
 

 

 

 

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

Να νιώθετε τη 

γνώση… 



 



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, Σταύρο Ξαρχάκο και Γιώργο Κουμεντάκη. 

 

Σε αυτό το τεύχος φιλοξενούμε τον ηθοποιό Γιάννη 

Βογιατζή. 

 

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 

Εμμανουέλα Ζωγραφάκη, Νικολέτα Κουρλιμπίνη, 

Δημήτρης-Άγγελος Μπάζος, Νίκος Σιμητόπουλος 
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Μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι 

θέλετε, ό,τι αισθάνεστε.  

Δεν προσβάλλομαι  από τις λέξεις. 

Με ενδιαφέρει η πραγματικότητα.  

Να λέτε ό,τι αισθάνεστε. 

Γιατί όταν κάνετε το αντίθετο 

λέγεται υποκρισία και μετά πάμε 

στην υποκριτική. Η οποία είναι 

μεγάλη τέχνη αλλά ορισμένοι την 

χρησιμοποιούν και καλλιεργούν μια 

εικόνα για τον εαυτό τους την 

οποία δεν την δικαιούνται. Με τον 

τρόπο αυτόν επιβάλουν τις απόψεις 

τους. Αυτό που αισθάνεστε είναι 

και το πιο σωστό. Ο λόγος ρέει 

όταν λέμε αυτό που αισθανόμαστε. 

Ο λόγος ο σωστός βγαίνει από μέσα 

σας και να έχετε υπ’όψιν σας ότι 

η πραγματικότητα και η αλήθεια 

κερδίζει. Το ψέμα έχει κοντά 

ποδάρια λέει ο λαός. Το ψέμα 

διαρκεί για λίγο, ελάχιστα, όσο 

μπορείς να παρασύρεις τον κόσμο. 

Πρέπει να νιώθετε τη γνώση. Να την 

αισθάνεστε. Ό,τι λέμε όμως πρέπει 

να περνά απ’ την κρίση του μυαλού 

μας.  

Καμιά φορά την πραγματικότητα την 

κτενίζουμε, την ωραιοποιούμε. 

Τότε όμως την καταστρέφουμε. Η 

πραγματικότητα είναι η αλήθεια, η 

ωμή αλήθεια. 

 

Ποια είναι η πιο χαρούμενη 

ανάμνηση και ποια η πιο δύσκολη 

περίοδος για σας ως παιδί; 

 

Ως παιδί, ήταν όταν έκλεινε το 

σχολείο. Εγώ στενοχωριόμουν γιατί 

μέσα στο σχολείο έβρισκα τους 

φίλους μου, άκουγα σπουδαία 

πράγματα. Ακόμα θυμάμαι από το 

Δημοτικό Σχολείο τον Παπα-Γιάννη  

 

 

 

που μας έκανε πειράματα, έλεγε 

ωραίες ιστορίες τις οποίες δεν έχω 

ξεχάσει ποτέ. Γιατί μια ιστορία 

για να την θυμάσαι πάντοτε 

σημαίνει ότι άγγιξε την ψυχή σου. 

Αλλά για να αγγίξει κάτι την ψυχή 

σου πρέπει να είναι αληθινό. Αν 

δεν είναι αληθινό είναι ψεύτικο, 

και το ψεύτικο είναι η επιφάνεια 

των πραγμάτων. Ο λόγος ο αληθινός 

φέρνει στην επιφάνεια τα 

συναισθήματα, φέρνει την αλήθεια. 

Πρέπει να χαίρεστε, να ζείτε και 

να αναλογίζεστε αν αυτά που κάνετε 

είναι σωστά. Να γίνετε σπουδαίοι. 

Και σπουδαίος άνθρωπος είναι 

αυτός που αισθάνεται ο ίδιος 

σπουδαίος.  

Και αγάπη. Χωρίς αγάπη δεν γίνεται 

τίποτα. Πρέπει η συνείδησή σας να 

σας οδηγεί στο καλό. Στην αλήθεια. 

Πρέπει να διαβάζετε πολλά, να 

ακούτε πολλά.  

Kαι έτσι να διορθώνεστε, να 

γίνεστε καλύτεροι. 

Ξέρουμε ότι ο πρώτος ρόλος σας στο 

θέατρο ήταν σε ένα έργο του 

Σέξπιρ, ο ΄Έμπορος της Βενετίας. 

Τι σας αρέσει περισσότερο σαν 

είδος θεάτρου, τα έργα του Σέξπιρ 

ή οι αρχαίες ελληνικές τραγωδίες; 

Όταν λέμε τραγωδία είναι το άλφα 

και το ωμέγα του θεάτρου. Και η 

αρχαία κωμωδία. Ο Σέξπιρ ήρθε μετά 

από αυτούς να εδραιώσει στην 

σύγχρονη εποχή αυτά που μας δίδαξε 

η μεγάλη τραγωδία. Όταν οι αρχαίοι 

πήγαιναν στο θέατρο δεν έλεγαν 

πάμε στο θέατρο να περάσουμε 

ωραία, όχι, ήταν παιδεία το 

θέατρο. Μάλιστα οι αρχαίοι 

Αθηναίοι έδιναν, τα θεωρητικά, 

χρήματα σε όλους για να πληρώνουν 

το εισιτήριο. Ήταν μέρος της 

παιδείας το θέατρο. Αποκτούσαν 

γνώσεις, το μυαλό λειτουργούσε 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 

 

 Να λέτε ό,τι αισθάνεστε. 
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καλύτερα, τραγωδία, κωμωδία, ο 

αυτοσαρκασμός. Δεν κοιτούσαν να 

βγάλουν σκάρτους τους άλλους αλλά 

αυτοσαρκάζονταν. Μάθαιναν μέσω 

της τραγωδίας και της κωμωδίας την 

αρετή και την αγάπη. Μάθαιναν να 

έχουν τη δύναμη να ακούν και να 

βλέπουν την αντίθετη άποψη. 

Πολλές φορές η άποψή μας δεν είναι 

σωστή, είναι του άλλου. Αυτό 

χρειάζεται δύναμη για να το μάθεις 

και να το ανεχτείς. Ο άνθρωπος 

έχει μέσα του το Εγώ και προσπαθεί 

να το αναπτύξει. Όταν προσπαθεί 

να κυριαρχήσει το Εγώ σου τότε 

ασκείς μια πνευματική δικτατορία 

επάνω στη σκέψη του αντιπάλου. 

 

 

 

Σε μια προηγούμενη συνέντευξη που 

είχατε δώσει είχατε πει ότι δεν 

υπάρχει σαφής/ακριβής διαχωρισμός 

μεταξύ τραγωδίας και κωμωδίας και 

μεταξύ μεγάλου και μικρού ρόλου. 

Τι θα πει αυτό… Αυτό είναι η ζωή 

των ανθρώπων, δεν είναι κωμωδία 

ούτε τραγωδία, είναι η εναλλαγή η 

οποία αυτή φέρνει και την χαρά και 

τη λύπη, κι αυτή είναι το έναυσμα 

για να ψάξεις να βρεις την 

αλήθεια. Και η αλήθεια μέσα της 

έχει πάντοτε και τραγωδία και 

κωμωδία. Δεν μπορεί στη ζωή να 

είναι όλα χαρούμενα, ευτυχισμένα. 

Η ζωή έχει εναλλαγές και ουαί κι 

αλίμονο αν δεν υπήρχαν οι 

εναλλαγές. Θα ήμασταν ανύπαρκτοι. 

Έχετε γράψει την δική σας 

ξεχωριστή ιστορία στον παλιό 

ελληνικό κινηματογράφο. Πότε και 

πώς ξεκίνησε η καριέρα σας; 

Ξεκίνησε από το σχολείο όταν είπα 

το πρώτο μου ποίημα. Κι ήμουν όλος 

ζωή και ενέργεια, ενάργεια να το 

πούμε καλύτερα. Απαγγέλω και 

αισθάνομαι. Ο καλός ηθοποιός 

πρέπει πρώτα να αισθάνεται και 

μετά να τολμήσει να ερμηνεύσει. 

 

Μετά; 

Μετά πήγα στη δραματική σχολή του 

Εθνικού Θεάτρου. Όταν μπήκα μέσα 

άρχισα να φωνάζω «Αρχή στην πάσα 

συμφορά δέσποινα κάποια θεϊκή 

κατάρα…» από τους Πέρσες του 

Αισχύλου.  

Και μου λέει ο μέγας Ροντήρης «Για 

στάσου σε παρακαλώ, τι κάνεις τώρα 

εδώ;».  

«Μου είπανε να παίξω», του είπα. 

«Δηλαδή τι θα πει να παίξω;» 

Να το πω έτσι θεατρικά. Το 

πραγματικό θεατρικό δεν είναι 

αυτό, είναι το άλλο. Πες μου τι 

αισθάνεσαι, εξεταστική επιτροπή 

ήταν ο Ροντήρης, Μελάς, Τερζάκης. 

Τέρατα. Και λέω εγώ το ίδιο 

κείμενο όπως το αισθανόμουν. Μου 

λέει ο Ροντήρης κάτσε εκεί στην 

καρέκλα. Λέω από μέσα μου, τώρα 

θα με σκοτώσουνε.  
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Το θέατρο είναι τέρπειν 

και διδάσκειν 

«Το είπα όπως το αισθανόμουν.»  

«Το προηγούμενο τι ήταν;» 

«Απαγγελία» 

«Συμμετείχες σε αυτό που είπες;» 

«Όχι, απλώς το απήγγειλα» 

«Το Θέατρο δεν έχει σχέση με την 

απαγγελία, έχει με την 

πραγματικότητα», μου λέει, «κάτσε 

εκεί και άκου». Και άκουσα όλες 

τις εξετάσεις, ήξερα ότι είχα 

πετύχει. Η πραγματικότητα λοιπόν, 

η αλήθεια. 

Πριν αποφασίσετε να γίνετε 

ηθοποιός σας άρεσε κάτι άλλο; 

Ο πατέρας μου ήθελε να γίνω 

νομικός. Πήγα αλλά δεν πάταγα, 

πήγαινα στην Δραματική Σχολή. 

Πρέπει να κάνεις αυτό που θέλεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα παιδικά σας χρόνια; 

Τα παιδικά μου χρόνια ήταν 

ευτυχισμένα γιατί είχα σπουδαίους 

γονείς. 

Η μητέρα μου ήταν σπουδαία 

γυναίκα, αυστηρή αλλά λογική και 

αληθινή, σωστή. Ο πατέρας μου 

έλεγε «Θα κάνεις αυτό που 

αισθάνεσαι». Όταν πήγα στη 

δραματική στην αρχή δεν ήθελε, 

μετά όμως ήθελε και αισθανόταν και 

κολακευμένος όταν του έλεγαν καλά 

λόγια κι ένιωθε περήφανος και για 

μένα και για τον ξάδελφό μου τον 

Βογιατζή τον τραγουδιστή. 

Μεγαλώσατε λοιπόν σε ένα 

εξαιρετικό περιβάλλον, αυστηροί 

οι γονείς, δίκαιοι. Πώς το πήρατε 

όταν αρνήθηκε ο πατέρας σας; 

Το εξέλαβα ως την πράξη ενός 

πατέρα που είχε γνώση της 

πραγματικότητας. Υπήρχε ανεργία, 

ήταν δυσχερής η θέση των ηθοποιών. 

Σκέτη δυστυχία, έψαχνες χειμώνα 

καλοκαίρι για δουλειά, ποιος θα 

σε πάρει. 

Η πρώτη δουλειά ήταν ο Έμπορος της 

Βενετίας και μετά δεν είχα να κάνω 

τίποτα. Κάποτε είχε έρθει σ’ αυτό 

το θεατράκι στην Καλλιθέα ο Σπύρος  

Κωνσταντόπουλος, ηθοποιός, και 

ήταν στον Κάρολο Κουν. Ο Κουν 

έψαχνε έναν ηθοποιό, πήγα και 

μόλις μ’ άκουσε ο Κουν με πήρε, 

«έλα κοντά μου» μου είπε. 

Ο παλιός κινηματογράφος; 

Ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος 

ήταν διασκεδαστικός. Όμως ο 

μεγάλος κινηματογράφος δεν είναι 

μόνο διασκέδαση.  

Πρέπει να επικρατεί πάντοτε και 

στον κινηματογράφο και στο θέατρο 

το τέρπειν άμα και διδάσκειν. 

Έχω κάνει και ατέλειωτες ώρες 

ραδιοφώνου. 

Έχει όμως μια αξία κι αυτός ο 

παλιός; 

Έχει, ναι, αναπαράγει παραδόσεις, 

διακωμωδεί καταστάσεις, εκείνη 

την πραγματικότητα.  

Υπήρχε αυτοσχεδιασμός. 

Ποιος ήταν ο καλύτερος ρόλος στον 

ελληνικό κινηματογράφο; 

Δεν έχω παίξει σπουδαίους ρόλους 

στον ελληνικό κινηματογράφο. Δεν 

έχω παίξει κάτι σπουδαίο 

απολύτως. Ήταν επιφάνεια όλα, δεν 

ήταν ουσιαστικά έργα, μεγάλα έργα 

για να μπορείς να έχεις ερμηνεία. 

Γιατί ερμηνεία κατά τη δική μου 

άποψη είναι ταύτιση. Πρέπει να 

ταυτιστείς με το ρόλο, να είσαι ο 

ρόλος, όχι να παίζεις τον ρόλο. 

Αυτός που σε βλέπει να πει αυτός 

είναι ο μπακάλης, αυτός είναι ο 
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πονεμένος πατέρας. 

Πρέπει να είσαι ο ρόλος. 

Εσείς ταυτιζόσασταν με τον ρόλο; 

Πάντα. Γι’ αυτό έκανα καριέρα από 

τους κριτικούς.  

Και τους ευχαριστώ γι’ αυτό. 

Ήσασταν εξαιρετικός, θυμάμαι, 

στον Πειρασμό. Εκεί το υποκριτικό 

σας ταλέντο ήταν απίστευτο. 

Δεν ήταν μια απλή ταινία, ήταν ο 

Πειρασμός του Ξενόπουλου. Είναι 

θεατρικό έργο και είχε αρχή, μέση 

και τέλος. 

Η συμπεριφορά, η ψυχολογία των 

ανδρών στην οικογένεια, το δράμα 

της υπηρέτριας να βρει δουλειά σε 

αντίξοο περιβάλλον. Ο Πειρασμός 

του Ξενόπουλου, «Όλοι οι άνδρες 

είναι ίδιοι» ήταν ο τίτλος της 

ταινίας. 

Έχετε παίξει σε δεκάδες ταινίες, 

θέατρα. Θα θέλατε να κάνετε κάτι 

περισσότερο ή είστε πλήρης; 

Ένας καλλιτέχνης σωστός, ένας 

άνθρωπος, δεν είναι ποτέ πλήρης. 

Όλο θέλει να κάνει κάτι παραπάνω. 

Κι όταν τελειώνει ένα έργο που 

κάνει κάθεται και σκέφτεται τα 

λάθη που έχει κάνει.  

Αν δεν το κάνεις αυτό, αυτή την 

επαναφορά και την κριτική, είσαι 

αποτυχημένος. 

Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος 

του καλλιτέχνη ηθοποιού στην 

κοινωνία; 

Είναι πολύ μεγάλος, του 

πραγματικού καλλιτέχνη είναι πολύ 

μεγάλος.  

 

Καμιά φορά όμως η φιλαυτία των 

καλλιτεχνών υποτιμά και 

υποβαθμίζει την ίδια την 

προσφορά. Ο ηθοποιός ερμηνεύει, 

ζωντανεύει τις λέξεις. Ο Σέξπιρ 

έλεγε πώς να παίζεις. Μέσα στον 

Άμλετ ο Μέγας Σέξπιρ κάνει 

μαθήματα υποκριτικής. Και λέει 

«Να λέτε τα λόγια σας παρακαλώ 

καθώς σας τα πρόφερα εγώ να 

γλιστράνε στην γλώσσα, μην 

υπερακοντίζετε τον Ηρώδη, να λέτε 

πάντα την πραγματικότητα κι αυτό 

που αισθάνεστε ως πραγματικό». Ο 

Σέξπιρ τα λέει αυτά. Πώς πρέπει 

να παίζεις. Όλα έχουν τη 

δικαιολογία τους. Όταν δεν 

υπάρχει αυτή σημαίνει ότι κάποιος 

το επέβαλε. Πρέπει ο καλλιτέχνης 

να βγαίνει στη σκηνή, να  είναι 

αγνός, αληθινός. Η αγνότητα 

πετυχαίνει τους στόχους πέραν του 

κειμένου του συγγραφέα. Εσύ με την 

αγνότητά σου, την αλήθεια σου 

πρέπει να προεκτείνεις το κείμενο 

γιατί αν πεις μόνο τα λόγια δεν 

έγινε τίποτα. 

 

 

 

 

Ο Μικές παντρεύεται; 

Αυτή η ταινία ως ταινία δεν είναι 

καλή ταινία. Γιατί είναι συρραφή. 

Ήταν μια ραδιοφωνική εκπομπή. 

Δούλευα τότε στο θέατρο Μουσούρη. 

Κι όταν πήγαινα μου’λεγε ο 
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Όταν προσπαθεί να 

κυριαρχήσει το Εγώ σου 

τότε ασκείς πνευματική 

δικτατορία επάνω στη 

σκέψη του αντιπάλου  

Μουσούρης «Φύγε τώρα, θέλω να 

ακούσω τον Μικέ». Και το’λεγε σε 

εμένα (γέλιο). Πήραν λοιπόν τα 

ραδιοφωνικά κομμάτια, τα ένωσαν 

και το έκαναν ταινία. Αλλά το 

αποτέλεσμα δεν ήταν καλό. 

 

Η Ιταλίδα απ’ την Κυψέλη; 

Ε αυτό ήταν θεατρικό έργο, είχε 

αρχή, μέση και τέλος.  

 

Δηλαδή δεν είχαν όλες οι ταινίες 

αρχή, μέση και τέλος; 

Όχι, πολλές δεν είχαν, ήταν 

φτειαχτές, κατασκευασμένες. Και 

το λέω με ειρωνεία. 

 

Ποια ήταν η καλύτερη και η 

χειρότερη στιγμή που βιώσατε ως 

ηθοποιός; 

Η πρώτη εμφάνιση που έκανα και 

πήρα αποφάσεις. Ξεκίνησα εγώ, 

ήταν και η Αναλυτή. Όταν βγήκα στη 

σκηνή τα είχα χαμένα και είπα από 

μέσα μου «Γιάννη ή μένεις εδώ αυτή 

τη στιγμή και δίνεις τη μάχη σου 

και την κερδίζεις και κερδίζεις 

και επάγγελμα αλλά και τα 

απωθημένα που ’χεις μέσα σου ή 

φεύγεις». Αποφάσισα να μείνω κι 

έμεινα εκεί και κέρδισα τις μάχες 

μου. 

 

Πώς νιώθατε όταν παίζατε σε μια 

ταινία; 

Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Όταν 

έπαιρνα τον ρόλο δεν κοίταζα να 

μάθω τον ρόλο παπαγαλιστί, 

κοίταζα να μάθω αν αυτός ο 

άνθρωπος ήταν αληθινός, διάβαζα 

το σενάριο, κοιτούσα ποιος είναι 

ο άνθρωπος μέσα στο έργο που 

έπρεπε να ερμηνεύσω. Τον 

καταλάβαινα και ήξερα τι 

αισθάνεται. Κι όταν ξέρεις τι 

αισθάνεται τον ερμηνεύεις άριστα. 

 

Ο Θησαυρός του Μακαρίτη 

(γέλιο) Ο Θησαυρός του Μακαρίτη 

τον είχε σκηνοθετήσει και τον είχε 

γράψει ο μέγας φίλος μου ο Νίκος 

Τσιφόρος. Ο Τσιφόρος ήταν ένας απ’ 

τους μεγάλους σοφούς που είχαν τα 

Ελληνικά γράμματα. Με είχε 

στείλει κάποτε ο Μουσούρης να 

ζητήσω κάτι απ’ τον Τσιφόρο. Μου 

είπαν ότι εργάζεται για 

βιοποριστικούς λόγους σε κάποιο 

περιοδικό, το Ρομάντσο. Ήταν 

κάποιο υπόγειο. Κατέβηκα τα 

σκαλιά και βλέπω έναν άνθρωπο να 

γράφει. Με κοιτά και μου λέει «εσύ 

θα πας μπροστά». Τον κοίταξα 

έκπληκτος. «Τσιφόρος», μου λέει. 

Μόλις μου είπε Τσιφόρος έκατσα 

κόκκαλο γιατί ήξερα τι εστί 

Τσιφόρος. Η είσοδος στο επάγγελμά 

μας είναι στρωμένη με χρυσά και 

βάγια, όταν μπεις πρέπει να 

επιλέξεις τον χρυσό και τα βάγια 

ή τον σπόρο που έχουν σπείρει για 

να βγει. Αν είσαι με τον σπόρο που 

αναπτύσσεται θα γίνεις κάποιος, 

αν μπαίνεις στο θέατρο για να 

δοξαστείς και να αποκτήσεις φήμη 

θα γίνεις ένας γελοίος ηθοποιός. 

Και όσο περνούν τα χρόνια θα σε 

αντιληφθούν και κάποια στιγμή θα 

εξαφανιστείς. Η αλήθεια μπορεί να 

μην αρέσει αλλά εσείς πρέπει να 

τη λέτε. Το υποκρίνεσαι στο θέατρο 

πρέπει να είναι τόσο τέλειο που ο 

θεατής δεν πρέπει να αντιληφθεί 

ότι υποκρίνεσαι. 
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Γίνατε ηθοποιός, αυτό θέλατε; 

Από μικρό παιδί ήξερα ότι θα γίνω 

ηθοποιός. 

 

Αν συγκρίνατε τον παλιό 

κινηματογράφο τι θα λέγατε; 

Ο σύγχρονος είναι πιο σωστός, ο 

παλιός αναπαρήγαγε συνεχώς τις 

παραδόσεις και τα έθιμα. Δεν είχε 

στόχο διδακτικό να πάει μπροστά 

τον λαό. Είχε μόνο το τέρπειν, δεν 

είχε το διδάσκειν.  

Οι περισσότερες μένουν εκεί. Δεν 

είναι όμως μόνο το διδάσκειν, 

είναι και τα δύο, τέρπειν και 

διδάσκειν. Να σε ευχαριστήσει 

αλλά και να σε διδάξει. 

 

Έχετε μια πλούσια εμπειρία ζωής 

και καριέρας. Τι θα λέγατε σε ένα 

παιδί; 

Να βαδίζετε πάντοτε σωστά. Κι αυτή 

η πράξη που κάνατε να έρθετε να 

μιλήσετε με έναν παλιό ηθοποιό 

σημαίνει ότι μπαίνετε σε έναν 

δρόμο προβληματισμού και 

αναζήτησης. 

Να ψάχνετε την αλήθεια πάντα. 

Θα την βρείτε. 
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Τι απέγινε ο 

Καρυοθραύστης;  

Είναι παραμονή Χριστουγέννων. Ο νονός 

της Κλάρας, ο κύριος Ντροσελμάιγερ, της 

φέρνει δώρο για τα Χριστούγεννα, έναν 

Καρυοθραύστη. Το ίδιο βράδυ, η Κλάρα, 

τον παίρνει αγκαλιά και την παίρνει ο 

ύπνος  στην πολυθρόνα 

μπροστά από το 

Χριστουγεννιάτικο 

δέντρο. Μετά από λίγο 

ξυπνάει και βλέπει 

τον Καρυοθραύστη να 

ζωντανεύει και να μεγαλώνει μαζί με το 

δέντρο. Ξαφνικά, ζωντανεύουν και όλα 

τα παιχνίδια και εμφανίζονται μεγάλα 

ποντίκια με τα οποία ο Καρυοθραύστης 

δίνει μάχη.  

Κερδίζει ηρωικά την μάχη και πηγαίνει 

με την Κλάρα στην χώρα των Ζαχαρωτών 

και συναντάει τη βασίλισσα του Χιονιού. 

Ξαφνικά η Κλάρα ξυπνάει στην πολυθρόνα 

με τίποτα γύρω της! 

Τελικά τι απέγινε ο Καρυοθραύστης;  

Θα σας πω εγώ!  

 

Ο καρυοθραύστης ταξίδεψε σε μια μακρινή 

χώρα,  τη Γροιλανδία, μια χώρα που το 

μεγαλύτερο μέρος της είναι καλυμμένο 

από ένα παχύ στρώμα πάγου! Στη 

Γροιλανδία, δεν υπήρχε τίποτα άλλο 

εκτός από πάγο και βουνά. Τότε, ο 

Καρυοθραύστης σκέφτηκε να δημιουργήσει 

μια μορφή χρωμάτων σε αυτή τη γη. Έτσι, 

μεταμορφώθηκε στο Βόρειο Σέλας! Αυτό 

είναι ένα φυσικό 

φαινόμενο με 

ποικιλία χρωμάτων 

και σχεδίων, που 

μας «παγώνει» με 

την κίνησή του.  

 

Το Βόρειο Σέλας είναι η μαγεία των 

Χριστουγέννων! 

 

Αριάνα Ζωγραφάκη- Ε2  

 

 

 

 

Ο Αϊ-Βασίλης έχασε τον 

δρόμο του  

Οι μαγικές μέρες των Χριστουγέννων και 

της Πρωτοχρονιάς έφταναν  

κι ο Αϊ –Βασίλης ξεκίνησε για μια ακόμη 

φορά το ταξίδι του. 

Όμως ένα βράδυ που είχε πολλή ομίχλη 

έχασε τον δρόμο του, αφού έσβησε η 

φωτεινή μύτη του Ρούντολφ. 

Έτσι τα ελάφια χωρίς τη βοήθειά του 

πέσανε σε ένα σπίτι με καλικάντζαρους. 

Ο Αϊ –Βασίλης, ο Ρούντολφ και τα ελάφια 

φάγανε από τα  χριστουγεννιάτικα 

μπισκότα τους  με μαγικό αλεύρι και 

γίνανε κι αυτοί καλικάντζαροι. 

Προσπάθησαν να βρουν το αντίδοτο αλλά 

δεν τα κατάφεραν. 

”Το δέντρο των ονείρων μας” 

Ομαδικό Έργο Γ2 
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Οι πραγματικοί καλικάντζαροι θέλησαν 

να τους βοηθήσουν .Αφού έψαξαν βρήκαν 

το αντίδοτο κρυμμένο μέσα σε μια χρυσή 

μπάλα του χριστουγεννιάτικου δέντρου. 

Έτσι έγιναν και πάλι όπως πριν και 

έγιναν και φίλοι με τους 

καλικάντζαρους. 

Αυτοί βοήθησαν τον Ρούντολφ να 

ξαναφτιάξει τη μύτη του κι έτσι μπόρεσε 

ο Αϊ –Βασίλης να βρει τον δρόμο του και 

να δώσει τα δώρα στα παιδιά.  

Μια ιστορία από τους μαθητές του Α2 

 

 

 

 

 

 

Το αληθινό πνεύμα των 

Χριστουγέννων  

Τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτινή 

περίοδος του χρόνου που τη κάνουμε για 

να τιμήσουμε την γέννηση του Χριστού 

που γιορτάζεται στης 25 Δεκεμβρίου. 

      Το αληθινό πνεύμα των 

Χριστουγέννων είναι η γενναιοδωρία που 

κρύβει ο καθένας μέσα μας. Όλοι μας τα 

Χριστούγεννα έχουμε γιορτινή διάθεση 

αισθανόμαστε ευλογημένοι να το πω και 

ότι κανείς και τίποτα δεν μπορεί να μας 

χαλάσει τη διάθεση. Αλλά οι πιο πολλοί 

έχουμε ξεχάσει για ποιόν λόγο τα 

γιορτάζουμε νομίζουμε  ότι είναι μια 

απλή γιορτή. Ενώ δεν είναι, συμβολίζει 

τη γέννηση του Χριστού επιπλέον είναι 

Χριστιανική γιορτή. Κάτι που σίγουρα 

δεν θα ξέρετε είναι ότι το διάστημα 

μεταξύ των Χριστουγέννων από τη 

Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνια ονομάζετε 

λαογραφία ή δωδεκαήμερο. 

      Από ό,τι είδατε υπάρχουν σίγουρα 

πολλά πράγματα που δεν γνωρίζετε για 

τα Χριστούγεννα. Ίσως άμα το ψάξετε 

λίγο ακόμα θα βρείτε πολλά ενδιαφέροντα 

πράγματα σχετικά με τα Χριστούγεννα. 

 

Ευαγγελία Στεργίου – ΣΤ1 

 

“Τα ξωτικά 

μεταμορφώνονται”  

Μόλις τέλειωσε το καλοκαίρι, ο Άγιος 

Βασίλης έπαιρνε γράμματα απ’ όλα τα 

παιδιά του κόσμου. Τα διάβαζε 

προσεκτικά και μόλις τελείωσε άρχισε 

να μαζεύει τα δώρα τους και να τα 

τυλίγει. Λίγες μέρες όμως πριν 

ξεκινήσει το ταξίδι του από το 

Ροβανιέμι, αρρώστησε… 

Ο γιατρός του είπε πως έπρεπε να μείνει 

στο κρεβάτι και του έδωσε ένα τσουβάλι 

φάρμακα. Ο Άγιος Βασίλης κάλεσε τα 

ξωτικά για να μοιράσουν εκείνα τα δώρα 

στα παιδιά. Τα ξωτικά έραψαν μόνα τους 

τις στολές τους και ντύθηκαν μικροί 

Άγιοι Βασίληδες. Έπειτα ξεκίνησαν το 

«Βρήκε ο Ραφαέλ τη Χωχαρούπα;» - 

Ομαδικό Έργο B2 
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ταξίδι τους. ‘Ένα πήγε στην Ευρώπη, 

άλλο στην Ασία και την Αφρική, ένα άλλο 

στην Αμερική και το τελευταίο στην 

Αυστραλία. Εκείνο όμως φόρεσε κόκκινο 

μαγιό γιατί στην Αυστραλία είχαν 

καλοκαίρι! 

Μοίρασαν τα δώρα, έκαναν χαρούμενα όλα 

τα παιδιά και όταν γύρισαν στο 

Ροβανιέμι ο Άγιος Βασίλης είχε γίνει 

καλά!! 

 

Μια ιστορία από τους μαθητές του Δ2 

 

 

 

Τα Χριστούγεννα που 

σώθηκαν 

Μια φορά κι ένα καιρό, σε έναν κόσμο 

μακρινό, ήταν τρεις καλοί και τρεις 

κακοί μάγοι, που ζούσαν σε ένα κάστρο. 

Αρχηγός των κακών ήταν ο Τζακμπάκ. 

Αρχηγός των καλών ήταν ο Τζατμίν. Τα 

υπόλοιπα μέλη των καλών μάγων ήταν οι 

Τζατμόν και Τζατμάν. Των κακών ήταν οι 

Τζακμίν και Τζακμπόν.  

Οι κακοί μάγοι μισούσαν τα 

Χριστούγεννα, έτσι τα έκαναν 

καλοκαίρι. Όμως αυτά τα Χριστούγεννα 

κάτι θα τους σταματούσε… Ένα κορίτσι 

που το έλεγαν Λέιλα και ζούσε κοντά στο 

κάστρο των μάγων. 

Η Λέιλα διάβαζε πολλές ιστορίες για τα 

Χριστούγεννα και δεν μπορούσε να 

καταλάβει γιατί στο χωριό της δεν τα 

ζούσε. Σκέφτηκε, λοιπόν, να πάει να 

ρωτήσει τους καλούς μάγους τι συνέβαινε 

με τα Χριστούγεννα στο χωριό της. 

Όταν έφτασε στο κάστρο, την υποδέχτηκε 

ο καλός μάγος Τζατμίν. Η Λέιλα ρώτησε 

τι είχε συμβεί με τα Χριστούγεννα και 

ο Τζατμίν της εξήγησε πως οι κακοί 

μάγοι τα μετέτρεπαν σε καλοκαίρι. Αυτό 

όμως δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Το 

συζήτησαν όλοι μαζί με τη Λέιλα και 

αποφάσισαν πως έπρεπε να δράσουν. Την 

επόμενη κιόλας μέρα, η Λέιλα και οι 

καλοί μάγοι πήγαν στο σκοτεινό κάστρο 

του Τζακμπάκ, βρήκαν την παρέα των 

κακών μάγων και τους έδειξαν όλα τα 

όμορφα έθιμα των Χριστουγέννων. 

Φαντάστηκαν ότι έτσι θα τους έπειθαν 

να φέρουν πάλι τον χειμώνα στα 

Χριστούγεννα… Η παρέα των κακών μάγων 

έδειξε ότι μεταπείστηκε, όμως πέρασαν 

δυο – τρεις μέρες και τίποτε δεν 

άλλαξε. 

Οι καλοί μάγοι αποφάσισαν να γεμίσουν 

το σκοτεινό κάστρο με παγίδες και αφού 

έπιασαν τους κακούς μάγους, τους 

οδήγησαν όλους στη φυλακή των 

Χριστουγέννων. Εκεί θα περνούσαν όλη 

την υπόλοιπη ζωή τους… 

 

Ευτυχώς σύντομα έβαλαν μυαλό, 

αποφάσισαν ότι δεν είχαν άλλη επιλογή 

και βοήθησαν ώστε να φέρουν όλοι μαζί 

πάλι τα Χριστούγεννα στο μικρό χωριό!!! 

 

Μια ιστορία από τους μαθητές του Β1 

 

Καρυοθραύστης - Ομαδικό Έργο Ε2 
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Ο Καρυοθραύστης 

 

ΠΕΡΙΛHΨΗ   

Πρόκειται για την ιστορία  ενός 

κοριτσιού, της Κλάρας, που είχε έναν 

νονό κατασκευαστή παιχνιδιών. Ο νονός 

της πήρε για τα Χριστούγεννα έναν 

Καρυοθραύστη. Της Κλάρας της άρεσε ο 

Καρυοθραύστης κι ας ήταν άσχημος. Όταν 

πήγε για ύπνο το βράδυ, είδε ένα τρελό 

όνειρο με ήρωες εκείνη και τον 

Καρυοθραύστη: ο Καρυοθραύστης έγινε 

πρίγκιπας. Μετά, ο Καρυοθραύστης κι η 

Κλάρα, πήγαν σε ένα μεγάλο ταξίδι. 

Μέχρι και ποντίκια στρατιώτες 

πολέμησαν! Στο τέλος η Κλάρα ξύπνησε 

και κατάλαβε ότι ήταν όνειρο. 

Όλγα Ιωάννου Ε1 

 

 

Ποιος είναι λοιπόν ο 

Καρυοθραύστης; Και 

γιατί κάθε χρόνο τα 

Χριστούγεννα θυµόµαστε 

την ιστορία του; 

Το 1816 γράφτηκε ένα παραµύθι από το 

γερµανό συγγραφέα Έρνστ Χόφµαν µε τίτλο 

«Ο Καρυοθραύστης και ο βασιλιάς των 

ποντικών», το οποίο διασκευάστηκε από 

έναν από τον Γάλλο συγγραφέα,  

Αλέξανδρο ∆ουµά. 

Αυτήν την ιστορία πήρε ο Τσαϊκόφσκι και 

την έκανε µπαλέτο σε δύο πράξεις.  Η 

πρώτη πρεµιέρα δόθηκε στις 18 

∆εκεµβρίου 1892 στη Ρωσία, στο θέατρο 

Μαριίνσκι της Αγίας Πετρούπολης, ενώ 

στο εξωτερικό 42 χρόνια αργότερα, στο 

Λονδίνο. Έκτοτε, γίνονται πολλές 

παραστάσεις κάθε χρόνο, µε αρκετές 

διασκευές στη χορογραφία, πάντα στο 

πλαίσιο του πρωτότυπου κειµένου. 

Κάθε παραµονή Χριστουγέννων, τα όνειρά 

µας είναι  πασπαλισµένα µε ΑΓΑΠΗ και 

ΟΝΕΙΡΑ! Και η Αγάπη, ανεξαρτήτως 

συµβόλου της, είτε αυτό είναι ένας 

Καρυοθραύστης είτε κάτι άλλο, γεννάται 

µε την προσφορά στους ανθρώπους γύρω 

μας. Αγκαλιάστε τους, χαμογελάστε 

τους, πείτε ένα ζεστό λόγο, προσφέρετε 

ό,τι έχετε! 

 Χρόνια πολλά! Η νέα χρονιά να γεμίσει 

τις καρδιές μας φως, αγάπη και… 

παραμυθένιες στιγμές, σαν αυτές που 

ονειρεύτηκε η Κλάρα! 

 

  Οι μαθητές και η δασκάλα του Ε1 

 

 

 

 
Το αληθινό νόημα των 

Χριστουγέννων 
Ο περισσότερος κόσμος θεωρεί πως τα 

Χριστούγεννα είναι η γιορτή όπου   

υπερκαταναλώνουμε  και φτιάχνουμε 

γλυκά. Όμως όλα αυτά συμπληρώνουν την 

λέξη γιορτή και όχι την λέξη 

Χριστούγεννα. Πολλοί άνθρωποι δεν 

έχουν, ούτε  τροφή, ούτε στέγη τον 

υπόλοιπο χρόνο. Πράγματα που τα 

θεωρούμε εμείς δεδομένα, για αυτούς δεν 

Τα παιδιά του Α1 στολίζουν το  

χριστουγεννιάτικο δέντρο με 

ζωγραφιές και σας εύχονται  

Χρόνια Πολλά!  
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είναι. Για αυτό, τα χρήματα που θα 

δίναμε σε πράγματα τα οποία δεν μας 

είναι απαραίτητα, μπορούμε να τα 

δώσουμε σε μικρούς και μεγάλους που τα 

έχουν πραγματικά ανάγκη. Παιδιά με 

ασθένειες,  άστεγους, όλοι αυτοί 

αξίζουν καλύτερες γιορτές. Πρέπει να 

γνωρίζουμε πως θα μπορούσαμε να ήμασταν 

άνετα στην θέση τους .   Επίσης  παιδιά 

που ζουν σε πόλεμο δεν βιώνουν την χαρά 

των Χριστουγέννων και την θαλπωρή δίπλα 

στο τζάκι. Χριστούγεννα σημαίνει  

αμοιβαία αγάπη, καλοσύνη, ειρήνη και 

πάνω απ’ όλα υγεία!      

Έμμα Ζωγραφάκη- ΣΤ2  

 

 

 

 

Ο Καρυοθραύστης  

Του Ε.Τ.Α. Hoffmann  

 

Ήταν παραμονή Χριστουγέννων και  

δύο αδέλφια η Μarie και ο Fritz, 

περιμένουν με αγωνία τo νονό τους 

και το μοναδικά όμορφο δώρο του. Και 

γιατί μοναδικά όμορφο; Μα γιατί ο 

κύριος Drosselmeir, εκτός από 

κατασκευαστής ρολογιών ήταν και 

εφευρέτης.  Όταν τα παιδιά  μπαίνουν 

στο σαλόνι αντικρύζουν ένα κάστρο και 

αρχίζουν την εξερεύνηση του.  Η Μarie 

διαλέγει έναν ξύλινο στρατιώτη. Τα 

παιδιά βρίσκουν περίεργο το στόμα του 

και δοκιμάζουν χρησιμοποιώντας το να 

σπάσουν καρύδια. Όμως ένα μεγάλο καρύδι 

του σπάει το σαγόνι του. Λίγες μέρες 

αργότερα ο κύριος Drosselmeir 

επισκέπτεται τα παιδιά και μαζί του 

φέρνει το επιδιορθωμένο Καρυοθραύστη.  

Κάθεται μαζί τους και τους διηγείται 

την ιστορία της πριγκίπισσας Pirlipat 

και της βασίλισσας των Ποντικιών.  

Μια άλλη φορά και κάποιον άλλο 

καιρό, η βασίλισσα των ποντικιών 

κορόιδεψε μια νέα πριγκίπισσα που άφησε 

τα παιδιά της να φάνε το λουκάνικο του 

βασιλιά. Εκείνος θύμωσε πολύ με την 

ποντικοβασίλισσα και διέταξε τον 

βασιλικό εφευρέτη  να του φτιάξει 

ποντικοπαγίδες.  Ο βασιλικός εφευρέτης 

καταφέρνει να σκοτώσει όλα τα παιδιά 

της βασίλισσας. Εκείνη θυμωμένη και 

πικραμένη ορκίζεται να εκδικηθεί την 

μικρή πριγκίπισσα. Έτσι τη βρίσκει μόνη 

της να κοιμάται και την μεταμορφώνει 

σε Καρυοθραύστη.  Ο Βασιλιάς γίνεται 

έξαλλος, κατηγορεί τον βασιλικό 

εφευρέτη και του δίνει τέσσερις 

εβδομάδες καιρό για βρει το  φίλτρο που 

θα κάνει την κάνει και πάλι όμορφη.  

 Ο εφευρέτης όμως δεν μπορούσε να 

βρει το φίλτρο.  Αποφασίζει να ζητήσει 

την βοήθεια ενός φίλου του.  Οι δύο 

άντρες βρίσκουν μέρος της λύσης στην 

ύπαρξη ενός καρυδιού, του Crackatook, 

το οποίο έπρεπε να ανοιχτεί και να  

δοθεί στην πριγκίπισσα από έναν άντρα, 

που δεν έχει ξυριστεί ποτέ στη ζωή του 

ή δε είχε φορέσει μπότες, και που 

έπρεπε χωρίς να ανοίξει τα μάτια του 

να κάνει και εφτά βήματα πίσω χωρίς να 

σκοντάψει. Οι δύο άντρες, ταξιδεύουν 

για πολλά πολλά χρόνια.  Μη βρίσκοντας 

ούτε το καρύδι ούτε τον άντρα 

επιστρέφουν στη Νυρεμβέργη. Το  

Crakatook  το βρίσκουν στο κατάστημα 

του ξαδέλφου τους Drosselmeiere.  Τότε 

ο  βασιλιάς υπόσχεται το χέρι της 

πριγκίπισσας σ’ όποιον κατορθώσει να 

ανοίξει το καρύδι. Αμέσως το παλάτι 

Τάξη Δ1 
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γεμίζει από νεαρούς άντρες που όμως δεν 

καταφέρνουν να το  σπάσουν.  

 Κάποια στιγμή επισκέπτεται το 

παλάτι ο ανιψιός του Drosselmeier, και 

χωρίς δυσκολία σπάζει το σκληρό κέλυφος 

και δίνει τον καρπό στην Pirlipart. 

Καθώς εκείνη τον κατάπινε ευθύς αμέσως 

μεταμορφώνεται σε πεντάμορφη. Τότε ο 

νέος κλείνοντας τα μάτια του ξεκινάει 

να περπατάει προς τα πίσω, αλλά η 

ποντικοβασίλισσα, μη έχοντας ξεχάσει 

το κακό της, μπλέκεται στα πόδια του 

και τον κάνει να πέσει. Μ’ αυτό τον 

τρόπο τραβάει  την κατάρα επάνω του και 

τον μεταμορφώνει σε Καρυοθραύστη. Η 

Pirlipart  βλέποντας πόσο άσχημος είχε 

γίνει ο σωτήρας της αρνείται το γάμο 

μαζί του.     

Αλλά ας επιστρέψουμε στην Marie που 

ακούει στον ύπνο της το βασιλιά 

Ποντίκι, ο οποίος τη φοβέριζε λέγοντας 

της ότι θα κάνει κομματάκια τον 

Καρυοθραύστη της αν δεν του έφερνε 

γλυκά και άλλες νοστιμιές. Η Μarie του 

τα δίνει αλλά εκείνος παραμένει 

ανικανοποίητος.  Ο  Καρυοθραύστης,  

ζητάει από τη Μarie ένα σπαθί από τα 

παιχνίδια του αδελφού της για να τον  

αντιμετωπίσει. Μια μέρα μετά 

επιστρέφει και της προσφέρει το στέμμα 

του επτακέφαλου ποντικού και 

παίρνοντάς την από το χέρι την οδηγεί 

στο βασίλειο των παιχνιδιών…  

Αργότερα, η Marie επισκέπτεται το νονό 

της στο μαγαζί του. Καθώς εκείνος δεν 

της μιλούσε, εκείνη σιγά σιγά άρχισε 

να μουρμουρίζει ότι αυτή δεν θα φερόταν 

σαν την πριγκίπισσα Pirlipat, και ότι 

θα αγαπούσε τον νεαρό όπως και αν 

έδειχνε. Τότε την διακόπτει η μητέρα 

της, λέγοντας ότι ήρθε στην πόλη ο 

νεαρός ανιψιός του Drosselmeier. 

Μιλώντας στη επτάχρονη Marie,  της λέει 

ότι με τα λόγια της του έλυσε τα μάγια. 

Τότε την ρωτάει να και αν θέλει να την 

κάνει γυναίκα του…  Και  η Marie λέει 

το ‘ναι’ και έτσι ο νεαρός έρχεται 1 

χρόνο και 1 μέρα μετά και την παίρνει 

στο βασίλειο του και έτσι έζησαν αυτοί 

καλά και εμείς καλύτερα…. 

Αυτή η όμορφη ιστορία συγκίνησε τον 

Ρώσο συνθέτη Τchaikovsky και το έκανε 

πράξη, δημιουργώντας ένα από τα πιο 

γνωστά έργα στο κόσμο του θεάματος. 

Λήδα Μουτσουγιάννη Ε1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Το δέντρο των ονείρων μου» - 

Αθηνά Χουρμουζιάδη Γ1 



 

Κι ο ποιητής τι 

κάνει -  

Θα μου πεις 

Νίκος Καρούζος 


