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«Αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη από τους μαθητές 
Γυμνασίου-Λυκείου στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα» 

 

 

Το 2017 έχει ανακηρυχτεί έτος Νίκου Καζαντζάκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 60 
χρόνων από τον θάνατο του μεγάλου συγγραφέα και στοχαστή. 

Το Γυμνάσιο και το Λύκειο που λειτουργεί στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων 
Αυλώνα (Ε.Κ.Κ.Ν.Α) παρουσίασε την Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017 εκδήλωση-αφιέρωμα 
στη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη. 
 
Οι μαθητές του Ε.Κ.Κ.Ν.Α. παρουσίασαν μια αρμονική σύνθεση από απαγγελίες 
αποσπασμάτων έργων του Καζαντζάκη («Ασκητική», «Συμπόσιον», «Αναφορά στον 
Γκρέκο», «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά», «Ο Φτωχούλης του Θεού»), 
θεατρικό δρώμενο από το έργο «Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται», τραγούδια («Ωδή 
στον Γεώργιο Καραϊσκάκη», «A girl within my soul»: Συριακό τραγούδι, «Καμισλό»: 
Κουρδικό Τραγούδι) και χορό («Πεντοζάλης» και «Ζορμπάς»). 
 
Η εκδήλωση ήταν ένα αφιέρωμα στο υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας.  
Ένα αφιέρωμα στη δύναμη του πνεύματος μέσα στην απεραντοσύνη του κόσμου.  
Μια γιορτή εμπνευσμένη από ανθρώπους που ξέρουν να αποδέχονται, να κοιτούν 
κατάματα και με αγάπη νέα παιδιά που πρέπει να παλέψουν για το δικαίωμά τους 
να κάνουν όνειρα. 



Μια γιορτή που έδωσε σε μαθητές του Ε.Κ.Κ.Ν.Α. την ελευθερία να εκφραστούν, να 
μιλήσουν για τα όνειρά τους σε όποια γλώσσα ήθελαν, να γίνουν σημαντικό μέλος 
μιας ομάδας.  
Μια εκδήλωση που όσο πιο φυσικά και γλυκά ξεδιπλωνόταν τόσο μεγαλύτερη 
δύναμη, αφοσίωση και πίστη στον «άνθρωπο» αποκάλυπτε συγκινώντας βαθιά 
όλους τους παρευρισκόμενους και δεσμεύοντάς τους σιωπηρά στην υποχρέωση να 
είναι συμμέτοχοι στην προσπάθεια των ανθρώπων του Ε.Κ.Κ.Ν.Α.  
 
Την εκδήλωση παρακολούθησαν, μαζί με τους γονείς και τους συγγενείς των 
μαθητών, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Γενικός Γραμματέας Διά Βίου 
Μάθησης, εκπρόσωποι της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη καθώς και 
άλλων φορέων. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής εκπροσωπήθηκε από τη 
Συντονίστρια της Επιστημονικής Μονάδας «Μειονοτική, Διαπολιτισμική και 
Ομογενειακή Εκπαίδευση, Σχολεία Φυλακών» κ. Εύη Τρούκη. Στο τέλος της 
εκδήλωσης όλοι οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για το έργο 
που συντελείται στο ΕΚΚΝΑ από τον Διευθυντή του Γυμνασίου-Λυκείου, κ. Πέτρο 
Δαμιανό, και το σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών του σχολείου.  
 
 

 

 

 


