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ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 

Συνέντευξη από  τους Σταύρο Παπαϊωάννου, Στρατή Καρδαµπίκη και Κέλλυ 

Μποκέα,  µαθητές που εργάστηκαν για  τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο 

σχολείο, στις 21/12/12  

Επιµέλεια : Οι µαθητές του Α2, 

Βασίλης Κωσταράκης,  ∆ήµητρα Κουτσούκου,  Ειρήνη Μακάρογλου 

 

Παραµονές της γιορτής που θα γινόταν την Παρασκευή 21/12/12, προτελευταία  µέρα  

των µαθηµάτων στο σχολείο. Όλοι σκεφτόµαστε τις διακοπές, την ξεκούραση, τα 

δώρα. Κάποιοι συµµαθητές µας όµως δούλευαν συστηµατικά µε … απόλυτη 

µυστικότητα. 

 

Σταύρος Παπαϊωάννου: 

- Πώς σας ήρθε η ιδέα µετά από τόσες δυσκολίες να κάνετε τη γιορτή; 

     Οι δυσκολίες δεν µας έκαναν ποτέ πίσω, γιατί είχαµε αποφασίσει να κάνουµε τη      

γιορτή. Στην τελευταία σχολική γιορτή µού είχε δοθεί η ευκαιρία να εκφωνήσω      

ένα λόγο και να την παρουσιάσω. Όµως εµένα πάντα ο µεγαλύτερος µου πόθος      

ήταν να τραγουδήσω σε µία εορτή και έτσι τώρα µου δόθηκε η κατάλληλη 

ώθηση      για να την οργανώσουµε. 

     Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο σχολείο δεν είχε ξαναγίνει εκτός αν την     

απαιτούσαν οι µαθητές, έτσι οργάνωσα εγώ, µε δικιά µου πρωτοβουλία. Οι      

καθηγητές µας είπαν µάλιστα ότι µπορούµε να  αναλάβουµε  εµείς οι µαθητές      

µόνοι µας την οργάνωση. Από την ίδια µέρα κιόλας, χωριστήκαµε σε οµάδες, 

1ον  οργάνωση, 2ον τραγούδι και 3ον θέατρο, για να βάλουµε µπρος, έτσι ώστε 

να τα χουµε όλα έτοιµα για την αυριανή µέρα.. να είναι όλα φουλ-κοµπλέ!!! 

 

- Πόσο εύκολη ήταν η οργάνωση για την προετοιµασία της γιορτής, 

αντιµετωπίσατε προβλήµατα; 

Η προετοιµασία της εορτής ήταν κάτι δύσκολο. Υπήρχε τόσο στρες, τόσο άγχος, 

τόσο χαρά ταυτόχρονα, αλλά και τόσο απογοήτευση που δεν µπορεί να την 

νιώσει κάποιος άµα δεν την ζήσει. 

 

- Απογοήτευση γιατί; 

Απογοήτευση… γιατί είµαστε σε σχολείο και η προετοιµασία της γινόταν σε µία 

αίθουσα που µπορούσε να µπει ο καθένας. ∆εν µπορούσες να κρατήσεις τα 

παιδιά κλειδωµένα τρεις-τέσσερις ώρες. Έµπαινε όποιος ήθελε και χάλαγε τις 

πρόβες. Στην αρχή δεν είχαµε καθόλου δεθεί η οµάδα, έκανε ο καθένας ότι ήθελε 

και έτσι δεν προχωρούσαν οι πρόβες. Εγώ, µαζί µε τους άλλους, αλλά σαν 

υπεύθυνο  πρόσωπο  πάλι εγώ. Εµένα έβλεπαν ως υπεύθυνο οι καθηγητές. Από 
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την πίεση που είχα, αρκετά µεσηµέρια γύρναγα σπίτι µου και έφτανα σε σηµείο 

να βάλω τα κλάµατα, διότι πίστευα πως όλο αυτό δεν αξίζει τελικά. 

 

- Υπήρχαν συγκρούσεις µεταξύ σας; 

Υπήρχαν τεράστιες συγκρούσεις µεταξύ µας. ∆εν έχω λόγια γι αυτό,  µα κυρίως 

µε ένα πρόσωπο – το οποίο δεν θέλω να αποκαλύψω- επειδή εγώ συµµετέχω σε 

όλα, τραγούδι, θέατρο, παρουσιάζω την εορτή, θεώρησε  ότι ναι µεν συµµετέχω 

σε όλα αλλά δεν τα κάνω σωστά. Εγώ ποτέ δεν συµφώνησα µε αυτό, γιατί απ’ 

την στιγµή που εγώ προσωπικά αναλαµβάνω να κάνω κάτι θέλω να βγει τέλειο. 

Εντάξει ήταν της στιγµής… Πάντως όλες αυτές οι εντάσεις προκλήθηκαν από  

τα νεύρα µας και από  το στρες, που έκανε τον άλλον να ξεσπάει πάνω σου και 

εγώ προσωπικά ξέσπασα πάνω σε µία κοπέλα!  Πάντα θα υπάρχουν αυτά, δεν 

µπορούµε να τα αποφύγουµε, αλλά είµαστε όλα καλά τώρα!  

 

- Με ποιο κριτήριο έγινε η επιλογή των τραγουδιών; 

Τα τραγούδια αρχικά επιλέχθηκαν µόνο από εµένα, µετά συγκεντρωθήκαµε τα 

τέσσερα παιδιά που θα συµµετείχαµε στη γιορτή βρήκαµε και τα υπόλοιπα 

παιδιά που θα συµµετείχαν από την Α’, Β’ και Γ’ λυκείου  και έτσι φτιάξαµε µία 

λίστα µε 20 τραγούδια. Φανταστείτε πως µέχρι και µία βδοµάδα πριν βγάζαµε 

τραγούδια, αλλά µε την συναίνεση όλων των παιδιών καταλήξαµε σε µία λίστα 

µε κάπου 9-10 τραγούδια, δεν θυµάµαι ακριβώς κι εγώ, που θα τραγουδηθούνε 

και σε µερικά από αυτά θα έχουµε και χορό.  

 

- Ποιες ήταν οι στιγµές από τις πρόβες  που θα σας µείνουν αξέχαστες; 

Οι τσακωµοί, πάντα. Ακόµη η χθεσινή µέρα ήταν  µία από τις καλύτερες. 

Βγήκαν όλα τα τραγούδια. Αυτό σου ανέβαζε το ηθικό, γιατί έδειχνε ότι άξιζε η 

δουλειά που κάνεις. Αυτό είναι µία από τις καλύτερες στιγµές. Όταν είσαι από 

κάτω και βλέπεις τον άλλον να τραγουδάει και βλέπεις ότι βγαίνει φανταστικά το 

τραγούδι του σε κάνει να ανατριχιάζεις. 

 

- ∆ώσε τρεις  λέξεις µε τις οποίες θα χαρακτηρίζατε τη γιορτή και την 

συνεργασία σας. 

Φαντασία, Χαρά και ταυτόχρονα λύπη. 

 

- Πώς νιώθετε για την αυριανή σας παρουσίαση; 

Μέχρι στιγµής άγχος, αλλά θα φύγει αυτό, ακριβώς ένα δευτερόλεπτο πριν 

ανέβει ο καθένας πάνω στην σκηνή. 

 

- Νιώθετε έτοιµοι; 

Τώρα πια ναι εκτός από κάποιες µικρές λεπτοµέρειες. 

 

- ∆εν φοβάστε µήπως κάνετε κάποιο λάθος; 
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Τα λάθη πάντα γίνονται, άνθρωποι είµαστε, δεν µπορούµε να το προβλέψουµε, 

θα είµαστε όµως έτοιµοι να τα αντιµετωπίσουµε.  

 

- Θα ήθελες να προσθέσεις κάτι τελευταίο; 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα 

καταφέρναµε να ανεβάσουµε τη γιορτή. 

 

Στρατής Καρδαµπίκης: 

- Πώς σας ήρθε η ιδέα και πως αποφασίσατε, µετά από τόσες δυσκολίες 

τελικά, να κάνετε αυτήν τη γιορτή; 

Είπαµε,  µιας και δεν έχει γίνει γιορτή από παιδιά ποτέ ξανά αλλά και από την 

ιδέα του  Σταύρου να τραγουδήσει, να κάνουµε φέτος κάτι πρωτότυπο. 

Εποµένως,  για να γίνει  αυτό είπαµε να αναλάβουµε εµείς την εορτή σαν 

µαθητές,  µόνοι µας. Περισσότερο όµως το κάναµε επειδή µας άρεσε η ιδέα 

αυτή. Πρώτη φορά κιόλας σε µία σχολική γιορτή  συµµετέχουν τόσα παιδιά, 

ήταν κάτι καταπληκτικό, δυστυχώς δεν µπορούσαµε να συµπεριλάβουµε όλα τα 

παιδιά που ήθελαν να συµµετάσχουν. 

 

- Εσύ ένιωθες ότι ο Σταύρος τα κάνει όλα και ότι ήθελες να βοηθήσεις και 

εσύ; 

Όσο καλά είσαι..!!  Μόνο µια φορά; Πάντα τα έκανε όλα µόνος του και 

τσαντιζόµουν, είχαµε τσακωθεί πολλές φορές, αλλά τα βρίσκαµε πάντα στο 

τέλος της µέρας και είµαστε καλύτερα τώρα. 

 

- Θέλω να µου πεις τρεις λέξεις µε τις οποίες θα χαρακτήριζες την συνεργασία 

σου µε τον Σταύρο και γενικά µε τα άλλα παιδιά. 

Εφιάλτης, στην αρχή αλλά µετά ήταν  επιτυχία και διασκέδαση. Μπορεί να 

τσακωνόµασταν αλλά περνάγαµε καλά, γιατί είχε φάση όλο αυτό. Όσο για τα 

άλλα παιδιά, δεν µπορούσα να πλακωθώ µε όλους τους, γιατί κυριολεκτικά ήταν 

ένα πολύ µεγάλο βάσανο…Αλλά τα βγάλαµε πέρα και στο τέλος τα καταφέραµε, 

δηλαδή,  ο καθένας άρχισε να ακούει την συµβουλή του άλλου, προσπαθούσαµε 

περισσότερο, ο ένας συνδεόταν µε τον άλλον! 

 

- Στιγµές που θα σου µείνουν αξέχαστες; 

Σίγουρα θα µου µείνει αξέχαστο όλο αυτό το «βάσανο», όλο αυτό το … γενικά 

που γίνεται. Και χάλια να βγει η εορτή εγώ θα χω περάσει καλά, γιατί 

προσπαθήσαµε.  Και θα βγει τέλεια πιστεύω, παρόλο που δεν είµαι απόλυτα 

σίγουρος… Τέλος πάντων, όλη αυτή η προετοιµασία της γιορτής  θα µου µείνει 

αξέχαστη. 
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Κέλλυ Μποκέα: 

 

- Πόσο εύκολη ήταν η οργάνωση της γιορτής, αντιµετωπίσατε κάποια 

προβλήµατα: 

Ναι.. δεν ήταν καθόλου εύκολη, γιατί το πρόβληµα µας ήταν ότι ήµασταν πάρα 

πολλά παιδιά και έπρεπε να συντονιστούµε όλα, να κάνουµε πρόβες και 

ταυτόχρονα να συντονιστούµε µε τους καθηγητές. Επίσης δυσκολευόµασταν 

αρκετές φορές να πάρουµε άδεια από τον διευθυντή για να κάνουµε πρόβες. 

Ακόµη στην αρχή δεν ήταν όλοι συγκεντρωµένοι σε αυτό που έπρεπε να 

κάνουµε και έτσι δεν ξέραµε τι έπρεπε να κάνουµε. Επίσης µας δυσκόλεψε το ότι 

έπρεπε να µπούµε σε ένα πρόγραµµα, να αποφασίσουµε το πρόγραµµα της 

γιορτής, ποια θα είναι και για τα τραγούδια να βρούµε ώρες να τα προβάρουµε… 

 

- Υπήρχαν στιγµές που είπες θα τα παρατήσω, τελείωσε, θα φύγω; 

Λίγες ήταν αυτές οι φορές και πάλι ο λόγος ήταν για τις πρόβες που δεν 

µπορούσαµε να κάνουµε, επειδή,  όταν δεν έχεις τον κατάλληλο χρόνο 

προετοιµασίας,  δεν µπορεί να βγει µία γιορτή και από το να ρεζιλευτούµε 

κάποια παιδιά και να µην βγει ωραία, είπαµε να τα παρατήσουµε. Τελικά, 

όµως… όχι εντάξει, επιµέναµε και τα καταφέραµε! 

 

- Τι σκέφτεσαι αυτήν την στιγµή για την γιορτή; 

Σκέφτοµαι ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά, είµαστε στην τελευταία πρόβα,  πρόβα 

τζενεράλε και έχει βγει πάρα πολύ καλά και µάλιστα σε λίγο τελειώνει. Το 

αποτέλεσµα που έχει βγει είναι πάρα πολύ καλό. Υπάρχουν κάποια µικρά 

τεχνικά προβλήµατα, που αύριο θα τα έχουµε λύσει… και τώρα περιµένω την 

αυριανή µέρα. 

 

- Θα ήθελες να ευχαριστήσεις κάποια συγκεκριµένα άτοµα που σας βοήθησαν 

περισσότερο, από καθηγητές αλλά και ακόµη από παιδιά που δεν 

συµµετείχαν στην γιορτή; 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά και τον ∆ιευθυντή που παρά τις 

δυσκολίες που είχαµε µας βοηθούσε και µας έδινε ώρες για τις πρόβες και γενικά 

τους καθηγητές που έδειχναν κατανόηση, όταν λείπαµε από το µάθηµα για να 

κάνουµε τις πρόβες, όλους..!! 

 

 


