 

μουσικής. Όπως η τροφή πάει στο 

στόμα. Ήταν ένα υπέροχο παιχνίδι 

που έγινε μέρος της ζωής μου και 

μέρος της ταυτότητάς μου, στον 

τομέα της έκφρασης εννοώ. 

Ποια είναι η πιο συγκινητική στιγμή 

της επαγγελματικής σας ζωής; 

Είναι πάρα πολλές. Θα σας περιγράψω 

μια στιγμή άκρως συγκινητική από 

δυο πλευρές. Είχα δύο εκ διαμέτρου 

αντίθετες συγκινησιακές 

καταστάσεις. Βρίσκομαι στο Παρίσι 

το 1991. Με κάλεσαν γιατί είχα 

κάνει τα χαρτιά μου για να πάρω ένα 

μεγάλο βραβείο, το Grand Prix de 

Rome. Ένα από τα μεγαλύτερα βραβεία 

που υπάρχουν. Είναι μια περίφημη 

ακαδημία που βρίσκεται στη Ρώμη, 

ένα παλάτι το οποίο χάρισε ο 

Λουδοβίκος ο 14ος, το παλάτι των 

Μεδίκων της Ρώμης, όπου περνούσαν 

τους καλοκαιρινούς μήνες, σαν 

θέρετρο.. Εκεί λοιπόν έφτειαξαν 

αυτήν την περίφημη ακαδημία. 

Πήγαινε ο κόσμος εκεί για να γράψει 

μέσα σ’ αυτό το εκπληκτικό 

περιβάλλον μουσική και διάφορα 

άλλα. Στην αρχή ήταν για μουσική. 

Έκανα τα χαρτιά μου όταν το άνοιξαν 

λόγω της ευρωπαϊκής ένωσης, αφού 

δεν ήταν πια μόνο για Γάλλους αλλά 

για όλους τους Ευρωπαίους. Οπότε 
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πήγα για την οντισιόν. Ήταν ένα 

τεράστιο τραπέζι, καλή ώρα όπως 

αυτό εδώ, 15 άτομα απ’ όλες τις 

κατηγορίες, Φιλόσοφοι, Μουσικοί, 

Συνθέτες. Έβλεπα ανθρώπους που 

ήξερα, ανθρώπους που βρίσκονταν 

στην κορυφή της τέχνης, των 

γραμμάτων και των επιστημών της 

Γαλλίας. Έγινε η οντισιόν λοιπόν 

και περίμενα τα αποτελέσματα. Μου 

λένε λοιπόν μετά από λίγο πήρατε το 

βραβείο. Πετούσα στα σύννεφα. 

Τέτοια συγκίνηση, τέτοια χαρά, 

τέτοια ευτυχία. Ήταν η καταξίωση. 

Αισθανόμουν ότι κάτι έχω κάνει στη 

ζωή μου το οποίο αμείβεται με έναν 

τέτοιο τρόπο. Οπότε ένιωσα ότι 

βρίσκομαι σε έναν δρόμο που ήταν 

σωστός, υπέροχος δρόμος.  

 

[Ακούγεται ένας θόρυβος – πέφτει 

ένα ποτήρι κατά λάθος] 

 

Αυτό γράφτηκε; Θα ήταν ένας ωραίος 

ήχος 

Λοιπόν, με φιλοξενούν σε ένα σπίτι 

Γάλλων, πασιχαρής ετοιμάζομαι να 

γυρίσω σπίτι να ανακοινώσω για τη 

βράβευση. Δεν ήταν κανείς εκεί, 

οπότε λέω ας πάρω να το πω στους 

γονείς μου. Κάπου να το πω για να 

το κάνω πραγματικότητα γιατί μου 

φαινόταν σαν όνειρο. Παίρνω σπίτι, 

το σηκώνει ο πατέρας μου. Μου λέει 

χαίρομαι πάρα πολύ αλλά έχω να σου 

πω ότι η γιαγιά σου έφυγε από την 

ζωή. 

Την ίδια μέρα, σχεδόν την ίδια ώρα, 

που ζουσα μια μεγάλη στιγμή  πέθανε 

η γιαγιά μου που ήταν η αγαπημένη 

μου, αυτή που με οδήγησε σε όλο αυτό 

τον κόσμο. Την ίδια στιγμή που με 

βράβευαν. Η σύμπτωση, η γιαγιά που 

είχα μια τεράστια σχέση μαζί της.. 

Φοβερή σύμπτωση, ανατριχιαστική. 

Οπότε έζησα τις δυο ακραίες φάσεις 

συγκίνησης, την καταξίωση και μετά 

το θάνατο. Κι έκλεισε έτσι ακόμα 

ένας κύκλος απίστευτος. 

Υπήρχε κάποια στιγμή που 

απογοητευθήκατε ποτέ στη ζωή σας;  

(νομίζω έχετε απαντήσει) 

Δεν νομίζω ότι είμαι από τους 

ανθρώπους που απογοητεύονται. 

Υπάρχουν οι δυσκολίες, αλλά οι 

δυσκολίες είναι πρόκληση. Μ’ αρέσει 

να λύνω θέματα. 

Πώς περάσατε στην καραντίνα; 

Η καραντίνα ήταν μια αναπάντεχη 

κατάσταση, μια απίθανη πρόκληση. 

Έπρεπε  να μην κλείσει ο οργανισμός 

μας, η Εθνική Λυρική Σκηνή. Έπρεπε 

να παραμείνει ζωντανή και για την 

Τέχνη που υπηρετούσε αλλά και για 

τα ίδια τα άτομα που δουλεύουν μέσα 

σ’ αυτήν. Αυτό δεν ήταν καθόλου 

απλό, καθόλου εύκολο. Δώσαμε έναν 

τεράστιο αγώνα εγώ και οι 

συνεργάτες μου, όλος ο οργανισμός, 

για να παραμείνουμε ζωντανοί. 

Ανακαλύψαμε πράγματα που δεν τα 

είχαμε σκεφτεί μέχρι τότε. Φτιάξαμε 

μια ολόκληρη τηλεόραση, τη GNO TV, 

μια πλατφόρμα που δείχναμε τη 

δουλειά μας και την παρουσιάζαμε σε 

όλο τον κόσμο. Κάναμε διαδικτυακά 

φεστιβάλ, κάναμε τις όπερές μας, 

όπως ήταν στον προγραμματισμό. 

Απίστευτα πράγματα εξωστρέφειας. 

Κινηθήκαμε με πολλή ζωντάνια και 

πάθος άμεσα χωρίς ουσιαστικά να μας 

λείψει τίποτα και χωρίς να 

σταματήσει η δράση μας. Οπότε στον 

Κορωνοϊό -εκτός από δύο φορές που 

κόλλησα – όλο τον υπόλοιπο καιρό 

ήμουν αφιερωμένος και αφοσιωμένος 

στο έργο της Λυρικής Σκηνής για να 

μπορέσει να συνεχίσει και τώρα να 

μην αισθανόμαστε ότι  χάσαμε το 

νήμα. Εμείς το νήμα δεν το χάσαμε 

ποτέ. Οπότε ο Κορωνοϊός πέρασε 

έντονα, με πάρα πολύ άγχος, πολλή 

ένταση και ταυτοχρόνως μου έδωσε τη 

δυνατότητα να σκεφτώ και να 

επαναπροσδιορίσω πολλά πράγματα και 

για  τη ζωή μου. Προσπάθησα να δω 

αυτό το διάστημα δημιουργικά, είδα 

πολλές ταινίες, διάβασα, άκουσα 

πολλή μουσική, γέμισα τις μπαταρίες 

μου με τον καλύτερο τρόπο. Εμένα με 

βοήθησε, τροφοδότησε στοιχεία του 

εαυτού μου και της σκέψης μου που 

δεν θα είχα τον χρόνο να τα κάνω αν 

δεν υπήρχε ένας υποχρεωτικός 

αποκλεισμός (πικρό γέλιο). 
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Δεν κάνω πράγματα χωρίς  

την ανάγκη 

 

 

 

 

 

 

Έχετε συνθέσει άλλα είδη μουσικής 

εκτός από συμφωνική; 

Μέσα σ’ αυτό το κομμάτι, αυτό που 

λες συμφωνική που είναι σωστός όρος 

στο πλαίσιο της λόγιας μουσικής, 

έχω ασχοληθεί με οτιδήποτε είδος 

υπάρχει εκεί μέσα, δηλαδή όλους 

τους συνδυασμούς, έχω ασχοληθεί με 

το θέατρο, έχω γράψει τραγούδια και 

μουσική για το θέατρο, που αυτό 

είναι ένα άλλο είδος, αρκετά 

πράγματα για το χορό. Μπήκε μέσα ο 

εικαστικός κόσμος, που βρίσκω ότι 

είναι συναρπαστικός. Μια περίοδο 

έκανα πολλά τέτοια πράγματα, με 

σημαντικούς συνεργάτες. Δεν έχω 

ασχοληθεί καθόλου με το λαϊκό 

τραγούδι. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ 

με το παραδοσιακό, βρήκα την 

ελληνική ταυτότητά μου μέσα απ’ την 

παραδοσιακή μουσική. Η λαϊκή 

μουσική δεν με απασχόλησε μέχρι 

τώρα. Αλλά πολλές φορές, ειδικά 

όταν γνωρίζεις  συνθέτες 

ταλαντούχους εμπνευσμένους, με 

προκαλεί. Είναι κάτι που το ξέρω. 

Δεν αγνοώ τη λαϊκή μουσική. Μπορεί 

όταν έρθει όμως η ανάγκη, εγώ δεν 

κάνω πράγματα χωρίς την ανάγκη, να 

ασχοληθώ. Εγώ δεν είμαι απ’ αυτούς 

που γράφουν για να γράψουν. Πρέπει 

να υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος 

λόγος. Αν έρθει ένας τέτοιος λόγος 

λοιπόν  θα γίνει κι αυτό. 

Έχετε διανύσει μια σπουδαία και 

πολυεπίπεδη καριέρα. Ποιο είναι το 

όραμά σας για το μέλλον; 

Δεν ξέρω τι είναι η σπουδαία 

καριέρα, τα πράγματα στη ζωή σας κι 

είστε σ’ αυτή την ηλικία που 

πλάθεται ένας χαρακτήρας, είναι 

πολύ σχετικά. Πάντα υπάρχει το 

ανεκπλήρωτο. Ο άνθρωπος δεν είναι 

ποτέ ευχαριστημένος, κάνεις χίλια 

πράγματα και νομίζεις ότι δεν έχεις 

κάνει τίποτα, μετά έχεις μιαν άλλην 

επιθυμία ανέλπιστη που σε πάει σε 

άλλα, σε άλλα, σε άλλα… 

Αισθάνομαι ότι τους κύκλους της 

ζωής μου και τα πράγματα που έκανα 

με πολύ μεγάλη ικανοποίηση με 

οδηγούν με ευτυχία προς το τέλος, 

δεν υπάρχουν κατάλοιπα. Αισθάνομαι 

ότι έκανα πολύ περισσότερα πράγματα 

απ’ αυτά που περίμενα ότι θα κάνω 

στη ζωή μου. Είμαι ήσυχος σε σχέση 

μ’ αυτό. Το επόμενο βήμα, που ποτέ 

δεν ξέρεις ποιο είναι κι αυτή είναι 

η μαγεία του, μόλις έρθει, μόλις 

κλείσω τον κύκλο της Λυρικής και 

επιστρέψω στην Τήνο θα δω την 

επόμενη δεκαετία. Να δω τι θα κάνω 

στη συνθετική μου δημιουργία. Και 

θα αρπάξω την ευκαιρία αμέσως. 

Είναι ξεκάθαρο τι είναι  αυτό που 

θα μου ανοίξει τον ορίζοντα.  

Ανοίγεις το παράθυρο, μπαίνει το 

αεράκι μέσα, πρέπει να καταλάβεις 

την πνοή του και να συμπορευτείς, 

να συμπλεύσεις. Νομίζω ότι αυτό το 

αεράκι θα έρθει. Κι αν δεν έρθει 

δεν πειράζει. Το αεράκι της Τήνου 

ξέρετε είναι καταλυτικό και 

σπουδαίο. 

Επιμύθιον 

Με συγκινεί ιδιαίτερα η νεότητα, 

ήθελα να σας δω, βρίσκεστε σε μια 

πολύ ευαίσθητη ηλικία. Η ζωή περνά 

με απίστευτους ρυθμούς αλλά πάντα η 

αρχή έχει μια συμπυκνωμένη δύναμη, 

μια ενέργεια και ένα συγκινησιακό 

βάρος. Δεν ξέρω αν είναι δυνατόν, 

αν είναι εύκολο να 

συνειδητοποιήσετε τα χρόνια που 

υπάρχουν μέσα σας και τρέχουν. Κι 

αυτό είστε εσείς, η οικογένειά σας, 

οι φίλοι σας, οι δάσκαλοί σας, το 

σχολείο, η κοινωνία. Μην σας 

ξεφύγουν αυτές οι στιγμές. Μην 

φύγουν και μείνει ένα κενό μέσα σας 

που θα σας ακολουθεί για πάντα. Να 

είστε συνειδητοποιημένοι για να 

απολαύσετε όσα περισσότερα μπορείτε 

γιατί η νιότη είναι ένα απίστευτο 

σύμπαν. Και δεν ξανάρχεται ποτέ. 

Ευχαριστούμε πολύ.  
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Ο Πέτρος και η 

κουκουβάγια 

Μια φορά κι έναν καιρό σ’ 

ένα μικρό χωριό στην άκρη 

του δάσους, ζούσε ο Πέτρος με την 

οικογένειά του. Ο πατέρας του ήταν 

ξυλοκόπος και η μητέρα του μάζευε 

καρπούς απ’ τα δέντρα και φρόντιζε το 

σπίτι και τα παιδιά. 

 Η ζωή τους κυλούσε ωραία. Κάθε πρωί  

ο πατέρας ξεκινούσε για το δάσος και ο 

Πέτρος με τη μικρή Μαιρούλα, την αδερφή 

του,  έπαιζαν, καθώς περίμεναν τη 

μητέρα να επιστρέψει στο σπίτι.  

Οι μέρες περνούσαν και τα παιδιά ήταν 

χαρούμενα και ευτυχισμένα. Μια μέρα ο 

πατέρας πήρε τον Πέτρο μαζί στο δάσος, 

για να τον βοηθήσει. Όση ώρα ο πατέρας 

έκοβε ξύλα, ο Πέτρος μάζευε τα μικρά 

κλαδάκια σε μια άκρη. Τότε είδε ένα 

σκιουράκι και το ακολούθησε. Το 

σκιουράκι έτρεχε δεξιά αριστερά και ο 

Πέτρος χωρίς να το καταλάβει χάθηκε στο 

δάσος.  

Μόλις ο πατέρας κατάλαβε τι είχε γίνει, 

άρχισε να τον ψάχνει. Η ώρα περνούσε 

και ο πατέρας ανησυχούσε. Έψαξε παντού, 

αλλά δεν τον βρήκε. Τότε αποφάσισε να 

επιστρέψει στο σπίτι, γιατί σκέφτηκε 

μήπως ο Πέτρος επέστρεψε μόνος του. 

Φτάνοντας στο σπίτι είδε πως ο Πέτρος 

έλειπε και άρχισαν να κλαιν και να 

ψάχνουν όλοι μαζί. 

Βράδιασε! Ο Πέτρος φοβισμένος 

περπατούσε μέσα στο δάσος. Ξαφνικά είδε 

κάτι να φωτίζει από μακριά και 

πλησίασε. Ήταν μια κουκουβάγια. 

Στεναχωρήθηκε ακόμη περισσότερο και 

άρχισε να κλαίει. Τότε η κουκουβάγια 

τον λυπήθηκε και θέλησε να τον 

βοηθήσει. 

-Πέτρο του είπε, σταμάτα να κλαις κι 

εγώ θα σε οδηγήσω σπίτι σου. 

Ο Πέτρος ξαφνιάστηκε και προσπαθούσε 

να καταλάβει ποιος του μιλάει. 

-Εδώ! Πάνω στο δέντρο κοίτα, είπε η 

κουκουβάγια.  

-Εσύ πως μπορείς να με βοηθήσεις; 

ρώτησε ο Πέτρος. 

-Μην ανησυχείς. Δεν ξέρεις πως οι 

κουκουβάγιες είναι σοφές; Τα ξέρουν 

όλα! Ακολούθησε τις συμβουλές μου και 

θα φτάσεις γρήγορα στο σπίτι σου. 

Έτσι κ’ έγινε.   Ο Πέτρος 

χάρηκε πολύ! Γρήγορα 

γρήγορα σκούπισε τα δάκρυα 

του και πήρε τον δρόμο της 

επιστροφής.  

Μόλις είδε το σπίτι του, άρχισε να 

φωνάζει τους γονείς του. Εκείνοι 

πετάχτηκαν αμέσως έξω, τον αγκάλιασαν 

σφιχτά και άρχισαν να κλαιν από χαρά. 

Ο Πέτρος ευχαρίστησε την κουκουβάγια 

και της ζήτησε να μείνει κοντά τους. Η 

κουκουβάγια δέχτηκε με μεγάλη χαρά και 

έφτιαξε τη φωλιά της στο πιο ψηλό 

δέντρο δίπλα στο σπίτι του Πέτρου. 

Από τότε, κάθε μέρα ο Πέτρος, η 

Μαιρούλα και η κουκουβάγια έγιναν οι 

καλύτεροι φίλοι. Έπαιζαν μαζί και 

έκαναν μακρινές βόλτες στο δάσος χωρίς 

να φοβούνται μήπως χαθούν. 

 Α1 

 

 

Τα Χαϊκου του 

Καλοκαιριού 
Α' 

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ 

ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΣΑΝΤΕΣ... 

ΚΑΙ ΦΥΓΑΜΕ!!! 

Β’ 

ΜΥΡΙΣΑΝ ΤΑ ΝΥΧΤΟΛΟΥΛΟΥΔΑ 

ΑΝΘΙΣΑΝ ΟΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ 

Γ' 

ΦΥΣΑΕΙ ΑΠΑΛΟ ΑΕΡΑΚΙ 

ΗΡΘΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΑΚΙ!!! 

 

Αριάνα Ζωγραφάκη - Δ2 
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Μουσείο Ψευδαισθήσεων 

Το Μουσείο Ψευδαισθήσεων παρουσιάζει 

διάφορα εκθέματα οφθαλμαπάτης που πίσω 

από αυτά κρύβεται η αντίληψη. 

  Η πρώτη μου επίσκεψη στο μουσείο αυτό 

έγινε με το σχολείο μου την   1η 

Μαρτίου. Οι ξεναγοί μας έδειξαν 

ολογράμματα και πολλά εκθέματα 

οφθαλμαπάτης. Επίσης, είδαμε εικόνες 

που αν τις παρατηρήσεις προσεκτικά θα 

προσέξεις ότι δεν υπάρχει μόνο ένα 

αντικείμενο στην εικόνα αλλά και κάποιο 

πρόσωπο.  

 Απ’ όλα τα εκθέματα του μουσείου, μου 

κέντρισε το ενδιαφέρον η 

περιστρεφόμενη σήραγγα. Ήταν μια 

στερεή και επίπεδη επιφάνεια και στη 

μέση υπήρχε μια γέφυρα που νόμιζες ότι 

γύρναγε, ενώ στην πραγματικότητα η 

επιφάνεια στριφογυρνούσε. Προφανώς και 

αυτό το έκθεμα αποτελούσε μια ακόμη 

ψευδαίσθηση.   

Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία που θα ήθελα 

να την ζήσω ξανά. Την ώρα που μας 

εξηγούσαν τον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργούσαν τα εκθέματα, παρατηρούσα 

ότι έχουν μελετήσει το πως  σκέφτεται 

ο ανθρώπινος εγκέφαλος και ότι μερικές 

φορές πέφτουμε και οι ίδιοι σε παγίδες 

ψευδαισθήσεων. 

Νικολέττα Τσεσμελή – ΣΤ2 

 

 

Το βουνό 

  Το βουνό είναι ένα μέρος γεμάτο από 

πράσινο, δηλαδή έχει πολλά δέντρα, 

θάμνους, μύκητες -μανιτάρια- και 

πλούσια πανίδα. Οι άνθρωποι καθημερινά 

εκμεταλλεύονται τους φυσικούς και 

πεπερασμένους πόρους αυτών των 

καταπληκτικών οικοσυστημάτων  με 

αποτέλεσμα όλο ένα και περισσότερα ζώα 

και φυτά να εξαφανίζονται. Κάποιες 

εκούσιες  βλαβερές ενέργειες 

καταγράφονται παρακάτω: 

1. Λαθροθηρία: το κυνήγι αγρίων ζωών 

από μη νομοταγείς πολίτες. 

2. Πυρκαγιές: ρίψη τσιγάρων, 

εμπρηστικές ενέργειες κ.α. 

3. Αποψίλωση: παράνομη υλοτομία 

δέντρων 

4. Ράντισμα φυτών: ψέκασμα φυτών με 

παρασιτοκτόνα που δηλητηριάζουν τα ζώα 

Φυσικά υπάρχουν και κάποιες ακούσιες 

ενέργειες οι οποίες όμως επίσης 

προξενούν σημαντικές ζημίες στα βουνά 

και τα δάση. Για παράδειγμα: 

1. Αναζωπύρωση φλογών: οι ντόπιοι 

ανάβουν φωτιές για να κάψουν τα 

κλαδιά ελιάς αλλά κάποιες φορές οι 

φωτιά ξεφεύγει από τα όρια2.  

2. Ηχορύπανση: όταν περνάμε με το αμάξι 

στο βουνό δημιουργούμε θόρυβο ο 

οποίος είναι βλαβερός και δημιουργεί 

δυσαρέσκεια στα ζώα. 

3. Πάτημα φωλιών: χωρίς απαραίτητα να 

το θέλουμε μπορεί περπατώντας να 

πατήσουμε και να χαλάσουμε την φωλιά 

ενός ζώου. 

Διονύσης Χασάπης – ΣΤ1 

 

Τα κουκούτσια… φτειάχνουν λεμονιές 

Γ1 
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Δυστυχώς έφτασε  

το τέλος... 

 Λίγες μέρες μείνανε μέχρι να τελειώσει 

και η φετινή σχολική χρονιά. Μόνο που 

τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Του 

χρόνου δεν θα ξανάρθω σε αυτό το 

σχολείο γιατί θα πάω στο Γυμνάσιο. Έχω 

να θυμάμαι και καλά και άσχημα 

πράγματα. Επίσης, έμαθα πολλά πράγματα 

που θα μου φανούν χρήσιμα τα επόμενα 

χρόνια. Ανυπομονώ για την μονοήμερη 

εκδρομή που θα πάμε και το σχολικό 

πάρτι αποφοίτησης που θα γίνει. Ελπίζω 

με κάποιους φίλους μου, αν και δεν θα 

πάμε στο ίδιο Γυμνάσιο, να κρατήσουμε 

επαφές και να μην χαθούμε. Α, και μία 

που σας τους ανέφερα, φεύγω γιατί με 

περιμένουν να πάμε να παίξουμε. 

Μαριος Χωραφάς – ΣΤ2 

 

 

 

«Για να γίνει κάποιος καπετάνιος,  

δε φτάνει μόνο να έχει βάρκα.  

Πρέπει να έχει την γνώση και την 

πείρα, για να μπορεί να την οδηγεί 

χωρίς κίνδυνο». 

Α2  

 

Η έμπνευση  

Η έμπνευση είναι κάτι το οποίο δεν 

μπορεί να περιγραφεί με λόγια ή με 

κάποιον εμπεριστατωμένο ορισμό, είναι 

αυτό που αυθόρμητα βγαίνει στους 

καλλιτέχνες και τους βοηθάει να 

δημιουργήσουν αυτά που θαυμάζουμε στα 

μουσεία. Αλλά σιγουρά αυτοί που 

ονόμασαν αυτό το «χαρακτηριστικό» 

ήξεραν και μπορούσαν να το περιγράψουν 

με λέξεις. Λοιπόν γιατί εμείς μια από 

τις πιο εξελιγμένες κοινωνίες δεν 

μπορούμε να ορίσουμε αυτό το 

«χαρακτηριστικό»; Η απάντηση σε αυτή 

την ερώτηση είναι υπερβολικά συνθέτη 

αλλά ουσιαστικά αυτό που θα πάρουμε αν 

ακούσουμε την απάντηση και θα μας 

μείνει ως το κύριο γεγονός είναι το 

εξής: η Φιλοσοφία. Και τι εννοώ; Εννοώ 

ότι η φιλοσοφία τώρα πια έχει πέσει σε 

τόσο χαμηλό επίπεδο ώστε δεν μπορούμε 

να εξηγήσουμε- περιγράψουμε πράγματα 

που οι προγονοί μας μπορούσαν. Με λίγα 

λογία χωρίς έμπνευση ο άνθρωπος είναι 

πτηνό χωρίς φτερά. Η έμπνευση συντελεί 

έναν σημαντικότατο ρολό στην διατήρηση 

της φαντασίας. Αλώστε για αυτόν ακριβώς 

τον λόγο λίγοι καταφέρνουν να γίνουν 

ποιητές, γιατί δεν έχουν την φαντασία 

που είναι απαραίτητο χαρακτηριστικό 

για την ποίηση,την ζωγραφική, την 

φιλοσοφία και πολλές άλλες πνευματικές 

ασχολίες. 

     Γιώργος Σιμητόπουλος – ΣΤ1 

 

Ένα διαφορετικό μάθημα 

 

Οι μαθήτριες και οι μαθητές του 

τμήματος Δ1 σε ένα από τα μαθήματα της 

Μελέτης Περιβάλλοντος, ερευνήσαμε το 

οικοσύστημα του οικοπέδου δίπλα στο 

σχολείο μας. 

Χωριστήκαμε σε ομάδες, φορέσαμε 

γάντια, ορίσαμε με μετροταινίες μικρά 

τμήματα του οικοπέδου και εργαστήκαμε 

σε καθένα από αυτά κάνοντας έρευνα 

πεδίου. 

Εντοπίσαμε, καταγράψαμε και μελετήσαμε 

τα έμβια και άβια στοιχεία σε καθένα 

από τα τμήματα αυτά. Βρήκαμε πολλές 
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μορφές φυτικών και ζωικών οργανισμών, 

μετρήσαμε τη θερμοκρασία αέρα και 

εδάφους, αναζητήσαμε υγρασία στο χώμα, 

παρατηρήσαμε διαφορετικά στοιχεία του 

εδάφους (πετρούλες, χώμα, αλλά και 

μικροσκοπικά κομμάτια πλαστικού, 

γυαλιού και ξύλου).  

Ήταν για όλους μας μια πολύ όμορφη 

εμπειρία, ένα διαφορετικό μάθημα που 

μας άρεσε πολύ, αφού βγήκαμε από την 

τάξη, βάλαμε τα χέρια μας στο χώμα και 

νιώσαμε τη φύση ζωντανή γύρω μας. 

Δ1 

 

Καλοκαιρινές διακοπές 

– παιδιά του πολέμου 
 

Το καλοκαίρι τα παιδιά το περιμένουν 

με ανυπομονησία, γιατί κάνουν πολλά 

ωραία και διασκεδαστικά πράγματα. 

Είναι το ίδιο όμως το καλοκαίρι για τα 

παιδιά όλων των χωρών; 

Το καλοκαίρι για τα παιδιά στην Ελλάδα 

είναι όμορφο! Τα παιδιά μόλις 

τελειώσουν το σχολείο τους πηγαίνουν 

είτε στο χωριό τους, είτε στο εξοχικό 

τους, είτε για τουρισμό σε άλλες χώρες. 

Στο χωριό τους πολλά παιδιά βλέπουν 

τους παππούδες τους και τις γιαγιάδες 

τους. Μπορούν να έχουν χωριό ή εξοχικό 

στο βουνό ή στη θάλασσα. 

Γενικότερα το καλοκαίρι στην Ελλάδα 

είναι ζεστό. Τα παιδιά συνήθως 

πηγαίνουν στις παραλίες, διασκεδάζουν 

παίζοντας στην θάλασσα  και τρώνε 

παγωτά. Το απόγευμα μπορεί να πηγαίνουν 

στην παιδική χαρά του χωριού τους και 

να παίζουν, να κάνουν ποδήλατο, να 

βλέπουν παλιούς και να φτιάχνουν νέους 

φίλους ή να πηγαίνουν κάπου για να δουν 

θερινό σινεμά. Επίσης δεν έχουν 

έγνοιες! Έτσι το καλοκαίρι τους είναι 

τέλειο και φανταστικό! 

Θα είναι όμως το ίδιο ξέγνοιαστο και 

ωραίο το φετινό καλοκαίρι για τα παιδιά 

στην Ουκρανία; 

Όχι. Στη μακρινή Ουκρανία πάνω από 

7.000.000 παιδιά έχουν εγκαταλείψει τη 

χώρα τους για να σωθούν από τον πόλεμο. 

Ενώ άλλα τόσα έχουν μείνει εκεί και 

προσπαθούν να επιζήσουν. Μπορεί εμείς 

να περνάμε όμορφα και διασκεδαστικά 

αλλά πολλά άλλα παιδιά κινδυνεύουν. 

Αναρωτιέμαι τι θα κάνουν αυτά το 

καλοκαίρι; 

Το καλοκαίρι τον παιδιών στην Ουκρανία 

δεν έχει καμία σχέση με το πώς το 

περνάμε εμείς. 

Το καλοκαίρι τους περνάνε άσχημα, 

μονάχα τους, κάποια δεν έχουν γονείς, 

κάποια άλλα δεν έχουν σπίτι και κάποια 

τα έχουν στείλει οι γονείς τους σε 

άλλες χώρες για να πάνε σχολείο. Τα 

παιδιά δεν περνάνε καλά λόγω πολέμου. 

Είναι πολύ κρίμα, γιατί σε αυτά τα 

παιδιά αξίζει ένα διάλειμμα 

περισσότερο από οποιαδήποτε παιδιά 

στον κόσμο. Τα παιδιά αυτά ελπίζουν ότι 

η χώρα τους επιτέλους θα 

ελευθερωθεί...Ουκρανία ελευθερία! 

Τελικά δεν είναι το καλοκαίρι το ίδιο 

σε όλες τις χώρες. Πρέπει να βοηθήσουμε 

όλοι να περάσουν ένα όμορφο καλοκαίρι 

τα παιδιά που βρίσκονται στον πόλεμο. 

Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε! 

 

Άννα Μαρία Γεωργακοπούλου, 

Ιωάννα Σερέτη Ε2 

 

 

Ζώα που είναι υπό 

εξαφάνιση: πώς  

μπορούμε να 

βοηθήσουμε! 
 

      
Υπάρχουν πολλά είδη υπό εξαφάνιση και 

σήμερα θα μάθετε κάποια από αυτά. Για 

να διατηρηθεί η ισορροπία του 

οικοσυστήματος όλοι μας μπορούμε να 
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βοηθήσουμε με κάποιον τρόπο.   Πρώτο 
από αυτά και αρκετά γνωστό είναι η 

πολική αρκούδα η οποία ζει στον Βόρειο 

Πόλο, στον Αρκτικό Ωκεανό, στον Καναδά, 

στην Αλάσκα, στη Ρωσία, στη Γροιλανδία 

και στη Νορβηγία. Είναι λευκή, 

επιβλητική, καλή κολυμβήτρια και άξια 

κυνηγός. Είναι απ΄ τα  πρώτα θύματα της 

κλιματικής αλλαγής επειδή λιώνουν οι 

πάγοι στα μέρη που ζει με αποτέλεσμα 

να δυσκολεύεται να βρει τροφή. Ένας 

τρόπος να τη βοηθήσουμε είναι να 

κάνουμε ανακύκλωση.   

  Η χιονογερακίνα  επίσης είναι υπό 

εξαφάνιση. Που έχει συγγενή το γεράκι, 

ημερόβιο αρπακτικό, με επιστημονική 

ονομασία Buteo lagopus. Αναπαράγεται 

σε μέρη κοντά στο Βόρειο πόλο και πάνω 

από τον αρκτικό κύκλο. Τους 

καλοκαιρινούς μήνες συνήθως τους 

περνάει τόσο στην Ευρασία όσο και στην 

Αμερική. Μετά μεταναστεύει στο Νότιο 

ημισφαίριο. Η χιονογερακίνα τρέφεται 

με μικρά θηλαστικά που αποτελούν το 

62%-98% της τροφής της. Είναι πολύ 

σπάνια να τα συναντήσει κάποιος. Πολλές 

πεθαίνουν λόγω καλωδίων της Δ.Ε.Η. 

 

Ευαγγελία Στεργίου – Ε1 

 

 

Ο κλέφτης κι εγώ 

(μια φανταστική 

ιστορία) 

Μια μέρα στο σπίτι μου άκουσα θόρυβο 

και κατάλαβα πως προσπαθούσε να μπει 

ένας κλέφτης. Εγώ φοβήθηκα κι άρχισα 

να ουρλιάζω, πήρα το 100 και κρύφτηκα. 

Έμεινα κρυμμένος, μέχρι τη στιγμή που 

έσπασε η πόρτα. Η αστυνομία μπήκε και 

έπιασε τον κλέφτη. Όταν οι γονείς μου 

το έμαθαν, στεναχωρήθηκαν και για τον 

επόμενο μήνα δε με άφηναν μόνο. Όμως 

εγώ πάντα ένιωθα πως κάποιος με 

παρακολουθούσε. Μια μέρα, όταν είχα 

πάει βόλτα  με τη μαμά μου, είδα μια 

μαύρη φιγούρα. Νομίζω πως είχε κόκκινα 

μάτια. Ή έτσι κατάλαβα!. Τότε της είπα  

 

πως φοβάμαι αλλά εκείνη, όταν κοίταξε, 

δεν είδε τίποτα και κανέναν. Μόλις πήγα 

σπίτι, αμέσως πήρα ένα νερφ και πήγα 

στο δωμάτιο μου. Κρύφτηκα και κοίταξα 

το παράθυρο. Τότε ήταν που η 

μυστηριώδης αυτή φιγούρα εμφανίστηκε 

ξανά.  Άρχισα να του ρίχνω  με το νερφ 

Αλλά δεν τον πέτυχα. Μόλις όμως ξανά 

κοίταξα, συγκεντρώθηκα, σημάδεψα και 

τον πέτυχα στη μύτη. Τότε ήταν που  

πλησίασα στο παράθυρο για να τον δω. 

Μόλις τον είδα, του έβγαλα τη μάσκα και 

κατάλαβα  πως ήταν ένας παλιός μου 

συμμαθητής, ο οποίος δε με συμπαθούσε 

γιατί του είχα πάρει όλη τη φήμη του 

καλύτερου μαθητή. Μόλις έφυγε από  το 

σπίτι μου δεν τον ξαναείδα ποτέ… 

Κωνσταντίνος Σπέης – ΣΤ2 

Το καλοκαίρι 

Έρχεται το καλοκαίρι 

του απλώνουμε το χέρι. 

Κλείνουν τώρα τα σχολεία 

και ξεχνάμε τα βιβλία. 

Στην παραλία θα τρέξουμε 

με κουβαδάκια θα παίξουμε, 

θα φορέσω το μαγιό 

πλάτσα πλούτσα στον βυθό! 

Στην ομπρέλα θα κρυφτώ 

να φάω ένα παγωτό. 

Σοκολάτα και βανίλια 

φτιάχνω κάστρα με κοχύλια! 

Μόνο η κυρία μας η καλή 

Θα μας λείψει τόσο πολύ! 

Αχ, καλοκαιράκι χαρωπό 

να ‘ρθεις πάλι, σ’ αγαπώ! 

Καλό καλοκαίρι! 

    Β2 
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Με αφορμή ένα κείμενο από το μάθημα της γλώσσας για τη χελώνα καρέτα-καρέτα τα 

παιδιά του Β1 σκέφτηκαν και έγραψαν το παρακάτω παραμύθι. Στη συνέχεια με βάση 

το παραμύθι τους δημιούργησαν ένα παιχνίδι με λέξεις. 

Περιπέτεια στο βυθό 

Μια φορά κι έναν καιρό σε μια παραλία με ήσυχα, ζεστά νερά ζούσε η Ζέτα, μια 

μικρή χελώνα καρέτα-καρέτα. Κάθε μέρα έπαιζε διάφορα παιχνίδια με τους φίλους 

της. Είχε πολλούς φίλους τον Λάκη το καλαμαράκι, τη Νίτσα τη μικρή φαλαινίτσα, 

τη Λέλα τη σαρδέλα, τον μικρό αστερία και πολλούς άλλους. 

Μια μέρα ενώ έπαιζαν όλοι μαζί κρυφτό στο πάρκο με τα πολλά φύκια, η Ζέτα είδε 

από μακριά κάτι να γυαλίζει και φώναξε: «Παιδιά, ελάτε γρήγορα! Βλέπω κάτι να 

γυαλίζει πίσω από το μεγάλο φύκι». Όλοι έτρεξαν κοντά της και ο αστερίας 

αποφάσισε να πάει κοντά για να δει τι είναι. Όταν πλησίασε, είδε ότι ήταν μια 

μεγάλη άσπρη πλαστική σακούλα και αμέσως ειδοποίησε τους φίλους του. Κοίταξαν 

όλοι προσεκτικά και είδαν ότι υπήρχαν και άλλα σκουπίδια στο μέρος αυτό. 

Βλέποντας τα σκουπίδια όλη η παρέα στεναχωρήθηκε πολύ και άρχισαν να σκέφτονται 

τρόπους για να καθαρίσουν το μέρος από τα σκουπίδια. Η Ζέτα είπε: « Νομίζω ότι 

πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μαζί και τότε σίγουρα θα τα καταφέρουμε». «Ναι, ναι» 

φώναξαν όλοι μαζί. Τα φύκια μαζί με τη Ζέτα πρότειναν να σκουπίσουν  προσεκτικά 

όλη την περιοχή, η Νίτσα θα μπορούσε να μαζέψει όλα τα μεγάλα σκουπίδια με το 

μεγάλο στόμα της και σιγά σιγά όλοι πρότειναν κάτι για να βοηθήσουν. Δεν πέρασε 

πολλή ώρα και η περιοχή είχε καθαριστεί τελείως. Τότε το καλαμάρι σκέφτηκε να 

γράψει μία ταμπέλα που να γράφει: «Μην πετάτε σκουπίδια». Συμφώνησαν όλοι και 

χαρούμενοι όπως ήταν σκέφτηκαν να κάνουν μία μεγάλη γιορτή.  

Στη γιορτή χόρευαν και διασκέδαζαν όλοι ευχαριστημένοι που καθάρισαν τη θάλασσα. 
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