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Επίσκεψη του δρ Νίκου Λυγερού στο σχολείο μας
20 Φεβρουαρίου 2003
26 – 30 Μαΐου 2003

 

(Source: http://www2.cytanet.com.cy/kampos-dim-ni/nea/lygeros.htm )

 

Την Πέμπτη η ώρα 8:00 ήρθε στο σχολείο μας ο Νίκος Λυγερός. Ο Νίκος Λυγερός είναι ο πιο έξυπνος
Έλληνας στο κόσμο.

Η κ. Δήμητρα μας μίλησε και μας είπε πως θα έρθει στο σχολείο μας. Εμείς όταν είχαμε ηλεκτρονικούς
υπολογιστές στο ολοήμερο, του στέλλαμε e-mail.

Όταν ήρθε στο σχολείο μας του συστηθήκαμε και μετά η κ. Δήμητρα μας έδωσε κάτι καρτέλες που
έγραφαν τα ονόματα μας επάνω για να μας μάθει.

Μετά κτύπησε το κουδούνι και έπρεπε να πάμε όλοι στην σκηνή. Οταν μπήκε ο κ. Νίκος Λυγερός στη
σκηνή τον καλωσορίσαμε που ήρθε στο σχολείο μας. ΄Ενα αγόρι από την ΣΤ τάξη, ο Κλεάνθης, του
πρόσφερε την ανθοδέσμη και την κάρτα που είχε επάνω τις φωτογραφίες μας που έγραφαν τα ονόματά
μας. ΄Ενα κορίτσι από την Ε΄ τάξη, η Γεωργία, του είπε λίγα λόγια που ήρθε στο σχολείο μας. ΄Οταν
έδωσαν την ανθοδέσμη και την κάρτα του τραγουδήσαμε ένα δικό του ποίημα. Μετά του κάναμε λίγες
ερωτήσεις, μας τις απάντησε και πήγαμε στις τάξεις μας.

Μετά κάναμε πρόβα το υπέροχο θεατρικό του που μας έγραψε. Ακόμα μας έδειξε πώς να κάνουμε τις
κινήσεις. Χάρηκε πολύ που τα καταφέρναμε. Στη συνέχεια πήγαμε στις τάξεις μας. 

Ο κ. Λούκας μας είπε αυτοί που θα πάνε στη Μαθηματική Ολυμπιάδα πρέπει  πάνε στην Γ+Δ τάξη. Εγώ
με τον Θεόδωρο πήγαμε. Ο κ. Νίκος μας έβαλε λίγα προβλήματα για να μας δείξει τι θα έχει στην
Ολυμπιάδα. Μετά μας έδειξε πώς να παίζουμε τρίλιζα και ο πρώτος να κερδίζει πάντα.   ΄Ηρθε ο κ.
Λούκας για να παίξει και έπαιξε μαζί με την ΄Αντρη και κέρδισε η Άντρη. Σε λίγο η κ. Δήμητρα ήρθε
και μας είπε να πάμε να φάμε.

Όταν φάγαμε περιμέναμε να έρθει το λεωφορείο  να μας πάρει στην Αγία Βαρβάρα για να κάνουμε την
τρίτη σκηνή του θεατρικού γιατί ο κ.Νίκος ήθελε μια παλιά εκκλησία. Μόλις ήρθε το λεωφορείο
πήγαμε στην Αγία Βαρβάρα και κάναμε τις πρόβες. Μας έδειξε τις κινήσεις που θα κάναμε και μετα το
κάναμε. Όταν πήγαμε στο σχολείο ξανακάναμε πρόβες. Μετά ήρθε η ώρα που θα σχολάναμε, τον
αποχαιρετίσαμε και του ευχηθήκαμε: «Καλό ταξίδι».

Μου άρεσε πάρα πολύ που ήλθε ο Νίκος Λυγερός στο σχολείο μας και θα ήθελα να μας ξανάρθει.

 

Στυλιάνα Αναστασίου

Στ΄ τάξη

 

Ηλεκτρονική συνομιλία με το Νίκο Λυγερό

(προηγήθηκε της επίσκεψής του στο σχολείο)

 

Γεια σας. Ονομάζομαι Κλεάνθης και είμαι στην έκτη τάξη του Δημοτικού σχολείου Κάμπου.  

Πώς ένιωσαν οι γονείς σας όταν έμαθαν ότι είστε ο πιο έξυπνος Έλληνας στον κόσμο;

Φυσιολογικά! Είχαν εντοπίσει από καιρό ότι ήμουν διαφορετικός...
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 Από πού το κατάλαβαν οι γονείς σας ότι είστε διαφορετικός;

Δεν το κατάλαβαν, το είδαν.

Δεν καταλαβαίνεις τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα.  Τα βλέπεις.

 

Είμαι ο Γιώργος και είμαι 10 χρονών.

Πώς μπορείς να επικοινωνήσεις με κάποιον που δεν είναι τόσο έξυπνος όσο εσύ;

Αν δεν μπορούσα να το κάνω δεν θα σου απαντούσα. Όμως σου απαντώ και με καταλαβαίνεις, άρα ή
έχουμε την ίδια νοημοσύνη ή τα κατάφερα...

 

Ονομάζομαι Χρίστος και είμαι 12 χρονών.

Πώς ένιωσες όταν έμαθες ότι είσαι ο πιο έξυπνος Έλληνας;

Πώς ένιωσες όταν έμαθες ότι ήσουν αγόρι;  Απλώς είσαι!  Δεν μπορούν να σου το μάθουν οι άλλοι.
 

Ονομάζομαι Θεόδωρος Ρέππας  και είμαι 11 ετών.

Πόσα  πτυχία έχεις;

Τα πτυχία δεν έχουν σημασία, ούτε καν τι έμαθες, μα τι κατάλαβες!

Άρα πρέπει να ρωτάς: πόσα πράγματα κατάλαβες;

 

Ονομάζομαι Αγαμέμνονας και είμαι 11 ετών.

Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο;

Αυτό που διαβάζω. Του δίνω όλη του τη σημασία διότι ξέρω ότι μπορεί να είναι το τελευταίο μου.

 

Ονομάζομαι Γεωργία και είμαι 10 χρονών.

Πώς αποφασίσατε να γίνετε συγγραφέας;

Η δημιουργία δεν είναι μία επιλογή, είναι μια ανάγκη.

Είμαι φτιαγμένος για να γράφω, για να γράφω για τους άλλους.

 

Ονομάζομαι Γιάννα και είμαι 10 χρονών.

Πώς σκεφτήκατε να γράψετε ένα θέατρο για μας;

Μου το ζήτησε κάποιος που ξέρει πως αγαπώ τα παιδιά και που σας αγαπά.   Κι εφόσον με άφησε
ελεύθερο στην επιλογή του θέματος διάλεξα να γράψω την ιστορία σας.

 

Ονομάζομαι Ραφαέλλα και είμαι 11 χρονών.

Πώς σκεφτήκατε να γίνετε μαθηματικός;
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Η σκέψη μας είναι ήδη μαθηματική και τα μαθηματικά βλέπουν τη σκέψη.  Διότι κοιτάζουν  την ουσία.

 

Ονομάζομαι Χάρης και είμαι 9 ετών.

Ταξίδεψες σε πολλές χώρες;

Ναι και πρέπει!  Κάθε χώρα είναι και μία ψηφίδα του κόσμου.

Βλέποντας τα χρώματά τους καταλαβαίνουμε το φως της ανθρωπότητας.

 

Ονομάζομαι Νικόλας και είμαι 12 χρονών.

Γιατί γράφεις ποιήματα;

Τα ποιήματα περιέχουν τις σπασμένες ομορφιές της σκέψης μας όταν κοιτάζουμε τον κόσμο και τις
πληγές της μνήμης μας όταν βιώνουμε τον κόσμο. 

 

Ονομάζομαι Γιώργος και είμαι 9 χρονών.

Γιατί σπούδασες Μαθηματικός;

Για να δω την ουσία του κόσμου.

Ποια είναι η ουσία του κόσμου;

Η εξέλιξη του! Διότι η πορεία είναι ήδη ένας στόχος!

Πόσο καιρό σου παίρνει να γράψεις ένα ποίημα;

Δεν είναι το γράψιμο που παίρνει χρόνο είναι η σκέψη.

Σκέφτομαι και μετά γράφω.

Άρα σκέφτομαι πολύ και γράφω γρήγορα.

 

Ονομάζομαι Άντρη και είμαι 10 ετών.

Γιατί πήγατε στη Γαλλία να σπουδάσετε και δεν μείνατε στην Ελλάδα;

Η εξέλιξη είναι ιστορική και οικονομική όμως στην Γαλλία μένω ενώ ζω στην Ελλάδα και την Κύπρο
μας.

Δεν είναι κουραστικό να πηγαινοέρχεσαι στη Γαλλία;

Φυσιολογικά ναι. Αλλά ξέρεις εμένα μόνο η ξεκούραση με κουράζει.

Κι αν τα ταξίδια σου επιτρέπουν να γνωρίσεις φίλους δεν είναι πια κούραση, είναι ανθρώπινη επαφή.

 

Είμαι η Στυλιάνα και είμαι 11 χρονών.

Είναι κουραστικές αυτές όλες οι δουλειές που κάνεις;

Δεν κάνω πολλές δουλειές, μόνο μια ζωή δημιουργώ με το έργο μου.
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Διότι όλα είναι ένα!

 

Ονομάζομαι Μαρία Αναστασίου και είμαι 9 ετών.

Σου αρέσει να φτιάχνεις θεατρικά έργα;  

Ναι, αρέσκει μου πολλά!

Το θέατρο σου επιτρέπει να ζήσεις πολλές ζωές και να δημιουργήσεις πολλούς κόσμους.     Η ζωή μας
είναι ένα θέατρο και το θέατρο ζωές!

Σου αρέσει να σκηνοθετείς;

Ναι, πολλά!

Δίνω ό,τι μπορώ στους άλλους για ένα έργο στο οποίο θα φαίνομαι μόνο στο βλέμμα των άλλων. Έτσι
λειτουργεί κι ο αλτρουισμός.

 

Ονομάζομαι Γιάννος και είμαι 9,5 χρονών.

Γιατί σκέφτεσαι το κυπριακό ;

Διότι βλέπω τη λαβωμένη μνήμη της Κύπρου μας.

Όπου πονά ο ελληνισμός παλεύω και γι’ αυτόν γιατί σκέφτομαι τους ανθρώπους και τα παιδιά, τις
χούφτες ζωής!

 

Ποια χώρα σας αρέσει πιο πολύ εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο;

Χάρης

Η γη μας!

 

 

Όταν ήσασταν μικρός, ποια ήταν τα ενδιαφέροντά σας;

Δεν ήμουν ποτέ μικρός αλλά καταλαβαίνω την ερώτηση σου.

Ο κόσμος, οι άλλοι.

Ήθελα και θέλω να καταλάβω τον κόσμο για να βοηθώ τους άλλους.

 

Γιατί δεν ήσασταν ποτέ μικρός;

Γιατί βιαζόταν ο κόσμος.  Έπρεπε να κοιτάξω τους μικρούς.

 

Τι κατοικίδιο έχεις;

Μόνο τη σκιά μου κι όχι πάντοτε!

 



21/11/2019 ?p?s?e?? t?? d? ????? ???e??? st? s???e?? µa?

file:///C:/Users/DEDEL/Documents/www2/Talks/20030526_Kampos.html 5/6

Ποιο αυτοκίνητο σου αρέσει;

Το κορμί μας.

 

Τι μάρκα είναι το αυτοκίνητό σου;

Αγαμέμνονας

Βολιώτικη!

 

Πού σου αρέσει περισσότερο: στην Κύπρο, Ελλάδα ή Γαλλία;

Αγαμέμνονας, Χάρης.

Μου αρέσουν τα μέρη όπου ζουν οι φίλοι μου.

Εκείνα μόνο έχουν σημασία. Εκεί είναι τα ανθρώπινα νησιά!

 

Κύριε Λυγερέ θέλω ένα αυτόγραφο.

Ραφαέλλα 

Θα το κάνω αν και νομίζω ότι τα έργα, δηλαδή τα αλλόγραφα, είναι πιο σημαντικά για τους
ανθρώπους.

 

 Γιατί είσαι ο πιο έξυπνος άνθρωπος στον κόσμο;

Μα κάποιος δεν  έπρεπε να ήταν αυτός ο άνθρωπος;

 

Γιατί δεν παντρεύτηκες αφού είσαι τόσο έξυπνος;

Δεν παντρεύεσαι μόνος. Υπάρχει κι ο άλλος. Υπάρχει και η ανθρωπότητα.

 

Ποιο είναι το καλύτερο πιόνι στο σκάκι;

Κανένα, διότι όλα είναι σημαντικά όπως οι άνθρωποι

 

 Φωτογραφίες από τις επισκέψεις του Νίκου Λυγερού 1,2,3,4

Προηγούμενη
σελίδα

Αρχική σελίδα
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