Οι μαθητές της ΣΤ1΄ τάξης του 8ου Δ.Σ.Νίκαιας γράφουν τις εντυπώσεις τους
για την έκθεση μικροναυπηγικής του Κ.Γρυπιώτη
Σήμερα, 27 Απριλίου 2018,το 8ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας επισκέφτηκε μια πολύ
ωραία έκθεση με θέμα τα πλοία την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Μπορώ να πω πως
εντυπωσιάστηκα αρκετά! Θα ήθελα να ξαναεπισκεφτώ αυτή την έκθεση και να
ξανακούσω τον κύριο Γρυπιώτη, ο οποίος με έκανε, με τον τρόπο που τα έλεγε και
μας τα εξηγούσε, να έχω την καλύτερη εικόνα για τα πλοία αλλά και για τις εκθέσεις
που επισκέπτομαι. Θα καθόμουν για ώρες να χάζευα αυτά τα τέλεια σε κατασκευή
πλοία.
Γ. Ασπασία

Σήμερα, 27 Απριλίου 2018, πήγα σε μια έκθεση στα Village. Ήταν πολύ ωραία και
διασκεδαστικά. Οφείλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Γρυπιώτη που τα
έφτιαξε και μας ξενάγησε με τόση αγάπη και ενθουσιασμό.
Χ. Στυλιανή

Κ. Γρυπιώτη , αν και άλλο είναι το επάγγελμά σας, είστε υπέροχος και στη
ξυλογλυπτική. Το κατάλαβα από τις λεπτομέρειες που είχαν τα καράβια σας. Ήταν
μια υπέροχη εμπειρία. Μάθαμε περισσότερα για την ιστορία. Το αγαπημένο μου
σημείο ήταν εκεί που βάλαμε το καράβι να επιπλεύσει .Ήταν μια από τις καλύτερες
επισκέψεις που έχω πάει.
Χ. Ευτυχία

Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι συγχαρητήρια για τη δουλειά σας.
Εννοώ φυσικά τα πανέμορφα καράβια σας. Μου άρεσαν οι λεπτομέρειες που είχαν
και η ωραία παρουσίασή σας.
Κ. Εμμανουήλ

Η επίσκεψη στην έκθεση ναυπηγικής ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Έμαθα πολλά
πράγματα για την Ιστορία και είδα αντίγραφα παλαιών πλοίων. Συνεχίστε την καλή
σας δουλειά.
Ε. Μάριος
Η επίσκεψη αυτή είναι από τις καλύτερες που έχω πάει. Έμαθα πολλά πράγματα και
εντυπωσιάστηκα πολύ με τον τρόπο που ήταν φτιαγμένα τα καράβια και που είχαν
τόση λεπτομέρεια.
Χ. Απόστολος
Σήμερα πήγα και είδα μια έκθεση, η οποία είχε ως θέμα τα πλοία που είχαν οι
Έλληνες την Τουρκοκρατία. Είδαμε πώς ήταν κατασκευασμένα και πως μπορούσαν
να πλεύσουν. Μου άρεσε πάρα πολύ και ήταν μια εμπειρία που θα ήθελα να
ξαναζήσω.
Ε. Άννα-Μαρία

Αυτή η επίσκεψη ήταν από τις αγαπημένες μου. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν
βάλαμε το πλοίο μέσα στο νερό. Μου άρεσε επίσης και ο τρόπος που ο κύριος
Γρυπιώτης μας εξηγούσε με κάθε λεπτομέρεια για τους χώρους του καραβιού.
Γενικά ΟΛΑ μου άρεσαν πάρα πολύ! Αν μου δινόταν η ευκαιρία να κάτσω και άλλο,
θα καθόμουνα για ώρες να χαζεύω τα καράβια!
Β. Σταματία

Η έκθεση με τα πλοία μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω να ξαναπάω με τους γονείς
μου.
Περισσότερο μου άρεσε όταν βάλαμε το πλοίο στο νερό. Θα ήθελα να έβλεπα πώς
φτιάχνουν αυτά τα καράβια.
Χ. Ιωάννα

Η έκθεση ήταν απίθανη! Αναρωτιέμαι πόσος καιρό χρειάστηκε
για να φτιαχτούνε όλα αυτά. Όλα τα πλοία, ειδικά το μεγάλο, ήταν φοβερά. Ήταν
μια ωραία επίσκεψη και σίγουρα θα ήθελα να κρατούσε περισσότερο. Μου άρεσε
επίσης που σε όλα τα πλοία υπήρχαν λεπτομέρειες και στο εσωτερικό τους.
Γ. Ιωάννης

Ήταν μια πολύ ωραία επίσκεψη. Τα καράβια είχαν
λεπτομέρειες. Η Ιστορία, έτσι όπως τη έλεγε ο κύριος Γρυπιώτης, είχε περισσότερο
ενδιαφέρον παρά στην τάξη του σχολείου.
Γ. Εμμανουήλ
Η επίσκεψη που πήγαμε ήταν φανταστική. Μάθαμε για τα πλοία που έφτιαχναν οι
Έλληνες από το 1453 ως το 1821.Μας τα εξηγούσαν τόσο καλά που πιστεύω πως θα
τα θυμόμαστε και θα είμαστε περήφανοι για την πατρίδα μας σε οποιοδήποτε
σημείο της γης και αν είμαστε.
Κ. Αθανάσιος

Όλα όσα είδαμε ήταν τέλεια. Μου άρεσαν οι λεπτομέρειες στα πλοία και όλα τα
μικροαντικείμενα που είχαν μέσα. Θα ήθελα να ξανακούσω τον κύριο Γρυπιώτη και
φυσικά να ξαναδώ τα αριστουργήματά του.
Τ. Χαράλαμπος

Ήταν πάρα πολύ ωραία η παρουσίαση και τα πλοία ήταν τέλεια!
Μ. Ιωάννης

Το πρώτο πράγμα που τράβηξε την προσοχή μου στην έκθεση ήταν το καράβι των
Μεγάλων Δυνάμεων. Οι λεπτομέρειες έκανε το καράβι σαν αληθινό. Όταν
ανεβήκαμε στον πάνω όροφο έτρεξα κατευθείαν στα μικροπράγματα που μου
άρεσαν πιο πολύ.
Τ. Αγάπη

Στην έκθεση που πήγαμε σήμερα περάσαμε πολύ ωραία και μάθαμε ενδιαφέροντα
πράγματα για την ασφάλεια των κατοίκων στα νησιά όταν τα απειλούσαν οι
πειρατές. Ήταν πολύ ωραία τα πλοία και θα ήθελα να ξαναπάω σε αυτή την έκθεση
γιατί όλα ήταν εκπληκτικά.
Φ. Δημήτριος

Οι μαθητές της ΣΤ2΄ τάξης του 8ου Δ.Σ.Νίκαιας γράφουν τις εντυπώσεις τους
για την έκθεση μικροναυπηγικής του Κ.Γρυπιώτη
Στην έκθεση μικροναυπηγικής μου έκαναν εντύπωση οι λεπτομέρειες
των καραβιών, το καράβι που μπορεί να επιπλέει με τόσο βάρος και οι
μινιατούρες οι οποίες απεικόνιζαν τα αντικείμενα που είχε μέσα ένα
καράβι.
Δ. Σοφία
Μου έκανε περισσότερο εντύπωση το πώς επιπλέουν τα πλοία με τόσο
βάρος. Αυτό ήταν το πιο συναρπαστικό από όλα. Μου άρεσαν τα μίνι
αντίγραφα των πλοίων και το πειρατικό καράβι που επειδή ήταν πιο
μικρό σίγουρα θα πήγαινε και πιο γρήγορα. Στο συγκεκριμένο πλοίο
μου άρεσε η μικρή γοργόνα με τις δύο ουρές που ήταν στην πλώρη.
Χαίρομαι πολύ που πήγα σε αυτή την επίσκεψη. Έμαθα πολλά
πράγματα και εύχομαι κάποια μέρα να ξαναπάω.
Σ. Ιμάν

Όταν μπήκα σε αυτή την αίθουσα το πρώτο πράγμα που με
εντυπωσίασε ήταν η λεπτομέρεια πάνω στα ξύλινα καράβια. Επίσης με
εντυπωσίασαν τα λόγια και η σκέψη του κ.Γρυπιώτη που μας βοήθησε
να καταλάβουμε πόσο δύσκολη ήταν η εποχή αυτή.
Κ. Γεωργία

Η συζήτηση που κάναμε στην έκθεση με εντυπωσίασε, γιατί μάθαμε
ενδιαφέροντα πράγματα για τα καράβια των Ελλήνων την εποχή της
Τουρκοκρατίας. Το περίεργο και συναρπαστικό ήταν ότι αυτά τα
καράβια παρόλο που ήταν από ξύλο , χωρούσαν τα πάντα και δεν
βούλιαζαν.
Ζ.Δέσποινα

Μου έκαναν περισσότερο εντύπωση τα καράβια με τους πειρατές και το
πλοίο που βάλαμε στο νερό με τα πολλά μικροαντικείμενα. Ακόμα και
όταν βάλαμε πάνω σε αυτό το πλοίο τα τούβλα ,αυτό άντεξε. Όλα ήταν
εξαιρετικά.
Σ.Βαλέριος

Κ.Γρυπιώτη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την ωραία και
ενδιαφέρουσα ξενάγηση και να σας πω κάποια πράγματα που μου
έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. Μου άρεσαν τα πλαϊνά (χρυσά) στο μεγάλο
πλοίο. Το πιο εντυπωσιακό μέρος της ξενάγησης ήταν όταν ανεβήκαμε
στον πάνω όροφο που είδαμε το μεγάλο καράβι να επιπλέει στο νερό.
Λ. Σαμπρίνα

Στην έκθεση της ναυπηγικής του κ. Γρυπιώτη μου έκανε εντύπωση η
λεπτομέρεια στα πλοία που μετέφεραν σιτηρά καθώς ένα πειρατικό
καράβι μιας ξένης χώρας. Ήταν καταπληκτικό πώς ένα μικρό πλοίο
κουβαλούσε τούβλα και βαριά κουτιά επιπλέοντας κανονικά στο νερό.
Θα ήθελα να πω συγχαρητήρια στον κ. Γρυπιώτη που κατάφερε να
φτιάξει κάτι τόσο δύσκολο και εντυπωσιακό. Αυτή η ενδιαφέρουσα
έκθεση θα μου μείνει αξέχαστη. Μάθαμε για σημαντικά γεγονότα της
Ιστορίας μας.
Α. Ευτυχία

Μεγαλύτερη εντύπωση μου έκανε ο χρόνος και η υπομονή που
χρειάστηκε για να φτιαχτούν αυτά τα πλοία με όλες τις λεπτομέρειες
τους. Το πιο εντυπωσιακό ήταν πως αυτά τα πλοία έπλεαν στο νερό και
άντεχαν κάποια βαριά αντικείμενα. Συμπάθησα πολύ τον κ. Γρυπιώτη
για τον χαρακτήρα του και την καλοσύνη του.
Σ.Αντριανίκ

Μου έκαναν μεγαλύτερη εντύπωση στα παλιά πλοία της Επανάστασης
οι λεπτομέρειες στα σχοινιά, στα μπαούλα, στα καλάθια με τα τρόφιμα,
το είδος του ξύλου που χρησιμοποιούσαν γι α τα πλοία και οι χρυσές
λεπτομέρειες επάνω. Επίσης ήταν εντυπωσιακό πώς επέπλεαν τα
καράβια.
Κ.Αναστασία

Μου άρεσαν όλα αλλά πιο πολύ εντύπωση μου έκαναν τα πλοία που
όσο βάρος και αν είχαν δεν βούλιαζαν. Ο κ.Γρυπιώτης τα έφτιαξε μόνος
του με την παραμικρή λεπτομέρεια και ήταν τέλεια όλα. Σας
ευχαριστούμε, κ. Γρυπιώτη, που μας μάθατε πολλά καινούρια
πράγματα.
Κ.Βάσια

Σήμερα πήγαμε στο Village με το σχολείο για να δούμε την έκθεση της
μικροναυπηγικής του κ. Γρυπιώτη. Μπορώ να πω πως ήταν μια
ενδιαφέρουσα έκθεση αφού μιλήσαμε για την επανάσταση της
Ελλάδας του 1821. Μετά την συζήτηση πήγαμε στον επάνω όροφο και
είδαμε τα φορτία των πλοίων, βάλαμε ένα από τα πλοία στο νερό και το
φορτώσαμε με 2 τούβλα για να δούμε πόσο βάρος αντέχει.
Γ.Μιχαήλ

Κ. Γρυπιώτη, έμεινα έκπληκτος με τα έργα σας και με τα λόγια σας που
μας δώσατε να καταλάβουμε για τα πλοία της εποχής της επανάστασης.
Με συγκινήσατε και είμαι χαρούμενος επειδή μου είπατε πως μπορείτε
να τελειώσετε το έργο που είχε αρχίσει ο παππούς μου. Ευχαριστούμε
πολύ που μας φιλοξενήσατε στην ωραία σας έκθεση καραβιών.
Κ. Παναγιώτης
Εντύπωση μου έκανε η λεπτομέρεια στα καράβια- μοντέλα που έφτιαξε
ο κ. Γρυπιώτης και όλη η υπομονή και η διάρκεια που χρειάστηκε για
να φτιαχτούν. Αυτό που επίσης με εντυπωσίασε, ήταν πως αυτά τα
καράβια μπορούσαν να πλεύσουν και να σηκώσουν από μικρά βάρη ως
και μεγάλα, όπως τούβλα.
Π. Παναγιώτης

Σήμερα πήγαμε σε μια έκθεση ναυπηγικής . «Πόσο βαρετά θα είναι»,
σκέφτηκα. Μα μόλις φτάσαμε, αυτή σκέψη κατευθείαν έφυγε από το
μυαλό μου. Είδα τα μοντέλα των πλοίων, τα ακρόπρωρα και τις
λεπτομέρειες και ξετρελάθηκα. Ήταν φανταστικά. Ύστερα συζητήσαμε
για την ελληνική επανάσταση. Όλα όσα λέγαμε ήταν πολύ
ενδιαφέροντα. Μετά πήγαμε στον επάνω όροφο. Έχασα τη γη κάτω από
τα πόδια μου! Νόμιζα πως ήταν αδύνατον να επιπλέουν αυτά τα
καράβια στο νερό. Κι όμως όχι μόνο επέπλεαν αλλά και με φορτίο πάνω
τους!
Μ. Λυδία

Σήμερα πήγαμε στο Village με την τάξη μου για να δούμε την έκθεση
της μικροναυπηγικής του κ. Γρυπιώτη. Μπαίνοντας, αντικρίσαμε τρία
μικρά πλοία και τρία μεγάλα. Καθίσαμε και ακούσαμε πολλά πράγματα
για τον τρόπο που φτιάχνανε τα πλοία και σε τι χρησίμευαν την εποχή
της ελληνικής επανάστασης. Ακούσαμε ενδιαφέροντα πράγματα που
δεν τα είχαμε ξανακούσει μέσα στην τάξη. Έπειτα ανεβήκαμε στον
επάνω όροφο όπου έβαλε ένα πλοίο να επιπλεύσει στο νερό.
Τοποθέτησε βάρος πάνω του και αυτό πάλι δε βούλιαξε. Ήταν τέλεια !
Μ. Μάριος

Μεγάλη εντύπωση μου έκανε η λεπτομέρεια στα καράβια και το ότι
έπλεαν στο νερό με πολύ βάρος πάνω τους. Μου άρεσε να βλέπω ένα
καράβι που χρησιμοποιούσαν στην επανάσταση του 1821 και όλα τα
μικροαντικείμενα που είχε πάνω του.
Π. Δέσποινα
Μου έκαναν εντύπωση τα ωραία καράβια της επανάστασης του 1821,
τα οποία ήταν χειροποίητα. Αυτά μπορούσαν να κρατήσουν πολλά
βάρη επάνω τους και ήταν και στο εσωτερικό τους όπως ήταν στην
πραγματικότητα.
Γ. Θάνος
Αυτό που μου έκανε περισσότερο εντύπωση ήταν ότι μιλούσε ο κ.
Γρυπιώτης τόσο καλά και με τόση αγάπη που οι περισσότεροι, αν όχι
όλοι , τον παρακολουθούσαμε προσεχτικά.
Επίσης είναι εντυπωσιακός ο κόπος του και το ταλέντο του αλλά και ο
σκοπός που τα έκανε όλα αυτά. Με λίγα λόγια ήταν ευγενικός και
καλός μαζί μας.
Μ. Φίλιππος

Μου έκαναν εντύπωση τα καράβια που ήταν πολύ ωραία. Αυτά
επέπλεαν στο νερό ακόμα και όταν τοποθετήσαμε βάρη πάνω τους.
Δ. Μαρκέλλα

