
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

 

Την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017 η συνεταιριστική ομάδα της Στ’ τάξης πραγματοποίησε την 
προβολή της οικογενειακής ταινίας «Σάνα, η μουσική του λύκου» στην αίθουσα εκδηλώσεων 
«Γεώργιος Β. Βασιλειάδης» του Σχολείου μας. 

Υπόθεση  
Η Shana έχει ταλέντο στη μουσική. Ζει με τον πατέρα της σε ένα χωριό των Πρώτων Εθνών του 
Καναδά. Κάποτε ήταν ένα χαρούμενο κορίτσι που έπαιζε ζωηρά κομμάτια με το βιολί της σε 
γιορτές, μαζί με τη μητέρα της. Πριν από δύο χρόνια όμως, η μητέρα της Shana πήγε στο δάσος 
και δεν ξαναγύρισε ποτέ. Η Shana τότε σταμάτησε να πηγαίνει στο σχολείο και παίζει πια πολύ 
σπάνια βιολί. Γράφει στη μητέρα της σπαραξικάρδια σημειώματα, τα οποία κρεμάει σε ένα 
γέρικο δέντρο, που έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για τους αυτόχθονες. Όποτε όμως πηγαίνει σ’ εκείνο 
το δέντρο, βλέπει έναν λευκό λύκο να την παρακολουθεί από μακριά. Είναι λες και κάτι πάνω 
στο κορίτσι τον τραβάει, κι όποτε παίζει το βιολί της, ο λύκος εμφανίζεται μέσα από το δάσος. 
 
«Είναι η καλύτερη ταινία ever”, “ Η ωραιότερη ταινία που έχω δει», «Συγκλονιστική μουσική», 
«Μας συγκίνησε» είναι μερικά από τα σχόλια των παιδιών. 
«Άγγιξε  τις ψυχές μας», «Θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρες με τα παιδιά μας για τα μηνύματα 
αυτής της ταινίας», «προσέγγισε δύσκολα θέματα με τόσο όμορφο, κατανοητό και συγκινητικό 
τρόπο», «εισχωρώντας στην ψυχή αυτού του κοριτσιού, καθένας και καθεμιά μας αναγνώρισε 
πτυχές του εαυτού του και ξαναέζησε ίσως στιγμές απ’ τη ζωή του», είπαν κάποιοι γονείς 
ύστερα από  την προβολή σε συζητήσεις που έγιναν. 
 Όλοι πραγματικά νιώσαμε την ανάγκη κάτι να πούμε, να σχολιάσουμε, για να αποφορτιστούμε 
και να μοιραστούμε με τους γύρω μας τα συναισθήματα που γεννήθηκαν από αυτή την 
εξαιρετική ταινία. Πολύ σημαντικό, στην εποχή μας, να μας δίνονται ευκαιρίες, που γεννούν 
συναισθήματα και πιο σημαντικό ακόμα το να μπορείς να τα μοιράζεσαι με τους συνανθρώπους 
σου.  
Χαιρόμαστε που η προβολή αυτή ήταν αφορμή για κάτι τόσο όμορφο! 



 

 

 

 

 

 

 


