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Φιγούρες
στη Λινόπετρα!

Καθηγήτρια: Άννη Ερωτοκρίτου



Επιστέγασμα της συνεργασίας 
μας με το Ίδρυμα Θεοτόκος, είναι 
έργο γλυπτικής αποτελούμενο 
από δύο φιγούρες, το οποίο έγινε 
από μαθητές μας στο μάθημα 
της τέχνης με την καθηγήτρια 
κυρία Άννη Ερωτοκρίτου και 
τοποθετήθηκε στην αυλή του 
σχολείου μας.

Στα τέσσερα χρόνια της 
συνεργασίας μας με το Ίδρυμα 
Θεοτόκος είχαμε αναπτύξει πολλά 
είδη δράσης και κινητικότητας 
όπως συμμετοχή σε εκδηλώσεις,  
ανταλλαγή επισκέψεων, 
δημιουργία ερευνάς, κοινά 
εργαστήρια τέχνης και από κοινού 
παρουσιάσεις εκθέσεων τέχνης 
, έκδοση βιβλιαρίου με έργα και 
σκέψεις των μαθητών μας .

Μέσα από τα έργα των 
μαθητών έχουν επιλέγει δυο 
φιγούρες, οι οποίες πιστεύουμε 
ότι εκφράζουν τον κόσμο της 
διαφορετικότητας ιδωμένο μέσα 
από τα μάτια των παιδιών του 
σχολείου μας. 

Οι φιγούρες οι οποίες έχουν 
γίνει το σύμβολο της συνεργασίας 
ανάμεσα στο σχολείο μας και 
το Ίδρυμα Θεοτόκος είναι 
αφιερωμένες στα άτομα με 
ειδικές ικανότητες από τα οποία 
έχουμε εμπνευστεί τα έργα αυτά, 
όπως επίσης και στο πνεύμα του 
εθελοντισμού και σε όλους τους 
εθελοντές που η ανιδιοτελής 
προσφορά τους μας στηρίζει και 
μας βοηθά τα μέγιστα .
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Ανοίγω σκόρπια τα φτερά
ελεύθερος να ζήσω   
και μέσα απ’τη μικρή μου την καρδιά
τον κόσμο να κερδίσω
 
Σφιχτά οι γροθιές ανοίγουνε
τα ολόλευκα φτερά τους
ρόδα και γιασεμιά μυρίζουνε
κι η λευτεριά δικιά τους.
 
Ελεύθερος, χαρούμενος
τον κόσμο ν’αγναντεύω
κι απ’ τους αιθέρες κει ψηλά
σοφίες κι αρετές μαζεύω.
 
Να φύγω, να πετάξω λεύτερα
με ορθάνοιχτα τα χέρια.
Στην αγκαλιά να σφιξω τά όνειρα
με αγάπη, με καρτέρια...
 
Ανοίγω ολόλευκα φτερά,
ανοίγω τις σφιχτές παλάμες.
Μονάχος να γνωρίσω τη χαρά
κι όλες του κόσμου τις αγάπες.
 
Πίσω ν’ αφήσω τους δεσμούς.
πίσω και της καρδιάς τα πάθη.
Σοφία, αγάπη και σκοπούς
χωρίς τ’ ανθρώπινα τα λάθη...

Τώνης Ιακωβίδης
Μάρτιος  2009
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