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Δεν είμαστε εμείς χωρίς πατρίδα … Εσείς έχετε σύνορα …

Πατρίδα μας η γη, εχθρός μας τα σύνορα
(Σκέψεις πάνω στο προσφυγικό)

Έντρομη εμφανίστηκε προ ημερών αντιδήμαρχος της πόλης μας, για τους  
κινδύνους που υφέρπουν λόγω των προσφυγικών ρευμάτων: έμποροι 
ναρκωτικών, βιαστές, τρομοκράτες, νταβατζήδες. Ναι, όντως! Τα έχουμε 
ξανακούσει αυτά. Από τα ακροδεξιά φασιστόμουτρα μέχρι ντελικάτους/ες κυρίους 
και κυρίες της «καλής» κοινωνίας, οι πρόσφυγες θεωρούνται απειλή, 
καταστροφείς του έθνους, της οικονομίας και της προόδου για το δυτικό, 
«πολιτισμένο» κόσμο τους. Αυτόν ακριβώς τον κόσμο, που ρίχνει βόμβες στη 
Μέση Ανατολή, τον κόσμο που έχει φτάσει στο ζενίθ της οικονομικής και 
τεχνολογικής ανάπτυξης αλλά στο ναδίρ της ηθικής του υπόστασης. Γι’ αυτό 
λοιπόν το σύστημα οι κατατρεγμένοι είναι μια «καυτή πατάτα» που χρειάζεται να 
«κρυώσει» μέσα από συσκέψεις πολιτικών αρχηγών και κάθε είδους 
εμπειρογνωμόνων. Το 
ενδιαφέρον τους για τους πρόσφυγες είναι, πράγματι, τεράστιο! Κλείνουν σύνορα, 
στήνουν φράκτες και δίνουν εντολή σε ένστολους να μαζεύουν τα «αδέσποτα 
σκυλιά» που τριγυρνούν ξέμπαρκα. Τα Μ.Μ.Ε. συγκαλύπτουν τα εγκλήματα αυτά 
και μάλιστα σε κάθε ευκαιρία σπείρουν το μίσος εναντίον των προσφύγων και την 
ξενοφοβία. Το κυνήγι των ανθρώπων δεν έχει τέλος: καταφέρνεις να σωθείς από 
τις βόμβες των πολεμικών αεροπλάνων, όμως τα βάσανά σου έχουν συνέχεια. Θα 
μπεις σε μια βάρκα με μόνη ελπίδα να σε ξεβράσει το κύμα στην ξηρά και να 
συνεχίσεις την «Οδύσσειά» σου. Κι εκεί που λες ότι όλα τέλειωσαν κι ο εφιάλτης 
αποτελεί παρελθόν, εμφανίζονται «οι πολιτισμένοι» της Ευρώπης για να σε 
υποδεχτούν.

Εκείνο, όμως, που απασχολεί τους περισσότερους – αν όχι όλους – τους 
ηγέτες των κρατών δεν είναι άλλο από την ασφάλεια των συνόρων τους. Είναι 
εκπληκτικό! Φοβούνται τους πρόσφυγες όπως η μητέρα ανησυχεί για το παιδί της 
μην αρρωστήσει από τον ιό της γρίπης που κυκλοφορεί. Μόνο που αυτή το κάνει 
εκδηλώνοντας τη στοργή και την τρυφερότητά της ενώ εκείνοι προβάλλουν  ό,τι 
πιο απάνθρωπο. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα οι κυβερνήσεις Αυστρίας και 
Ουγγαρίας με ανυποχώρητη θέση τους το κλείσιμο των συνόρων. Για μια ακόμη 
φορά το κράτος, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της αντίστοιχης αρχαιοελληνικής 
λέξης (κράτος = δύναμη, εξουσία), εκδηλώνει την ισχύ του απέναντι στους 
ανυπεράσπιστους. Τώρα οι πρόσφυγες, σε άλλες περιπτώσεις οι φτωχοί, οι 
άνεργοι, οι εξεγερμένοι, οι γκέι, οι γυναίκες… Αλλά ας παραμείνουμε στο θέμα 
μας.
Στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, παρά την απανθρωπιά, την 
αδιαφορία και την αμηχανία της εξουσίας, οι απλοί άνθρωποι καθημερινά 
στέκονται στο ύψος των περιστάσεων και αποδεικνύουν έμπρακτα την 
ανθρωπιστική και αλληλέγγυα στάση τους. Στα νησιά αλλά και στους 
καταυλισμούς που δημιουργήθηκαν σε όλη τη χώρα, η ευαισθητοποίηση 
μεμονωμένων ατόμων ή αυτοοργανωμένων κινήσεων, ανακουφίζει χιλιάδες 
ανθρώπους και τους δίνει δύναμη να συνεχίσουν τον αγώνα τους ενάντια στα 
«θηρία». Αυτοί δείχνουν το δρόμο που είναι ένας: ο δρόμος της αλληλεγγύης και 
ταυτόχρονα  της κατάργησης των συνόρων, των σημαιών, των χρωμάτων, των 
θρησκειών. Παράλληλα η συνειδητοποίηση ότι ο μέγιστος εχθρός της 
ανθρωπότητας είναι η ανισότητα, η αδικία, η καταπίεση. 
Όσον αφορά την εγκατάσταση των προσφύγων, θεωρώ ανοησία για την Ευρώπη 
να κλείνει την πόρτα στους πρόσφυγες τη στιγμή μάλιστα που ο πληθυσμός της 
γερνάει όλο και περισσότερο και η ανάγκη εργατικών χεριών αυξάνεται. Όμως και 
σε αυτή την περίπτωση, οφείλει να σεβαστεί τα δικαιώματά τους και όχι να τους 
αντιμετωπίσει ως τους «χαμάληδες» που θα κάνουν τη «βρόμικη δουλειά» ή 
γκετοποιώντας τους. Δυστυχώς κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να αποφευχθεί στα 
πλαίσια του ακραία νεοφιλελεύθερου εγχειρήματος της Ε.Ε. με τη ηγεμονία των 
τραπεζών, της αγοράς και της επιχειρηματικής τάξης αλλά και του εθνικισμού να 
κλείνει από δίπλα το μάτι. Άρα λοιπόν η λύση του προσφυγικού συνδέεται και με 
την ανατροπή ενός συστήματος που υπηρετεί την εικονική πρόοδο των αριθμών, 
την κρατική αυθαιρεσία και την εξόντωση των αδύναμων. Η λύση αυτή διέρχεται 
μέσα από το δύσβατο μονοπάτι του κοινωνικού αγώνα για τη διεκδίκηση των 
δικαιωμάτων σε χώρους εργασίας, φυλακές, στρατόπεδα συγκέντρωσης, πόλεις 
και χωριά. Και φυσικά όταν είσαι πρόσφυγας ή μετανάστης η λύση αυτή είναι η 
μόνη σου ελπίδα για αξιοπρέπεια.
Κλείνοντας, εστιάζω σε μια φράση-σύνθημα των απελπισμένων προσφύγων που 
πίσω από τα συρματοπλέγματα της αγωνίας και των συνόρων φωνάζουν προς 
την ανθρωπιά μας: «Ανοίξτε τα σύνορα!!!». Μη φοβάστε τον άνθρωπο, 
συμπληρώνω εγώ. Το κακό υπάρχει δίπλα μας, δε χρειάζεται να έρθουν οι 
πρόσφυγες για να το εισάγουν. Αλληλεγγύη λοιπόν! Γιατί «η αλληλεγγύη είναι το 
όπλο των λαών, πόλεμος στον πόλεμο των αφεντικών». 

Μάνος Μπελαντάκης,  Γ5

Τους βλέπεις να έχουν ένα βλέμμα χαμένο κι η ματιά 
τους να συναντάει το άπειρο
συνήθως δεν έρχονται να σου μιλήσουν μιας και τα 
λόγια δεν έχουν καμιά αξία γι’ αυτούς    
δεν κάθονται για πολύ σε ένα τόπο, είναι ανήσυχοι, 
βλέπεις, και πολύ ευαίσθητοι     
δεν ανέχονται την αδικία κι αν πάρουν άγριες στροφές η 
γροθιά τους γκρεμίζει τα πάντα    
είναι ρομαντικοί και ονειροπόλοι        
μέσα στο χάος, βιώνουν τον έρωτα με όλες τις αισθήσεις    
καθώς χορεύουν με τη φαντασία τους στα ξεχασμένα και 
βρόμικα σοκάκια τα μεσάνυχτα, όταν όλοι κοιμούνται      
δεν έχουν ταυτότητα, επίθετο, διεύθυνση, καταγωγή και 
φορούν τα ίδια ρούχα κάθε μέρα       
μεταξύ τους, επικοινωνούν με συνθήματα και 
χειρονομίες     
και αν κάποια φορά τύχει και τους συναντήσεις ίσως να 
αλλάξεις πορεία και να πεις στο παιδί σου: «Μακριά από 
αυτούς, είναι επικίνδυνοι».
Είναι οι ενήλικες που δε μεγάλωσαν ποτέ
που αρνήθηκαν την ύπαρξη κάθε μέτρου  και 
αποφάσισαν να ζουν με τους δικούς τους κανόνες 
είναι τα παιδιά που χαμογελούν στον κίνδυνο, που 
αντιστέκονται στη λογική και που όταν πέφτουν κάτω και 
τσακίζονται γουστάρουν ακόμα πιο πολύ      
είναι οι άνθρωποι που δε συμβιβάζονται   που 
επιδιώκουν την ελευθερία με κάθε μέσο και που η φλόγα 
της ελπίδας καίει τα σωθικά τους     
είναι όλοι εκείνοι που αν τολμήσεις και τους πλησιάσεις, 
θα σου πιάσουν σφιχτά το χέρι και θα σου πουν: «Φίλε 
μου, έλα, καιρός να αλλάξουμε τον κόσμο!»

Πόπη Μουδατσάκη, Γ4



Μαρτυρίες προσφύγων
- «Μου είπαν "πήγαινε τώρα, είσαι ελεύθερος, μπορείς να φύγεις. 
Κατέβα κάτω και φύγε..." Πρώτα πήγα προς τη θάλασσα. Έκατσα εκεί 
για λίγη ώρα. Να με χτυπήσει ο αέρας. Πάνε πολλοί μήνες από τότε 
που έχω να δω θάλασσα. Μετά δεν ήξερα που να πάω. Ξαναγύρισα».
- «Πάνε είκοσι μήνες που είμαι μακριά. Όλα μου φαίνονται άγνωστα, 
δύσκολα. Μερικές φορές δε μπορώ να αναπνεύσω. Ο αέρας μου 
φαίνεται βαρύς. Το ίδιο ακριβώς ένιωθα και στη φυλακή μερικές φορές. 
Δεν ξέρω τί να κάνω. Θέλω να φύγω από δω. Να είμαι αλλού».
- «Το όνομά μου είναι Λ. και κατάγομαι από τη Λευκορωσία. Στη χώρα 
μου ήμουν δασκάλα... Το 2001 αναγκάστηκα να φύγω με την κόρη μου 
γιατί φοβόμουν για τη ζωή και την ελευθερία μας.  Λίγο νωρίτερα, είχα 
αρνηθεί να υπακούσω στις εντολές που είχαν δοθεί σε όλους τους 
δασκάλους του σχολείου να ψηφίσουν στις εκλογές τον τότε 
Πρόεδρο».
- «...Με λένε Α. και είμαι από το Ιράν. Αναγκάστηκα να φύγω για να 
γλιτώσω. Οι αρχές τις χώρας μου με συνέλαβαν επειδή μαζί με μία 
ομάδα φοιτητών, ασκούσαμε κριτική στην κυβέρνηση και στο 
θεοκρατικό εκπαιδευτικό σύστημα που εφαρμόζει στα πανεπιστήμια.  
Στο τμήμα, όπου με μετέφεραν με χτυπούσαν με ράβδους και μου 
έκαναν ηλεκτροσόκ στα αυτιά, το κεφάλι και το στήθος... Μετά τα 
βασανιστήριά μου, μου είπαν ότι θα περνούσα από δίκη για τα 
«εγκλήματά μου» και με άφησαν προσωρινά ελεύθερο επειδή ο 
αδελφός μου πλήρωσε εγγύηση... 
...Το όνειρό μου είναι να μπορέσω να γυρίσω πίσω στην πατρίδα μου, 
το Ιράν. Εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα και εκεί θέλω να ζήσω και να 
πεθάνω. ∆εν γίνεται όμως. Με ανάγκασαν να φύγω σαν τον δραπέτη, 
να δώσω όλα μου τα λεφτά σε λαθρέμπορους για να με φυγαδεύσουν 
και τελικά να περάσω αμέτρητους κινδύνους και κακουχίες μέχρι να 
βρω καταφύγιο στην Ελλάδα...»
- «Αγαπώ την Ελλάδα. Την αγαπούσα από το σχολείο καθώς εκεί 
μαθαίναμε για την Αρχαία Ελλάδα και τον Ξένιο Δία, που προστάτευε 
και βοηθούσε τους ξένους. Αυτή μου η αγάπη με έφερε εδώ για 
σπουδές. Και όταν στη χώρα μου έγινε πραξικόπημα και δεν 
μπορούσα να επιστρέψω καθώς πια ήμουν πρόσφυγας, ήταν μια 
παρηγοριά ότι η "νέα μου πατρίδα" θα ήταν η Ελλάδα. Σήμερα, που 
άλλοι άνθρωποι αναγκάζονται να βρουν καταφύγιο στην Ελλάδα όπως 
έκανα κι εγώ, νιώθω ντροπή να ακούω στις ειδήσεις ότι η Αστυνομία, 
με μια επιχείρηση που ονομάζει "Ξένιο Δία", συλλαμβάνει ξένους και 
τους στέλνει σε άθλια στρατόπεδα κράτησης για να τους διώξει μετά 
από τη χώρα. Το ξέρετε ότι ανάμεσα σε αυτούς τους ξένους βρίσκονται 
και πρόσφυγες, σαν εμένα αλλά σαν και τους παππούδες σας; 
Πρόσφυγες δεν έγιναν και οι Έλληνες σε αρκετές στιγμές της Ιστορίας 
τους;» 
- «Αυτό που ζούμε είναι μια εξέγερση κατευθυνόμενη από τη θρησκεία 
που μας έφερε μόνο τρομοκράτες και το Ισλαμικό Κράτος. Δεν έχεις 
δικαίωμα να έχεις άλλη πίστη ούτε βέβαια άλλη γνώμη παρά μόνο αν 
συμφωνείς μαζί τους, αλλιώς μπαίνεις σε μαύρη λίστα και σε 
σκοτώνουν. Αυτό δεν είναι ελευθερία. Πριν κανείς δεν σε ρωτούσε τη 
θρησκεία σου. Τώρα όλοι ρωτούν «είσαι Μουσουλμάνα ή Χριστιανή; 
Σουνίτισσα ή Σιίτισα; Και από την απάντηση μπορεί να εξαρτηθεί η 
ζωή σου».

Οι μαθητές του τμήματος Β1

Αυγή

Με μάτια βαμμένα στο χρώμα της ψυχής σου
Σ’ εκείνο το γκρίζο μέλλον που κοιτάς
Το σώμα σου δέκτης της βίας
Νιώθεις τον πόνο καθώς περπατάς…

Σε ποια πόλη να γυρίζεις;
Ποια κλουβιά να λησμονήσεις;
Βρίσκεις τον τρόπο μα τον χάνεις
Γιατί  γυρνάς σε αυτά που μισείς;

Ντύνεσαι μονάχα με τη θλίψη
Χαμόγελο πλέον ξεχνάς να φοράς
Σου φωνάζω μα έχεις τα αυτιά σου κλειστά
Νεκρά καταθέτεις κομμάτια καρδιάς…

Ράνια Πετσαλάκη   Β4.

Παιχνίδι με 23 λέξεις…

Η ζωή χαραγμένη 
με τη μύτη ενός μικρού μολυβιού   
στο παλιό ξεχασμένο θρανίο   
που τα παιδάκια 
γράφουν με άγχος στιχάκια και όρκους
«η επανάσταση ζητάει το εμείς   
και ο τρόμος την ελπίδα»
«η θάλασσα θεόσταλτος καθρέπτης των ονείρων 
στο σκοτάδι της ημέρας»
«Παράθυρα στον έρωτα η χαρά και η λύπη» 
Κι εγώ…   
στις τσέπες του πανταλονιού φυλάω 
μπαλόνια αισιοδοξίας 
για να κάνω με θάρρος τον πιο δύσκολο άθλο μου 
να γράψω στον πίνακα της καρδιάς σου  
το ταπεινό μου σ’ αγαπώ
κι ένα … μου λείπεις 

Μαρία Φιλιππάκη, Γ5

ΣΕ  ΟΣΟΥΣ  ΣΠΑΣΑΝΕ
ΣΕ  ΟΣΟΥΣ  ΚΡΑΤΑΝΕ

Κουρελιασμένοι από τα αγριεμένα κύματα   
πεταμένα υπολείμματα για πάντα   
από εδώ και μπρος   
στο σκοτεινό θάλαμο της γης    
με ισκιωμένο το μυαλό   
από το ξέφρενο κυνηγητό    
της ασάλευτης πορείας των άστρων     
οι τελευταίοι    
απόθεσαν το κουρασμένο κεφάλι τους θυσία      
στην τελετουργία των ανεμοστρόβιλων καιρών   
κι άνθρωποι δεν υπήρχανε     
μόνο ένα άσπρο χιόνι σιωπής      
σκέπασε οριστικά  τις βυθισμένες πόλεις.  

( Παρά την αρχή της συντακτικής ομάδας να μη 
δημοσιεύονται ποιήματα ανωνύμως, κάναμε μια εξαίρεση 
για το συγκεκριμένο, γιατί το βρήκαμε υπέροχο.) 



Το ποίημα μιας δειλής.

Να θέλω να σε δω, Αλλά να μην μπορώ.
Να θέλω να σε αγγίξω, Αλλά να μην μπορώ.
Θέλω ένα βλέμμα σου. Μου έλειψε ! Όμως, δεν μπορώ,
Είμαι καθηλωμένη στο ίδιο σημείο: Να θέλω αλλά να μην μπορώ.
Θέλω, πραγματικά το θέλω . Όμως δεν μπορώ ∙
Είμαι δειλή. Και φοβάμαι.
Φοβάμαι να σου πω τι νιώθω. Φοβάμαι γιατί δεν ξέρω πως νιώθεις
Φοβάμαι ότι άμα μάθεις, ίσως φύγεις. Κι αυτό είναι που με φοβίζει περισσότερο∙
Η δύναμη που έχεις πάνω μου. Φοβάμαι γιατί εμφανίστηκες  ξαφνικά  και άλλαξες  όσα πίστευα για μένα.
Ίσως, εσύ να μην το αντιλαμβάνεσαι. Όμως, εγώ το ένιωσα, το ξέρω.
Φοβάμαι να μιλήσω σ’ άλλους για σένα. Γιατί είσαι κάτι το ξεχωριστό για μένα.
Φοβάμαι, πως άμα μάθουν άλλοι για μας όλη η μαγεία θα χαθεί, μέσα σε συζητήσεις.
Φοβάμαι πως ίσως δε νιώσουν πως ένιωσα εγώ. Ίσως δεν το εγκρίνουν, Ίσως το κατακρίνουν μάλιστα.
Φοβάμαι ότι δεν σου αξίζω. Και επειδή πραγματικά φοβάμαι. Όλα αυτά που νιώθω για σένα τα θάβω μέσα στην καρδιά μου ∙
Εκεί που κανείς δε θα το μάθει, Ίσως ούτε και εσύ. Και αυτό, γιατί είναι δύσκολο να σου πω το Σ’ Αγαπώ ! Συγνώμη. 

Μαρία Σπυριδάκη, Β5 

ΜΙΑ ΑΣΤΡΑΠΗ Η ΖΩΗ 

Μια αστραπή η ζωή 
Και δεν ξέρω τι να πρωτοκάνω.
Τα πρέπει και τα θέλω μου συγκρούονται.
Πρέπει να δουλέψω
Θέλω να ζήσω
Πρέπει να σοβαρευτώ 
Θέλω να ερωτευτώ.

Μια αστραπή η ζωή 
Κι αν είσαι τυχερός θα τη δεις.
Θα προλάβεις 
-αρκεί να μην ξεχαστείς.
Πρόσεχε !
Μη ξεχαστείς στις ανούσιες συζητήσεις.
Είναι επικίνδυνο.
Μη γίνεις δούλος των επιθυμιών των άλλων.
Ζήσε, ερωτεύσου, ταξίδεψε.
Προλαβαίνεις !

Μια αστραπή η ζωή 
Γι’ αυτό φύγε από το κενό.

Μια αστραπή η ζωή.
Τόσο γρήγορη
Τόσο δυνατή 
Απίστευτα ξαφνική.
Πρέπει να τρέξεις για να προλάβεις.

Μια αστραπή η ζωή
Μα προλαβαίνεις !
Προλαβαίνεις να ζήσεις 
Προλαβαίνεις να ονειρευτείς 
Προλαβαίνεις να πεις το σ’ αγαπώ 

Μαρία Σπυριδάκη, Β5

«Το ιδανικό µου θα ήταν οχτώ μήνες ταξίδι και τέσσερις μήνες 
μοναξιά… Ένα μονάχα αξίζει: το ταξίδι.»
Αυτά τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη συνοψίζουν το πάθος του 
για τα ταξίδια. Από την πρώτη του νεότητα μέχρι το θάνατό του 
δεν έπαψε να ταξιδεύει στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Ασία 
και στην Αφρική. Ήταν ένας ακούραστος ταξιδιώτης. Για ποιους 
λόγους; Τι αναζητούσε ακριβώς μέσα στις πολλαπλές του 
περιηγήσεις; Σε αυτό το ερώτημα προσπαθήσαμε να 
απαντήσουμε µε τη βοήθεια των ταξιδιωτικών του έργων όταν 
κληθήκαμε να πάρουμε μέρος σε αυτή την όμορφη συνάντηση. 
Δύσκολο το εγχείρημα μα σαγηνευτικό το ταξίδι με το μεγάλο 
Κρητικό.
Την περίοδο που ήρθε σε εμάς η πρόσκληση της Ορθόδοξης 
Ακαδημίας Κρήτης μας απασχολούσε πολύ το πρόβλημα των 
μεταναστών που χάνονταν, και δυστυχώς εξακολουθούν να 
χάνονται, κατά εκατοντάδες στα νερά της Μεσογείου. Ειδικά το 
φωτογραφικό υλικό μας γέμισε με αγωνίες και θυμό. 
Αποφασίσαμε με συνταξιδιώτη το Νίκο Καζαντζάκη, να δούμε 
τον άνθρωπο της αγάπης, τον άνθρωπο της ανοχής, τον 
άνθρωπο του σεβασμού, τον άνθρωπο του αγώνα και της 
αγωνίας… τον συνοδοιπόρο του Θεού… Το αποτέλεσμα της 
δουλειάς μας θα σας παρουσιάσουμε σε ένα σύντομο βίντεο 
που γυρίσαμε.
Το θέμα του: «Στην άκρα του κόσμου ένας πεινάει, εμείς 
φταίμε».
Χρησιμοποιήσαμε φωτογραφικό υλικό Ελλήνων και ξένων 
φωτογράφων (όπως ο Γ. Μπεχράκης, ο Σ. Τσακίρης κ.α.) που 
σχετίζεται με τα κείμενα του Καζαντζάκη, πίνακες του Ελ Γκρέκο 
αλλά και φωτογραφίες της παλιάς Κρήτης. 

Οι μαθητές του Β5, Φλεβάρης 2016



«Ετών 16… και κάτι (ψιλά)»
  Είμαι 16 και όχι μόνο μου τσακίσατε τα όνειρα αλλά τώρα μου επιβάλλετε και 
πως θα ζήσω. Είμαι 16 και δεν θέλω να ακούω άλλο κατηγορίες για το παρελθόν 
και μονίμως δυσοίωνες προβλέψεις για τα μελλούμενα. Ποθώ να ζήσω το 
σήμερα.
  Τα γεγονότα εξελίσσονται ραγδαία, νέες καταστάσεις διαμορφώνονται, όλα 
τρέχουν γρήγορα. Μα και εμείς τρέχουμε αλλά καθένας στο δικό του μονοπάτι 
που πολλές φορές είτε δεν γίνεται αντιληπτό από τους άλλους είτε συχνά 
παρεξηγείται. Όλα, φόβοι, αγωνίες, άγχη κρύβονται πίσω από ένα χάρτινο 
χαμόγελο και ένα «την παλεύω» γιατί αυτό κάνουμε. Παλεύουμε ο καθένας με τον 
τρόπο του. 
  Ζούμε σε μια εποχή που το ανθρώπινο μίσος «ανθεί», οι άνθρωποι 
«αλληλοσπαράζονται» και το μόνο που μας προτρέπουν να κάνουμε είναι ένα 
ποστ ή μια σημαιούλα στο προφίλ μας στο Facebook για να δείξουμε την 
συμπαράσταση μας.
  Ζούμε σε έναν κόσμο που αγνοεί τους νέους. Μα δήθεν κάνει τα  πάντα για τους 
νέους χωρίς τους νέους. «Όλοι παλεύουν για μας χωρίς εμάς». Και αυτό είναι που 
με φοβίζει. Όλοι λένε ότι παλεύουν για ένα «καλύτερο» μέλλον χωρίς όμως να μας 
δίνουν τα περιθώρια, την ευκαιρία να προσπαθήσουμε. Είμαστε τάχα ανώριμοι, 
αδαείς- εδώ, λένε, ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε μια αντίδραση στην χημεία 
και περιμένουμε να αλλάξουμε τον κόσμο ; Κι όμως αυτό περιμένουμε όλοι. 
  Ίσως και να μην καταφέρω να αλλάξω τον κόσμο αλλά σίγουρα είμαι 
αποφασισμένη να παλέψω για να τον αλλάξω. Είμαι 16 και όμως θα τα καταφέρω 
! Θα κάνω την δική μου προσπάθεια, τον δικό μου αγώνα. Θα κυνηγήσω τα 
όνειρα τα δικά μου, τα δικά σου και όλων των ανθρώπων… Το μόνο που ζητάω 
είναι να μην μου στερήσετε το δικαίωμα στο όνειρο και στην ελπίδα και αφήστε με 
να κάνω το δικό μου λάθος ! 

Μαρία Σπυριδάκη, Β5.

Ηράκλειο 18.07.2009

Αγαπημένη μου Βιόλα,
  Χθες είχαμε πάλι έναν άσχημο καβγά με τους γονείς μου για το γνωστό θέμα του Facebook… Αφού να φανταστείς ξεχάσαμε να κλείσουμε τα 
παράθυρα και τις πόρτες και σήμερα στη γειτονιά με κοιτούσαν έντονα οι γειτόνισσες και σχολίαζαν! Ξεκίνησα να τους λέω πως, από τότε που 
έκλεισαν τα σχολεία για καλοκαίρι, νιώθω πως έχω χαθεί με τις παρέες μου, διότι και τα τηλέφωνα σήμερα δεν χρησιμοποιούνται περισσότερο από 
το διαδίχτυο. Αλλά φυσικά έπιασαν αμέσως τα υπονοούμενο και –επειδή  η ίδια συζήτηση επαναλαμβάνεται έναν χρόνο τώρα, εκνευρίστηκαν 
άσχημα… 
   Αν καθόντουσαν, ωστόσο, λίγο να με ακούσουν, θα καταλάβαιναν πως δεν πρόκειται για καμιά εγκληματική πράξη· ίσα – ίσα που τέτοιες σελίδες 
κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν πολλές δυνατότητες. Και μη μου πεις στο επόμενο γράμμα σου ότι τις γνωρίζεις, διότι τότε κι εσύ θα τους είχες 
πείσει τους δικούς σου!
   Όπως και κάθε σελίδα διαδικτυακής κοινωνικοποίησης, το fb (έτσι το έλεγαν οι συμμαθητές μου) βοηθά τον χρήστη να βρίσκεται σε επαφή με 
τους φίλους του ή ακόμα και με άτομα του εξωτερικού Πρόκειται για μια δωρεάν και «πλούσια» σε φατσούλες συνομιλία, η οποία σαφώς βοηθά 
αυτόν που βαριέται να μιλάει στο κινητό ή –πιο συνηθισμένα- που η κάρτα του έχει αποβιώσει – κλασικός νέος! Φυσικά είναι και σε σίγαση, 
δηλαδή το παιδί δεν ενοχλεί τους κουρασμένους γονείς που θέλουν να κοιμηθούν και δεν μπορούν ν’ ακούν τον έφηβό τους να λέει φράσεις του 
τύπου «OMG  ρε μαλάκα!» (με συγχωρείς για τη βωμολοχία, αλλά ο διπλανός μου τη λέει συνεχώς). Άρα εξασφαλίζει κανείς μια σιωπηλή 
συζήτηση χωρίς κόστος, μέσα από την οποία μπορεί να εκφράσει και συναισθήματα  - η φίλη μου δηλαδή η Αλίκη όποτε μαλώνει με το αγόρι της 
μέσω fb  του στέλνει μονάχα προσωπάκια που «βουλιάζουν» απ’ τα δάκρυα. 
   Δεν είναι όμως μόνο αυτά Βιόλα μου… Διότι οι μεγάλοι δεν σκέφτονται ότι το fb βοηθά τον έφηβο να μοιράζεται στιγμές μ’ όλους τους φίλους του 
απ’ αυτή την πιο όμορφη φάση της ζωής του (καλά, όμορφη αν εξαιρέσεις ακμή, περίοδο που «κυνηγά» τη γυναίκα μέχρι τα 50 κ.λπ.). Πηγαίνω 
στης Αλίκης και βλέπω τις τόσες φωτογραφίες και βίντεο που σχολιάζουν όλοι οι φίλοι της και το γέλιο δεν σταματά – από το θέαμα, ούτε από τα 
comments. Ή το άλλο; Που βλέπει η κοπέλα ότι το αγόρι που της αρέσει της έχει κάνει like; Καλά, εκεί είναι σε κόμμα από το σοκ, ενώ στο 
comment που θα της κάνει… εκεί κι αν την επομένη την κοιτάζουν οι γειτόνισσες. Συνεπώς, συμβάλλει και στην κοινωνική και προσωπική ζωή. 
   Γιατί Βιόλα μου δεν έχεις ακούσει το ρομαντικό περιστατικό στη Νέα Υόρκη του Πάτρικ Μόμπεργκ και της ΚαμίλΧέιτον; Δεν ξεχνιέται κάτι τέτοιο! 
Χάρη σ’ ένα δίκτυο – συγκεκριμένα site που έφτιαξε ο ίδιος – κατάφερε να βρει την κοπέλα της ζωής του και να καταλήξουν μαζί, δηλαδή ποιος θ’ 
αμφισβητήσει ότι το διαδίκτυο και ειδικότερα το Facebook δεν συμβάλλει στην εύρεση ατόμων; Ή στο ότι μπορεί κανείς καθημερινά να βλέπει τον 
έρωτά του στις φωτογραφίες και να νιώθει ότι τον έχει κοντά του; Ας υπάρχει δηλαδή και λίγο σεβασμός στα αισθήματα και στις ανάγκες του 
εφήβου!
  Εντάξει, βέβαια δεν είναι σωστό να σου λέω μόνο τη δική μου μεριά… Και οι γονείς μου έχουν κάποια δίκια, αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη τους τη 
διαγωγή της κόρης τους. Μα, διάβασε εδώ να μου πεις κι εσύ τη γνώμη σου…
   Εν αρχή, το διαδίκτυο – αν και αποτελεί μέσο πληροφόρησης και κοινωνικοποίησης του ατόμου – ελλοχεύει κινδύνους (όπως καταλαβαίνεις 
πρόκειται για… πατρική αντίληψη). Ειδικότερα, φωτογραφικό υλικό που αναρτά ο χρήστης στο fb είναι πιθανό να αλλοιωθεί από διαδικτυακούς 
εγκληματίες και να χρησιμοποιηθεί ως πορνογραφικό υλικό που σημαίνει ότι ο έφηβος –κυρίως το κορίτσι που πάντα «πληρώνει τη νύφη» - 
ρεζιλεύεται και στιγματίζεται η ψυχολογία του, Η ΟΠΟΙΑ δεν είναι ακόμα ισορροπημένη. Έπειτα, οι εγκληματίες αυτοί μπορεί και να προσελκύουν 
τη νέα με μια ωραία φωτογραφία προφίλ και γλυκά λόγια και, αφού συναντηθούν (διότι υποστηρίζει πως το θηλυκό παρασέρνεται εύκολα), πει 
bye- bye στη ζωή της ή έστω στην παρθενιά της (είμαι σίγουρη ότι αυτή τη λέξη άκουσαν χθες οι γειτόνισσες και σχολίαζαν!). 
  Και μετά φυσικά έρχεται η φιλόλογος μητέρα που θεωρεί ότι οι συνομιλίες αυτές το μόνο που κάνουν είναι να μετατρέπουν τις σχέσεις σε 
επιδερμικές, απρόσωπες και τυπικές. Διότι μην ξεχνάμε πως δεν είναι το ίδιο να μην ακούς τη χροιά και τον τόνο της φωνής  του συνομιλητή σου, 
από το να τον έχεις μπροστά σου, να βλέπεις τις εκφράσεις του προσώπου του, να μαλώσεις μαζί του τέλος πάντων σαν άνθρωπος. 
Επιπροσθέτως, επισημαίνει πως γίνεσαι εσωστρεφής, ή –όπως το είπε και η ίδια ακριβώς- απομυζείται η ζωτικότητα σου και αλλοιώνεται το 
γλωσσικό σου αισθητήριο, αφού, από τη μια εθίζεσαι σε μια οθόνη υπολογιστή και απ’ την άλλη αλλοιώνεις την πλούσια Ελληνική γλώσσα με το 
να κόβεις τα φωνήεντα· λόγου χάρη λες «φλκ», αντί για «φιλάκια».
   Πρέπει να σε ζάλισα όμως Βιόλα μου – περισσότερο με το λεξιλόγιο της μαμάς- αλλά έπρεπε να μιλήσω κι εγώ σε κάποιον και μόνο σε σένα 
μπορώ διότι, επειδή δεν σ’ έχω δει ποτέ, αυτή η αλληλογραφία με βοηθά να είμαι ο εαυτός μου. Απλά νιώθω «εκτός της παρέας», όλοι δηλαδή 
μιλούν για δημοσιεύσεις του fb και σχολιάζουν το καθετί κι εγώ δεν μπορώ  να συμμετάσχω. Κάποια στιγμή αν απομακρυνθώ από τις φίλες μου, 
δεν νομίζω να γίνει αντιληπτή η απουσία μου…

Με αγάπη, 
 η έτοιμη-να-πέσει-σε-κατάθλιψη αδερφή ψυχή σου. 

Υ.Γ Σου στέλνω το καινούργιο CD της Taylor Swift, ελπίζω να το λατρέψεις!

Τρουλλάκη Άντα Β6



«Πίσω από την ομορφιά του «φαίνεσθαι» 
μπορεί να κρύβεται απέραντη θλίψη…»

ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

Το βάθος των λέξεων είναι ένα άγγιγμα ζεστό… Τις περισσότερες 
φορές εμείς οι άνθρωποι, δίνουμε σημασίες σε λέξεις, ταυτίζοντας 
την έννοια και το περιεχόμενο τους με εμπειρίες δυσάρεστες και 
θλιβερές της ζωής μας. Μα αυτό μας συνθλίβει, καθώς δεν έχουμε 
την δυνατότητα να εισχωρήσουμε στο βάθος της ίδιας της λέξης , 
αλλά μένουμε ακίνητοι και ‘’ανήμποροι´´ στην σκέψη της 
δυσάρεστης ανάμνησης. Η μαγεία όμως και η τελειότητα βρίσκεται 
στην αφή των ίδιων των λέξεων. Στην ψυχή τους, στο βάθος της 
ψυχής τους . Γιατί πραγματικά, τη στιγμή που νιώθουμε τις λέξεις με 
την ορισμένη σειρά των γραμμάτων, τις αγγίξουμε ζεστά και 
τρυφερά πάνω σε ένα παλιό και σκληρό βιβλίο, μεταδίδεται βαθιά 
μέσα μας το συναίσθημα που κρύβουν εκείνες μέσα τους. Έτσι 
πρέπει να χρησιμοποιούμε τις λέξεις , δημιουργώντας έναν γεμάτο 
φαντασία κόσμο, για την κάθε μια. Μια δόση αγάπης και μαγείας. 
Αυτά τα υλικά είναι απαραίτητα , για να ποτιστεί η ψυχή μας με 
αναμνήσεις νέες , ευχάριστες & μαγικές. Έτσι, θα αγγίξουμε την 
‘’ψυχή’’ των λέξεων και αυτές την δική μας για να ζεστάνουν την 
σκέψη και τον λόγο μας. Για να έχουμε τη δυνατότητα να νιώσουμε 
πολλά συναισθήματα και έπειτα να τα εκφράσουμε με το υπέροχο 
νόημά τους.

Χατζηπανάνη Νικολέτα,  B6

Ζούμε μόνο μια φορά

Η αλήθεια είναι πως εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε 
το νόημα αυτής της φράσης. Νομίζουμε πως η ζωή δεν τελειώνει κι αν 
τελειώνει θα ξανάρθει απλά με άλλη μορφή. Και συνεχώς μαλώνουμε 
μεταξύ μας, φωνάζουμε, στεναχωρούμε ο ένας τον άλλο ακόμα και για 
τα πιο ανούσια πράγματα. Δεν είναι κρίμα; Η ζωή είναι ένα δώρο! Ένα 
δώρο που μας δίνεται μόνο μια φορά. Γιατί λοιπόν αυτόν τον 
περιορισμένο χρόνο που μας δίνεται εμείς να τον σπαταλάμε και να 
οδηγούμαστε σε συγκρούσεις και λύπη; Γιατί να μην έχουμε το θάρρος 
να μιλήσουμε στα ίσια και να διεκδικήσουμε αυτά που ποθούμε; Γιατί 
φοβόμαστε και σκεφτόμαστε συνεχώς τι θα πουν οι άλλοι χάνοντας με 
αυτό τον τρόπο το νόημα της ζωής; Όπως και νάχει η ζωή δεν είναι 
αιώνια. Είναι μικρή. Ο χρόνος τρέχει, τα χρόνια περνούν. Ας μην χαλάμε 
την διάθεση μας για μικροπράγματα. Ας μπαίνουμε καμιά φορά στην 
θέση των άλλων και ας προσπαθούμε μέρα με τη μέρα να γινόμαστε 
καλύτεροι. Να κάνουμε πράγματα που μας γεμίζουν και να μην 
διστάζουμε για το οτιδήποτε. Ας φάμε τα μούτρα μας... ας 
μετανιώσουμε... δεν πειράζει! Και ξέρετε γιατί; Γιατί μόνο τότε θα 
νιώσουμε ικανοποίηση. Μόνο τότε θα επέλθει η πληρότητα. Γιατί θα 
ξέρουμε πως εμείς προσπαθήσαμε είτε μας βγήκε είτε όχι. Φτάσαμε 
εκεί που επιθυμούσαμε και το κενό μας γέμισε. Ας χαρούμε αυτό το 
μεγάλο δώρο που λέγεται ζωή όσο προλαβαίνουμε! Γιατί το αύριο είναι 
απρόβλεπτο..... γιατί όλα αλλάζουν σε μια στιγμή.... και είναι κρίμα, 
πολύ κρίμα, να μην ζήσουμε την ζωή μας έτσι όπως την θέλουμε!!!!

Χατζηπανάνη Αρετή, Γ6

Ανθρωπιά                                                                                                         

Μια λέξη που παραμένει μονάχα στα λεξικά και 
πουθενά αλλού. Δεν είναι τυχαίο που αποτελεί 
παράγωγο της λέξης άνθρωπος. Όμως τι είναι 
ανθρωπιά και πού υπάρχει;
Ανθρωπιά θα πει συμπόνια , αλληλεγγύη ,  
βοήθεια. Θα πει δίνω δίχως να περιμένω να 
πάρω κάτι πίσω. Νοιάζομαι για τον συνάνθρωπο 
μου, συμπάσχω μαζί του και κάνω οτιδήποτε 
περνάει απ’ το χέρι μου για να του προσφέρω 
κάτι.. ακόμα κι αν αυτό το κάτι δεν σημαίνει 
τίποτα για μένα… μα για αυτόν σημαίνει τα 
πάντα! Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά σε τούτο 
τον κόσμο από εκείνη που νιώθεις όταν έχεις 
ήδη προσφέρει κάτι σε κάποιον που το είχε 
πραγματικά ανάγκη. Νιώθεις μαζί με τα 
μοναδικά συναισθήματα που σε διαπερνούν 
πως ένα κομμάτι του ρόλου σου 
πραγματοποιείται… και εσύ ανάμεσα στα 
εκατομμύρια ανθρώπων υπήρξες σημαντικός 
αφού η ανιδιοτελής πράξη που μόλις έκανες 
στάθηκε αφορμή για να αποκτήσει χαρά κάποιος 
που,ίσως, ποτέ δεν είχε ξανά νιώσει!

Χατζηπανάνη Αρετή, Γ6



Δώσε φτερά!

Και να που σήμερα    
το σκυλί του πολέμου αλυχτά     
σ’ αυτή τη γειτονιά της γης.
Έρημα σχολεία, άηχες αυλές     
νοσοκομεία γεμάτα κραυγές.
Μυρουδιά του θανάτου στους δρόμους      
ο τόπος μυρίζει μπαρούτι,   
ποδοπατημένες  αξίες ζητούν λευτεριά.
Δύσκολος ο ξεριζωμός και η προσφυγιά   
ο κίνδυνος παραμονεύει σε κάθε γωνιά.
Δύσβατα μονοπάτια, αφιλόξενα βουνά    
πλανεύτρα η θάλασσα πως ξεγελά…
Και να η νέα γη!
Τα λόγια στεγνά, το όνειρο ξυπνά…
Κι εσύ, αδρανής θεατής!
Σήμερα αυτοί… αύριο εσύ…
Άπλωσε το χέρι,   
σήκωσε το όνειρο ψηλά,  
δωσ’  του φτερά!

Δανδάλη Λυδία, Β1

Έρωτος ταυτότητα.

Τόπος γέννησης: το απόλυτο σκοτάδι
Φύση: υπερβολική
Υφή: ηδονική
Πρώτες επιστολές: βλέμματα
Διεγερτικό: η αμφιβολία
Διάρκεια ζωής: ελάχιστη
Αιτία θανάτου: κορεσμός
Μετά θάνατον οικία: λήθη
Εξοχική κατοικία: μνήμη
Ανδραγαθήματα: έμπνευση, λύτρωση

Παρατηρήσεις:
Αν τον θαρρείς κατάκτηση απλή
Να σε διαψεύσει δε θα αργήσει
Μια διεκδίκηση είναι
Μια πάλη στο διηνεκές…

Φωτεινή Παναγιωτάκη  Γ5

Μαντινάδες
1. Περνά ο καιρός αλάργα σου
Βαρύς και δεν αντέχω
Να προσποιούμαι μια ζωή 
Πως ξεχασμένη σ’ έχω

2. Εγώ τη λέξη σ’ αγαπώ
Την έχω καταργήσει
Γιατί την είπα μια φορά
Κι έχω πληγές γεμίσει

3. Στέσε το χρόνο μια φορά
Θε μου να τη χορτάσω
Για δε μου φτάνει μια ζωή
Κοντά της να περάσω…

4. Στο μυστικό κελί του νου
Που παρελθόν το λένε
Σ’  έκρυψα μα σε μαρτυρούν
Τα μάτια μου που κλαίνε.

Γιώργος Χουστουλάκης, B6.

Ανοιξιάτικη έκλειψη

Κι ας είναι μαυρισμένοι δρόμοι
Σε σχήμα μη προτρεπτικό
Με φώτα χάρτινα ανάβουν
Και σβήνουν ˙ πέφτουν στο κενό.

Να ήταν θάλασσα το δάκρυ
Και στην ψυχή σου να βουτώ
Βροχή χαρές, εγκλωβισμένες
Σε χρόνο άυλο συνθέτουν σ’ αγαπώ.

Η μέρα μοιάζει ποτισμένη
Στα χρώματα μιας Άνοιξης 
Κι εσύ στα μάτια σου ανατρέφεις
Σπίθες με φόβο ανάφλεξης.

Ράνια Πετσαλάκη   Β4.

Θύελλα…
Θύελλα ροζ  και μπλε και κόκκινη.
Η ζωή θύελλα,
τα κορμιά θύελλα,
εγώ θύελλα.
Και κάπου δυο ανείπωτες λέξεις
και κάτι μπαρουτιασμένες καρδιές
και μια φλόγα στο βάθος.
Ζεσταίνομαι.
Και κάπου εγώ 
Και κάπου εσύ
Ομίχλη …
Ψυχές μ’ ομίχλη.
Ένα πάθος χλωμό στο βάθος.
Προχωράς, προχωράς
Σκορπισμένες συνειδήσεις μπροστά.
Και κάπου εγώ 
Και κάπου εσύ,
μα προχωράς 
σταμάτα
πέφτεις, ακούς;
Τρικυμία…
Πανιά μ’ ουτοπία
Κατάρτια από χάος 
Παντού αταξία
Φυσάει κόντρα
Τρικυμία
Φλεγόμενα όνειρα εδώ
Και κάτι σπίρτα εκεί
Και κάπου εγώ
Και κάπου εσύ.

Αντωνέλα Σπανουδάκη, Β5

ΘΑ ΤΟ ΠΟΥΜΕ

Μπορούμε. Σίγουρα μπορούμε.
Έχουμε την ικανότητα. Δε μας δίνεται το δικαίωμα. 
Κάποιοι μας εμποδίζουν. Άλλοι μας το απαγορεύουν στα ίσια.
Μας ζηλεύουν. Μας θαυμάζουν. Θέλουν να μας μιμηθούν.
Μας απασχολούν, μας κουράζουν και δε μας αφήνουν...
Μας μιλούν, μας καθυστερούν, μας μεταπείθουν.
Αυτοί οι κάποιοι μας βάζουν σε κινδύνους και σπαταλούν όλο μας το χρόνο.
Δε μας αφήνουν να αποδείξουμε ότι...
Γιατί φοβούνται, γιατί νιώθουν μειονεκτικά,
Γιατί θέλουν να γίνουν όπως εμείς,
Γιατί δεν παραδέχονται ότι μπορούμε, ότι έχουμε την ικανότητα.
Κι εμείς σίγουρα μπορούμε. Το γνωρίζουμε πολύ καλά. Το ξέρουμε. Το ξέρουμε.
Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια, η οποία υπό άλλες συνθήκες δε θα χρειαζόταν καν.
Αλλά σε αυτόν τον κόσμο... Αυτοί οι άνθρωποι...μέσα στην ψευτιά, την αδικία, την 
αθλιότητα, την υποκρισία.
Δε μας αφήνουν με τίποτα. Δε θέλουν να αποδεχτούν ότι...
Κάποια στιγμή όμως θα το πούμε. Θα το φωνάξουμε δυνατά.
Ακόμη κι αν προσβάλλει κάποιους, ακόμη κι αν τους ενοχλήσει ή τους εξοργίσει.
Κάποτε θα το πούμε. Μπορεί όλοι να μας κοιτάξουν με παράξενο βλέμμα, αλλά 
εμείς δε θα ντραπούμε.
Κάποτε δε θα αντέξουμε άλλο να κρυβόμαστε. Δε θα ανεχθούμε πια την κοροϊδία.
Θα έρθει η ώρα που θα πούμε: " Ναι ρε, είμαστε ΑΝΘΡΩΠΟΙ "

Μουδατσάκη Πόπη,  Γ5

Απλούς ο μύθος της αληθείας
Ρήσεις πολλές δεν απαιτούνται
Μόνο δυο βλέμματα καθάρεια αρκούν
Αρκούν
Τα άδηλα κι απόκρυφα να γίνουνε
Τα πιο αγαπημένα. 

Φωτεινή Παναγιωτάκη, Γ5



Μεταφράζοντας 

ποίηση της 

πατρίδας μας.

Πιο δυνατά κάθε βραδιά
το φως του λαμπαδιάζει
Στην σκιά του μαύρου πύργου της
η κόρη τον κοιτάζει.

Στα ίχνη των βημάτων της
στην κάμαρά της  μπαίνει
με σπίθες που φεγγοβολούν
φλόγας πλεμάτη υφαίνει.

Όταν στην κλίνη έρχεται
Τη νιά για να  κοιμίσει
Της δίνει χάδι απαλό
Τα βλέφαρα να κλείσει.

Καθρέπτη αντιφέγγισμα
το σώμα  της σκεπάζει
τα  μάτια της σαν  πάλλονται
η όψη της αλλάζει.

Χαμογελώντας  τον κοιτά
πώς τρέμει στο γυαλί της
στο όνειρο την ακολουθεί
να δέσει στην ψυχή της.

Στον ύπνο της μιλώντας του 
στενάζει η κοπέλα
«Της  νύχτας γλυκέ αφέντη μου!
γιατί  δεν έρχεσαι; Έλα!»

Μιχαήλ Εμινέσκου: Αυγερινός
Μετάφραση: Σύλβια Ποπέσκου, Β6

Σαν  παραμύθι ζούσε  εδώ
σαν  τα  ψηλά  τα  όρη
από  βασιλική  γενιά
μια  πανωραία κόρη.

Κι ήταν  μονάχη στους  γονείς
περήφανη, όλο χάρη
μες  στους αγίους  Παναγιά
μες  στ’ άστρα  το φεγγάρι.

Μέσα από θόλους σκιερούς
το βήμα της πηγαίνει
στου  παραθύρου τη γωνιά
ο Αυγερινός προσμένει.

Τον βλέπει στον ορίζοντα
Λαμπρός να ξεκινάει
στους δρόμους τους αεικίνητους
καράβια μαύρα πάει.

Θωρεί τον μια  θωρεί τον  δυο
με πόθο τον ζητάει
τόσο καιρό πού την θωρεί
την κόρη αγαπάει.

Και μέσα στους αγκώνες της
τους  κρόταφούς της  βάζει
Ο πόθος της  και  η  καρδιά
και η ψυχή ρεμβάζει.

Ο Μιχάι Εμινέσκου, (Mihai Eminescu,  15 Ιανουαρίου 1850 - 
15 Ιουνίου 1889) ήταν Ρουμάνος ποιητής και λογοτέχνης.

Ισμαήλ Κανταρέ: Νοσταλγία
Μετάφραση: ΦιορέλαΤάρια,Β6

Μερικές σταγόνες βροχής έπεσαν πάνω στο τζάμι.
Για σένα εγώ ξαφνικά ένιωσα νοσταλγία.
Ζούμε και οι δυο στην ίδια πόλη   
μα σπάνια βλεπόμαστε… πόσο σπάνια…
Και μου φάνηκε λίγο περίεργο 
Πως ήρθε αυτή η Άνοιξη, αυτό το πρωινό.
Οι ουρανοί μαύροι χωρίς πουλιά  
και οι βροχές χωρίς ουράνιο τόξο. 
Και τα λόγια τα παλιά του Ηρακλή 
πώς μου ήρθαν σήμερα στο νου:
«Οι ζωντανοί είναι μαζί στον κόσμο   
ενώ οι πεθαμένοι μόνοι τους»
Σε ποιο όνειρο έχουμε πέσει τόσο βαθιά   
που ούτε να ξυπνήσουμε μπορούμε;
Μερικές σταγόνες βροχής έπεσαν πάνω στο τζάμι    
και εγώ για εσένα ένιωσα νοσταλγία.

Ισμαήλ Κανταρέ: Τα κύματα με θυμό
Μετάφραση: ΦιορέλαΤάρια,Β6

Τα κύματα στην ακτή χτυπάνε με θυμό
κι εμείς οι δυο καθόμασταν στην ακτή  
φαινόταν λες και η θάλασσα μας ευχόταν  
ευτυχία την ημέρα του γάμου μας.
Αντί για ρύζι   
μας έριχνε    
σταγόνες νερού.
Ευτυχία μας ευχόταν η θάλασσα.

Ο Ισμαήλ Κανταρέ (Ismail Kadare) είναι διάσημος 
σύγχρονος Aλβανός λογοτέχνης γεννημένος στο 
Αργυρόκαστρο, στις 28 Ιανουαρίου του 1936.

Anton Zako Cajupi, KOURBETI 

Πώς να πάνε καλά οι δουλειές
για τους δύσμοιρους τους Αλβανούς;
Εγκαταλείπουν την πατρίδα,
όπου δύει ο ήλιος πάνε!
Που πηγαίνετε μωρέ καημένοι,
— σήμερα δεν είναι όπως κάποτε-
Πώς πηγαίνετε σε ξένη χώρα,
ενώ δεν ξέρετε ούτε τη δική σας γλώσσα;
Μακάριος όποιος ζει στον τόπο του
Με βόδια με πρόβατα και με κατσίκες
Μην χωριστείτε από το σπίτι,
για να μην σας τιμωρεί ο Θεός,
γιατί ο Θεός όταν τιμωρεί,
τους αμαρτωλούς ταλαιπωρεί.

Τη δουλειά δεν την κακολογούμε,
όσοι δουλεύουν στο χωράφι,
ας αρπάξουν την τσάπα και το αλέτρι
που οργώνει τη γη.
Από το παιδί μην χωριστείτε,
Για να έχετε να φάτε εργαστείτε.

Το σιτάρι που μαζεύετε μόνοι σας,
σας φτάνει για μια ζωή.
Με τις συνήθειες που έχετε,
Την ξενιτιά πρέπει να την αφήσετε
είστε και ικανοί,
αλλά τη σήμερον ημέρα η τιμιότητα 
δεν έχει πέραση,
το δίκαιο σε αυτόν τον κόσμο
έχει ολότελα διαστρεβλωθεί…

Άσπα Πουλέση, Β5

 Ο Andon Z. Cajupi γεννήθηκε στο Αργυρόκαστρο τον Μάρτιο του 1866. 
Φοίτησε σε Ελληνικό γυμνάσιο και σε  γαλλικό Λύκειο στην Αλεξάνδρεια της 
Αιγύπτου. Έγινε γνωστός από την ποιητική συλλογή «Τομορι Μπαμπα» 
,εμπνευστής με τα έργα του πολλών εξεγέρσεων  και συνέβαλε στην 
απελευθέρωση της Αλβανίας  το 1912 . Ζώντας  μακριά από την χώρα του 
δεν έμεινε όμως άπραγος και ήταν ένθερμος συμπαραστάτης, κριτής αλλά 
και σύμμαχος ενάντια στην αντιδημοκρατική πολιτική  η οποία ασκούνταν 
στην Αλβανία εκείνον τον καιρό.  Πέθανε στο Καΐρο το 1930 μην έχοντας 
γυρίσει ποτέ ξανά  στην πατρίδα του….



Όταν ο Μανόλης συνάντησε την Κική ... 
΄΄μέσα από μία πόρτα ανοιχτή΄΄...

Γιατί ΄΄Η Ποίηση είναι μια πόρτα ανοιχτή΄΄ Γ. Παυλόπουλος

Κική Δημουλά
Σημείο Αναγνωρίσεως
άγαλμα γυναίκας με δεμένα χέρια

Όλοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα,
εγώ σε προσφωνώ γυναίκα κατευθείαν.
Στολίζεις κάποιο πάρκο.
Από μακριά εξαπατάς.
Θαρρεί κανείς  πως έχεις ελαφρά ανακαθήσει
να θυμηθείς ένα ωραίο όνειρο που είδες,
πως παίρνεις φόρα να το ζήσεις.
Από κοντά ξεκαθαρίζει το όνειρο:
δεμένα είναι πισθάγκωνα τα χέρια σου
μ’ ένα σκοινί μαρμάρινο
κι η στάση σου είναι η θέλησή σου
κάτι να σε βοηθήσει να ξεφύγεις
την αγωνία του αιχμαλώτου.
Έτσι σε παραγγείλανε στο γλύπτη:
αιχμάλωτη.
Δεν μπορείς ούτε μια βροχή να ζυγίσεις στο χέρι σου,
ούτε μια ελαφριά μαργαρίτα.
Δεμένα είναι τα χέρια σου.
Και δεν είν’ το μάρμαρο μόνο ο Άργος.
Αν κάτι πήγαινε ν’ αλλάξει
στην πορεία των μαρμάρων,
αν άρχιζαν τ’ αγάλματα αγώνες
για ελευθερίες και ισότητες,
όπως οι δούλοι,
οι νεκροί
και το αίσθημά μας,
εσύ θα πορευόσουνα
μες στην κοσμογονία των μαρμάρων
με δεμένα πάλι τα χέρια, αιχμάλωτη.
Όλοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα,
εγώ σε λέω γυναίκα αμέσως.
Όχι γιατί γυναίκα σε παρέδωσε
στο μάρμαρο ο γλύπτης
κι υπόσχονται οι γοφοί σου
ευγονία αγαλμάτων,
καλή σοδειά ακινησίας.
Για τα δεμένα χέρια σου, που έχεις
όσους πολλούς αιώνες σε γνωρίζω,
σε λέω γυναίκα.

Σε λέω γυναίκα
γιατ’ είσ’ αιχμάλωτη.

[Το λίγο του κόσμου, 1971]

Μανόλης Χουρσανίδης
Εγώ σε λέω Αλέξανδρο

Όλοι σε λένε κούρο ...
Εγώ σε λέω Αλέξανδρο.
 Όλοι σε λένε μάρμαρο ... 
Εγώ σε λέω ύπαρξη, γιατί έτσι σου ταιριάζει. 
Όλοι σε λένε άγαλμα ... 
Εγώ σε λέω αίσθηση, γιατί έτσι με κοιτάζεις.
Όλοι σε λένε έκθεμα ...
Εγώ σε λέω άρνηση, γιατί τα χέρια απλώνεις, 
την παγωνιά του μάρμαρου, στον ήλιο να ζεστάνεις. 
Όλοι σε λένε ακίνητο ...
Εγώ σε λέω ταξιδιώτη, για τους αιώνες τους πολλούς
που ακούραστα βαδίζεις, μες στη σιωπή του χρόνου,
να μου φέρεις 
ό,τι στ΄αυτί ψιθύρισαν γλύπτες και λιθοξόοι,
βροχές, ανέμοι, θάλασσες,
μια μάνα το παιδί της, 
ο Σέλευκος, οι Θράκες, ένας ρωμαίος ύπατος,
δυο ψάλτες από την Πόλη, ένας αγάς, οι πρόσφυγες
και τώρα οι επισκέπτες ...
Όλοι σε λένε άγαλμα ... 
γιατί μακριά σου στέκουν. 
Εγώ σε λέω Αλέξανδρο! 
Όχι πως έτσι σ΄ονόμασε ο τεχνίτης.
Μα τα χρόνια που άντεξες! 
Σε μένα για να φθάσεις ... 
Αλέξω ... ανήρ!
ΓΘ1 &ΓΘ2 [οι μαθητές και μαθήτριες των θεωρητικών τμημάτων τς Γ΄τάξης]

Με λίγη φαντασία … μετά από εκδρομή!

(με αφορμή την επίσκεψη στο Μουσικό Εργαστήρι ΄΄Λαβύρινθος΄΄ στο 
Χουδέτσι, στα πλαίσια  πολιτιστικού προγράμματος με θέμα τη μουσική 
παράδοση της Κρήτης και τίτλο: 
΄΄Ποτέ δεν πρέπει τα κλαδιά
 τις ρίζες να ξεχνούνε 
γιατί οι ρίζες αν χαθούν 
κι εκείνα θα χαθούνε΄΄
 Συμμετείχαν μαθητές της Α΄& Β΄, με υπεύθυνες καθηγήτριες τις 
Δεληγιάννη Ευαγγελία και Καστελιανού Ευφροσύνη)

     Φαντάζομαι την πολίτικη λύρα στην Κωνσταντινούπολη και το αεράκι 
της Πόλης να χτυπά με βία τα τζάμια των παραθύρων.
Μια Ελληνίδα ερωτεύεται έναν Τούρκο μουσικό. Την γοητεύει η 
καθαρότητα του ήχου και το βλέμμα του. Εκείνη από την Ξάνθη. Λύρα 
έπαιζαν κι εκεί. "Για να διατηρηθεί η παράδοση και για να δώσω ζωή στα 
άψυχα τούτα όργανα, πρέπει να αφιερώσω χρόνο, να καλλιεργήσω τον 
ήχο τους"
     Την ίδια στιγμή που η πολίτικη λύρα συντροφεύει τους δύο νέους, 
στη Β.Ιταλία το βιολί ενός άσημου πολίτη,γίνεται αφορμή,για να γνωρίσει 
έναν φοιτητή από το Πακιστάν. Εκείνος παίζει το Σορούζ, ένα 
παραδοσιακό όργανο της χώρας του.
Όμως γιατί με κλειστά όλα τα φώτα; 
Το αίμα, τα πνευμόνια μας, και η καρδιά μας έχουν ρυθμό. Τα πνευμόνια 
παλμούς, η καρδιά μας χτυπά δυνατά και το αίμα κυλά σαν ένα 
ακούραστο ποτάμι που σου δίνει ζωή. Προσπαθώ να εναρμονίσω τον 
ήχο του Σορούζ με τον ρυθμό των οργάνων μου, για να θεραπευτώ. Ο 
παππούς μου θεραπεύτηκε, υπάρχει ελπίδα!
Η αγάπη για τη μουσική και φυσικά η φιλία τους τούς οδηγεί σε μέρη 
μακρινά με διαφορετικούς πολιτισμούς και παραδόσεις.
     Ξαφνικά, βρίσκομαι στη μενεξεδένια πολιτεία, την Αθήνα. Βράδυ 
Αυγούστου. Έχει πανσέληνο. Ακούω ένα μικρό παιδί να παίζει  
μπαγλαμαδάκι. Κάθομαι δίπλα του. 
Παίζω για να κάνω συντροφιά του μπαμπά μου. Ρεμπέτης...
Έκρυβε συνεχώς το εργαλείο τούτο. Έτσι το΄λεγε. Όμως ... δε βαριέσαι 
... έπινε πολύ και τον έχασα στο καφενείο της Πλάκας. Το πιο γνωστό. 
Έκτοτε βράδια Αυγούστου,τραγουδώ Τσιτσάνη.
Ξέρω μικρέ, ένα φοβερό μέρος που παίζουνε μπουζούκι. 'Οναρ, στην 
οδό Αφροδίτης,ακολούθησε με.
     Τα ατέρια λάμπουν και καθ'οδόν για το Όναρ ακούω έναν παππού 
που παίζει τον Ντεζεσά. Παραδοσιακό όργανο, που έπαιζαν οι ακόμα 
πιο παλιοί στη Μικρά Ασία. ΄΄Την ιστορία μου να σας πω΄΄, φωνάζει. Δεν 
προλαβαίνει και χανόμαστε στο σκοτάδι.
     Τελικά, τα παραδοσιακά όργανα από όποιο τόπο κι αν βρίσκονται, 
καταφέρνουν με έναν τρόπο μαγικό να φέρουν πιο κοντά τους 
ανθρώπους. Τα στοιχεία του κάθε πολιτισμού που εκφράζονται μέσω 
της μουσικής με έναν ξεχωριστό τρόπο, μεταφέρουν τον άνθρωπο στο 
παρελθόν για να εμπνευστεί και να δημιουργήσει από την αρχή.
     Το βιολί, με πατρίδα την Ιταλία, μοιάζει τόσο με το Σορούζ από το 
Πακιστάν, όπως και η πολίτικη λύρα της Κωνσταντινούπολης με την 
λύρα της Ξάνθης. Όταν υπάρχουν τόσα παραδοσιακά όργανα στον 
κόσμο, που τα βλέπεις, τα ακούς και ταξιδεύεις μαζί τους, πλάθεις 
ιστορίες φανταστικές που κρύβουν τους φόβους και τις ελπίδες σου.Τα 
όνειρα σου.
     Αν παίζαμε μουσικά όργανα στα σπίτια μας, στους δρόμους, στα 
σοκάκια, 
αν στο σχολείο μαθαίναμε ιστορία μέσω ενός τραγουδιού, 
αν γράφαμε τις σκέψεις μας σε ένα λευκό χαρτί και τις τραγουδούσαμε, 
αν δεν κρίναμε από το χρώμα και τη φυλή, 
αν βλέπαμε πιο βαθιά στα μάτια του ανθρώπου, ... 
γεμάτη τέτοιες ιστορίες θα ήταν η ζωή μας.
Και τότε ο Νικολάκης -ποιος ξέρει-  μπορεί να γνώριζε την Αοιδό που θα 
του τραγούδαγε Σωτηρία Μπέλλου, Αύγουστο, κάτω από την 
Ακρόπολη... Ποιος ξέρει...
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Επιμέλεια ύλης- Διορθώσεις:
Μ. Κοκολάκη, Ν. Μεγκίσογλου.
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