ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

2004
3η θέση στους παραδοσιακούς χορούς στους Περιφερειακούς αγώνες που διοργάνωσε το ΥΠΕΠΘ στην Παλλήνη

2005
2η θέση στους παραδοσιακούς χορούς που διοργάνωσε το ΥΠΕΠΘ στην Παλλήνη.

2007
1η θέση στους παραδοσιακούς χορούς περιφέρειας Αττικής.

2008
2η θέση με το «Μουσείο του χορού» στους αγώνες σύγχρονου χορού στους Περιφερειακούς
αγώνες Αττικής που διοργάνωσε το ΥΠΕΠΘ.
«Χορεύω σημαίνει θυμάμαι. Χορεύω σημαίνει συνδέω. Ο χορός είναι μια περιπέτεια με το
σώμα μου να διασχίζει την ιστορία»
Χοροθεατρική ομάδα Λυκείου και Γυμνασίου Αυλώνα που κατέλαβε την 2η θέση στους καλλιτεχνικούς αγώνες στην κατηγορία του σύγχρονου χορού. Το θέμα πραγματεύεται μια φανταστική
επίσκεψη μαθητών σε ένα μουσείο χορού όπου όταν έρχεται το βράδυ όλα τα εκθέματα που είναι
χοροί διαφόρων ειδών, ξυπνούν και χορεύουν. Ο στόχος ήταν οι μαθητές να καταλάβουν τη σημασία των χορών σύγχρονων και παραδοσιακών στη ζωή μας και πως μπορούν να τους βοηθήσουν
στην δόμηση και στην πειθαρχία που χρειάζεται ένας στόχος για να γίνει πράξη. Συμμετείχαν αγόρια και κορίτσια και από τα δυο σχολεία. Συντονίστρια ήταν η Ψαρρού Ξένια γυμνάστρια του λυκείου Αυλώνα.
«Με την ελπίδα, ο χορός να ξαναγίνει αυτό που κάποτε υπήρξε στις σπουδαίες εκδηλώσεις του παλιού καιρού: ένα πραγματικά συλλογικό εκφραστικό μέσο, με τον ενθουσιασμό της
συνειδητοποίησης της ανθρώπινης ύπαρξης και της ταύτισης με μια ομάδα, και ταυτόχρονα
ισχυρός, ακόμα και ανατρεπτικός παράγοντας προσωπικής προόδου για κάθε μέλος της ομάδας, που θα βρει σ΄ αυτόν την επανενεργοποίηση των ποικίλων του δυνατοτήτων ως μεταμορφωτικό μέσον» (F.S. Billmann)
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2009
1η θέση με το «Say goodbye to the world», ΕΡΤ
Χοροθεατρική ομάδα αγοριών και κοριτσιών από το Λύκειο και το Γυμνάσιο Αυλώνα στην
οποία συμμετείχε και ένα αγόρι με ειδικές ανάγκες. Στόχος ήταν η συνεργασία των αρτιμελών παιδιών με το παιδί με τις ειδικές ανάγκες με τέτοιο τρόπο ώστε ο καθένας να κάνει τις κινήσεις που
μπορεί να κάνει και όλοι μαζί να δράσουν σαν ένα σύνολο ανθρώπων εστιασμένων σε ένα κοινό
στόχο. Στους καλλιτεχνικούς αγώνες κέρδισαν την 1η θέση στο νομό Αττικής, η ΕΡΤ έδειξε τη
δουλειά τους σε μια πρωινή εκπομπή της κας Μπακογιάννη και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το περιέλαβε στην ύλη των τριτοετών φοιτητών στο μάθημα της διαφορετικότητας. Συντονίστρια ήταν η
Ψαρρού Ξένια.
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2010
«Ο καθένας μας είναι μια γη». ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟ
Επιλογή της ομάδας στις 10 καλύτερες για παρουσίαση στο Θέατρο
Κακογιάννης στη διοργάνωση φεστιβάλ χορού Ανατολικής Αττικής με τίτλο « Χόρεψέ το».
Το θέμα αφορά το ρόλο των ρούχων στη ζωή μας ενώ οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν
εργάστηκαν πάνω στην έννοια : πως επηρεάζει ένα ρούχο συμβολικά τη ζωή τους όταν κάνουν
πράγματα που τους υπερβαίνουν. Η ομάδα δούλεψε εκτός ωρών διδασκαλίας για πολλούς μήνες
και κατάφερε να αποδώσει τον συμβολισμό των ρούχων στη ζωή μας. Η ομάδα παρουσίασε τη
δουλειά της στο φεστιβάλ χορού και επιλέχθηκε στις 10 καλύτερες για να συμμετάσχει στην εκδήλωση που διοργάνωσε η περιφέρεια Ανατολικής Αττικής στο θέατρο Κακογιάννη. Συντονίστρια η
κα Ψαρρού Ξένια.
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Μονόλογοι για τη Γάζα. Θέατρο Νέου Κόσμου.
«Τώρα ξέρω που ανήκω. Είμαι εδώ! Ένας κρίκος στην όμορφη αλυσίδα του σχολείου μας.
Ο καθένας από εμάς είναι ένας κρίκος, καθηγητές μαθητές, Διευθυντές, γονείς. Αν ο καθένας μας
προσπαθήσει να είναι ο σωστός κρίκος στη σωστή θέση τότε η αλυσίδα μας θα είναι στρογγυλή,
δηλαδή ισότιμη. Γιατί αυτό ακριβώς είναι η ισοτιμία: να είναι ο καθένας στη θέση του κι όχι στη
θέση κάποιου άλλου. Τότε αγκαλιαζόμαστε ζεστά, τότε δημιουργούμε, τότε στρέφουμε τα μάτια
μας στην άλλη όχθη τόσο του εαυτού μας, όσο και του κόσμου που μας περιβάλλει. Τότε αρχίζουμε
να αγωνιούμε για τα παιδιά της Γάζας, τα παιδιά που δεν παίζουν που δεν ανήκουν σε μιαν αλυσίδα, που δεν τα αγκαλιάζει κανείς. Τότε απλώνουμε το χέρι και τους δίνουμε ελπίδα. Εκείνη την ελπίδα και εκείνη την αγκαλιά που νοιώθουμε επειδή είμαστε οι σωστοί κρίκοι στη σωστή αλυσίδα
του σχολείου μας. Κι όταν εμείς νοιώθουμε ενωμένοι τότε η φωνή μας, το χάδι μας, οι λέξεις μας
φτάνουν μέχρι την άκρη του κόσμου. Αρκεί να είμαστε εδώ!»

«Μονόλογοι απ’ τη Γάζα: μαθητές και μαθήτριες γράφουν για τη ζωή τους»
Έχουν κλείσει ήδη δύο χρόνια που η περιοχή της Γάζας είναι αποκλεισμένη από στεριά, ουρανό και θάλασσα. Η Λωρίδα της Γάζας είναι μια στενόμακρη έκταση που συνορεύει με το Ισραήλ
και την Αίγυπτο. Εκεί οι Παλαιστίνιοι θέλουν να δημιουργήσουν ένα δικό τους κράτος, γιατί αυτή
τη στιγμή δεν έχουν δικό τους κράτος. Ο τόπος που κάποτε ήταν η πατρίδα τους έχει κατακτηθεί
από το Ισραήλ. Αντί όμως η Λωρίδα της Γάζας να γίνει το δικό τους ανεξάρτητο κράτος, αυτή τη
στιγμή η Γάζα είναι μια τεράστια φυλακή, το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης στον κόσμο,
καθώς στην περιοχή ζουν αποκλεισμένοι 1.500.000 άνθρωποι σε ένα περιορισμένο χώρο. Ο απο-
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κλεισμός αυτός ξεκίνησε μετά την επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων
στη Λωρίδα της Γάζας τον Δεκέμβρη του 2008 και τον Γενάρη του 2009.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας: «Η επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας τον Δεκέμβριο 2008-Ιανουάριο 2009 ήταν εξαιρετικά βίαιη και στις 22 ημέρες που διήρκεσε είχε
ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 1.380 Παλαιστινίων, εκ των οποίων οι 431 ήταν παιδιά.
Τουλάχιστον 5.380 ήταν οι τραυματίες, από τους οποίους οι 1.380 ήταν παιδιά. Υπολογίζεται ότι περίπου 100.000 άτομα αναγκάστηκαν να αφήσουν τα σπίτια τους για ακόμα μία φορά. Σπίτια, σχολεία,
νοσοκομεία, τόποι θρησκευτικής λατρείας και κέντρα πολιτισμού καταστράφηκαν.
Λίγο αργότερα, 32 νέοι και νέες 13-17 ετών στη Γάζα άρχισαν να γράφουν σε μορφή μονολόγων τις εμπειρίες, τις σκέψεις, τις ελπίδες, τα όνειρα και τους φόβους τους κατά τη διάρκεια και
μετά την εισβολή και τον πόλεμο τον Δεκέμβριο του 2008. Ήταν μια πρωτοβουλία του θεάτρου
ΑSHTAR της Παλαιστίνης. Σταδιακά η πρωτοβουλία αυτή εξελίχτηκε σε διεθνές πρόγραμμα. Οι
μονόλογοι «ταξίδεψαν» σε όλο τον κόσμο, μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες και παρουσιάστηκαν θεατρικά την Κυριακή 17 Οκτωβρίου στην Παλαιστίνη και σε περισσότερες από 30 άλλες χώρες. Στη συνέχεια, στις 29 Νοεμβρίου 2010 μια ομάδα νέων από αυτές τις χώρες ταξίδεψαν στη
Νέα Υόρκη για να παρουσιάσουν τους Μονολόγους σε διάφορες γλώσσες στη Γενική Συνέλευση
του ΟΗΕ στην ετήσια συνεδρίαση της για το Παλαιστινιακό ζήτημα.
Η Ιμάν Αούν, Καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου ASHTAR Ραμάλλα γράφει:
«Οι Μονόλογοι απ’ τη Γάζα είναι μια δυνατή κραυγή στα πέρατα του κόσμου, η οποία αρθρώνεται με λόγο και τρόπο καλλιτεχνικό. Ήθελα να προέρχεται από νέους και να απευθύνεται σε
νέους. Γιατί οι σημερινοί νέοι είναι οι αυριανοί ηγέτες. Το θέατρο βασίζεται σε σκέψεις που γίνονται δράσεις. Κι απ’ τη δράση προκύπτει η μαγεία και γίνονται τα θαύματα. Τριάντα χώρες πίστεψαν σ’ αυτή τη φωνή και δούλεψαν μαζί μας για να τη διαδώσουν στη νεολαία και στο κοινό τους.
Θέλαμε μια συλλογική κραυγή που ν’ αντιλαλήσει παντού…»
Η Ελλάδα ήταν και αυτή μία από τις χώρες που συμμετείχαν στη διεθνή αυτή πρωτοβουλία.
Οι 32 Μονόλογοι των μαθητών από τη Γάζα μεταφράστηκαν στα ελληνικά και παρουσιάστηκαν σε
8 πόλεις: στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, την Πρέβεζα, τις Σέρρες, την Κέρκυρα, τη
Χίο και τη Ρόδο. Ήταν μια πρωτοβουλία του Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση που είχε την
υποστήριξη πολλών φορέων, όπως η ΟΛΜΕ, το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου, η Διεθνής Αμνηστία,
περιφερειακά θέατρα, τοπικές εφημερίδες, μουσεία, δήμοι, πολιτιστικοί σύλλογοι, σύλλογοι γονέων
και κηδεμόνων και άλλοι.
Στο διεθνές αυτό πρόγραμμα συμμετείχε και το σχολείο μας. Στις 17 Οκτωβρίου, στο Θέατρο
του Νέου Κόσμου στην Αθήνα, μαθητές από σχολεία της Αττικής παρουσίασαν τους μονολόγους
που έγραψαν οι συμμαθητές τους από την Παλαιστίνη. Ήμασταν κι εμείς εκεί! Μια ομάδα μαθητών
από το Γυμνάσιο και το ΓΕΛ Αυλώνα που δούλεψε με την κ. Ξένια Ψαρρού παρουσίασε ένα χορευτικό δρώμενο, ενώ λίγες μέρες πριν παρουσιάστηκε το δρώμενο σε σχετική πρωινή εκδήλωση
στο σχολείο, που περιλάμβανε επιπλέον πληροφοριακό υλικό για το παλαιστινιακό ζήτημα, προβολή βίντεο και ανάγνωση μονολόγων.
Λίγο αργότερα, την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου οργανώσαμε απογευματινή εκδήλωση στο σχολείο μας στον Αυλώνα. Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχε και η Ομάδα Σύγχρονου Χορού και Γυμναστικής του Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης. Οι μαθητές και οι καθηγητές των σχολείων συνεργάστηκαν, για να δημιουργήσουν μία κοινή παράσταση με αφετηρία μονολόγους μαθητών που
ζουν στη Γάζα. Χορός, μουσική, λόγος αλλά και εικόνες από τη ζωή στη Γάζα συνέθεταν την παράσταση που παρακολούθησαν με μεγάλη συγκίνηση μαθητές, γονείς και φίλοι.
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Για το Διεθνές αυτό πρόγραμμα η Καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου ASHTAR, Ιμάν
Αούν γράφει:
«Τριάντα δύο έφηβοι από τη Γάζα πίστεψαν πως η φωνή τους δεν είναι μόνο τα ουρλιαχτά του φόβου και τα βογκητά της αγανάκτησης. Πίστεψαν πως από μέσα τους μπορεί να βγει μια άλλη φωνή,
ικανή να σκεπάσει τον βόμβο των πολεμικών αεροπλάνων που τους βομβάρδιζαν μέρα-νύχτα. Μια
φωνή που λέει: «Φτάνει πια! Μας αξίζει ένας κόσμος καλύτερος, ένας κόσμος χωρίς πολέμους και
πολιορκία, και πάνω απ’ όλα, χωρίς κατοχή!»
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στην παραλία της Γάζας στις 10 το πρωί, όπου χάρτινα καραβάκια
με τα κείμενα των μαθητών ταξίδεψαν στη θάλασσα. Μ΄ ένα χάρτινο καραβάκι που ταξιδεύει αλλά
και ένα περιστέρι που πετάει, κλείνει και το χορευτικό δρώμενο το σχολείου μας. Ας ελπίσουμε ότι
το καραβάκι και το περιστέρι κάπου θα φτάσουν…
Νάντια Τσενέ, Διευθύντρια 1ου Γυμνασίου Αυλώνα, μέλος του ΔΣ του φορέα υλοποίησης του προγράμματος (Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση)
Νέα Υόρκη, ΟΗΕ: Μονόλογοι απ’ τη Γάζα
«Στις 29 Νοεμβρίου 2010, ημέρα αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό για τα αναπαλλοτρίωτα / απαράγραπτα δικαιώματά του, νέοι απ’ όλο τον κόσμο ύψωσαν όλοι μαζί τη φωνή τους
απευθυνόμενοι στους εκπροσώπους των χωρών του κόσμου στον ΟΗΕ και τους είπαν: «Φτάνει
πια! Φτάνουν οι πόλεμοι! Φτάνει η κατοχή! Φτάνει η καταπάτηση του πρώτου θεμελιώδους δικαιώματος, που περιλαμβάνεται σε κάθε διεθνή σύμβαση: του δικαιώματος στη Ζωή.»
Ιμάν Αούν Καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου ASHTAR, Ραμάλλα Παλαιστίνη
Σχόλια από τους νέους που πήραν μέρος στην παράσταση
«… Η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα μου έδωσε τη δυνατότητα να μπορώ να λέω: Συμβάλλω κι εγώ στην αλλαγή του κόσμου!»
Τζέικομπ (Λίβανος)
«…Αυτό το πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο γιατί δείχνει πως ο πόλεμος καταστρέφει ανθρώπινες ζωές και όνειρα, αλλά κι επειδή είναι μια απόδειξη πως υπάρχουν άνθρωποι
που έχουν τη θέληση να αλλάξουν τα πράγματα. Είμαστε μια πολυπολιτισμική ομάδα που πιστεύει
στη ζωή.
Τίποτα’ άλλο.»
Κιάρα (Ιταλία)
«O Πλάτωνας πίστευε πως τα έθνη θα είναι ευτυχισμένα όταν οι ηγέτες τους γίνουν φιλόσοφοι και οι φιλόσοφοι γίνουν ηγέτες.
Ώριμοι ηγέτες – φιλόσοφοι, οι μαθητές του Γυμνασίου – Λυκείου Αυλώνα που παρουσίασαν
σε παράσταση με μοναδική ευαισθησία την τραγική κατάσταση που επικρατεί στην Λωρίδα της
Γάζας. Εκεί όπου ζουν οι χωρίς πατρίδα Παλαιστίνιοι, με την ελπίδα για ζωή.»
Χαρίκλεια Λέκκα, μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Γυμνασίου Αυλώνα
«Όταν μπήκα στο θέατρο δεν πίστευα ότι θα παρακολουθούσα μια τέτοια παράσταση. Ήταν η
πρώτη εκδήλωση που παρακολούθησα στο σχολείο σας. Συγχαρητήρια γιατί καταφέρατε να με συγκινήσετε..
Δημήτρης Κιούσης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ωρωπίων
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ΤΑΓΚΟ
6 αγόρια και κορίτσια του Λυκείου μας παρουσίασαν στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή χορό
Τάγκο έναν χορό γεμάτο πάθος κάτω από την καθοδήγηση της Ξένιας Ψαρρού. Συμμετείχε και ένα
αγόρι με ειδικές ανάγκες. Την εκδήλωση παρακολούθησε με ενδιαφέρον η κ. Γεννηματά η οποία
έδωσε συγχαρητήρια για όλη την εκδήλωση την οποία επιμελήθηκε η κα Τσενέ Νάντια Διευθύντρια του Γυμνασίου Αυλώνα.
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2011
Καββαδίας. Συμμετοχή στο αφιέρωμα για τον Νίκο Καββαδία που διοργάνωσε το γυμνάσιο Αυλώνα με συμμετοχή της χορευτικής ομάδας των δυο σχολείων που παρουσίασε αφρικάνικο χορό.
«Βίρα τις άγκυρες»
Μια βραδιά αφιερωμένη στον ποιητή Νίκο Καββαδία
Την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου στο θέατρο του σχολείου μας ζήσαμε μια βραδιά γεμάτη ποίηση και χορό. Η εκδήλωση αυτή οργανώθηκε από την Ομάδα Bιβλιοθήκης στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος «Μ΄ ένα βιβλίο ταξιδεύω» που έχει σκοπό να φέρει τα παιδιά κοντά στη λογοτεχνία.
Αποφασίσαμε, λοιπόν, να οργανώσουμε την εκδήλωση αυτή, για να γνωρίσουμε από κοντά
τον ποιητή της θάλασσας, του ταξιδιού, της φυγής, της περιπέτειας, της αλμύρας, της μοναξιάς και
των ανοιχτών οριζόντων Ν. Καββαδία.
H βραδιά ήταν αφετηρία για μια σειρά από δραστηριότητες που έγιναν στο σχολείο μας.
Διαβάστηκαν ποιήματα του Ν. Καββαδία στις τάξεις και συζητήθηκαν στο μάθημα της λογοτεχνίας
σε συνεργασία με τους φιλολόγους μας. Οι μαθητές άκουσαν μελοποιημένα ποιήματά του, αυτοσχεδίασαν με αφορμή την ποίησή του, ζωγράφισαν, έγραψαν δικούς τους στίχους, τραγούδησαν,
έφτιαξαν κολάζ. Θελήσαμε, επίσης, οι μαθητές να γνωρίσουν τον ποιητή και μέσα από το διαδίκτυο και έτσι με την καθοδήγηση των καθηγητών τους περιηγήθηκαν σ' αυτό.
Πολλοί μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου, με ζήλο, δούλεψαν για την τεχνική υποστήριξη, το οπτικό υλικό, το σκηνικό, το βάψιμο της σκηνής, τις προσκλήσεις, τις αφίσες, τον μπουφέ
που ακολούθησε. Φρόντισαν αγόγγυστα για την πρακτική οργάνωση της βραδιάς με κάθε λεπτομέρεια. Ξόδεψαν προσωπικό χρόνο και δούλεψαν ομαδικά με πολύ κέφι. Ένα πραγματικό μελίσσι.
Σε αυτή την διαδικασία – αλυσίδα υπάρχουν κρίκοι πολύ δυνατοί. Ένας πολύτιμος κρίκος είναι η ομάδα σύγχρονου χορού που στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος «ΧΟΡΟΙ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ» και με την καθοδήγηση της κ. Ξένιας Ψαρρού μάς καθηλώνει κάθε φορά με δημιουργικές χορογραφίες. Αυτή τη φορά, καταφέραμε, με τον αφρικάνικο χορό τους, να ταξιδέψουμε μαζί
τους και να νιώσουμε δυνατά την άρρηκτη σχέση ποίησης και χορού. Έτσι και αλλιώς, το καράβι
μας μέσα από την ποίηση του Ν. Καββαδία είχε πιάσει σκάλα και στα λιμάνια της Αφρικής.
Φέτος, έχοντας την επιθυμία η αλυσίδα μας να μεγαλώσει, κάναμε και ένα άνοιγμα στους τοπικούς φορείς του Αυλώνα και ζητήσαμε από την κα Αθανασία Βόγγλη να στηρίξει και να πλαισιώσει την βραδιά μας με τη Μουσική Σχολή Ηχόχρωμα. Έτσι ζήσαμε τη μοναδική εμπειρία της
ζωντανής παρουσίασης μελοποιημένων τραγουδιών του Νίκου Καββαδία με τον Κων/νο Γώγο, τον
Βαγγέλη Κωνσταντινόπουλο και την Αθανασία Καρελιώτη να τραγουδούν και να παίζουν μουσική.
Σε αυτήν την αλυσίδα ένας ακόμα πολύτιμος κρίκος ήταν και οι γονείς που βρέθηκαν για άλλη μια φορά έμπρακτα κοντά μας.
Ομάδα βιβλιοθήκης - Ομάδα Σύγχρονου Χορού - Μουσική Σχολή Ηχόχρωμα - Μαθητές του Λυκείου και του Γυμνασίου, όλοι δούλεψαν ομαδικά για την ποιητική αυτή βραδιά, που περιλάμβανε
απαγγελία ποιημάτων από καθηγητές και μαθητές (κ. Ρούλα Αντωνάτου, Χρήστος Λέκκας, Αλέξανδρος Βασιλακάκης, Πάνος Λέκκας, Μίλτος Δουρής, Χρήστος Σουραυλάς, Σάκης Καραθανάσης, Χρήστος Λιάτης), τραγούδι, χορό και βίντεο, από τα οποία ξεχώρισε ο χορευτικός αυτοσχεδιασμός πάνω στη Φάτα Μοργκάνα της Ελένης Κυριακού και της Αναστασίας Δάβρη, που σκηνοθέτησε η Κασσιανή Τσακαλίδου. Σημαντική ήταν η βοήθεια των μαθητών: Γιώργου Άγγου, Γιώργου Κακαλή, Μαρίας Σκλιά, Λώρας Τάσση, Τζούλιου Λάλα στην σκηνογραφική διαμόρφωση του
θεάτρου που κράτησε σχεδόν 2 μήνες! Για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης όλοι όμως οι μαθητές προσέφεραν σε εθελοντική βάση τη βοήθεια τους. Τη βραδιά της εκδήλωσης μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου βοήθησαν στην υποδοχή των θεατών, στο σερβίρισμα του φαγητού και των
ποτών, τη μουσική και τη φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση της βραδιάς,, μιας βραδιάς που
τίμησαν πολλοί με την παρουσία τους, μεταξύ των οποίων ο προϊστάμενός μας, τοπικοί άρχοντες,
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καθηγητές γειτονικών σχολείων και άλλοι.
«Βίρα τις άγκυρες» ήταν ο τίτλος της εκδήλωσής μας. Τις σηκώσαμε και ταξιδέψαμε μέσα από την
ποίηση του Νίκου Καββαδία, το χορό και τη μουσική σε ένα όμορφο ταξίδι με καλές θάλασσες…
Η υπεύθυνη της Ομάδας Βιβλιοθήκης Άννυ Κέκη
Νίκος Καββαδίας: Ο ποιητής της θάλασσας
Ποιος είναι λοιπόν ο Νίκος Καββαδίας;
Γεννήθηκε το 1910 στο Χαρμπίν της Ματζουρίας στην Β.Α Κίνα από Έλληνες γονείς. Το
1914 με την έκρηξη του πολέμου σε ηλικία 4 ετών οι γονείς του γυρίζουν στην Ελλάδα στην Κεφαλονιά (τόπος καταγωγής της μητέρας του) και στη συνέχεια στον Πειραιά. Συμμαθητής του
Γιάννη Τσαρούχη, φίλος του συγγραφέα Παύλου Νιρβάνα και του ποιητή Καίσαρα Εμμανουήλ.
Στα 18 του χρόνια δημοσιεύει τα πρώτα του ποιήματα με το ψευδώνυμο «Πέτρος Βάχλας». Τελειώνοντας το γυμνάσιο δίνει εξετάσεις στην ιατρική σχολή, αναγκάζεται όμως να εγκαταλείψει,
γιατί πεθαίνει ο πατέρας του και μπαρκάρει από το 1929. Σ όλη του την ζωή υπήρξε ναυτικός. Το
1939 παίρνει το δίπλωμα του μαρκόνη, δηλαδή του ασυρματιστή. Ακολουθεί ο Β' Παγκόσμιος πόλεμος, πηγαίνει στρατιώτης στην Αλβανία και ξαναμπαρκάρει το 1944. Μέχρι το 1974 δε σταμάτησε ποτέ.
Σ’ αυτά τα χρόνια ταξιδεύοντας και δουλεύοντας σαν μαρκόνης γράφει ποιητικά και πεζά έργα. Μαραμπού, Πούσι Βάρδια, Λι, Τραβέρσο είναι τίτλοι των έργων του.
Λίγο μετά τον θάνατό του, ποιήματά του μελοποιήθηκαν από το Θάνο Μικρούτσικο και κυκλοφόρησε ο δίσκος με τον τίτλο « Ο Σταυρός του Νότου». Μέσα από αυτό τον δίσκο έγινε γνωστός στο ευρύτερο κοινό. Στη συνέχεια, ο Γιάννης Σπανός και η Μαρίζα Κωχ, οι Ξέμπαρκοι και
άλλοι μελοποίησαν κι αυτοί ποιήματα του Νίκου Καββαδία. Σπουδαίοι καλλιτέχνες ερμήνευσαν τα
τραγούδια αυτά, όπως ο Γιάννης Κούτρας, ο Βασίλης Παπακωσταντίνου, ο Γιώργος Νταλάρας, οι
αδελφοί Κατσιμίχα, η Δήμητρα Γαλάνη, η Μαρίζα Κωχ, αλλά και νεότεροι, επίσης σημαντικοί,
όπως ο Γιάννης Κότσιρας, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, τα Υπόγεια Ρεύματα.
Κυρίως λοιπόν μέσα από τα τραγούδια έγινε γνωστός ο ποιητής. Ο λόγος του είναι βιωματικός, το
ποιητικό του υλικό θα μπορούσε κάλλιστα να είναι θεατρικό μονόπρακτο, ταινία μικρού μήκους ή
ντοκιμαντέρ. Η γλώσσα του δύσκολη, ακατανόητη πολλές φορές, καθώς χρησιμοποιεί την ιδιωματική γλώσσα των ναυτικών. Τραχιά, ρεαλιστική και άγρια.
Για τη λογοτεχνική ιστορία της Ελλάδας ο Καββαδίας είναι ο ποιητής της θάλασσας, του ατελέσφορου έρωτα, αλλά και του πρωτόγνωρου ήθους που πηγάζει από τις σχέσεις ανάμεσα σε ανθρώπους με διαφορετική πολιτισμική προέλευση. Ο μαρκόνης των φορτηγών, ποιητής και συγγραφέας της περιπλάνησης, εραστής της θάλασσας, των λιμανιών και των γυναικών που συχνάζουν
εκεί, ο φίλος και αδερφός των ναυτών, δεν ανήκει σε αυτούς που ύμνησαν την Ελλάδα, τα τοπία,
την ιστορία, τους ανθρώπους της χώρας του. Δεν τον βρίσκει κανείς στο Αιγαίο Πέλαγος. Κινείται
συνεχώς. Είναι κάπου ανάμεσα στην Άπω Ανατολή, στην Αφρική, στο Περού, στην Δυτική Ευρώπη.
Είναι ένας σύγχρονος Οδυσσέας με μια διαφορά. Δεν αναζήτησε ποτέ την Ιθάκη του. Αντίθετα πόθησε να ταφεί σε κάποια θάλασσα βαθιά, στις μακρινές Ινδίες, κάτι που δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς πέθανε τον Φεβρουάριο του 1975 στην στεριά. Το όνειρό του δεν εκπληρώθηκε. Έμεινε
έτσι ιδανικός και ανάξιος εραστής των μακρυσμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων.
Επιμέλεια: Ομάδα Εφημερίδας Γυμνασίου
Κρατώ μαζί μου το φύλλο που μοίραζαν τα παιδιά στην είσοδο με τα δύο ποιήματα του Καββαδία, κοντεύει να λιώσει τις τσέπες μου. Όταν μαθαίνω πως γίνεται κάποια εκδήλωση για τον
ποιητή , αφήνω τα πάντα και τρέχω να την παρακολουθήσω, να ξαναζήσω αυτά που έζησα και εγώ
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όταν ξεκίνησα την περιπέτεια λίγο καιρό πριν ο ίδιος αφήσει για πάντα τα καράβια. Αναπολώ και
ξαναζώ, μέσα σε αυτά που ακούω, τις όμορφες στιγμές, τις εικόνες, τις δυσκολίες, την στέρηση, τις
αγριεμένες θάλασσες αλλά και τους γαλήνιους ωκεανούς.. Συγκινούμαι, δακρύζω και νιώθω κάτι
που είναι δύσκολο να το περιγράψω . Ο Καββαδίας με κάνει να ζω μέσα από κάθε λέξη, την κάθε
στιγμή της δύσκολης αλλά όμορφης ζωής πάνω στο καράβι. Ποιος ναυτικός δεν καταλαβαίνει τα
λόγια του, τις λέξεις που υπογράμμισαν τα παιδιά στο φύλλο που κρατώ σαν φυλαχτό!
Το κράτησα για φυλαχτό! Και πώς να μην κρατήσω για φυλαχτό τα όσα είδα, άκουσα και ένιωσα εκείνη την βραδιά αφιερωμένη στον ποιητή, που έγινε στο Γυμνάσιο του Αυλώνα.
Δεν μπορώ να πιστέψω πώς ήταν δημιούργημα παιδιών που ακόμη δεν στερήθηκαν την γαλήνη της οικογένειας, που ίσως κάποια από αυτά δεν ένιωσαν την ανάγκη να επικοινωνήσουν με τον
ναυτικό πατέρα τους που ταξιδεύει στα καράβια ζώντας με την νοσταλγία του γυρισμού κοντά
τους.
Ήταν όλα τόσο επιμελημένα και προσαρμοσμένα μέσα στην ζωή και το έργο του Καββαδία
που σε έβαζαν αμέσως στο πνεύμα της εκδήλωσης και δεν σε άφηναν να βγεις και να σκεφτείς κάτι
διαφορετικό.
Αλήθεια, ποια δύναμη τα καθοδήγησε; Πού βρήκαν όλα αυτό το κουράγιο να κάνουν όσους
βρίσκονταν στην κατάμεστη αίθουσα του σχολείου να συγκινηθούν και να ζήσουν ο καθένας με το
δικό του τρόπο όσα μέσα στους στίχους του περιγράφει ο ποιητής της θάλασσας, ο δικός μας Καββαδίας, ο μαρκόνης που συνέδεε με τα τηλεγραφήματα και το ραδιοτηλέφωνο τους ναυτικούς με
τις οικογένειες τους και πάνω απ’ όλα με τις μανάδες τους, που όπως τόσο παραστατικά περιγράφει
σε εκείνο το τρομακτικό ταξίδι του χαμού, «εκτός από τη μάνα σου κανείς δε σε θυμάται».
Άξιος ο κόπος των παιδιών και των δασκάλων τους. Τα συγχαρητήρια είναι το λιγότερο που
μπορεί κανείς να πει.
Και ίσως αν κάποια από τα παιδιά αυτά σκεφτούν και αποφασίσουν να πάνε στα καράβια, να
θυμούνται τα όσα έγραψε ένα άλλος δάσκαλος ο Θουκυδίδης: « ΤΟ ΔΕ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΕΚ ΠΑΡΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΑΣΘΑΙ, ΟΤΑΝ ΤΥΧΕΙ».
Καπετάν Λευτέρης Α.Α.
ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ, στο πρόγραμμα χοροί του κόσμου και επίσκεψη με παρουσίαση της δουλειάς τους στο Λεόντειο λύκειο. Σκοπός ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν και τους
χορούς άλλων πολιτισμών καθώς και να συνεργάζονται με άλλα σχολεία.
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ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ εθελοντές στην εκκίνηση του 29ου Μαραθωνίου.
Ήμασταν όλοι εκεί!
Τι πιο μεγάλη χαρά για μας από το να λάβουμε μέρος μαθητές -καθηγητές - γονείς σε αυτή τη
μεγάλη διοργάνωση υπό την αιγίδα της Ουνέσκο, που ήταν αφιερωμένη στον Βαλκανιονίκη – Ειρηνιστή Γρηγόρη Λαμπράκη; Το σχολείο μας φέτος αποφάσισε να οργανώσει μία ομάδα εθελοντών που θα συμμετέχει στη διοργάνωση του Μαραθώνιου, προκειμένου να δώσουμε την ευκαιρία
στους μαθητές μας να γνωρίσουν το ιστορικό αυτό άθλημα, αλλά και να έρθουν σε επαφή με τον
εθελοντισμό, μια και το 2011 έχει χαρακτηριστεί έτος εθελοντισμού.
73 εθελοντές από το 1o Γυμνάσιο και Λύκειο Αυλώνα δήλωσαν συμμετοχή. Με περηφάνια
πληροφορηθήκαμε από τον ΣΕΓΑΣ ότι ήμασταν το πρώτο και μοναδικό δημόσιο σχολείο που συμμετείχε στην εθελοντική ομάδα, ότι η αθρόα αυτή συμμετοχή μαθητών δεν είχε προηγούμενο και
ότι ο εντυπωσιακός αριθμός 73 αποτελεί το 1/20 του αριθμού των εθελοντών που απασχολούνται
συνολικά με τη διοργάνωση.
Και παρά το τσουχτερό κρύο και το ψιλόβροχο ήμασταν όλοι εκεί, γεμάτοι ενθουσιασμό, για
να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, το Σάββατο 12 Νοεμβρίου στην τελετή έναρξης και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου στον Μαραθώνιο δρόμο. Είχαμε μάλιστα την ευκαιρία να δουλέψουμε σε διαφορετικά πόστα. Άλλοι από εμάς βοήθησαν στην τελετή έναρξης, άλλοι στη λαμπαδηδρομία, άλλοι
στην εκκίνηση και άλλοι στο 5ο χ.λ.μ στον εφοδιασμό των αθλητών με νερό.
Τι άφησε στην καρδιά μας αυτή η συμμετοχή; Γλυκιά προσμονή για τον επόμενο Κλασικό
Μαραθώνιο. Τον 30ο ! Σας καλούμε όλους να έρθετε μαζί μας. Δε θα το μετανιώσετε! Αντίθετα
…Θα βιώσετε μία μοναδική εμπειρία. Σας περιμένουμε!
Άννυ Κέκη, καθηγήτρια Γαλλικών 1ου Γυμνασίου Αυλώνα
12/13-11-2011 ήταν όλα καταπληκτικά! Για όσους δεν θυμούνται ήταν ο 29ος Κλασικός Μαραθώνιος Αθήνας …
Ήταν μια σαγηνευτική εμπειρία. Κανένας άλλος από το σχολείο μας δεν είχε ξαναπάει σε παρόμοιο γεγονός. Όλοι ήμασταν ενθουσιασμένοι και ανυπόμονοι να φτάσουμε στον Μαραθώνα, για
να αναλάβει ο καθένας το πόστο του. Παρότι μερικοί γκρίνιαξαν ότι είναι πρωί, οι περισσότεροι είχαν μεγάλα κέφια!
Φτάσαμε, χωριστήκαμε κι ο καθένας ανέβαλε τα καθήκοντά του. Η χαρά ήταν μεγάλη, όπως
και τι κρύο φυσικά! Κάποιοι στάθηκαν ακίνητοι, σχηματίζοντας ένα διάδρομο προσέλευσης στον
Τύμβο του Μαραθώνα για την τελετή αφής, κοκαλωμένοι από το κρύο αλλά καλωσορίζοντας με το
χαμόγελο στα χείλη τους θεατές της τελετής. Κάποιοι άλλοι συμμετείχαν στη λαμπαδηδρομία των
5χ.λ.μ. από τον Τύμβο του Μαραθώνα μέχρι το στάδιο όπου άναψε με τη φλόγα ο βωμός.
Όταν όλα τελείωσαν, ανυπομονούσαμε να γυρίσουμε σπίτια μας! Ζεστό φαγητό, θέρμανση,
ξεκούραση, τα νέα στους γονείς και γενικότερα χαλάρωση… χιχι…!!
....13-11-2011…
Η κούραση και νύστα ήταν μεγαλύτερη από ποτέ. Οι περισσότεροι είχαμε ξυπνήσει από το
χάραμα… (Ναι! Ναι! Σοβαρολογώ…). Ήμασταν πιο πολλά παιδιά και οι περισσότεροι με τις παρέες τους, oπότε τα γέλια από την προηγούμενη μέρα ήταν περισσότερα αλλά και τι νύστα! Δεν μας
ένοιαζε όμως. Όλοι πήγαμε ξανά στα καινούρια μας πόστα. Αρχίσαμε να δουλεύουμε ώστε να εξυπηρετηθούν περίπου 11.00 άτομα. Ο καθένας με τον τρόπο του. Άλλος μοιράζοντας αντιανεμικά
και άλλος δίνοντας νερό στους αθλητές! Όταν ήρθε η ώρα της εκκίνησης, το θέαμα ήταν πραγματικά συγκινητικό. Πραγματικά, εκείνο το Σαββατοκύριακο θα μείνει αξέχαστο στις ζωές όλων μας.
Φυσικά με ξεχωριστό τρόπο για το κάθε παιδί.
….Αλλά πάντα χαραγμένο στις μνήμες μας.
Αθηνά Νάνου, μαθήτρια Α΄ Λυκείου
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Λίγα λόγια για τον Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών
Ο Μαραθώνιος ανακηρύχτηκε ολυμπιακό άθλημα το 1896 και έχει τις ρίζες του στον θρυλικό
Φειδιππίδη, τον αρχαίο Έλληνα αγγελιαφόρο που έτρεξε από τον Μαραθώνα μέχρι την Αθήνα, για
να πληροφορήσει τους Αθηναίους, με την τελευταία του πνοή, το «νενικήκαμεν». Έπειτα, έπεσε
νεκρός στο έδαφος, έχοντας καταφέρει να μεταφέρει το πολύτιμο νέο, ότι οι Έλληνες στον Μαραθώνα κατάφεραν να νικήσουν τον περσικό στρατό.
Ο Μαραθώνιος λοιπόν είναι ένας αγώνας με ιστορική διάσταση «…που ενώνει το παρελθόν
με το παρόν…παντρεύει το μύθο με την ιστορία…καταδεικνύει το μεγαλείο του ανθρώπινου πνεύματος», όπως τόνισε στην τελετή έναρξης και η Irina Bokova, γενική διευθύντρια της Ουνέσκο,
στο μήνυμά της για τον κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών 2011.
Από το 1983 μέχρι σήμερα, ο Μαραθώνιος είναι αφιερωμένος στη μνήμη ενός μεγάλου αγωνιστή της ειρήνης, του Γρηγόρη Λαμπράκη. Ο Λαμπράκης, γιατρός και αθλητής, ήταν βουλευτής
της ΕΔΑ (Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά). Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της «Ελληνικής Επιτροπής για
τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη». Στις 21 Απριλίου 1963 αψηφώντας σχετική απαγόρευση της αστυνομίας πραγματοποίησε την 1η Μαραθώνια πορεία Ειρήνης. Βάδισε το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής μόνος, παρ΄ όλες τις απειλές, με θάρρος και τόλμη, και τελικά συνελήφθη. Σχεδόν ένα μήνα
μετά, το βράδυ της 22ας Μαΐου 1963, καθώς ο Γρηγόρης Λαμπράκης εξερχόταν από μία συγκέντρωση για την ειρήνη και τον πυρηνικό αφοπλισμό στη Θεσσαλονίκη, δέχτηκε δολοφονική επίθεση από παρακρατικούς. Βαριά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κωματώδη κατάσταση και τέσσερις μέρες μετά υπέκυψε στα τραύματά του βυθίζοντας τη χώρα σε βαθύ πένθος.
Υποθήκη του για εμάς τα τελευταία του λόγια, που αποδεικνύουν περίτρανα το ειρηνιστικό του
πνεύμα:
«Είναι τόσο όμορφο να ζεις για την Ειρήνη … είναι τόσο μεγάλο να πεθαίνεις για την Ειρήνη…»
Ο Μαραθώνιος συνδέεται, λοιπόν, με τα ιδανικά της ελευθερίας, της ειρήνης, καθώς και με
την αγωνιστική δράση για την προάσπιση ανθρωπιστικών αξιών. Για τη διεθνή κοινότητα αποτελεί
ένα πανανθρώπινο όχημα αλληλεγγύης και αδελφοσύνης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΕΓΑΣ
(Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων) επιδιώκει να συνεργάζεται με οργανώσεις που υπερασπίζονται παρόμοιες αξίες. Έτσι, ο φετινός Μαραθώνιος διεξήχθη υπό την αιγίδα
της Ουνέσκο. Η συνεργασία του ΣΕΓΑΣ με την Ουνέσκο είχε σαν στόχο την κατάρριψη των στερεοτύπων και την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων. Μέσα σε αυτό το πνεύμα, αποφασίστηκε
να χορηγηθεί ένα μέρος από τα έσοδα του κλασικού Μαραθωνίου για την υποστήριξη του έργου
της Ουνέσκο, και συγκεκριμένα για την ενίσχυση της εκπαίδευσης των κοριτσιών στην Αφρική,
πολλά από τα οποία στερούνται ακόμη στοιχειωδών δικαιωμάτων.
Έχοντας γνωρίσει πλέον τον Κλασικό Μαραθώνιο, την ιστορία και τον συμβολισμό του, είναι κρίμα να εξακολουθούμε να αγνοούμε κάτι τόσο ουσιώδες, που ακόμα και μέσα σε αυτό το ζοφερό κλίμα που σήμερα ζούμε, μας υπενθυμίζει ότι εμείς οι ίδιοι επιλέγουμε πόσο είμαστε ανθρωπιστές, πόσο πολύ θέλουμε να προσφέρουμε και τι είμαστε διατεθειμένοι να προσφέρουμε. Μας
γεμίζει ελπίδα θυμίζοντάς μας πως πάνω από όλα είμαστε άνθρωποι και πως η αλληλεγγύη και η
αγωνιστικότητα ελευθερία, φυσική και ηθική, είναι από τα μεγαλύτερα αγαθά.
Ακολουθώντας, λοιπόν τα άξια παραδείγματα του Γρηγόρη Λαμπράκη και της Ουνέσκο και
τιμώντας τον εθελοντισμό, στον οποίο εξάλλου είναι αφιερωμένο το έτος 2011, ας αναλογιστούμε
ποια είναι η δική μας συνεισφορά για ένα καλύτερο αύριο, για μία καλύτερη ζωή, όχι μόνο για εμάς
τους ίδιους αλλά για ολόκληρη την ανθρωπότητα, και ας καταθέσουμε κι εμείς την όποια συνεισφορά μας, τιμώντας το όνομά μας και την ιστορία μας.
Πέννυ Τσόκα, μαθήτρια Γ’ Γυμνασίου του 1ου Γυμνασίου Αυλώνα
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2011
Καθηγητές του Γυμνασίου και Λυκείου Αυλώνα παρουσίασαν ένα σκέτς πάνω σε κείμενο της
μαθήτριας Κυριακού Ελένης διακωμωδώντας τους εαυτούς τους. Τίτλος: « Έρμα νιάτα». Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε ένα γηροκομείο όπου μετά από χρόνια συναντιούνται οι συνάδελφοι και προσπαθούν να θυμηθούν τα παλιά αλλά υπάρχουν κάποιες δυσκολίες μιας και άλλος δεν ακούει, άλλος δεν βλέπει, κάποιος άλλος έχει πάθει Αλτσχαίμερ κτλ.
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2012
Από το ελάχιστο φτάνεις πιο σύντομα οπουδήποτε
Χοροθέατρο για τον Ο Ελύτη. Ένα αφιέρωμα στον μεγάλο μας ποιητή όπου η χοροθεατρική
ομάδα έλαβε μέρος συνδέοντας την ποίηση με την κίνηση ενώ το θέμα αφορούσε την πορεία προς
τον ήλιο, τη συνειδητότητα και πως όταν υπάρχει βιασύνη κανείς δεν φτάνει χωρίς ένα τίμημα.
Συμμετείχαν και παιδιά με ειδικές ανάγκες. Στόχος ήταν η συνεργασία και η συσχέτιση του θέματος με την καθημερινή ζωή των μαθητών με σκοπό να τους βοηθήσει να αρχίσουν να σκέφτονται
το ρυθμό που ο καθένας αντέχει. Συντονίστρια Ψαρρού Ξένια.

Φεστιβάλ χορού με οριεντάλ και χιπ-χόπ
Αποκλειστικά δουλειά των παιδιών που έγινε από δυο μαθήτριες την Προκάκη Μαρία και την
Σαμπάνη Δήμητρα που δίδαξαν τους μαθητές και τις μαθήτριες οριεντάλ και χιπ-χοπ. Έλαβαν μέρος στο φεστιβάλ Ανατολικής Αττικής Χόρεψέ το και πήραν διάκριση ανάμεσα σε πολλά σχολεία
που συμμετείχαν. Σκηνοθεσία Ψαρρού Ξένια.
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Εθελοντές στον 30o Μαραθώνιο της Αθήνας
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο 30ος Κλασικός Μαραθώνιος στον οποίο συμμετείχαν ως εθελοντές 100 μαθητές, καθηγητές και γονείς συνοδοί από το 1ο Γυμνάσιο και το Λύκειο
Αυλώνα. Οι διοργανωτές ευχαρίστως δέχτηκαν και τη φετινή συμμετοχή μας, αφού στον 29ο Μαραθώνιο οι παρουσία μας ήταν ιδιαίτερα πολύτιμη (ήμασταν το πρώτο δημόσιο σχολείο που δέχθηκαν ως εθελοντές ).
Την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου η διευθύντρια μας, ήταν επίσημη προσκεκλημένη σε δεξίωση
του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. στο ξενοδοχείο Intercontinental που βραβεύτηκαν οι εθελοντές
Το Σάββατο 10 Νοεμβρίου, οι εθελοντές μας συμμετείχαν στην Τελετή αφής της Μαραθώνιας
φλόγας που πραγματοποιήθηκε στον Τύμβο του Μαραθώνα, με επίτιμους καλεσμένους την οικογένεια του Γρηγόρη Λαμπράκη ( Βαλκανιονίκη Μαραθωνοδρόμου και ειρηνιστή, προς τιμήν του οποίου ήταν ο 29ος Κλασικός Μαραθώνιος) και τον Μίκη Θεοδωράκη , ο οποίος παρά τις κακές
καιρικές συνθήκες παρέδωσε την Μαραθώνια φλόγα, φανερά συγκινημένος, στους λαμπαδηδρόμους. Ύστερα οι λαμπαδηδρόμοι (παιδιά του Δημοτικού σχολείου Μαραθώνα ) μετέφεραν, με τη
συνοδεία των εθελοντών μας, τη φλόγα στην Αφετηρία του Μαραθωνίου όπου ο παγκόσμιος πρωταθλητής Μαραθωνίου δρόμου και κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, Patric Macau ( Κένυα ) μαζί με
την Ολυμπιονίκη του Μαραθωνίου του 1988 στη Σεούλ, Ρόζα Μότα ( Ποτρογαλία ) και το Δήμαρχο της περιοχής κύριο Λουίζο άναψαν το βωμό και έτσι ανήγγειλαν την έναρξη του 30ου Κλασικού
Μαραθωνίου.
Την Κυριακή 11 Νοεμβρίου, τα παιδιά μας αδιαμαρτύρητα ξύπνησαν στις 3.00 π.μ. για να
φθάσουμε τελικά στις 5.10 π.μ. στο χώρο της αφετηρίας και του 5ου χιλιομέτρου όπου και καταλάβαμε τις θέσεις μας… Τα σημεία στα οποία είχαμε εθελοντές ήταν στον Ιματισμό, στο πάρκινγκ διαχείριση πούλμαν , στα νερά , στις πληροφορίες και στο 5ο χιλιόμετρο ( διάθεση νερών ). Με καλή διάθεση και χαμόγελο βοηθήσαμε τους δρομείς με κάθε τρόπο και η παρουσία μας ήταν πολύτιμη.
Οφείλουμε να συγχαρούμε τα παιδιά πρώτα απ’ όλα για τη μεγάλη συμμετοχή τους σε ένα
εθελοντικό πρόγραμμα και ύστερα για το κέφι και την ευγενική τους παρουσία. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ.
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2013
«Κάποτε … στη Μικρασία – Ένα οδοιπορικό στις ματωμένες μνήμες»
Τρία σχολεία, το Γυμνάσιο Καλάμου, το 1ο Γυμνάσιο Αυλώνα και το Γυμνάσιο Κρυονερίου,
με τη συνεργασία και του ΓΕΛ Αυλώνα, ενώσαμε τις δυνάμεις μας κάνοντας πράξη το «εμείς».
Διοργανώσαμε την εκδήλωση «ΚΑΠΟΤΕ… ΣΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑ – Ένα οδοιπορικό στις ματωμένες
μνήμες» με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από την καταστροφή, επειδή ακριβώς πιστεύουμε
πως η ιστορία είναι ένας μεγάλος δάσκαλος της ζωής. Θελήσαμε να τονώσουμε την ιστορική μας
μνήμη, αναζητώντας τα ίχνη από τα βήματα τής τραγικής πορείας του πολύπαθου μικρασιατικού
ελληνισμού, για να διδαχθούμε εμείς από τους ξεριζωμένους Μικρασιάτες που κατάφεραν να αναζωογονήσουν πνευματικά και οικονομικά τον ελλαδικό χώρο. Θελήσαμε να συνδεθούμε βιωματικά
με τις παρελθούσες γενιές, για να ενισχύσουμε τους συλλογικούς μας δεσμούς, που ειδικά στις μέρες μας είναι όσο ποτέ απαραίτητοι.
Προσπαθήσαμε να κάνουμε πράξη τη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής,
που εξάλλου είναι και κεντρική ιδεολογία του σύγχρονου σχολείου. Επιδιώξαμε τη συνεργασία μαθητών, δασκάλων, γονέων και της τοπικής κοινωνίας. Με την υποστήριξη, λοιπόν, των Συλλόγων
Γονέων και Κηδεμόνων των 3 σχολείων, του Οργανισμού Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου «ΘΕΣΠΙΣ», του ΝΠΔΔ Πολιτισμού του Δήμου Ωρωπού, του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Κρυονερίου, του Επιστημονικού Ινστιτούτου «Κοινόν Ωρωπίων» και του Πολιτιστικού και Πνευματικού Ομίλου Νέων Παλατίων, δημιουργήσαμε μία παράσταση με τη συμμετοχή
πάνω από 80 μαθητών κάνοντας πράξη τις έννοιες της συνεργασίας, της σύνθεσης και της δημιουργίας.
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Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου
Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου το σχολείο μας επισκέφτηκε το ΕΠΑΛ Ωρωπού, με σκοπό
να παρακολουθήσει μία εκδήλωση για τη μικρασιατική καταστροφή. Την παράσταση συνδιοργάνωσαν το Γυμνάσιο Καλάμου, το Γυμνάσιο Αυλώνα και το Γυμνάσιο Κρυονερίου με τη συνεργασία του ΓΕΛ Αυλώνα. Δόθηκαν δύο παραστάσεις, τις οποίες παρακολούθησαν όλοι οι μαθητές του
σχολείου μας και του Γυμνασίου Καλάμου, η Γ’ τάξη του 1ου Γυμνασίου Ωρωπού, οι μαθητές του
Γυμνασίου Καπανδριτίου που συμμετέχουν σε σχετικό πολιτιστικό πρόγραμμα, η Α’ Λυκείου Αυλώνα και μαθητές του ΕΠΑΛ Ωρωπού.
Τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της εκδήλωσης ήταν ο πλούτος και η δύναμη των λέξεων της αφήγησης αλλά και η ποικιλία και παραστατικότητα της παρουσίασης των θλιβερών για τον ελληνισμό
γεγονότων. Επιπροσθέτως η ευφωνία και ο συγχρονισμός της χορωδίας σε συνδυασμό με τις ωραίες χορογραφίες ήταν συναρπαστική. Τέλος, η καλή διάθεση των παιδιών που διοργάνωσαν την εκδήλωση είχε απήχηση στο κοινό, με αποτέλεσμα να επικρατεί ψυχική ευφορία και ενθουσιασμός
που στο τέλος μεταφράστηκαν σε ένα θερμό χειροκρότημα.
Χριστίνα Σκοπελίτη
Kαι πάλι για τη Μικρασία…
Σάββατο 9 Φεβρουαρίου
Η μικρασιατική καταστροφή είναι μια ιστορία που μας πληγώνει. Το Σάββατο το απόγευμα
παρακολουθήσαμε στο ΕΠΑΛ Ωρωπού την εκδήλωση με θέμα την καταστροφή της Μικρά Ασίας,
που διοργάνωσαν τρία σχολεία: το δικό μας (Αυλώνα), του Καλάμου και του Κρυονερίου.
Η εκδήλωση περιλάμβανε τραγούδια από χορωδία, παραδοσιακούς χορούς και σύγχρονο χορό, καθώς και ιστορικές αναδιηγήσεις από καθηγήτριες και ιστορικούς. Το θέατρο είχε γεμίσει από
επίσημους καλεσμένους, τους διευθυντές των σχολείων και ένα υπέροχο κοινό με μάτια γεμάτα ενθουσιασμό, ενδιαφέρον και περιέργεια για την εξέλιξη της εκδήλωσης. Με τα υπέροχα λόγια και με
την μελωδία της μουσικής λύρας ταξιδέψαμε σε εκείνη την εποχή. Συγκινηθήκαμε από τα ξεχωριστά ακούσματα εκείνων των δύσκολων εποχών και νιώσαμε όμορφα συναισθήματα.
Το δικό μας σχολείο έκλεισε την παράσταση με ένα όλο νόημα χορευτικό θέαμα, με εκφραστικές μουσικές και κινήσεις όλο ένταση και χάρη. Χριστίνα Βλαχάκη
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Την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012 το πρωί δόθηκαν δύο παραστάσεις στο Πολιτιστικό
Κέντρο Κρυονερίου, όπου στεγάζεται και το Προσφυγικό Σπίτι. Τις παραστάσεις παρακολούθησαν
500 περίπου μαθητές της Γ’ Γυμνασίου των σχολείων του Δήμου Διονύσου.
Το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου το απόγευμα η παράσταση έγινε για το κοινό σε μια κατάμεστη αίθουσα στο Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου με την παρουσία του Δημάρχου Διονύσου και εκπροσώπων άλλων φορέων. Την εκδήλωση προλόγισε ο ιστορικός κ. Βλάσης Αγτζίδης.
Ο φιλόλογος Γιάννης Κωβαίος σε δημοσίευμά του στην εφημερίδα «Η Φωνή του Ωρωπού»
έγραψε για την παράστασή μας, ανάμεσα στα άλλα, και τα εξής:
[…] «Τα δεκάδες παιδιά των τεσσάρων σχολείων έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό απαγγέλλοντας, παίζοντας όργανα, χορεύοντας και τραγουδώντας. Ακολουθώντας τους εμπνευσμένους δα31

σκάλους τους, την κ. Ξένια Ψαρρού στις εκπληκτικές χορογραφίες του δρώμενου, τον κ. Στέφανο
Γανωτή με τη λύρα του στους παραδοσιακούς χορούς, την κ. Πόπη Καφετζή στα χορωδιακά κομμάτια, τις κ. Ειρήνη Ντέρτσου και Αικατερίνη Λυμπεράκη […].
Για τα δάκρυα στα μάτια των πιο ηλικιωμένων προσφυγόπουλων που μεγάλωσαν στα χωριά
της Αττικής, για τα ρίγη στη ραχοκοκαλιά όλων μας, για τα μηνύματα στις συνειδήσεις τόσων εφήβων, που συμμετείχαν ή παρακολούθησαν τις παραστάσεις, ένα βροντερό «Εύγε σε όλους! […] Τίμησαν την επέτειο με δέος και υψηλό φρόνημα μα και χορεύοντας σαν Ζορμπάδες, αλλά τίμησαν
και τη Δημόσια Εκπαίδευση με την υποδειγματική συνεργασία τους και με το πλούσιο περιεχόμενο
της γιορτής!»

Β θέση στον τελικό βόλεϊ αγοριών Ανατολικής Αττικής
Η ομάδα βόλεϊ του Λυκείου μας κατέκτησε επάξια την δεύτερη θέση στον τελικό Ανατολικής
Αττικής. Τους αξίζουν συγχαρητήρια μιας και κανένας τους δεν ήταν αθλητής του βόλει. Γυμνάστρια η Ξένια Ψαρρού.

Χοροθέατρο με τίτλο: Της παιδικής αθωότητας τα σοφά χέρια.
Συνεργάστηκαν Δημοτικό το Γυμνάσιο και το Λύκειο Αυλώνα σε σκηνοθεσία της κας Ξένιας
Ψαρρού.
Ένα χοροθέατρο με θέμα τη σαγηνευτική επίδραση του σώματος μέσα σε μια σχέση και πως
αυτή μπορεί να οδηγήσει στη σύγκρουση, σε πάγωμα των συναισθημάτων, σε αδιέξοδο πράγμα
που οδηγεί τις σχέσεις μακριά από μια ζεστή, τρυφερή προσέγγιση αγάπης. Το σώμα εδώ, δεν είναι
μόνο το φυσικό μας σώμα αλλά συμβολίζει οτιδήποτε απτό, φυσικό, εξωτερικό που μπορεί να γοητεύσει τα μάτια μας και μας οδηγεί στο να θέλουμε να κατακτήσουμε το αντι-κείμενο αντί να ζήσουμε μαζί του δημιουργώντας ένα νέο δικό μας δρόμο προς την αγάπη.
Η λύση που προτείνουμε δίνεται από εκείνο που χάνεται όταν η γοητεία κερδίζει και είναι: η
παιδική αθωότητα μέσα μας, που γελά, που παίζει, που ερωτεύεται, που χορεύει.
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Δημιουργία ομάδας ΜΟB Λυκείου και Γυμνασίου Αυλώνα και παρουσίαση της δουλειάς τους
με θέμα την Παιδεία, στο σχολείο και στην πλατεία του χωριού. Σκηνοθεσία Ψαρρού Ξένια
και Βώβου Αργυρώ.
Το ΜΟΒ είναι μια μορφή αντίστασης απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα της εποχής μας
και έχει σα στόχο τον προβληματισμό και την ευαισθητοποίηση του κοινού πάνω στα φλέγοντα ζητήματα που αφορούν όλους μας.
Είναι χορός, μικρής διάρκειας που μπορεί να γίνει οπουδήποτε, ξαφνικά, σε πλατείες, αεροδρόμια,
παραλίες, στο δρόμο και προτείνει λύσεις διαμέσου μιας δομημένης κίνησης.
Το θέμα του δικού μας πρώτου MOB είναι η Παιδεία που κυκλοφορεί με κουρέλια μέσα σε
μια εποχή με μεγάλες ταχύτητες και υπερβολική πληροφόρηση που μας οδηγούν στο να διεκπεραιώνουμε αντί να συνδεόμαστε με ότι διαδραματίζεται.
Η λύση που προτείνουμε είναι «ο χτύπος της καρδιάς» που μας δίνει δύναμη να ζούμε, να δημιουργούμε και να αξιοποιούμε ο, τι έχουμε.
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ΤΟ MOB ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ ΞΑΦΝΙΚΉ ΔΟΜΉ ΜΈΣΑ ΣΤΟ ΑΣΥΝΤΑΚΤΟ ΠΛΗΘΟΣ.
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