
Δάλλα Γεωργία – «Ξεναγόσ», 2ο Γυμνάςιο Χανίων 

Αιςκάνκθκα μεγάλθ ςυγκίνθςθ με τθ ςυμμετοχι μου ςτθν εκδιλωςθ «υιοκεςίασ 

του αρχαίου κεάτρου τθσ Απτζρασ». Νιϊκω πραγματικά τυχερι που βρζκθκα ς’ 

αυτό τον ευλογθμζνο τόπο. Ρερπάτθςα και γνϊριςα από κοντά τα ιερά μονοπάτια 

του πολιτιςμοφ και μου δόκθκε θ μοναδικι ευκαιρία να γίνω «ξεναγόσ» και να 

ξεναγιςω τον κόςμο που παραβρζκθκε ςτθν τελετι!!! Μοναδικζσ ςτιγμζσ που κα 

κυμάμαι πάντα. 

Σπανάκη Μαρία – «Ξεναγόσ», 2ο Γυμνάςιο Χανίων 

Είναι τιμι για μζνα που ςυμμετείχα ςτθν εκδιλωςθ υιοκεςίασ του αρχαίου κεάτρου 

τθσ Απτζρασ. Ήταν μια ξεχωριςτι εμπειρία. Οι κακθγθτζσ, μασ βοικθςαν με τισ 

γνϊςεισ τουσ και τθν καλι τουσ διάκεςθ να μάκουμε και να παρουςιάςουμε ςτον 

κόςμο που ιρκε ςτθν εκδιλωςθ τον αρχαίο αυτόν πολιτιςμό και τουσ ευχαριςτοφμε 

πολφ. Επίςθσ γνϊριςα παιδιά φιλικά και ςυνεργάςιμα από το γυμνάςιο Βάμου. 

Ράνω απ’ όλα όμωσ μάκαμε πολφτιμα πράγματα με διαςκεδαςτικό τρόπο, 

ςυγκινθκικαμε με τθν ιςτορία του τόπου και ηιςαμε κάτι μαγικό που κα το 

κυμάμαι πάντα. 

Μιχάλησ Τριανταφίρ – «Ξεναγόσ», 2ο Γυμνάςιο Χανίων 

Γεια ςασ, είμαι ο Μιχάλθσ Τριανταρίρ και τθν Κυριακι 6 Νοεμβρίου ιμουν ξεναγόσ 

μαηί με τουσ ςυμμακθτζσ μου ςτο αρχαίο κζατρο τθσ Απτζρασ! Εγϊ, μαηί με τθν 

Ευτυχία από το γυμνάςιο Βάμου, ιμαςταν ςτθν βορειοδυτικι δεξαμενι και από 

εμάσ ξεκινοφςε θ ξενάγθςθ. Μου ζκανε πάρα πολφ εντφπωςθ το πόςο 

ανεπτυγμζνοσ ιταν  ο πολιτιςμόσ των ανκρϊπων τότε! Αυτό όμωσ που μου ζκανε 

ακόμα μεγαλφτερθ εντφπωςθ είναι  ο τόςοσ πολφσ κόςμοσ που ιρκε ςτο αρχαίο 

κζατρο και που ξεναγικθκε από εμάσ τα παιδιά. Αυτό  με κάνει να πιςτεφω ότι ο 

κόςμοσ μασ μπορεί να γίνει καλφτεροσ!!! 

Παυλίνα Μπαϊλάκη. – «Ξεναγόσ» 2ο Γυμνάςιο Χανίων 

Νιϊκω ότι θ ςυμμετοχι μου ςτθν εκδιλωςθ υιοκεςίασ του αρχαίου κεάτρου τθσ 

Απτζρασ ιταν κεόςταλτθ. Γνϊριςα παιδιά, ζκανα καινοφργιουσ φίλουσ και 

απζκτθςα υπζροχεσ εμπειρίεσ δθμιουργίασ. Πταν αντίκριςα για πρϊτθ φορά το 

αρχαίο κζατρο μαγεφτθκα από τθν ομορφιά και τθν μαγεία του. Η αφρα που είχε  ο 

χϊροσ ιταν απερίγραπτθ. Θα μποροφςα να τθν παρομοιάςω με ζναν αυκεντικό 

πίνακα ηωγραφικισ. Ο ιλιοσ το φϊτιηε ςαν να μασ καλοφςε να πάμε να το 

ςυναντιςουμε. Λάτρεψα από τθν πρϊτθ ςτιγμι κάκε εκατοςτό του. Η κεϊκι θρεμία 

ταίριαηε απόλυτα με τθν δικι μου χαρά και των υπολοίπων παιδιϊν. Ήμουν 

πραγματικά ευτυχιςμζνθ και ζνιωκα να αγαπϊ το κζατρο με όλο μου το είναι. 

Κακϊσ μάκαινα και ςυνειδθτοποιοφςα τι είχε ςυμβεί ςτο χϊρο του κεάτρου και 

ειδικότερα ςτο κοίλον, δθλαδι τισ καταςτροφζσ που είχε υποςτεί από τουσ 

κατοίκουσ των γφρω περιοχϊν ζνιωςα το μνθμείο να μασ μιλάει τόςο για τα 

επιτεφγματά του αλλά και για τθν ταλαιπωρία του από τουσ ανκρϊπουσ και τθν 

ζλλειψθ ςεβαςμοφ. Σαν να μασ φϊναηε ότι κζλει τθν προςταςία μασ για να μθν 

επαναλάβουν οι άνκρωποι τα ίδια λάκθ. Και εμείσ δϊςαμε τον όρκο μασ να το 



προςτατεφουμε για πάντα. Τζλοσ, κα ικελα να ευχαριςτιςω τουσ κακθγθτζσ και 

τον διευκυντι μασ που μασ ζδωςαν τθν ευκαιρία να πάρουμε γεφςθ από «τθ ηωι με 

νόθμα». Επίςθσ, κα ικελα να παρακινιςω και τα υπόλοιπα παιδιά να ςυμμετζχουν 

ςε δράςεισ τζτοιου είδουσ, που ευτυχϊσ γίνονται πολλζσ ςτο ςχολείο μου. 

Θεοδωράκησ Γιάννησ – απαγγελία όρκου, 2ο Γυμνάςιο Χανίων 

Το ςχολείο μου ςε ςυνεργαςία με το γυμνάςιο Βάμου αποφαςίςαμε να 

προχωριςουμε ςτθν υιοκεςία του αρχαίου κεάτρου τθσ Απτζρασ. Αυτό 

περιελάμβανε μια τελετι που κα ζπρεπε να οργανωκεί πολφ καλά ϊςτε ο κόςμοσ 

που κα τθν παρακολουκοφςε να καταλάβει τθν αξία και τθ μεγάλθ ςθμαςία του 

χϊρου αυτοφ για τον τόπο μασ. Πλοι μασ δϊςαμε τον καλφτερο εαυτό μασ. 

Οργανϊςαμε ξενάγθςθ με μακθτζσ ξεναγοφσ και των δφο ςχολείων για να μπορζςει 

ο κόςμοσ να γνωρίςει τθν ιςτορία του αρχαίου κεάτρου. Εγϊ προςωπικά είχα τθν 

τιμι να απαγγείλω μαηί με ζνα κορίτςι από το γυμνάςιο Βάμου τον όρκο τθσ 

υιοκεςίασ. Ζνιωςα πολφ μεγάλθ τιμι αλλά και ευκφνθ. Πλοι μασ νιϊςαμε τθν αφρα 

του χϊρου αυτοφ και αγαπιςαμε το αρχαίο κζατρο ςαν κτιμα τθσ ψυχισ  μασ. 

Νιϊκουμε πλζον ότι είμαςτε μικρό κομμάτι του και ότι βάλαμε κι εμείσ  ζνα 

λικαράκι ςτθν προςπάκεια να γίνει ο χϊροσ ξανά ηωντανόσ για όλουσ. Δεν κα 

ξεχάςουμε ποτζ όλα όςα ηιςαμε εκεί και τα ζχουμε πάντα ςτο μυαλό μασ πωσ 

πρζπει να τον προςτατεφουμε. Εγϊ προςωπικά δεν κα ξεχάςω ποτζ ςτθ ηωι μου 

αυτό που ορκίςτθκα εκείνθ τθν θμζρα: «ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΤΟΥΤΟ ΤΟΝ ΡΟΓΟΝΙΚΟ ΘΑ 

ΤΙΜΩ/ ΔΕΝ Θ’ ΑΦΗΣΩ ΝΑ ΞΕΧΑΣΤΕΙ» 


