




















































«ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ»  

Η πορεία της εργασίας 

 

Η εργασία αυτή προέκυψε ως ιδέα από την παράσταση που είδα “ο κοινός λόγος” 

που ήταν δραματοποιημένη αφήγηση. Πριν διαβάσω το βιβλίο της κ. Κορομηλά, 

είχα τη τύχη να ακούσω την ίδια σε μια εκδήλωση στο Κοβεντάρειο, όπου μας 

ταξίδεψε στη Μαύρη Θάλασσα. Με μάγεψε η αφηγηματική της ικανότητα και το 

βιβλίο της. Το πρότεινα λοιπόν στα παιδιά, τα οποία δέχθηκαν πρόθημα. 

Εγώ αφού διάβασα πολλές φορές το κείμενο το συνέπτυξα σε 18 σελίδες 

προσέχοντας να διατηρήσω τη ραχοκοκαλιά της ιστορίας χωρίς περιττές 

λεπτομέρειες. Παράλληλα ήταν καθαρά και ολοκληρωμένα τα πρόσωπα της 

οικογένειας Δανιηλόπουλου  και η δράση τους σε όλη τη διαδρομή. Από το ξεκίνημα 

στο βασιλικό τους σταθμούς στην Οδησσό μέχρι το Λαύριο. Γνώρισαν την 

ολοκληρωτική καταστροφή μέσα από 3 πολέμους : τον α’ και β’ βαλκανικό και τον 

Α’ Παγκόσμιο. Ξαναγεννήθηκαν από τις στάχτες και μεγαλούργησαν. Έφτασαν 

πρόσφυγες στον τελευταίο σταθμό στο Λαύριο με τα ελάχιστα υπάρχοντα τους και 

εκεί πάλι πρόκοψαν. (Τα παιδιά) 

  Τα παιδιά ταξίδεψαν μέσα από το βιβλίο στη Μαύρη Θάλασσα , στα Βαλκάνια – 

Ελλάδα και πέρα από τα ιστορικά γεγονότα που γνώρισαν, κατάλαβαν πολύ καλά 

το πώς βιώνουν οι άνθρωποι εμπόλεμες καταστάσεις, επιβιώνουν, αλλά και 

υπερνικώντας τις τεράστιες δυσκολίες (κατακτούν) γίνονται επιτυχημένοι 

επαγγελματίες αλλά κρατώντας παράλληλα τις ηθικές τους αξίες  αγάπη, 

εργατικότητα και άλλα π.χ. ο γιός Δανιηλόπουλος  αγαπά την Ελένη για την 

ομορφιά της και όχι για το χρήμα. 

  Η αφήγηση διανθίστηκε με μουσική που συνόδευε την αφήγηση, ή ακούστηκαν 

ζωντανά τραγούδια και χόρεψαν χορούς της εποχής. Παράλληλα σλάιτς έδειχναν 

εικόνες από της περιοχές που έζησαν, πέρασαν και έδρασαν τα πρόσωπα του 

έργου. 

  Οι πρόβες γινόταν πάντα στο σχολείο τα απογεύματα. 

Μουσική έπαιξαν μαθητές του σχολείου και ζωγράφισαν για φόντο το γεωφυσικό 

χάρτη της Μαύρης Θάλασσας μεγάλο μουσαμά. 

  Έστειλα δύο επιστολές στη συγγραφέα του βιβλίου κ. Κορομηλά. 
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Στην πρώτη ζήτησα την άδειά της για να κάνω την παρουσίαση του βιβλίου και της 

έδωσα το σχέδιο – πλάνο της εργασίας. Την καλέσαμε να έρθει στην εκδήλωση, 

αλλά δεν μπόρεσε γι’ αυτό μας έστειλε το χαιρετισμό της και με μια πολύ ευγενική 

χειρονομία: ένα βιβλίο της δώρο στον καθένα μας. Στη δεύτερη επιστολή 

μοιράστηκα μαζί της τη χαρά της επιτυχίας μας. 

  Η ομάδα αποτελούνταν από 25 παιδιά της Α’ και Β’ Λυκείου. Όλα αξιαγάπητα, με 

πολλή κέφι και όρεξη έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, παρ’ ότι δεν είχαμε 

ιδιαίτερες γνώσεις θεατρικές και κάναμε ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα. Η αγάπη μας 

όμως γι’ αυτό και η σταθερή επιμονή μας έδωσαν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. 

Τρεις μήνες μετά άτομα, που το είδαν μου έλεγαν ότι τους συγκίνησε η εκδήλωση, 

διότι ζωντάνεψε την ατμόσφαιρα της εποχής χωρίς να χαθεί η ροή της ιστορίας. 
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