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Την Κυριακή 10 Μαΐου 2015 και ώρα 18 στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «Ο 

νόστος μέσα από ενδεικτικά κείμενα της αρχαίας και νέας ελληνικής γραμματείας στο γυμνάσιο», 

όπου συμμετείχαν μαθητές από τις τρεις τάξεις του γυμνασίου.  

Οι μαθητές της Β τάξης αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις νόστου της Ιλιάδας (απλός 

καθημερινός νόστος από το πεδίο της μάχης στο στρατόπεδο, φαντασιακός νόστος, νεκρώσιμος νόστος 

κ.λ.π.), καθώς στο συγκεκριμένο έπος κυριαρχεί ο πόλεμος και ο νόστος βρίσκεται σε δεύτερη μοίρα. 

Οι μαθητές παρουσίασαν έργα εμπνευσμένα από το Ιλιαδικό έπος. Οι μαθητές της Α τάξης 

παρουσίασαν το νόστο του Οδυσσέα με αναφορές στα βασικά σημεία/σταθμούς του ταξιδιού 

επιστροφής του ήρωα και στα εμπόδια και πειρασμούς ματαίωσης του νόστου του.  

Ενδιάμεσα παρουσιάστηκε δραματοποιημένο στιγμιότυπο της  β΄ αγοράς των θεών στον Όλυμπο, 

γραμμένο από τα ίδια τα παιδιά. Στη συνέχεια οι μαθητές παρουσίασαν έργα τους εμπνευσμένα από 

τον οδυσσειακό νόστο, όπως ποιήματα, πεζά, έργα ζωγραφικής και τρισδιάστατα. Οι μαθητές της Γ 

τάξης παρουσίασαν το νόστο της Ελένης του Ευριπίδη εστιάζοντας στο νόστο της ηρωίδας, στη 



συνέχεια και στου Μενέλαου και δευτερευόντως στους νόστους των άλλων ηρώων και των γυναικών 

του χορού.    

Στο Β μέρος της ημερίδας παρουσιάστηκαν από μαθητές της Β τάξης ενδεικτικά τρία κείμενα της 

νεοελληνικής λογοτεχνίας, δύο δημοτικά τραγούδια της ξενιτιάς (Θέλω να πα στην ξενιτιά, Ξενιτεμένο 

μου πουλί) και το «Γλυκό του κουταλιού» του Κυριάκου Χαραλαμπίδη. Κι εδώ επίσης οι μαθητές 

παρουσίασαν τις εικαστικές δημιουργίες τους. Με την εστιασμένη και θεατρική ανάγνωση των 

ποιημάτων η συναισθηματική φόρτιση και συγκίνηση απογειώθηκαν, ενώ τα τραγούδια της ξενιτιάς 

και του νόστου, τα οποία ακούστηκαν ζωντανά από την ορχήστρα μας, άγγιξαν τις ψυχές των 

παρευρισκομένων. Τέλος οι δύο συνεντεύξεις που πήραν δύο μαθητές της Γ τάξης από συγγενικά τους 

πρόσωπα, τα οποία είχαν ξενιτευθεί για χρόνια και επέστεψαν στη γενέθλια γη, ανέδειξαν τον επίκαιρο 

χαρακτήρα του θέματος «ξενιτιά και νόστος». Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις από το κοινό. 

Η σύμβουλος φιλολόγων κ. Αγάθη Γεωργιάδου με  την καίρια παρέμβασή της μας έκανε 

πλουσιότερους, καθώς μας μετέφερε την εμπειρία της από την προσωπική της γνωριμία με τον κύπριο 

ποιητή Κυριάκο Χαραλαμπίδη, ο οποίος εξακολουθεί να είναι ξενιτεμένος, καθώς στην πατρίδα του «τα 

οδοφράγματα δεν έχουν ακόμα πέσει».  

Ασφαλώς  το θέμα «ξενιτεμός και νόστος» είναι διαχρονικό για τους Έλληνες και δεν εξαντλείται στα 

πλαίσια μιας ημερίδας. Ωστόσο μας προβληματίζει και παραμένει ανοιχτό. Για την ολοκλήρωση αυτής 

της πολύμηνης προσπάθειας εργάστηκαν με πείσμα οι μαθητές όλων των ομάδων και της ορχήστρας 

με υπεύθυνους τους καθηγητές: τις φιλολόγους Μαυρομιχάλη Δέσποινα, Γλυμακοπούλου Φωτεινή, 

Πέππα Φανή  και τον καθηγητή πληροφορικής Φακιολάκη Γιώργο. Χωρίς την ουσιαστική στήριξη του 

διευθυντή του σχολείου μας, κ. Γιώργου Κεραμάρη δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε σε πέρας αυτήν 

την προσπάθειά μας.  

                                                                Επιμέλεια κειμένου Δέσποινα Μαυρομιχάλη 


