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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Αφιέρωμα στον Νίκο Καζαντζάκη την 

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017, στο αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» του Δημαρχείου 

Παπάγου – Χολαργού.  

Το Αφιέρωμα διοργανώθηκε από τη  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, το 

1ο ΓΕ.Λ. Χολαργού, το 2ο ΓΕ.Λ. Χολαργού και το 1ο ΓΕ.Λ. Παπάγου, υπό την αιγίδα του Δήμου 

Παπάγου- Χολαργού, με αφορμή τα 60 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου Έλληνα διανοητή 

και λογοτέχνη. 

Στο πλαίσιο του Αφιερώματος, διεξήχθη το πρωί  Μαθητικό Συνέδριο στο οποίο συμμετείχαν 

229 μαθητές και μαθήτριες από 15 σχολεία της Περιφέρειας Αττικής (98 μαθητές ως εισηγητές 

και 131 ως παρατηρητές). 

Ο κ. Αθανάσιος Φαλούκας, Διευθυντής της Δ.Ε. Β΄ Αθήνας και Πρόεδρος της Οργανωτικής 

Επιτροπής του Αφιερώματος, άνοιξε τις εργασίες του Συνεδρίου τονίζοντας την εκπαιδευτική 

αξία των μαθητικών συνεδρίων. Ο κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, Δήμαρχος Παπάγου – 

Χολαργού, απέδωσε συγχαρητήρια στους μαθητές και υποσχέθηκε ότι θα  συνεχίσει να 

υποστηρίζει  μαθητικές δράσεις. 

Η πρωτοτυπία και η ποικιλομορφία των εργασιών από τις ομάδες των μαθητών (θεατρικά 

δρώμενα, στατιστικές έρευνες, συνεντεύξεις, χορός, κλπ) καθώς και η παρουσίασή τους 

εξέπληξε θετικά τους παρισταμένους με τον καθηγητή Ερατοσθένη Καψωμένο να δηλώνει ότι 

αν και έχει παρακολουθήσει πολλές εκδηλώσεις για τον Νίκο Καζαντζάκη, πρώτη φορά 

εντυπωσιάστηκε τόσο από τις εργασίες των μαθητών. 

Το Αφιέρωμα ολοκληρώθηκε το απόγευμα με τη διεξαγωγή στον ίδιο χώρο  Επιμορφωτικής 
Εσπερίδας για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της Περιφέρειας Αττικής με εισηγητές:  
1) τον Ερατοσθένη Καψωμένο, Ομότιμο Καθηγητή  Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων και ιδρυτή της Εταιρείας Κρητικών Σπουδών - Ίδρυμα Καψωμένου με τίτλο εισήγησης: 
«Βούδας και Απόλλωνας. Η διαλεκτική των πολιτισμικών κωδίκων στην "Οδύσσεια" του 
Καζαντζάκη»,  
2) τον Θανάση Αγάθο, Επίκουρο Καθηγητή  Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ με 
τίτλο εισήγησης : «A Greek Family / Μια ελληνική οικογένεια (1956): ένα άγνωστο σενάριο του 
Νίκου Καζαντζάκη για τον αμερικανικό κινηματογράφο» και 
3) την  Αγάθη Μαρκάτη,  Phd Φιλοσοφίας, Πανεπιστημιακό, μέλος  της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Ν. 
Καζαντζάκη με θέμα εισήγησης: «Νίκος Καζαντζάκης: το φιλοσοφικό του ταξίδι και τα 
μυθιστορήματά του».  
Ο κ. Φαλούκας, αφού ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές της διοργάνωσης και ιδιαίτερα τις 
κ. κ. Κουτούση Μαρία, συντονίστρια του Αφιερώματος από τη ΔΔΕ Β΄ Αθήνας,  Σχιστού 
Ιφιγένεια και Δρακάκη Αναστασία από το 1ο ΓΕ.Λ. Χολαργού που είχαν  και την ιδέα του 
Αφιερώματος, έκλεισε τις εργασίες με την απονομή αναμνηστικών στους πανεπιστημιακούς 
εισηγητές από τον ίδιο και τους Διευθυντές του 1ου ΓΕΛ Χολαργού, κ. Σχιστού Ιφιγένεια και του 
1ου ΓΕ.Λ. Παπάγου, κ. Γεώργα Λάμπρο. 
 

Στο πλαίσιο του Αφιερώματος στον Ν. Καζαντζάκη ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού  φιλοξένησε 

στους χώρους του 20 έργα από την  έκθεση των Kaplanon Galleries «Σπουδή στην Οδύσεια» .  

 

 

                                                                 Η Οργανωτική Επιτροπή 


