
 
Διμηνιαία σχολική εφημερίδα του Γυμνασίου Τουρλωτής -  Αριθμός φύλλου 64 (Απρίλιος-Μάιος 2017) 

Θα μας βρείτε και στο Internet στη διεύθυνση : http://gym-tourl.las.sch.gr 

     Τελευταία νέα από την Αλεξάνδρεια 
     Σε πρόσφατη  επικοινωνία με τον κύριο Ζερβάκη του 
ζητήσαμε να μας πει κάτι για την βόμβα που έσκασε σε 
εκκλησία Χριστιανών στην Αλεξάνδρεια κατά τη διάρκεια 
των διακοπών του Πάσχα: 
    -Κύριε Ζερβάκη, να μας πείτε κάτι για τη βόμβα που 
έσκασε τη Μ. Βδομάδα στην πόλη εκεί; Αν ήταν κοντά 
ή μακριά από εκεί που μένετε και είναι το σχολείο σας; 
Αν θορυβηθήκατε καθόλου εσείς οι Έλληνες εκεί ή και 
οι άλλοι κάτοικοι; Αν σας έχει κάνει να αλλάξετε γνώμη 
για την παραμονή σας στην Αίγυπτο αυτό το γεγονός 
και ό,τι άλλο σχετικό ξέρετε. 
    Ο κύριος Ζερβάκης μας απάντησε: 
    -Η βόμβα έπεσε στον προαύλιο χώρο της Κοπτικής 
εκκλησίας του Αγίου Μάρκου στην Αλεξάνδρεια με 
αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο τουλάχιστον 11 
άνθρωποι και να τραυματισθούν 31 ακόμη. Η 
αντίδραση των κατοίκων είναι -από ότι μου είπαν οι 
μαθητές μου, γιατί εγώ ήμουν Ελλάδα τότε- όταν έπεσε 
η βόμβα, είναι πως έπαθαν σοκ και αισθάνθηκαν 
ανασφάλεια. Επίσης είχαν την συμπαράσταση και των 
μουσουλμάνων, γιατί και αυτοί αντιδρούν σε τέτοια 
τυφλά χτυπήματα. Και αυτό λόγω του φανατισμού του 
ISIS, τον οποίο δεν υποστηρίζουν ούτε οι 
μουσουλμάνοι της Αιγύπτου. Επίσης μέσα σε αυτή την 
εκκλησία, που είναι η μεγαλύτερη και αρχαιότερη στην 
Αίγυπτο, βρισκόταν ο Πατριάρχης των Κοπτών και 
είχαν στόχο και αυτόν. Αλλά ένας ήρωας αστυνομικός 
πήγε να σταματήσει τον βομβιστή και γι’ αυτό έγινε η 
έκρηξη στην αυλή της εκκλησίας κι όχι μέσα.  
    Λυπήθηκα  φυσικά με αυτό το περιστατικό. Η 
εκκλησία αυτή βρίσκεται πολύ κοντά στο μέρος όπου 
μένω. Και επειδή η έκρηξη έγινε στην αυλή πολλά 
θύματα ήταν από αυτούς που περνούσαν τυχαία από 
το δρόμο. Φυσικά και μου ήρθαν σκέψεις για την 
παραμονή μου στην Αίγυπτο. Αλλά πιστεύω ότι ήταν 
ένα μεμονωμένο περιστατικό και δε θα 
επαναληφθεί. Τώρα υπάρχουν περισσότερα 
αστυνομικά μέτρα, παντού υπάρχουν μηχανήματα που 
ανιχνεύουν όπλα και εκρηκτικά, όπως αυτά που είναι 
στα αεροδρόμια. Αλλά πιστεύω το καλύτερο είναι 
ενημέρωση για τον φανατισμό και το θρησκευτικό 
μίσος και τις συνέπειες που έχει, ώστε τα άτομα αυτά 
να απομονωθούν.  
   Ευχαριστούμε τον ‘ανταποκρίτή’ μας στην Αίγυπτο, 
κύριο Ζερβάκη κι εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας 
στον φίλο αιγυπτιακό λαό. 

     Αγαπητοί μας αναγνώστες, 
     σε αυτό το τεύχος θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα 

στις φετινές δραστηριότητες του σχολείου μας, που 

ολοκληρώθηκαν κυρίως πριν τις διακοπές του Πάσχα. 

Μιλάμε για τη θεατρική μας παράσταση που φέτος 

αφορούσε πέντε δραματοποιημένα διηγήματα του 

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και ένα μεγάλο μέρος του 

τεύχους αυτού αναφέρεται σε αυτήν (βλ. σελ.  3-7).   

     Επίσης για τη συμμετοχή του σχολείου μας στο 

διαγωνισμό έκθεσης, βίντεο και φωτογραφίας, που 

διοργάνωσε ο Φορέας Διαχείρισης του Γεωπάρκου 

Σητείας (ΔΟΚΑΣ), σε συνεργασία με την Δρ. 

Καλλιόπη Πεδιαδίτη και το Γαλλικό Eθνικό Kέντρο για 

την μελέτη και διαχείριση του τοπίου, Ecole Nationale 

Supérieure de Paysage στην Versailles για όλα τα 

σχολεία της επαρχίας Σητείας και στον οποίο το 

σχολείο μας βραβεύτηκε (σελ. 8-16). Διαβάστε τα 

κείμενα των παιδιών, βραβευμένων και μη, για να 

δείτε πώς βλέπουν το μέλλον των χωριών μας και της 

περιοχής γενικότερα. Δυστυχώς, όπως μας τόνισε η 

κυρία Πεδιαδίτη στην εισαγωγική της ομιλία κατά την 

τελετή βράβευσης, τα περισσότερα παιδιά δεν είναι 

καθόλου αισιόδοξα για το μέλλον της περιοχής, ενώ 

όλα σχεδόν επιθυμούν να φύγουν.  

     Επίσης μπορείτε ακόμα να διαβάσετε για το άλογο 

του Γιώργη Ψιμικού (σελ. 2 και φωτογραφία κάτω).  

 
 Περισσότερα νέα στο επόμενο  

και τελευταίο μας τεύχος. 

 
Ευχαριστήριο  

Στον κύριο Μιχάλη και την κυρία Μαρίκα Παπαδάκη 

από την Τουρλωτή που πρόσφεραν για το σχολείο μας 

το ποσό των 20€ για τις ανάγκες των παιδιών 

http://gym-tourl.las.sch.gr/
http://www.newsbomb.gr/tags/tag/23204/alexandreia


Ένα άλογο, που το ‘λέγαν Γιάννο 

Πριν το Πάσχα πήραμε συνέντευξη από τον Γιώργη Ψιμικό από την Τουρλωτή, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης 

μιας μικρής ‘φάρμας’ με ζώα κοντά στον Άη-Γιώργη. Πήγαμε εκεί με την ευκαιρία του πεταλώματος του αλόγου 

του. Ο πεταλωτής ήταν ένας νεαρός, που λεγόταν Γιώργος Πατεράκης και ήταν από τον Κρουσώνα, που έχει 

παράδοση στο πετάλωμα των αλόγων. Πώς γίνεται τώρα αυτό; Πρώτα-πρώτα κόβει τα νύχια  του αλόγου και μετά 

τοποθετεί το μεταλλικό πέταλο με μια μεγάλη μπρόκα. Αυτό φαίνεται εύκολο αλλά θέλει τουλάχιστον ένα 20λεπτο 

για το κάθε πόδι. Κι ο λόγος είναι ότι θέλει λιμάρισμα  αρκετές φορές, για να ‘κάτσει’ σωστά και να μην πληγώσει 

το ζώο στο περπάτημα. Το άλογο όλη την ώρα που πήρε το πετάλωμα ήταν πάρα πολύ ήσυχο, γιατί είχε συνηθίσει. 

Ένα άλογο θέλει αλλαγή πετάλων κάθε 2 με 3 μήνες, ανάλογα και με τη χρήση που του κάνει ο ιδιοκτήτης του. 

 

 
Ο Γιώργης έφερε το άλογο μια μέρα στο σχολείο Ο πεταλωτής εν δράσει 

Το άλογο το λένε Γιάννο και είναι 9-10 χρονών. Για ένα άλογο η ηλικία από 7 έως 17 χρονών είναι τα 

καλύτερά του χρόνια. Το πήρε από την Ιεράπετρα και ήταν εκπαιδευμένο για ιππασία και για να σέρνει άμαξα. Τα 

άλογα γενικά είναι πολύ κοινωνικά ζώα και θέλουν παρέα, για να είναι χαρούμενα. Γι’ αυτό πήρε στο Γιάννο μια 

κατσίκα, για να του κάνει παρέα κι όπως μας είπε είναι οι δυο τους οι καλύτεροι φίλοι. Την κατσίκα την ονόμασε 

‘Μοσχούλα’ -από το γνωστό διήγημα του Παπαδιαμάντη ‘Όνειρο στο κύμα’. Επειδή το άλογο χρειάζεται προσοχή 

και το επισκέπτεται τρεις φορές τη μέρα, για να το ταΐσει, έβαλε και δυο γουρούνια στο παλιό χοιροστάσιο, όπου το 

φυλάει, τα οποία ταΐζει με αποφάγια και που είναι αυτή την εποχή έτοιμα να του γεννήσουν γουρουνάκια. Έτσι 

σιγά-σιγά κι εξαιτίας του αλόγου αρχίζει να φτιάχνεται μια κανονική φάρμα.  

  
Το καλωσόρισμά μας από το Γιώργη Ψιμικό και το Γιάννο Ο Γιάννος κι η Μοσχούλα 

Όταν ετοιμαζόμασταν να φύγουμε, ο ιδιοκτήτης του άφησε το άλογο ελεύθερο, για να τρέξει λίγο κι έκανε 

σαν το τρελό, έπεσε και κάτω στο χώμα και κυλίστηκε κι έπαιζε σαν μικρό σκυλάκι. Μετά άρχισε να βοσκάει 

χόρτα. Πιο πριν βέβαια πήγε πρώτα κι έφαγε το φαγητό  της Μοσκούλας από το σπιτάκι της. Ο Γιώργος λέει ότι 

πάντα είναι αυτή η πρώτη του κίνηση, όταν τον λύνει. Φίλοι-φίλοι αλλά…….. 

Ευχαριστούμε πολύ τον ιδιοκτήτη του Γιάννου και τον πεταλωτή, που μας άφησαν να δούμε κάτι που δεν 

συνηθίζομε να βλέπουμε κάθε μέρα.                                                           Γιώργος Ζαχαράκης, Σφάκα, Β’ τάξη 



Το θεατρικό μας: Η αφίσα μας 

 

στη φετινή του θεατρική παράσταση: 

 

 

 Της Κοκκώνας το σπίτι 

 Το Χριστόψωμο 

 Τα Χριστούγεννα του τεμπέλη 

 Ο Αμερικάνος 

 Γουτού Γουπατού 
Παραστάσεις: 
Τουρλωτή, Παρασκευή 24/3ου, 8:30μμ 

Σφάκα: Σάββατο 25/3ου , 7:00μμ 

Λάστρος: Κυριακή 26/3ου, 7:30μμ 

Έξω Μουλιανά: Σάββατο 1/4ου, 7:30μμ 

Μυρσίνη: Κυριακή 2/4ου, 7:30μμ   

 

Παρασκευή: Παρασκευή 28/4ου, 8:00μμ 
 

 

Πρωταγωνίστησαν οι μαθητές κατά χωριό και τάξη: 
Μανουσάκης Γιάννης, Έξω Μουλιανά, Γ’ τάξη Παλούκας, Φραγκοράφτης,Ταπόης 

Καπνάκης Γιώργος, Έξω Μουλιανά, Γ’ τάξη Παιδί που λέει τα κάλαντα 

Σάχα Κέβιν, Μέσα Μουλιανά, Γ’ τάξη Μήτσος ο Τσηλότατος 

Καψάλη Κωνσταντίνα, Τουρλωτή, Β’ τάξη Τεμπέλης 

Ιορδάνοβα Στεφανία, Τουρλωτή, Β’ τάξη Λενιώ και άλλοι τύποι γυναικών 

Δημητρίου Σπυριδούλα, Τουρλωτή, Β’ τάξη Γρια-Καντάκαινα 

Μαστοράκη Νίκη, Τουρλωτή, Β’ τάξη Καπετάν-Καντάκης 

Κυριακάκη Ευγενία, Σφάκα, Β’ τάξη Παιδί που λέει τα κάλαντα 

Μετζογιαννάκη-Γιοστ Χριστίνα, Σφάκα, Β’ τάξη Αμερικάνος, Δήμαρχος 

Λαμπράκης Γιάννης, Μόχλος, Β’ τάξη Καφετζής 

Κουρουπάκης Μάριος, Μόχλος, Β΄τάξη Άντρας, μεθυσμένος 

Σταματάκης Γιώργος, Σφάκα, Β’ τάξη Παιδί που λέει τα κάλαντα 

Ζαχαράκης Γιώργος, Σφάκα, Β’ τάξη Παππάς 

Φραγκιαδάκη Ειρήνη, Σφάκα, Α’ τάξη Μελιώ και άλλοι τύποι γυναικών 

Κορνάρου Στέλλα, Έξω Μουλιανά, Α’ τάξη Παιδί που λέει τα κάλαντα 

Γκάτζα Λέντιο, Σφάκα, Α’  τάξη Παιδί που λέει τα κάλαντα 

Γιακούμπας Θανάσης, Τουρλωτή, Α’ τάξη Παιδί που λέει τα κάλαντα 

Άλλοι συντελεστές της παράστασης:  
Μετζογιαννάκη Μαρία, φιλόλογος Διασκευή κειμένου, σκηνοθεσία 

Καλένης Σάββας, γυμναστής, διευθυντής Υπεύθυνος ήχου και μεταφορών 

*Ευχαριστούμε τους Πολιτιστικούς Συλλόγους των χωριών της περιοχής για την 

προσφορά των αιθουσών, καθώς και όλους τους γονείς που συνέβαλαν στη μεταφορά μας. 



Λεπτομέρειες και σχόλια των παιδιών 
Φέτος το γυμνάσιό μας αποφάσισε να παίξει πέντε σκετς, βασισμένα σε διηγήματα του 

Παπαδιαμάντη. Όλα ήταν χριστουγεννιάτικα, αλλά εμείς, επειδή κόντευε το Πάσχα στις παραστάσεις, 

όσα μπορούσαμε τα κάναμε πασχαλιάτικα! Τα διηγήματα αυτά ήταν: «Της Κοκκώνας το σπίτι», που μας 

μιλάει για έναν ψεύτη και κλέφτη, που παρίστανε το φάντασμα, τρόμαζε τα παιδιά και τους έπαιρνε τα 

χρήματα που μάζευαν από τα κάλαντα. «Το Χριστόψωμο», το οποίο ονομάσαμε «Πασχαλινό τσουρέκι» 

μιλούσε για μια κακιασμένη, στριμμένη γριά, η οποία δεν ήθελε τη νύφη της, τη Λενιώ (αυτή ήμουν εγώ) 

και ήθελε να τη δηλητηριάσει, αλλά έγιναν έτσι τα πράγματα που τελικά δηλητηρίασε το γιο της. Τα 

«Χριστούγεννα του τεμπέλη» μιλούσαν για έναν …τεμπέλη, που το έδερναν οι συγγενείς του, ακόμα κι ο 

μικρός του γιος και στο τέλος κάνει μιαν ατιμία και την πληρώνει όλη του η οικογένεια και τον διώχνουν 

απ’ το σπίτι. Στο τέταρτο διήγημα τον «Αμερικάνο», ο ήρωας, ο οποίος χρειάστηκε να εγκαταλείψει την 

πατρίδα του και την αρραβωνιαστικιά του, γύρισε μετά από πολλά χρόνια και τα ξαναβρήκαν μεταξύ 

τους. Το πέμπτο και καλύτερο -κατά τη δικιά μου άποψη- ήταν το «Γουτού Γουπατού», που μιλούσε για 

δυο συμμορίες παιδιών, που προσπαθούσαν να μαζέψουν λεφτά απ’ τα κάλαντα και ήρωας αναδεικνύεται 

ένα παιδί που είχε πολλά προβλήματα, όπως λέμε εμείς ‘καθυστερημένο’. 

Ο Παπαδιαμάντης είναι πάρα πολύ καλός συγγραφέας και μ’ αρέσουν πάρα πολύ τα 

διηγήματα του, που παίξαμε. Εκτός του ότι ήταν αστεία και το καθένα είχε το νόημα-δίδαγμά του, 

δείχνουν πραγματικές καταστάσεις, που ταιριάζουν πολύ σε μας, που ζούμε σε χωριό, γιατί και ο 

Παπαδιαμάντης ζούσε σε χωριό και όλα αυτά είναι από την καθημερινότητά του. 

Εμένα ο φετινός μου ρόλος ήταν της Λενιώς, η οποία ήταν καλή και θρησκευούμενη 

κοπέλα –τάξε και καλά- αλλά ο άντρας της (καπετάν-Καντάκης) την κακοποιούσε, γιατί 

η κακιασμένη πεθερά της (γρια-Καντάκαινα) του έβαζε διάφορες ιδέες στο μυαλό. Το 

καλό μ’ εμάς ήταν ότι την πεθερά μου κάνει η κολλητή μου, η Σπυριδούλα, ενώ η 

επίσης φίλη μου, η Νίκη, έκανε τον άντρα μου. Έτσι είχαμε άνεση μεταξύ μας και 

πολλή πλάκα και ο κόσμος γελούσε μαζί μας. Όμως από μια άλλη οπτική δεν μού άρεσε 

και πολύ ο ρόλος μου και δεν μπόρεσα να τον ενσαρκώσω σωστά, γιατί ντρεπόμουνα 

λίγο και υπήρχαν κάποιες αμήχανες στιγμές όταν ξεχνούσα τα λόγια μου. Έπαιξα 

εκτός απ’ αυτό και σε άλλα τρία διηγήματα μικρούς ρόλους, που όμως δεν χρειαζόταν 

να αλλάζω ρούχα, γιατί ήταν παρόμοια με της Λενιώς.                                                               

Στεφανία Ιορδάνοβα, Τουρλωτή, Β’  τάξη 

Τα θεατρικά σκετς που παίξαμε φέτος, μού άρεσαν αρκετά. Μου αρέσει ακόμα που κάθε φορά 

πηγαίνουμε από χωριό σε χωριό, για να δείξουμε σε όσους περισσότερους θεατές μπορούμε το θεατρικό 

μας. Έτσι μαζεύουμε χρήματα για την τριήμερή μας και για τις ανάγκες του σχολείου μας, που μπορεί να 

προκύψουν. Και βέβαια καλό είναι που περνάμε κι εμείς οι ίδιοι καλά σε κάθε θεατρικό μας και το 

διασκεδάζουμε. Τον ρόλο που είχα πέρυσι –ένα κορίτσι καλό- τον ΛΑΤΡΕΨΑ! Όμως φέτος ήταν ακόμα καλύτερα. 

Ο ρόλος μου ως κακιά πεθερά (Καντάκαινα) ήταν τελικά ωραίος, πόσο μάλλον που η νύφη μου ήταν η Στεφανία. 

Άργησα όμως να μπω στο πετσί του ρόλου μου, γιατί στην αρχή πίστευα ότι θα με κορόιδευαν, όμως όταν έφτασε η 

στιγμή να παίξω μπροστά σε κοινό, τότε κατάλαβα ότι θα γελούσαν με το θεατρικό και όχι με μένα. Σε κάποιες 

σκηνές με έπιαναν τα γέλια, γιατί η ‘νύφη’ μου, μου έλεγε –κρυφά- διάφορα αστεία και δεν μπορούσα να κρατηθώ. 

Το φετινό θεατρικό μας άρεσε περισσότερο από το περσινό –νομίζω. Τα διηγήματα του Παπαδιαμάντη εμείς τα 

αλλάξαμε κάπως. Το αγαπημένο μου από όλα ήταν «το Χριστόψωμο» και όχι επειδή σε αυτό παίζω, αλλά εξαιτίας 

του ότι υπάρχουν μερικά καλά σημεία, όπου και γελάς πολύ. Τα διδάγματα που θέλει να μας δώσει ο 

Παπαδιαμάντης είναι, πιστεύω, ότι πρέπει να κάνεις κάτι, αν θες και μερίδιο κι όχι να προσπαθείς να 



επιβιώσεις με κλεψιές (‘Της Κοκκώνας το σπίτι’ – ‘Τα Χριστούγεννα του τεμπέλη’ – ‘Γουτού Γουπατού’) και ότι δεν 

μπορείς να πεις σε κάποιον τι είναι το σωστό για κείνον, γιατί αυτός το διάλεξε ανάμεσα σε τόσα άλλα (‘Το 

Χριστόψωμο’).                                                                                  Σπυριδούλα Δημητρίου, Τουρλωτή, Β’ τάξη 

Το θέατρό μας φέτος ήταν απλά ΥΠΕΡΟΧΟ! Μου άρεσε πάρα, μα πάρα πολύ, γιατί είχε θέματα 

εμπνευσμένα από τον Παπαδιαμάντη, τον οποίο λατρεύω και που έχει γράψει πολλά και ωραία διηγήματα, 

γνωστά σε όλους μας. Αρχίσαμε τις πρόβες απ’ τον Οκτώβριο. Χρειάστηκε πολλήήή δουλειά. Αλλά 

προσπαθήσαμε, δουλέψαμε όλοι μαζί, συνεργαστήκαμε και κάναμε ότι πιο καλό μπορούσαμε. Μας ήταν 

δύσκολο λιγάκι στην αρχή να μάθουμε, να καταλάβουμε και κυρίως να ‘μπούμε’ στο ρόλο μας. Ο ρόλος μου μού 

άρεσε και χάρηκα πολύ που μου δόθηκε απ’ την αρχή. Ήμουν ο καπετάν-Καντάκης, που είχε αδυναμία στη μάνα 

του, μα είχε τη γυναίκα του …….’του κλώτσου και του μπάτσου’. Προσπάθησα να βγάλω από μέσα μου όλη την 

….κακία που είχα και να την αφιερώσω στο ρόλο μου. Και τελικά μού άρεσε πραγματικά αυτός ο ρόλος. Μ’ άρεσε 

αυτός ο ‘τσαμπουκάς’ που είχε και έπρεπε να βγει. Όσον αφορά το θέατρο τι να πω; Χαίρομαι πάρα πολύ αυτά τα 

δύο χρόνια που παίζω και μου δίδουν πολλή χαρά ειδικά τα ‘μπράβο’ μετά από κάθε παράσταση. Θέλω να 

ευχαριστήσω και την κυρία Μαρία, που τόσα χρόνια είναι κοντά μας και μας κάνει να γελάμε με κάθε παράσταση! 

Νίκη Μαστοράκη, Μόχλος, Β’  τάξη 

Στο θέατρο εγώ είχα το ρόλο του παππά. Εγώ τον είχα ζητήσει, διότι ήθελα να παίξω τον παππά, για 

να με δουν οι χωριανοί. Ήταν βέβαια που πηγαίνω και τακτικά στην εκκλησία, άρα μου άξιζε ο ρόλος. Στην αρχή 

μου φάνηκαν πολλά και δύσκολα τα λόγια κι άργησα να τα μάθω, όμως τελικά αποδείχτηκαν  εύκολα και αστεία. 

Χρειάστηκε βέβαια για το ρόλο μου να αγοράσω μια στολή. Αλλά αυτό δεν ήταν μεγάλο πρόβλημα. Γενικά το θέατρο 

το ευχαριστήθηκα περισσότερο από πέρυσι και θέλω να ευχαριστήσω το κοινό που με τα χειροκροτήματά του 

και τα γέλια με εμψύχωσε πάρα πολύ και κατάφερα να παίξω τον ρόλο μου εξαιρετικά. 

Γιώργος Ζαχαράκης, Σφάκα, Β’ τάξη 

Φέτος όπως κάθε χρόνο διοργανώσαμε ένα θέατρο για να διασκεδάσουμε τους ανθρώπους στα γύρω 

χωριά. Για πρώτη φορά κάναμε μια σπονδυλωτή ιστορία με διηγήματα του Παπαδιαμάντη, που διάλεξε η 

καθηγήτριά μας. Όλες αυτές τις ιστορίες η κυρία τις διασκεύασε ανάλογα με τις συνθήκες. Εγώ έπαιξα σε δύο απ’ 

αυτές: στο Πασχαλινό τσουρέκι’ (βλ. ‘Χριστόψωμο’) ο ρόλος μού ήταν να σχολιάζω μαζί με τον παππά τι γίνεται 

μέσα στο χωριό, δηλαδή έκανα τον ‘κουτσομπόλη’ του χωριού. Στον ‘Αμερικάνο’ προσποιόμουνα έναν μεθυσμένο, 

όπου στο τέλος αποκαλύπτει ποιος είναι στην πραγματικότητα ο μυστήριος Αμερικάνος και τον λόγο που γύρισε 

στη χώρα μετά από τόσα χρόνια. Το θέατρό μας βοηθάει πάρα πολύ τα χωριά εδώ τριγύρω, επειδή κάνει τους 

ανθρώπους να ξεφεύγουν λίγο από την καθημερινή τους ρουτίνα και να ξεχαστούν έστω για λίγο. Επίσης το 

θέατρο δείχνει διάφορους χαρακτήρες και διαφορετικές προσωπικότητες και δίνει ένα ηθικό δίδαγμα για τους 

ανθρώπους, ακόμα και για τα παιδιά που συμμετέχουν. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ και απ’ αυτό 

κέρδισα εμπειρίες, ενθάρρυνση και το συναίσθημα ότι υποστήριξα το γυμνάσιό μας. 

Μάριος Κουρουπάκης, Μόχλος, Β’ τάξη 

 «Το Χριστόψωμο» 

 
Η κακιά πεθερά 

 
Το ζεύγος Καντάκη 

 
Η δηλητηρίαση του Καντάκη 

Εγώ στο θέατρο έπαιζα τον Αμερικάνο και το Δήμαρχο. Εμένα προσωπικά μού άρεσε περισσότερο ο 

δεύτερος, γιατί πάντα διασκεδάζω όταν τον κάνω. Με τον ‘Αμερικάνο’ πάλι πρέπει να πω ότι μπορώ να ταυτιστώ 

πιο πολύ σαν χαρακτήρας στην αληθινή ζωή, γιατί του μοιάζω πιο πολύ. Για μένα η καλύτερη παράσταση ήταν 

στην Μυρσίνη. Το κοινό εκεί χειροκροτούσε και γελούσε κι έτσι μας ενθάρρυνε πιο πολύ. Κανένα κινητό δεν 



χτύπησε και κανένας θεατής δεν βγήκε για τσιγάρο! Ο τρόπος με τον οποίο είναι γενικά φτιαγμένη η σκηνή και 

ότι το κοινό είναι μακριά από αυτή είναι επίσης πολύ ωραίο. Γενικά μια παράσταση, αν και παιδική, θέλει πάρα 

πολύ χρόνο για να γίνει αυτό που βλέπουν οι θεατές στο τέλος –εμείς αρχίσαμε το μοίρασμα των ρόλων από 

τον Οκτώβρη κι από τότε ως και την τελευταία βδομάδα κάναμε συνεχώς πρόβες- και γι’ αυτό για τους 

‘ηθοποιούς’ και για όλους όσους βοήθησαν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους χειροκροτάνε.  

Χριστίνα Μετζογιαννάκη-Γιοστ, Σφάκα, Β’  τάξη 

Εγώ έπαιξα σε τρία από τα διηγήματα και είχα τρεις διαφορετικούς ρόλους: ο πρώτος ήταν μια γριά γλωσσού στα 

‘Χριστούγεννα του τεμπέλη’, ο δεύτερος η κοπέλα του Αμερικάνου και ο τρίτος η μάνα του Ταπόη στο ‘Γουτού 

Γουπατού’. Εμένα για πρώτη φορά που πήρα μέρος μού άρεσε αυτή η εμπειρία, αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι στην 

πρώτη παράσταση είχα λίγο άγχος. Ακόμα μού άρεσε που όλα τα θεατρικά τα κάνανε τα παιδιά να φαίνονται πολύ 

αστεία.                                                                                                  Ειρήνη Φραγκιαδάκη, Σφάκα, Α’  τάξη 

Εγώ έπαιξα φέτος για πρώτη φορά και μου φάνηκε λίγο αγχωτικό στην αρχή, για να μην ξεχάσω τα λόγια μου και 

γίνω ρεζίλι, αλλά τελικά το διασκέδασα πάρα πολύ. Μου άρεσε, επειδή ο ρόλος μου με αντιπροσώπευε πάρα πολύ: 

έκανα το παιδί και τον βοηθό του καφετζή κι έπαιζα στις τέσσερεις από τις πέντε ιστορίες, είχα αστείες ατάκες 

κι ο κόσμος γελούσε και μού έδινε θάρρος. Μ’ άρεσαν και οι χώροι που μας παραχωρούσαν στα χωριά που 

πηγαίναμε και που ήταν κάθε φορά διαφορετικοί. Τελικά αν και έπαιξα πρώτη φορά το ευχαριστήθηκα πάρα 

πολύ.                                                                                                      Γιώργος Σταματάκης, Σφάκα, Β’ τάξη 

Ο ρόλος μου ήταν αυτός του καφετζή και του ταβερνιάρη κι έπαιζα στα τρία από τα πέντε σκετς. Φέτος έλεγα πιο 

πολλά λόγια από πέρυσι, αλλά ο ρόλος μου ήταν εύκολος, γιατί τα λόγια μου ήταν σύντομα και μοιρασμένα. Στους 

πρόβες δεν ταλαιπωρήθηκα ιδιαίτερα, γιατί κάναμε αστεία και περνούσαμε ωραία. Παρ’ όλ’ αυτά είχα άγχος, γιατί 

νόμιζα ότι θα τα θαλασσώσω και πολύ τρακ, πριν να βγω στη σκηνή, όμως τελικά το ξεπέρασα και ήμουν πολύ 

άνετος.                                                                                                  Γιάννης Λαμπράκης, Μόχλος, Β’  τάξη 

 «Ο Αμερικάνος» 

 
Σκηνή καφενείου 

 
Ο ξένος 

 Τα πέντε διηγήματα του Παπαδιαμάντη μού άρεσαν πάρα πολύ, γιατί διαπραγματευότανε κάτι το 

αληθινό, που μπορείς να βρεις σε σχεδόν όλα τα χωριά για παράδειγμα τις κόντρες για τα κάλαντα, την 

κακιά πεθερά, τον ξένο του χωριού, το καφενείο, αλλά κυρίως τους ανθρώπους και τους χαρακτήρες τους. 

Ήμουν κι εγώ σ’ αυτά τα παιδιά που συμμετείχαν και έπαιζα το παιδί, που λέει τα κάλαντα. Περάσαμε πολύ καλά, 

κάναμε πλάκες στις πρόβες, ξεχνιόμασταν λίγο από τα μαθήματα. Επίσης μου άρεσε σε κάθε χωριό, αν και τα 

είχα δει ήδη πολλές φορές να βλέπω κι εγώ σαν θεατής τα άλλα σκετς, όπου δεν έπαιζα. Όμως απ’ ότι είδα κι απ’ 

ότι μου έλεγαν και οι άλλοι θεατές ήμασταν πάρα πολύ καλοί και καταευχαριστήθηκα κι εγώ πολύ, όταν το άκουγα. 

Στέλλα Κορνάρου, Έξω Μουλιανά, Α’  τάξη 

Εγώ είχα το ρόλο ενός παιδιού στο ‘Σπίτι της Κοκκώνας’ κι ενός ‘ντελιβερά’ της εποχής στα 

«Χριστούγεννα του τεμπέλη’ κι επίσης ένα παιδί της μιας συμμορίας στο ‘Γουτού Γουπατού’ 

που είχε και την πιο πολλή πλάκα. Εγώ έπαιζα για πρώτη φορά φέτος και είχα πιο πολύ 

άγχος απ’ τα άλλα παιδιά, που έπαιζαν και πέρυσι. Όμως το άγχος φεύγει μόλις πάρεις τα 

πρώτα χειροκροτήματα, που σε ενθαρρύνουν και ξεχνιέσαι από οτιδήποτε έχεις στο 

μυαλό σου και συνεχίζεις ξένοιαστος.                Ευγενία Κυριακάκη, Μόχλος, Β’ τάξη 



Το θέατρό μας ήταν πολύ ωραίο και αστείο. Κατά τη γνώμη μου φέτος κάναμε και κάποια λαθάκια –πέρυσι ήμασταν 

καλύτεροι- αλλά το θέμα ήταν πιο ενδιαφέρον. Ακούσαμε πολύ καλές κριτικές απ’ το κοινό. Σε κάθε του έργο ο 

συγγραφέας, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, προσπαθεί να μας δώσει ένα δίδαγμα, να μας δείξει χαρακτήρες 

της καθημερινής ζωής και να μας δώσει τη νοοτροπία της εποχής του, που δε διαφέρει τόσο από την τωρινή 

στα χωριά μας. Εμένα το αγαπημένο μου σκετς είναι το «Γουτού Γουπατού», όπου πρωταγωνιστής ήταν ένα παιδί 

με αναπηρίες: δεν μπορούσε να μιλάει καλά και είχε σαν δική του γλώσσα, τα ‘ταποΐστικα’, το ένα του χέρι και το 

ένα του πόδι ήταν παράλυτα, αλλά άμα ήθελες να του πάρεις το ψωμί δεν το άφηνε με τίποτα. Εγώ έπαιζα τον 

τεμπέλη στα «Χριστούγεννα του τεμπέλη». Δεν είχα λεφτά και βαριόμουν να δουλέψω κι έτσι με έδιωξε απ’ το 

σπίτι η οικογένειά μου. Δέθηκα πολύ με το μαστρο-Παύλο, γιατί κι εγώ είμαι ….τεμπέλα! το θέατρο μου πρόσφερε 

πολλές εμπειρίες, μακάρι να το συνεχίζαμε. 

Κων/να Καψάλη, Τουρλωτή, Β’ τάξη 

 “Της Κοκκώνας το σπίτι» 

 

 
Παιδιά που λένε τα κάλαντα – 

Ο Γιάννης ο Παλούκας 

  «Γουτού Γουπατού» 

 
Παράπονα κατοίκων  για τις συμμορίες 

 
Μήτσος ο Τσηλότατος 

 
Μανόλης ο Ταπόης 

 Άλλες σκηνές 

   

Τα Χριστούγεννα του τεμπέλη Το φινάλε στον ‘Αμερικάνο’ 

*Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μιχάλη Παπαδάκη, 

για τις ωραίες φωτογραφίες που ‘τράβηξε’ για μας 



Εκδρομή στο Γεωπάρκο Σητείας 
Την Τετάρτη πριν από τις διακοπές του Πάσχα πήγαμε εκδρομή στο χώρο του Γεωπάρκου 

Σητείας. Η εκδρομή αυτή ήταν έκτακτη και κάτι σαν ‘δώρο’ από το σχολείο μας για τη συμμετοχή μας 

στο διαγωνισμό που διοργάνωσε ο Δήμος Σητείας σε συνεργασία με την συντονιστική επιτροπή του 

Γεωπάρκου (βλ. παρακάτω). 

  
Στις πηγές της Ζάκρου 

  
Έξω από τον αναπαλαιωμένο Νερόμυλο Μέσα στον Νερόμυλο 

Το πρωί ήρθε και μας πήρε το λεωφορειάκι του Δήμου Σητείας και μας πήγε στη Ζάκρο. Εκεί 

μας υποδέχτηκε ο κύριος Βαγγέλης Περάκης, που είναι συντονιστής του προγράμματος, ο οποίος μας 

εξήγησε τι θα δούμε, όταν αρχίσουμε τον περίπατο, και μας εξήγησε τι είναι Γεωπάρκο (περιοχή με 

αξιόλογο γεωλογικό τοπίο, κάτι σαν μνημείο της φύσης) και γιατί η περιοχή της Σητείας εξαιτίας των 

ασβεστολιθικών πετρωμάτων της, τα οποία διαβρώνει το νερό και σχηματίζει σπήλαια και κοιλάδες, 

πήρε τον τίτλο του Γεωπάρκου από την UNESCO. Κανονικά το Γεωπάρκο ξεκινά από τα Έξω 

Μουλιανά, όμως από του χρόνου θα περιλαμβάνει όλη την επαρχία Σητείας, άρα και όλα τα χωριά μας. 

Επίσης μας μίλησε για τα απολιθώματα που βρίσκουμε σε πετρώματα ακόμα και πάνω στα βουνά και 

δείχνουν ότι κάποτε η θάλασσα σκέπαζε ολόκληρη την περιοχή. Τα πιο παλιά από αυτά ήταν τα 

απολιθώματα των ρουδιστών (που ήταν σαν πεταλίδες), 70 εκατομμυρίων χρόνων. Πολλά έχουν βρει 

στην Αγιά-Φωτιά Σητείας και στο Παλαίκαστρο. Έχουν βρεθεί επίσης και απολιθώματα και οστά ζώων 

όπως ελεφάντων, ιπποποτάμων, ελαφιών κ.α.. η περιοχή έχει επίσης πάρα πολλά ενδιαφέροντα και 

πολύ μεγάλα σπήλαια. Δυστυχώς όμως τα περισσότερα δεν είναι προσβάσιμα στο κοινό, ενώ επειδή 

έχουν ίχνη κατοίκησης από τα αρχαία χρόνια, δεν δίνει άδεια η αρχαιολογική υπηρεσία για τουριστική 



εκμετάλλευσή τους, κάτι που θα τόνωνε τον εναλλακτικό τουρισμό της περιοχής. Μας είπε ακόμα ότι το 

φαράγγι των νεκρών πήρε το όνομά του από κάποιους αρχαίους τάφους που βρέθηκαν εκεί. 

  
Εξερευνώντας την περιοχή με οδηγό τον κύριο Περάκη 

 
 

Στο φαράγγι των νεκρών 

Μετά αφού είδαμε τα εκθέματα του μικρού Μουσείου που υπάρχει στο χώρο (μάθαμε ότι το 

καλοκαίρι είναι ανοικτό στους επισκέπτες κι έτσι μπορείτε να το επισκεφτείτε κι εσείς), αρχίσαμε τη 

βόλτα μας στο χωριό της Ζάκρου. Μπορώ να πω ότι ήταν το πιο ωραίο χωριό που έχω δει στην 

περιοχή, με ωραίο τοπίο μες στην πρασινάδα και μέσα στα νερά και είχες το αίσθημα (ειδικά κοντά στις 

πηγές της Ζάκρου) ότι είσαι μέσα σε δάσος. Εννοείται ότι αφού είχε πολλά νερά η περιοχή είχε και 

πολλά μνημεία σχετιζόμενα με τα νερά, όπως νερόμυλους, βαφεία υφασμάτων, παλιό ελαιουργείο κ.λ.π. 

κι όλα αυτά τα έχουν αναπαλαιώσει και είναι πολύ όμορφα να τα βλέπεις. 

Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε και περπατήσαμε κατά ένα μεγάλο μέρος του, το Φαράγγι των 

Νεκρών. Αν και η πορεία ήταν κατηφορική, ο δρόμος ήταν αρκετά δύσκολος, γιατί οι πέτρες 

γλιστρούσανε και σε μερικά σημεία ήταν και κάπως επικίνδυνος. Περπατήσαμε γύρω στη μιάμιση ώρα και 

αν και κουραστήκαμε, μπορούμε να πούμε ότι περάσαμε πολύ καλά, γιατί ήμασταν όλοι μαζί και 

τραγουδούσαμε, πειραζόμασταν κ.λ.π.. Ωραία εμπειρία, αν κι εμένα που δε μ’ αρέσουν οι ποδαρόδρομοι, 

μού βγήκε η πίστη! Τελικά φτάσαμε στην Κάτω Ζάκρο κι επειδή η ώρα είχε περάσει πήγαμε αμέσως να 

φάμε κάτι, πριν να μπούμε ξανά στο λεωφορείο για την επιστροφή. 

Θα ήθελα πριν τελειώσω να ευχαριστήσω τον κύριο Βαγγέλη, που μας ξενάγησε και μας 

ανέχτηκε με τη φασαρία μας, καθώς και το Δήμο Σητείας, που μας πρόσφερε δωρεάν το λεωφορείο για 

τη μετάβαση από και προς τη Ζάκρο.                                  Στεφανία Ιορδάνοβα, Τουρλωτή, Β’  τάξη  

*φωτογραφίες: Βαγγέλης Περάκης, Σάββας Καλένης  



ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ 

Στο Διαγωνισμό Έκθεσης, Βίντεο και Φωτογραφίας που διοργάνωσε η Επιτροπή του 

Γεωπάρκου Σητείας, και που απευθυνόταν σε όλα τα σχολεία της επαρχίας Σητείας, που 

σχετίζονται με το Γεωπάρκο, το σχολείο μας ‘σάρωσε’ στα βραβεία, γι’ αυτό το λόγο και η 

επιτροπή μας επιβράβευσε γενικά για την παρουσία μας δωρίζοντάς μας μια φωτογραφική 

μηχανή. Γι’ αυτό και τους ευχαριστούμε ολόψυχα.  

Εικόνες από την τελετή της βράβευσης στη Σητεία: 

 
 

Ομάδα των μαθητών μας που βραβεύτηκαν Οι ομιλητές: Βαγγέλης Περάκης, Κάλια Πεδιαδίτη, 

Patrick Moquay 

Οι εκθέσεις και οι φωτογραφίες των μαθητών μας που βραβεύθηκαν είναι οι παρακάτω: 

 Στο διαγωνισμό έκθεσης με θέμα: «Πώς φαντάζομαι τον τόπο μου μετά από 25 χρόνια» 

 

 Α’ βραβείο έκθεσης: Καπνάκης Γιώργος, Γ’  τάξη 

Έξω Μουλιανά: Μου δόθηκε σήμερα στο σχολείο το θέμα πώς θα είναι το χωριό μου μετά από 25 

χρόνια.  Εγώ μετά από 25 χρόνια θα είμαι περίπου 40 χρονών! Με φαντάστηκα λοιπόν να γυρνάω πίσω 

στο χωριό μου ένα καλοκαίρι μαζί με την οικογένειά μου………. 

 
 

Παλιά εκκλησία του Αη-Γιώργη στο ‘Πάνω Χωριό» Ερειπωμένο σπίτι στην ίδια περιοχή 

 Η πρώτη σκέψη που μου πέρασε απ’ το μυαλό ήταν το πατρικό μας σπίτι. Πήρα λοιπόν τον 

μεγαλύτερό μου γιο, που ήταν μόλις 11 χρονών. «Πήγαινέ με στο σπίτι του παππού!», μου έλεγε 

συνέχεια. Έτσι λοιπόν τον πήγα. Μόλις άνοιξα την πόρτα της αυλής  με τις πρώτες μυρωδιές των 

λουλουδιών, μού ήρθαν στο μυαλό τα ανέμελα χαμόγελα, τα παιχνίδια των παιδικών μου χρόνων. Καθώς 



περπατούσα στην μικρή πλακόστρωτη αυλή, είδα ότι δυστυχώς χόρτα και κισσοί είχαν αναρριχηθεί  

στους τοίχους και στην κυρίως πόρτα και δυσκόλευαν την πρόσβαση στο σπίτι. Όταν άνοιξα με δυσκολία 

την πόρτα, το μάτι μου έπεσε στο τζάκι, όπου καθόμουνα μικρός και η γιαγιά μου μού έλεγε τόσο 

όμορφες και διασκεδαστικές ιστορίες, που ξετρελαινόμουνα να ακούω. Στρίβοντας αριστερά ‘ανακάλυψα’ 

σκεπασμένα στις σκόνες το παλιό μπαούλο, το σιδερένιο κρεβάτι κι από πάνω τις εικόνες των αγίων. 

Ξαφνικά ένιωσα τύψεις που έφυγα κι εγκατέλειψα αυτόν τον πανέμορφο και γεμάτο αναμνήσεις τόπο! 

 Ο γιος μου με τράβηξε. Ήθελε να εξερευνήσουμε και το υπόλοιπο ‘Πάνω Χωριό’. Προχωρώντας 

στον ερημωμένο δρόμο κοιτούσα αριστερά και δεξιά τα σπίτια στην παλιά μου γειτονιά. Από δω έβγαινε η 

κυρα-Μαρίκα, εδώ έμενε η κυρα-Σοφία, που με κουτσομπόλευαν όταν περνούσα με τον σκύλο μου. 

Τέλος αντίκρισα την παλιά εκκλησία του Άη-Γιώργη, όπου σκαρφαλώναμε με τους φίλους μου στην 

κορυφή στο Σταυρό και καμαρώναμε με το κατόρθωμά μας. Πού είναι τώρα οι φωνές των παιδιών, που 

πήγαν όλοι αυτοί οι παλιοί άνθρωποι; 

  
Σε παλιό νερόμυλο στο Ρίχτη Στο γιοφύρι του Λαχανά 

 Φεύγοντας απ’ το έρημο χωριό θέλησα να επισκεφτώ το Ρίχτη και  τους τόπους, που είχα 

αγαπήσει από παιδί. Η πρώτη ματιά έπεσε στους τεράστιους πλατάνους, που ο χρόνος δεν τους είχε 

ακόμα βλάψει κι έκαναν ακόμα ίσκιο και δροσιά. Το πετρόκτιστο γεφυράκι  του Λαχανά, από όπου οι 

Έλληνες στην επανάσταση πετούσαν τα πτώματα των Τούρκων στο νερό, όπως μού είχε πει ο παππούς 

μου, που το ήξερε από τον προπάππου του, είχε υποστεί πολλές φθορές. Δυστυχώς κανένας δεν 

ενδιαφέρθηκε να το φτιάξει. Καθώς προχωρήσαμε το δρόμο προς τον καταρράχτη, αντίκρισα τον παλιό 

νερόμυλο, που είχαν κτίσει ο παππούς μου με τον πατέρα του πέτρα-πέτρα. Θυμάμαι, που ήθελα κάποτε 

να τον φτιάξω, για να μην πάει χαμένος ο κόπος τους. Κρίμα που αμέλησα τόσα χρόνια! 

  
Από την πιο πρόσφατη επίσκεψή μας στο Ρίχτη την Μεγάλη Δευτέρα: Γιώργος Καπνάκης- Στέλλα Κορνάρου 



Φτάνοντας στη Ριχτάρα,  σαν να αντίκρισα εμένα και τ’ άλλα παιδιά και τους φίλους μου να 

παίζουμε και να πλατσουρίζουμε στα νερά. Δυστυχώς με την λειψυδρία που ακολούθησε και την άνοδο 

της θερμοκρασίας είχε μείνει μόνο μια ‘κολύμπα’ γεμάτη βρωμόνερα. Που είναι ο καταρράχτης που 

έπεφτε από ψηλά και μας ‘μαστίγωνε’ με την ορμή του, όταν κολυμπούσαμε ακριβώς από κάτω; Που 

είναι η λίμνη, όπου πέφταμε  για βουτιές πηδώντας από το βράχο κάνοντας ένα μεγααάλο ‘τσουνάμι’, 

όπως το λέγαμε; Σαν να είδα με το μυαλό μου το χέλι, τον ‘Μπάμπη’, όπως τον ονομάσαμε, να με κοιτάει 

με παράπονο: «Πού ήσουν τόσο καιρό;».  

Τελευταίος σταθμός  η παραλία, γεμάτη σκουπίδια, από τις σπασμένες ψησταριές  κάτω απ’ τα 

αλμυρίκια, και την εγκατάλειψη  και σκεφτόμουν όταν παρέες-παρέες μαζευόταν τις Κυριακές και ψήναμε 

τα ψάρια και τις πεταλίδες και ήταν γεμάτη η παραλία γέλια, χαρά και ζωή. 

Έφυγα γεμάτος σκέψεις και συναισθήματα. Μετάνιωσα που εγκατέλειψα το χωριό, όπου πέρασα 

τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Και δεν ήμουνα μόνο εγώ. Όλοι το εγκαταλείψαμε! Έπρεπε να 

μείνουμε και να το προστατέψουμε, όπως μπορούμε. Από την άλλη χαίρομαι που έζησα τα παιδικά μου 

χρόνια παίζοντας στη φύση και στο περιβάλλον κι όχι πάνω από ηλεκτρονικά. Τα παιδικά χρόνια  πρέπει 

κανείς να τα ζει και να τα διασκεδάζει κάνοντας παιδικά ‘ταξίδια’ στη φύση, γεμάτα χαρά κι ανεμελιά. 

Ένιωσα ένα τεράστιο κενό μέσα μου. Μόνη παρηγοριά η οικογένειά μου! Κοίταξα το γιο μου και 

σκέφτηκα πώς η δική μου επιλογή να φύγω του στέρησε την ευκαιρία να φτιάξει τη δική του παιδική 

ηλικία Σκέφτομαι ότι κάτι πρέπει να κάνω έστω και αργά. Γι’ αυτόν και για το δικό του μέλλον! 

  

  
Παιχνίδια με την παρέα μας στο Ρίχτη σε παλιότερες επισκέψεις 

 

 Γ’ βραβείο έκθεσης: Κωνσταντίνα Καψάλη, Β’  τάξη 

Τουρλωτή: Ονειρεύομαι τον τόπο μου, μετά από 25 χρόνια καταστρεμμένο –ποτέ δεν ξέρεις βέβαια, 

αλλά εγώ βλέπω ότι σιγά-σιγά βαδίζει προς το χειρότερο. Πολλοί άνθρωποι θα έχουν σπουδάσει, θα 

έχουν πάει σε άλλη πόλη ή και ακόμη σε άλλη χώρα. Θα έρχονται ίσως τα καλοκαίρια για διακοπές με τις 

οικογένειές τους και θα βρίσκουν μόνο ..αναμνήσεις από τις παλιές καλές εποχές. 



Νομίζω πώς τα πράγματα θα εξελιχθούν τόσο χάλια, γιατί πόσο διαφορετικά μπορεί να είναι, 

αφού βλέπω σήμερα όλους να κοιτάνε την πάρτη τους: θέλουν την τηλεόρασή τους, το κινητό τους, την 

άνεσή τους, όμως μετά παραπονιούνται, που ο κόσμος μας έχει χαλάσει. Θέλουν και το αυτοκίνητό τους 

και γεμίζουν τον πλανήτη καυσαέρια. Θέλουν και τη βόλτα τους στην εξοχή, όμως θα πετάξουν και το 

‘σκουπιδάκι’ τους κάτω στη φύση. Πάνω απ’ όλα το συμφέρον και η βολή μας. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, 

να κτίζουμε βιοκλιματικά σπίτια, όμως σπάνια να βρεις τέτοια περίπτωση, βλέπεις αυτά είναι ακριβά και 

άβολα. 

Ακόμα και ο τόπος μου, που είναι χωριό, έτσι χάλια θα καταντήσει κάποτε. Δε βλέπω κανείς να 

βάζει μυαλό, ούτε βλέπω να συμφωνούνε οι κάτοικοι μεταξύ τους, ο καθένας έχει τη δική του άποψη, τα 

δικά του συμφέροντα, δεν μπορούν να συνεννοηθούνε για το κοινό καλό. Πολύ λίγα άτομα έχουν 

ενταχθεί σε περιβαλλοντικές ομάδες, με σκοπό την προστασία της φύσης κι αυτοί αντιμετωπίζονται σαν 

γραφικοί.   

Μετά από 25 χρόνια, όταν θα είμαι 40 χρονών, το χωριό μου, 

όπως το ξέρω, θα έχει εξαφανιστεί: τα βουνά θα είναι γυμνά, τα 

παλαιά σπίτια θα έχουν καταρρεύσει, οι γέροι θα έχουν πεθάνει, 

δεν θα υπάρχει ίχνος λαϊκής παράδοσης και το χωριό σιγά-σιγά, 

αν δεν εγκαταλειφτεί, θα έχει μετατραπεί σε μια κωμόπολη. Η 

νεολαία θα ζει πάνω από μια οθόνη. Θα μου πείτε και σήμερα 

συμβαίνει αυτό, αλλά τώρα υπάρχουν ακόμα παλαιότερες γενιές 

στην επαρχία, που είναι διαφορετικές και πιο δεμένες με τη φύση. 

Όμως η νέα γενιά σήμερα έχει μεγαλώσει με τα ηλεκτρονικά και 

όσο περνούν τα χρόνια, όλο και πιο προσκολλημένη σε αυτά είναι.  

Όσον αφορά το περιβάλλον, ο τόπος μας θα έχει ερημοποιηθεί και δεν θα τον αναγνωρίζουμε. 

Μπορεί βέβαια τώρα σαν παιδί να μισώ την επαρχία και να θέλω να φύγω, όμως βαθιά μέσα μου θέλω ο 

τόπος μου να μείνει, όπως τον ξέρω και να τον βρίσκω έτσι, όταν θα επιστρέφω. Παρ’ όλο που και 

σήμερα τίποτα δεν είναι τόσο αγνό πλέον, στα χωριά μένει ένα κομμάτι ‘απείραχτο’, μόνο που φοβάμαι  

ότι αυτό δεν θα διαρκέσει και πολύ. 

Εύχομαι παρ’ όλες τις άσχημες σκέψεις, ο κόσμος μας να βελτιωθεί κι ο τόπος μου να μείνει έτσι 

όπως τον ξέρω. (*η φωτογραφία με την ανθισμένη αμυγδαλιά της ίδιας) 

 
Άλλες εκθέσεις μαθητών που στείλαμε στο διαγωνισμό κι αξίζει να διαβάσετε 

Σφάκα: Μια μέρα το 2042 εγώ και η οικογένειά μου επισκεφτήκαμε το χωριό, όπου ζούσα μικρός. 

Όταν φτάσαμε, δεν το αναγνώρισα: ήταν αυτό το χωριό που άφησα, όταν πήγα στη Γερμανία; Γιατί 

σήμερα είχε αλλάξει πάρα πολύ! 

Όταν ήμουν 14 χρονών, το χωριό μου ήταν το πιο βρώμικο και παραμελημένο χωριό της 

περιοχής! Πολλοί σωλήνες είχαν σπάσει  κι έτρεχε το νερό, χωρίς κανείς να ενδιαφερθεί να τους 

φτιάξει. Τα σκουπίδια πεταμένα έξω από τους κάδους, τα ανοίγανε οι γάτες και τα σκορπίζανε στους 

δρόμους. Μπάζα κι άλλα απορρίμματα πεταμένα σε κάθε ρυάκι. Αυτοκίνητα παρκαρισμένα εδώ κι εκεί: 

πατώντας το πράσινο, μπροστά στο ηρώο της πλατείας, να κρύβουν τη στάση του λεωφορείου. Στα 

σπίτια υπερκατανάλωση στο ρεύμα, αναμμένες οι λάμπες, ακόμα κι όταν δεν έπρεπε, για τη θέρμανση το 

χειμώνα για την ψύξη το καλοκαίρι. Καμιά ευαισθησία για τη φύση και το περιβάλλον. Τώρα όμως είδα 

πολλές αλλαγές προς το καλύτερο. 



Στο καφενείο βρήκα το φίλο μου, το Μανώλη, που  δεν είχε φύγει καθόλου απ’ το χωριό και τον 

ρώτησα τι φταίει γι’ αυτήν την αλλαγή. «Όταν έφυγες απ’ το χωριό, μου είπε, μετά από κάμποσα χρόνια 

και καθώς οι παλιότεροι πέθαιναν ένας-ένας και πήραν το χωριό στα χέρια τους νεώτεροι άνθρωποι, 

ανάμεσά τους κι ο σημερινός πρόεδρος, είπαμε να κάνουμε κάτι καλό για το χωριό μας. Μπήκαμε σε 

επιδοτούμενα περιβαλλοντικά προγράμματα, κάτι που ακούγεται πολύ καλό –και είναι κατά τη γνώμη 

μου- αλλά, αν ήξερες, στην αρχή πόσοι συγχωριανοί δεν ήθελαν με τίποτα και τι καβγάδες έγιναν στις 

συνελεύσεις. Δυστυχώς ο κόσμος, ξέρεις, εδώ στα χωριά μας είναι πολύ καχύποπτος με τις αλλαγές και 

δύσκολα αλλάζει. Επιμείναμε όμως εμείς οι νεώτεροι και τελικά επικράτησε η άποψη της αλλαγής.  

»Τότε συνεργαστήκαμε και με τους Συλλόγους των άλλων χωριών, για να κάνουμε ό,τι καλύτερο 

για τον τόπο μας. Μάθαμε να μαζεύουμε τα σκουπίδια και να τα ανακυκλώνουμε, αντί να τα πετάμε εδώ 

κι εκεί. Φυτέψαμε παντού δέντρα και λουλούδια, που ταιριάζουνε στον τόπο μας, είναι ανθεκτικά και δεν 

χρειάζονται πολύ νερό. Ακόμα πήραμε την απόφαση να μην σπαταλάμε πια ρεύμα κι απ’ ότι βλέπεις τα 

περισσότερα σπίτια έχουν ηλιακούς συλλέκτες. Για όλα αυτά πήραμε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα, 

αλλά, όταν αυτή τελείωσε, οι περισσότεροι συγχωριανοί δεν θέλησαν να σταματήσουν αυτές οι αλλαγές, 

κάτι που είναι πολύ αστείο, αν σκεφτεί κανείς, τις διαφωνίες που είχαν στην αρχή. Είχαν, βλέπεις, δει 

τις πρώτες αλλαγές και τους άρεσαν να είναι σε ένα χωριό πράσινο, καθαρό και τακτοποιημένο». 

  
Στο φαράγγι του Κουδουμή Στο γεφυράκι στο Κάτω Πηγάι 

Αυτά μου είπε ο παλιός μου συμμαθητής κι εγώ που κοίταξα ένα γύρο με το μάτι μου, έμεινα 

κατάπληκτος από την ομορφιά του τόπου. Και σκέφτηκα μέσα μου τι θαύματα μπορούμε να κάνουμε, όταν 

δουλέψουμε όλοι μαζί για ένα καλό στόχο, που μπορεί να αλλάξει τον τόπο μας προς το καλύτερο! 

Γιώργος Σταματάκης, Σφάκα, Β’ τάξη. 

 
Σφάκα: Μετά από 25 χρόνια τον τόπο μου τον φαντάζομαι αρκετά χειρότερο απ’ ό,τι είναι τώρα. 

Φαντάζομαι  τα βουνά να είναι πράσινα, μόνο και μόνο 

από τους λίγους θάμνους που θα ‘χουν μείνει, γιατί δεν 

μπορώ να σκεφτώ άλλο φυτό στα βουνά μας, που θα 

μπορεί ν’ αντέξει κι άλλη ζέστη. Επίσης σκέφτομαι ότι 

όλα τα δάση ή τέλος πάντων τα δέντρα, που δεν ανήκουν 

σε κανένα, θα είναι καμένα, γιατί οι άνθρωποι εδώ  

ανάβουν φωτιές, χωρίς να τους νοιάζει η ζημιά που 

προκαλούν στο περιβάλλον. Τέλος νομίζω ότι  στη θάλασσα δεν θα θέλει να κολυμπήσει πια κανείς, 

εξαιτίας της ρύπανσης κι ότι θα έρθουν κι άλλα λαγόψαρα και θα εξαφανίσουν κάθε άλλο είδος. 



Επίσης φαντάζομαι το χωριό μου χωρίς δέντρα, φυτά και λουλούδια στους δρόμους, γιατί βλέπω 

τους ανθρώπους όλους σήμερα να έχουν μια μανία με τα μπετά κι επίσης γιατί με την κατάχρηση που 

κάνουμε δε βλέπω να υπάρχει νερό τα επόμενα χρόνια. 

Κάτι άλλο που υποψιάζομαι είναι να γίνει ο χώρος γύρω απ’ τα χωριά μας ή σε διάφορα μέρη του 

βουνού ένα μεγάλο σκουπιδαριό, γιατί οι πιο πολλοί ήδη πετάνε τα σκουπίδια τους, όπου να ‘ναι και δεν 

καταλαβαίνουν ότι ‘τη σήμερον ημέρα’ έχουμε άλλα είδη σκουπιδιών, πολύ τοξικά, που ρυπαίνουν 

επικίνδυνα το περιβάλλον. 

Όσον αφορά τους κατοίκους, φαντάζομαι το χωριό να είναι γεμάτο ηλικιωμένους, γιατί οι νέοι 

άνθρωποι αυτήν την εποχή δε βρίσκουν πια δουλειά εδώ κι έτσι όπως το σκέφτομαι θα έχουν όλοι φύγει 

μάλλον στο εξωτερικό. Εξάλλου με την ξηρασία και τις αλλαγές στο τοπίο, που είπα παραπάνω δε 

βλέπω με τι θα μπορούσαν να ασχοληθούν, ακόμα και αν έμεναν. 

Επόμενο που πιστεύω ότι θα συμβεί είναι ότι πολλά σπίτια και δημόσια κτίρια θα έχουν 

καταρρεύσει και ερειπωθεί, καθώς δεν θα υπάρχουν πια άνθρωποι να τα φτιάξουν. Εξάλλου  όπως 

βλέπω ήδη αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια και λόγω της οικονομικής κρίσης: όταν κάτι χαλάει ή θα 

πάρει πολύ καιρό να φτιαχτεί ή αφήνεται στη μέση ή δεν ξαναφτιάχνεται ποτέ. Ας πούμε φέτος χάλασε 

το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Σφάκας. Ε, δεν πιστεύω ότι θα ξαναφτιαχτεί, αφού και το παλιό 

δημοτικό που ξεκίνησε να φτιάχνει ο Σύλλογος κι αυτό στη μέση έμεινε. 

Έτσι φαντάζομαι εγώ τον τόπο μου μετά από 25 χρόνια και είμαι πολύ απογοητευμένη γι’ αυτό. 

Ελπίζω όμως ότι μπορεί να γίνει κάτι και να ενημερωθεί ο κόσμος για το τι μπορεί να συμβεί, αν 

συνεχίσουν έτσι, μήπως κι αλλάξει συμπεριφορά. (*φωτογραφία της ίδιας: ‘η γειτονιά μου’) 

Χριστίνα Μετζογιαννάκη-Γιοστ, Σφάκα, Β’  τάξη Γυμνασίου Τουρλωτής 

 
Σφάκα: Εγώ πιστεύω πως ο τόπος μου μετά από 25 χρόνια, δεν θα έχει ερημώσει εντελώς. Πιστεύω 

πως το χωριό μου θα είναι απλά περισσότερο αραιοκατοικημένο. Δεν θα υπάρχουν δηλαδή πολλά 

κατοικημένα σπίτια. Τα περισσότερα θα είναι εγκαταλελειμμένα. Πιστεύω επίσης ότι το Δημοτικό 

Σχολείο θα έχει σίγουρα κλείσει μέχρι τότε, επειδή δεν θα υπάρχουν αρκετά παιδιά, για να 

λειτουργήσει, έτσι ώστε και τα λιγοστά παιδιά, που τυχόν θα μείνουν, θα αναγκαστούν να πάνε σε 

σχολείο της πόλης. 

Πιστεύω ακόμα πως δεν θα ‘χει καθόλου νερό, εξαιτίας της μεγάλης κατανάλωσης, που το 

χρησιμοποιούμε και στα σπίτια μας και για να ποτίζουμε τις ελιές και γενικά τα χωράφια μας. Κι ακόμα 

επειδή σκάνε οι σωλήνες κι έχουμε παντού διαρροές, που ο Δήμος δεν έρχεται να τις φτιάξει. 

Άλλο ένα πρόβλημα, που μου το λέει συνέχεια η γιαγιά μου, είναι ότι μέχρι τότε δεν θα  υπάρχει 

ούτε παράδοση ούτε θρησκεία. Διότι όλοι θα έχουνε τις δουλειές τους και δεν θα βρίσκουνε χρόνο να 

ασχοληθούν με αυτά. Όχι, ότι τώρα βρίσκουν, αλλά υπάρχουν πάντα οι γεροντότεροι, που τα προσέχουν 

αυτά. Όμως όσον αφορά αυτό το θέμα, σκέφτομαι ότι δεν θα υπάρχουν μέχρι τότε πια γριές και γέροι, 

όπως τους ξέρουμε σήμερα.  

Όμως εκείνο που βλέπω είναι ότι οι πιο πολλοί που θα ζούνε τότε, θα έχουν πάει σε άλλες 

πόλεις, χώρες και γενικά σε άλλους τόπους και το πολύ-πολύ να έρχονται να επισκέπτονται το χωριό 

τους λίγο καιρό το καλοκαίρι.                                                              Ζαχαράκης Γιώργος, Σφάκα, Β’  τάξη 

 

  



Διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα: 

 
 Α’ βραβείο: Κουρουπάκης Μάριος, Μόχλος, Β’  τάξη 

 

 
Οι φωτογραφίες του Μάριου τραβήχτηκαν από την παραλία 

Λούτρες.  Αριστερά τα ‘κολυμπάκια’, όπου μάθαμε γενιές και 

γενιές να κολυμπάμε κι όπου ακόμα και σήμερα βλέπεις το 

καλοκαίρι παππούδες με τα εγγόνια τους και πάνω η Πλάκα, το 

ιδανικό μέρος για βουτιές. Στα βάθος φαίνεται το Μόχλος. Η 

επιλογή των συγκεκριμένων φωτογραφιών έγινε από την 

εφημερίδα καθαρά για λόγους πρακτικούς (καθαρής 

εκτύπωσης). Υπάρχουν κι άλλες πιο καλλιτεχνικές, που θα 

βρείτε προσεχώς στην ιστοσελίδα του σχολείου μας 

 Βραβείο σε επίπεδο γυμνασίου πήραν και οι: 

Σπυριδούλα Δημητρίου από την Τουρλωτή, Β’  τάξη 

 
Πάνω: ‘Θέα της Τουρλωτής από το σπίτι μου’ 

Δεξιά: Στενό της Τουρλωτής (Πλάκα) με ‘άνοιγμα’ στη θάλασσα 
 

Χριστίνα Μετζογιαννάκη-Γιοστ από τη Σφάκα, Β’  τάξη (βλ. φωτογραφία στην έκθεσή της) 
Στο τεύχος αυτό εργάστηκαν εκτός απ’ τα παιδιά:  

Επιμέλεια κειμένων Γυμνασίου – Σελιδοποίηση: Μαρία Μετζογιαννάκη, φιλόλογος. 

Υπεύθυνη μαθητικών κοινοτήτων : Γ΄ τάξη Γυμνασίου Τουρλωτής 

Ενημέρωση ιστοσελίδας- Σελιδοποίηση : Σάββας Καλένης  Σχέδιο τίτλου : Σολιδάκης Βασίλης 


