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Ο συγγραφέας Στέφανος Γανωτής στο σχολείο μας

Στις μέρες μας, με την εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία, ευνοείται όλο και λιγότερο η ανάγνωση
λογοτεχνικών βιβλίων. Η αξία της Λογοτεχνίας όμως είναι αδιαμφισβήτητη, όπου στεγάζονται
αξίες, ιστορίες και χαρακτήρες. Παιδιά που στο σχολείο έχουν γνωρίσει την απόλαυση της
ανάγνωσης γίνονται οι αυριανοί συνειδητοί αναγνώστες.
Στην επίτευξη του παραπάνω σκοπού προσπαθεί να συμβάλει το Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας του
σχολείου μας που υλοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη σχολική χρονιά. Φέτος η ομάδα του
Προγράμματος με τίτλο «Η απόλαυση της Ανάγνωσης» μελέτησε το βιβλίο του κ. Στέφανου
Γανωτή, «ΣΥΡΙΑ: Το ημερολόγιο ενός αποχωρισμού» με τις υπεύθυνες-καθηγήτριες φιλολόγους κ.
Τζάνη, κ. Φρούντζου και κ. Μπόθου.

Το Πρόγραμμα ολοκληρώθηκε για τη φετινή χρονιά
με την επίσκεψη του συγγραφέα στο σχολείο μας
για δεύτερη φορά την Τρίτη 21 Μαΐου 2019. Η
εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε
στο
κλειστό
Γυμναστήριο
«ΕΡΓΑΝΗ»,
την
οποία
παρακολούθησαν οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου.

Ο συγγραφέας με ζωντανό λόγο μας διηγήθηκε
μαρτυρίες ανθρώπων-προσφύγων που έζησαν τον
πόνο του ξεριζωμού και της αναγκαστικής
εγκατάλειψης των πατρογονικών εστιών τους. Η
προσφυγιά αποτελεί φαινόμενο όχι μόνο του
παρελθόντος αλλά και του παρόντος.

Εκείνο που μας εντυπωσίασε ήταν η απλότητά
του στην επικοινωνία με τους μαθητές καθώς
και η ευκαιρία που μας έδωσε να ακούσουμε
παραδοσιακά τραγούδια και να χορέψουμε
όλοι μαζί παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς.

Τέλος, παρακίνησε τους μαθητές και τις μαθήτριες να διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία που τους
αρέσουν, τα οποία τους προσφέρουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν με το νου τους.
Ήταν πραγματικά μια πολύ όμορφη εμπειρία!
Τ. Τζάνη, Κ. Φρούντζου, Α. Μπόθου

Πρωτότυπες ευκαιρίες με πολιτιστικό και
ιστορικό περιεχόμενο, δόθηκαν στα πλαίσια της
θεματικής εβδομάδας στο σχολείο μας.
Συγγραφικά αρώματα, μελωδικοί ποντιακοί ήχοι
και παραδοσιακοί χοροί δημιούργησαν ένα
όμορφο σκηνικό και μια συγκινησιακή
ατμόσφαιρα με δόσεις ιστορικών αναμνήσεων
αλλά και όμορφα συναισθήματα.

Με την πρωτοβουλία των αεικίνητων και πάντα ευαισθητοποιημένων σε ποικίλα μαθησιακά
ζητήματα καθηγητριών κ. Τζάνη, κ. Φρούντζου και κ. Μπόθου επισκέφτηκε το 3ο Γυμνάσιο Βύρωνα
ο συγγραφέας μουσικός και δάσκαλος παραδοσιακών χορών ο κ. Στέφανος Γανωτής.
Η συνάντηση αυτή ήταν μια ωραία συνέχεια των συναντήσεων Φιλαναγνωσίας που γίνονταν κάθε
Τετάρτη μετά τα μαθήματα, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές με τις καθηγήτριές τους
διάβαζαν το βιβλίο του κ. Γανωτή.
Ελένη Γκόλια, Φιλόλογος

