


Πρωτο-τυπος
ειδική έκδοση 

1ο Γυμνάσιο Χαλκίδας



                                                                                 Κουρής Σάββας Β2
       Σχέδιο



 

Τι είναι αυτό που καλύπτει  το σώμα μας από την είσοδό μας στον κόσμο μέχρι
την έξοδο από αυτόν;   Ένα απλό κομμάτι πανί ή κάτι περισσότερο; Είναι μια
γλώσσα που μιλά με χρώματα, σχήματα, κυματισμούς; Τι μας λέει το ρούχο για
τον άνθρωπο που το φορά; Μπορεί να εκφράσει  χαρά, λύπη, υποταγή, διάθεση
αντίστασης;   Είναι  δήλωση  ταυτότητας;  Μπορεί  ένα  ένδυμα  να  καθρεφτίσει
εποχές, ιδέες;  Είναι κομμάτι της ιστορίας;

 Αντλώντας  έμπνευση από το έργο των Kasimir Malevitch και  Fernand Léger η
απρόσωπη γεωμετρική φιγούρα  που λειτουργεί  ως  στοιχείο  της  αφηρημένης
σύνθεσης,  μέσω  του  ενδύματος,  αποκτά  ταυτότητα,  χαρακτήρα  και
προσδιορίζεται χρονικά. Το ρούχο «μεταγγίζει»  στις ακίνητες και ανέκφραστες
φιγούρες κίνηση, λεπτομέρειες, ζωή.

 Με  αφορμή  τα  200  χρόνια  από  την  Ελληνική  Επανάσταση  οι  μαθητές  του
σχολείου μας  προσπάθησαν με τον τρόπο της σύγχρονης τέχνης  να αγγίξουν
μιαν ακρούλα από το ένδυμα της εθνικής ψυχής.

               

                                                                                                          Βασιλική Λευκούδη, φιλόλογος
                                                                                                                    Βασιλική Κάλλου , φιλόλογος 
                                                                                                                    Βάλη Τζελέπη, εικαστικός



                                                                                

ΓΟΥΑΤΙΕ ΤΖΑΡΑ ΠΑΥΛΙΝΑ Α2
Κολάζ



 

Για  εμάς η Ελλάδα είναι  αυτές οι  στεριές  οι  καμένες στον ήλιο κι  αυτά τα  γαλάζια
πέλαγα με τους αφρούς των κυμάτων. Είναι οι μελαχρινές ή καστανόξανθες κοπέλες,
είναι τ’ άσπρα σπιτάκια τ’ ασβεστωμένα και τα ταβερνάκια και τα τραγούδια τις νύχτες
με το φεγγάρι πλάι στην ακροθαλασσιά ή κάτω από κάποιο πλατάνι. Είναι οι πατεράδες
μας κι οι παππούδες μας με το τουφέκι στο χέρι, αυτοί που λευτερώσανε την πατρίδα
μας και πιο πίσω, πιο παλιά, όλοι μας οι πρόγονοι που κι αυτοί ένα μονάχα είχανε στο
νου τους -όπως κι εμείς σήμερα: τον αγώνα για τη λευτεριά.

       Οδυσσέας  Ελύτης,  ομιλία του  ποιητή  προς τους Έλληνες μετανάστες της Σουηδίας, Νοέμβριος 1979





                                              Τί εἶναι ἡ πατρίδα μας; Μὴν εἶν᾿ οἱ κάμποι;
                                                   Μὴν εἶναι τ᾿ ἄσπαρτα ψηλὰ βουνά;
                                                   Μὴν εἶναι ὁ ἥλιος της, ποὺ χρυσολάμπει;
                                                   Μὴν εἶναι τ᾿ ἄστρα της τὰ φωτεινά;

                                                   Μὴν εἶναι κάθε της ρηχὸ ἀκρογιάλι
                                                   καὶ κάθε χώρα της μὲ τὰ χωριά;
                                                   κάθε νησάκι της ποὺ ἀχνὰ προβάλλει,
                                                   κάθε της θάλασσα, κάθε στεριά;

                                                   Μὴν εἶναι τάχατε τὰ ἐρειπωμένα
                                                   ἀρχαία μνημεῖα της χρυσὴ στολή,
                                                   ποὺ ἡ τέχνη ἐφόρεσε καὶ τὸ καθένα
                                                   μία δόξα ἀθάνατη ἀντιλαλεῖ;

                                            

                                                                                                Ιωάννης    Πολέμης

                                                
                

       Τι είναι πατρίδα; Πώς να ορίσει κανείς  αυτή τη λέξη; Πατρίδα για μένα είναι η ιστορία, η
θρησκεία,  ο  τόπος,  οι  άνθρωποι.  Πατρίδα  για  εμένα  είναι  το  φως  το  αιγαιοπελαγίτικο,  η
Ακρόπολη,ο Κεραμεικός, η Ολυμπία κι  ο Μυστράς, το καθετί  που   χαρακτηρίζει την  ιστορία
μας. Πατρίδα είναι η προσευχή και το νανούρισμα της γιαγιάς πριν τον ύπνο. Πατρίδα είναι
αυτό το κάτι, για το οποίο ο καθένας από εμάς μπορεί να πει: Αυτό με κάνει Έλληνα. 

                                                                                          Ελισάβετ - Άννα Μπιθυμήτρη (Α΄τάξη)



                                                                          Αφράτη Σταυρούλα Β1



                                                     
                                                                           ΤΗΣ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΑΣ

      Κάτω 'ς τον κάμπο τον πλατύ, τον όμορφο τον τόπο,
 μαζεύτηκαν οι γέμορφαις να χτίσουν μοναστήρι.
Τα περιστέρια κουβαλούν, τα χελιδόνια χτίζουν.

    Σαν χτίσαν κι' αποχτίσανε πιάνουν χορό χορεύουν.
               Μπροστά χορεύουν οι ξανθαίς και πίσω οι μαυρομάταις,

          και μεσ' 'ς τη μέση του χορού χορεύει η Ζερβοπούλα,
             και λάμπαν τα μανίκια της, κι' άστραφτ' η τραχηλιά της.

                                                    Δημοτικό τραγούδι

                                                                                     
                                      Πατρίδα είναι ο τρόπος ζωής στον τόπο που γεννήθηκα.

                                                                                                  Νίκος Παπαναστασίου (Α΄τάξη)



Γιοβάν Σωτήρης, Α2
Σχέδιο



Τόλμησαν οι πρόγονοί μας

την ασύλληπτη αποκοτιά

έχοντας πίστη και ελπίδα

στου θεού τη δόξα και την προστασιά

Για του θεού την πίστη την αγία

και της πατρίδας την ελευθερία

πάλεψαν σαν ανήμερα θεριά

ν' αποτινάξουν την σκλαβιά

Δεν τους φόβισε ο θάνατος

δεν τους πήρε ο χαμός

γιατί είχαν τέτοιο θάρρος

της ψυχής ξεσηκωμός

Ελένη Ζεμπίλη (Β΄τάξη)





Δύσκολο να κλείσεις την έννοια της πατρίδας σε λίγες λέξεις . Μια χώρα υπέροχη και      
φωτεινή με απίστευτη ιστορία και πολιτισμό.

                                                                                               Αναστάσιος  Παπαλιόλιος    (Α΄τάξη)

Πατρίδα για μένα είναι δύο πράγματα: η πόλη  που μένω, η Χαλκίδα, και το χωριό μου στη Βόρεια 
Εύβοια, η Κήρινθος.
                                                                                                             
                                                                                                 Αλέξανδρος Πλέρος  (Α΄τάξη)

Πατρίδα, είναι η ελληνική γη, η ασφάλεια που νιώθω . Εδώ που βρίσκεται η οικογένειά μου, εκεί 
που η σκέψη μου ταξιδεύει.

                                                                                                            Γιώργος  Σεϊμένης  (Α΄τάξη)



Κατσαγάννη Τζίνα Α3
Κολάζ



Τι είναι πατρίδα; Να βρίσκομαι κοντά με την οικογένειά μου, ασφαλής και να 
περνάω χρόνο με όσους αγαπώ.

                                                                                                        Νικόλας  Στούπας  (Α΄τάξη)

Η πατρίδα για  μένα είναι όταν νιώθεις ασφάλεια στη χώρα που ζεις, όταν ξέρεις 
τι έχει γίνει  τα παλιά τα χρόνια και όταν την ξέρεις σπιθαμή προς σπιθαμή.

                                                                                         Ιωάννα Σαμαντά (Α΄τάξη)

Η πατρίδα για μένα είναι τα πάντα! Όταν βγαίνω έξω από το σπίτι μου και νιώθω
ελεύθερος  και δε φοβάμαι. Σκέφτομαι αυτούς που αγωνίστηκαν για την 
ελευθερία  και θυμώνω, όταν κάποιοι δεν εκτιμούν που είναι ελεύθεροι.

                                                                                                Δημήτρης  Παντελιδάκης (Α΄τάξη)

Η πατρίδα είναι τα παραμύθια της γιαγιάς μου, όλες οι ιστορίες που άκουσα από
το στόμα της για τους παλιούς καιρούς, αλλά και τα γαλαζοπράσινα νερά στις 
παραλίες.

                                                                                              Ντέιβις  Σεμανιάκου  (Α΄τάξη)





                             Πατρίδα, σὰν τὸν ἥλιο σου ἥλιος ἀλλοῦ δὲ λάμπει.

                                      Λορέντζος Μαβίλης

          
           Για μένα  πατρίδα είναι ο ήλιος, η θάλασσα, τα καλοκαίρια που περνώ με την οικογένειά μου
           και τους φίλους μου.
                                                        
                                                                                                            Ελένη Πρεσβεία (Α΄τάξη)

Πατρίδα είναι τα καλοκαίρια, η γλώσσα μου και τα ωραία φαγητά.

                                                          Εμμέλεια Σαπουντζόγλου  (Α΄τάξη)



Σάββας Κουρής 



                                                Δεν είναι διαβατάρικο πουλί, που για μια μέρα
                                                σχίζει τα νέφη και περνά γοργό σαν τον αγέρα,

   ούτε κισσός, π’ αναίσθητος την πέτρα περιπλέκει
  ούτ’ αστραπή, που σβήνεται χωρίς αστροπελέκι,

                                                 δεν είναι νεκροθάλασσα, βοή χωρίς σεισμό,
        νιώθω για σε, πατρίδα μου, στα σπλάχνα χαλασμό.

     
                                                                                                                Αριστοτέλης  Βαλαωρίτης

        Η ευχαρίστηση που νιώθω όταν σκέφτομαι την ομορφιά της χώρας  που
γεννήθηκα, αυτό είναι πατρίδα.

                                                                                                               
                                                                            Αλεξάνδρα Ρούσσου   (Α΄τάξη)



Βαρυτιμίδης Νέστορας Α1



                                                     Η θυσία των ηρώων

                                                                      Σ’ αυτήν την ένδοξη τη χώρα
                                                         ήρθε η μεγάλη ώρα
                                                         παλικάρια  να τιμήσει
                                                         λευτεριά να προσκυνήσει!

                                                        Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία
                                                        θυσίες, αγώνες και ανδρεία.
                                                        Γεμίζει η πλάση περηφάνια
                                                        δόξα και  τιμή ουράνια.

                                                       Μνήμες πολλές του παρελθόντος
                                                       έρχονται στα μάτια μπρος
                                                       ρίγη μάς κυριεύουν όλους
                                                       γύρισε με αίμα ο τροχός.

Αγγελική Κουλιάκη  (Β΄τάξη)



Σκιάς Αντώνιος –Μιχαήλ, Β4



ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Θέλω να ζω ελεύθερος,
ζυγό να μη σηκώνω

με δόξα και με αρετή
χωρίς να νιώθω πόνο.

Θέλω να ζω ελεύθερος
σκλαβιά να μη γνωρίσω

δόξα και τιμή
στη ζωή μου να αποκτήσω.

Θέλω να ζω ελεύθερος,
με τόλμη και ανδρεία

τιμώντας τους προγόνους μου
και την ελευθερία.

Άγγελος Καραμάνος  (Β΄τάξη)



Παπαδημητρίου Αναστασία   Β4



                                                     Όταν οι ήρωες ξυπνούν

ζητούν ελευθερία

και μάχονται ηρωικά

και γράφουν ιστορία

η δόξα τους παντοτινή

με τόλμη και με θάρρος

    ορμούν αμέσως στον εχθρό

δεν τους φοβίζει ο χάρος

σε όλη τη μάχη δυνατοί

με πίστη πολεμάνε

σημαία έχουν την αρετή

  κι όλοι γι' αυτούς μιλάνε!

                                                                         Ανθή Κούτουλα (Β΄τάξη)





«Ξένε ποὺ μόνος κι ἔρημος 
σὲ ξένους τόπους τρέχεις, 

πές μου, ποιὸς εἶναι ὁ τόπος σου 
καὶ ποιὰ πατρίδα ἔχεις;»

«Τὴ μακρινὴ πατρίδα μου 
πάντα ποθῶ στὰ ξένα. 

Ἐκεῖ τὰ χρόνια τῆς ζωῆς 
περνοῦν εὐλογημένα».

Γεώργιος Δροσίνης

Το θέμα της πατρίδας δύσκολα χωράει σε λίγες λέξεις,  πολλές φορές δεν χωράει και σε 
τόμους βιβλίων. Τι είναι πατρίδα; Πατρίδα είναι ο τόπος σου, τα αδέλφια σου, οι γονείς 
σου, το σπίτι σου,  οι μυρωδιές. Στα χρόνια του δημοτικού σχολείου και μέσα απ` τη 
διδασκαλία της γλώσσας, της ιστορίας, των θρησκευτικών  και της γεωγραφίας 
γνωρίζαμε σιγά-σιγά την ταυτότητά μας και τις αξίες εκείνες που μας κάνουν Έλληνες.  
Είναι μεγάλη μας τιμή, κάποιος άνθρωπος που δεν κατάγεται από την Ελλάδα, να θέλει 
να είναι Έλληνας, να θέλει να κρατά τη σημαία μας, να θέλει να συμμετέχει στις γιορτές 
μας. Πώς μπορούμε να πιστεύουμε ότι εμείς όλοι που ζούμε στην Ελλάδα ή 
καταγόμαστε από αυτήν, είμαστε καθαρά Έλληνες;

                                                                                                Μπόζα Μαρία (Β΄τάξη)

Η λέξη πατρίδα έχει ένα βαθύ και ξεχωριστό νόημα για τον καθένα.  Είναι ο τόπος που 
γεννήθηκε και μεγάλωσε. Είναι σημαντική και πολύτιμη, μιας και κανένας δεν αντέχει 
να είναι μακριά της. 

                                                                                               Ιωάννα Αλεξίου  ( Β΄τάξη)



                                                 Μουζοπούλου Γεωργία  Β3
Κολάζ



ΤΟ ΛΑΒΑΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Σ΄ ένα κόκκινο πανί
απ’ το αίμα των Ελλήνων

ένα λάβαρο γεννιέται
το κοιτούν όλοι οι λαοί.

Χαίρε, χαίρε όλοι φωνάζουν
Χαίρε, χαίρε ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

των Ελλήνων η θυσία
δίνει δόξα και τιμή.

Δυο αιώνες τώρα πάνε
που χαθήκαν οι ζωές τους

και οι τύραννοι πονάνε
που σκαλίζονται οι πληγές τους.

Χαίρε, χαίρε όλοι φωνάζουν
Χαίρε, χαίρε ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

μέγα λάβαρο υπάρχει
να θυμίζει τη θυσία.

Σάββας Κουρής (Β΄τάξη)



                                                    Μαστρογιάννης Δ.-  Μπεληγιάννη Μ. Β3



        Η ΠΑΤΡΙΔΑ μου είναι ο τόπος που γεννηθήκαμε όλοι εμείς, το ιερό ιδανικό για το οποίο 
θυσιάστηκαν οι πρόγονοί μας, η έμπνευση των ποιητών και των ρητόρων, ο χώρος που γεννήθηκε η 
δημοκρατία και μεγαλούργησε η τέχνη, η χώρα του ήλιου και του γαλάζιου πελάγους, αυτή που μας 
κάνει διεθνώς περήφανους γιατί είμαστε ελεύθεροι Άνθρωποι.

         1821-2021. Σήμερα,  δύο  αιώνες μετά την ελληνική επανάσταση τιμούμε όλους αυτούς τους 
ήρωες που αγωνίστηκαν με τόλμη, γενναιότητα και ανδρεία και θυσιάστηκαν για  μια Ελλάδα 
ελεύθερη και ανεξάρτητη. Νιώθουμε υπερηφάνεια και ευγνωμοσύνη για την εξαίρετη γενιά μας, 
αλλά και ευθύνη για την κληρονομιά που μας παραδόθηκε.

                                                                                                Σταύρος  Ζέρβας  (Β΄ τάξη)

Αὐτὰ τὰ δέντρα δὲ βολεύονται μὲ λιγότερο οὐρανό,
αὐτὲς οἱ πέτρες δὲ βολεύονται κάτου ἀπ᾿ τὰ ξένα βήματα,

αὐτὰ τὰ πρόσωπα δὲ βολεύονται παρὰ μόνο στὸν ἥλιο,
αὐτὲς οἱ καρδιὲς δὲ βολεύονται παρὰ μόνο στὸ δίκιο.

                                                       Γιάννης Ρίτσος





«Είμαι η Πατρίδα. Μουσική στο διάβα μου τον αέρα

δένει. Ριζώνω όπου σταθώ. Φως όπου πατώ σπέρνω.

Και μιας αλήθειας και μιας χάρης είμ’ εγώ η μητέρα,

και ήρθα. Τον ύμνο φέρνω.

……………………………………………

Μεμιάς και σα να γύριζαν οι μισεμένοι χρόνοι

του Διάκου και του Μπότσαρη και του Κολοκοτρώνη,

που και λαλούσε κι άνθιζε κι αηδόνι και λουλούδι

μονάκριβο μες στη σκλαβιά το κλέφτικο τραγούδι,

με τη δροσιά του τραγουδιού στο φλογισμένο στόμα,

με το τραγούδι επέφτατε ματώνοντας το χώμα,

κάτου από τ’ άξιο τ’ άλογο, στο ασώπαστο κανόνι,

πεζοί και καβαλάρηδες, του Μάη κομμένοι οι κλώνοι.

                                                      Κωστής Παλαμάς

Η περηφάνια που νιώθω για τη χώρα μου, την Ελλάδα,  περιγράφει  την έννοια
της πατρίδας για μένα.

                                                                                                          Βασίλης  Ρεντζιλάς (Α΄τάξη)





                            

                                     Μία φούχτα χώμα να κρατώ και να σωθώ μ’ εκείνο.

                                            Διονύσιος Σολωμός, 
                                                                                Ελεύθεροι Πολιορκημένοι,Σχεδίασμα Β΄

 

                    Λοιπόν, για μένα πατρίδα είναι ο τόπος που ζω και που πάνω του χτίζω
αναμνήσεις, καλές και κακές.

                                                                               Μελίτα  Πελώνη (Α΄τάξη)



Βασιλειάδη Κάτια  Α1



    Πατρίδα είναι η ασφάλεια που νιώθω  και όταν είμαι σπίτι μου και όταν είμαι έξω.

                                                                               Ιωάννα Πατέλη (Α΄τάξη)

Το σπίτι μου είναι  πατρίδα, όταν ξεκουράζομαι , όταν δε χρειάζεται να κάνω
τίποτα και περνάω καλά με τους γονείς και τους φίλους μου. Αν και δεν είμαι

από την Ελλάδα νιώθω περήφανη για το ότι ζω σε μια τέτοια χώρα.

                                                                           Ταήσια Σουάρεθ (Α΄τάξη)

Πατρίδα, μάλλον ,είναι ο τρόπος  που ζούμε στον τόπο μας, οι συνήθειές μας.

                                                                                         

                                                                                                                   Νίκος Παντελαίος (Α΄τάξη)

 Τι είναι πατρίδα;

- Το σπίτι μου
- Η οικογένειά μου

- Οι φίλοι μου
- Η  ιστορία μου

- Οι παραδόσεις και η πολιτιστική κληρονομιά μου
- Η γλώσσα μου

- Οι μουσικές του τόπου μου
- Ο ήλιος

- Η θάλασσα
- Το λευκό  και το γαλάζιο χρώμα της σημαίας μου

- Το δάκρυ μου , η χαρά  μου
- Μια μεγάλη αγκαλιά για τους ξεριζωμένους από κάθε μεριά του πλανήτη

- Η αγκαλιά μου
- ΕΓΩ

Βουρδάνου  Ιωάννα  (Β΄τάξη)



                                                                                          Σφυρά Μαρία Χριστίνα Β5
                                                                                                        Κολάζ



Χλωρίδα μου πατρίδα μου

γέννημα θρέμμα σου βορά των ψυχανθών

βασιλικός πλατύφυλλης αποδημίας

σγουρό μελισσοβότανο της μνήμης

που το φυσώ κι έρχονται σμήνος οι σκιές

στη βουερή κυψέλη του κορμιού μου

κάνοντας το πικρό-γλυκό

τον κόσμο μέλι.

Μιχάλης  Γκανάς

Πατρίδα είναι ρίζες, η γη που μεγάλωσα και περνώ τα παιδικά μου χρόνια.

                                                                Μυρτώ Σταύρου    (Α΄τάξη)



Πιτσινής Χρήστος Β4



Mητέρα, μεγαλόψυχη στον πόνο και στη δόξα,

          κι  αν στο κρυφό μυστήριο ζουν πάντα τα παιδιά σου

με λογισμό και μ’ όνειρο, τί χάρ’ έχουν τα μάτια

                                             Διονύσιος Σολωμός, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, Σχεδίασμα Γ΄

               Για εμένα πατρίδα  είναι εκεί που είμαι ελεύθερος  και μπορώ να
εκφράσω τη γνώμη μου.

                                                                     Χριστόφορος  Παπίλας  (Α΄τάξη)



Μουτσανά Σ. - Μπούρα Ε. Β3

Κολάζ



Έπος

Φύλλα δέντρου
Φτερά πουλιού

Άνεμος
Έπειτα θάλασσα

Κύματα
Χρόνος γαλάζιος

Ορίζοντες παντού
Και μπροστά μας

Ο ουρανός

Γιώργος Σαραντάρης



                                                                               
                                                                                                  
                                                                                  Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

                                                           1821-2021

                                                                                                                                                                    Έργο εξωφύλλου: Βάλη Τζελέπη


