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Ακόμα μια σχολική χρονιά ήρθε στο τέλος της.  

Γέλια, αναμνήσεις, εμπειρίες, γνωριμίες, εντάσεις και πολύ πολύ  γκρίνια, μα πάνω απ' όλα αγάπη για το 

σχολείο μας θα μείνουν πίσω για να υποδεχθούμε το φετινό καλοκαίρι.  

Το τελευταίο τεύχος της χρονιάς, αυτό που κρατάτε στα χέρια σας, το αφιερώνουμε στα παιδιά της γ λυκείου 

που αφήνουν το σχολείο και που από τον Σεπτέμβρη θα ανοίξουν τα φτερά τους για να πραγματοποιήσουν τα 

όνειρά τους...  

Το αποχαιρετιστήριο πάρτι του σχολείου μας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12/6 με την συνεργασία 

του  συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, καθηγητών και μαθητών δεν θα μπορούσε να λείπει από τις σελίδες του 

περιοδικού μας.  Φυσικά, υπήρχε φαγητό και μουσική, την οποία μας  πρόσφεραν ταλαντούχοι συμμαθητές μας, 

και καλή διάθεση! Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους εργάστηκαν  για αυτό το πάρτι! 

Κλείνοντας, θα θέλαμε να στείλουμε τον πιο θερμό αποχαιρετισμό μας  στα παιδιά της γ΄ λυκείου.  

Καλή επιτυχία και συγχαρητήρια για την προσπάθεια που καταβάλατε! Σας ευχόμαστε να ακολουθήσετε τα 

όνειρά σας και να πετύχετε τους στόχους σας! 

Πάρτε, λοιπόν, μια γεύση από όσα έγιναν την Παρασκευή το βράδυ! 

Η Συντακτική Ομάδα 
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 Τι είναι το σχολείο για 

σένα;  
Χαρά - διασκέδαση 

 Θυμηθείτε μια ευχάριστη 
στιγμή της σχολικής σας 
ζωής. 

Όταν βραβευτήκαμε για το 
φανταστικό project "Beat Bulling" 
από τον Δήμαρχο. 

 Αφηγηθείτε ένα 
δυσάρεστο περιστατικό 
που έχει αποτυπωθεί στη 
μνήμη σας.  

Όταν μας έδωσαν αποβολή για 
κάτι που δεν φταίγαμε εμείς αλλά ο 
καθηγητής. 

 Χαίρεστε ή λυπάστε που 
αφήνετε πίσω σας τα 
μαθητικά θρανία και 
γιατί;  

Λυπάμαι επειδή θα χαθούμε με 
τους περισσότερους γνωστούς και 
φίλους. Αλλά χαίρομαι επειδή θα 
είμαι ανεξάρτητος και θα 
προσπαθήσω να κάνω το όνειρό 
μου πραγματικότητα. 

Merengues, Γ2 
 

 Τι είναι το σχολείο για σένα; 

Το σχολείο είναι εκείνο το μέρος που μπαίνεις κλαίγοντας 

και φεύγεις επίσης κλαίγοντας.   

 Θυμηθείτε μια ευχάριστη στιγμή της σχολικής 

σας ζωής.  

Β' λυκείου: 

1) Αξέχαστες στιγμές με την κ. Παπαδοπούλου στην 

φιλοσοφία:  cogito ergo sum, πολύχρωμο κοχύλι κτλ. 

2) Το θεατρικό με τον κ. Κασαπίδη. 

Γ' λυκείου: 

3) πενθήμερηηηη !!!! 

4) Τη μέρα που βάφαμε το σχολείο (μεγάλη επιτυχία!) 

 Αφηγηθείτε ένα δυσάρεστο περιστατικό που έχει 

αποτυπωθεί στη μνήμη σας. 

Το μόνο δυσάρεστο ήταν ότι προστέθηκε ένα ακόμα 7ωρο 

στην Γ' λυκείου φέτος! 

 Χαίρεστε ή λυπάστε που αφήνετε πίσω σας τα 

μαθητικά θρανία και γιατί; 

Ένα μεγάλο, ή καλύτερα τεράστιο κεφαλαίο της ζωής μου 

κλείνει γεμάτο όμορφες στιγμές. Επομένως, δεν λυπάμαι 

τόσο γιατί γνώρισα υπέροχους ανθρώπους (μαθητές και 

καθηγητές) που θα τους έχω πάντα στην καρδιά μου. 

Άλλωστε από εδώ και πέρα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη 

ζωή μας ... φοιτητική ζωή   

Αναστασία Λάτσα, Γ1 

 

 

Αναστασία Λάτσα, Γ'1 

 Τι είναι το σχολείο για σένα;  
Για μένα είναι  ένα μέρος επικοινωνίας με άλλα παιδιά που μαθαίνουμε, περνώντας καλά. 

 Θυμηθείτε μια ευχάριστη στιγμή της σχολικής σας ζωής.  
Βασικά, η σχολική μου ζωή είχε πολλές ευχάριστες και ωραίες στιγμές. Θα μπορούσα να γράψω αρκετές 
αλλά πιστεύω οι σημαντικότερες ήταν στην 1η Γυμνασίου και Λυκείου που γνώρισα του κολλητούς μου. 

 Αφηγηθείτε ένα δυσάρεστο περιστατικό που έχει αποτυπωθεί στη μνήμη σας.  
Χμμ ... δεν μου 'ρχεται κάποιο, οπότε θα πω το κλασσικό ...νύσταζα και δεν μπορούσα να κοιμηθώ λόγω 
φασαρίας! 

 Χαίρεστε ή λυπάστε που αφήνετε πίσω σας τα μαθητικά θρανία και γιατί;  
Λυπάμαι φυσικά, τόσα χρόνια έζησα τόσες εμπειρίες εδώ, θα 'ναι πάντα από τα καλύτερα χρόνια και θα 
τα θυμάμαι, αλλά χαίρομαι κιόλας γιατί φεύγω με αυτές τις αναμνήσεις και πάω να γνωρίσω καινούργια 
πράγματα και να ζήσω όσο καλύτερα μπορώ. 

Νίνο, Γ4  

 

 Τι εστί σχολείο για σένα;  

Εμπειρία ζωής. 

 Θυμηθείτε μια ευχάριστη στιγμή της σχολικής σας ζωής. 

Ο χαβαλές στην τάξη, τα κενά, για μένα ήταν όλα ευχάριστες στιγμές. 

 Αφηγηθείτε ένα δυσάρεστο περιστατικό που έχει αποτυπωθεί στη μνήμη σας.  

Όταν μια φίλη μου έκλαψε εξαιτίας μερικών  ηλιθίων. 

 Χαίρεστε ή λυπάστε που αφήνετε πίσω σας τα μαθητικά θρανία και γιατί;  

Χαίρομαι γιατί μπορώ να κάνω μια νέα αρχή. Αν και θα νοσταλγήσω την Speedy Gonzales των 

καθηγητών (She knows who she is). 

Μαθήτρια, Γ1 
 

Μαθητής, Γ'1 
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Τι είναι το σχολείο για σένα; 

Κανονικά θα έπρεπε να είναι πηγή γνώσης και καθοδήγησης,  

αλλά δυστυχώς για μένα είναι απλά μια κατάσταση υποχρεωτική. 

Θυμήσου μια ευχάριστη στιγμή της σχολικής σας ζωής. 

Πολύ ευχάριστες στιγμές για μένα στο σχολείο ήταν όταν βρισκόμουν με τους φίλους μου και η διάρκεια του 

μαθήματος Ι.Κ. 

 Αφηγήσου ένα δυσάρεστο περιστατικό που έχει αποτυπωθεί στη μνήμη σου. 

 Ιδιαίτερα δυσάρεστα είναι τα περιστατικά κατά τα οποία οι μαθητές προβαίνουν σε βίαιες πράξεις και 

βανδαλίζουν τα σχολεία δείχνοντας έλλειψη παιδείας 

 Χαίρεσαι ή λυπάσαι που αφήνεις πίσω σου τα μαθητικά θρανία και γιατί; 

Είμαι πολύ χαρούμενη που τελειώνει το σχολείο , διότι αυτό σημαίνει ότι πλέον είμαστε ελεύθεροι να ξεκινήσουμε 

κάτι καινούριο και να ακολουθήσουμε μια διαφορετική πορεία.                                                                   Χ.Δ.  

  

 

Γ1 

 
 Τι είναι το σχολείο για σένα; 

Σπίτι μου σπιτάκι μου! 

 Θυμήσου μια ευχάριστη στιγμή της σχολικής σας ζωής. 

Η μέρα που βάψαμε όλοι μαζί το σχολείο και η τριήμερη εκδρομή. 

 Αφηγήσου ένα δυσάρεστο περιστατικό που έχει αποτυπωθεί στη μνήμη σου. 

Δεν έχω συγκρατήσει κάτι. 

 Χαίρεσαι ή λυπάσαι που αφήνεις πίσω σου τα μαθητικά θρανία και γιατί;   

Λυπάμαι!!!! :-(  Θα μου λείψει πολύ. Αγαπώ τα παιδιά και τους καθηγητές μου. 

Είμαστε πολύ όμορφα όλοι μαζί. Μια μεγάλη παρέα! =) 

                                                                                                                                                           ΜΜ  Γ θετ. 

 Τι είναι το σχολείο για σένα;  

Αρχικά, θα επαναλάβω για χιλιοστή φορά ό,τι έγραφα όλη τη 

χρονιά στην έκθεση, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 

φορείς αγωγής. Από την άλλη, σχολείο είναι οι φίλοι και οι 

σχέσεις μεταξύ των καθηγητών και παιδιών, που μένουν για 

μια ολόκληρη ζωή. 

 Θυμηθείτε μια ευχάριστη στιγμή της σχολικής σας 

ζωής.  

Δύσκολη ερώτηση. Πολλές οι ευχάριστες στιγμές. Κυρίως οι 

στιγμές γέλιου στην ώρα του μαθήματος και των 

διαλλειμάτων. 

 Αφηγηθείτε ένα δυσάρεστο περιστατικό που έχει 

αποτυπωθεί στη μνήμη σας.  

Απλά υπήρχαν διάσπαρτες δυσάρεστες στιγμές, π.χ. μεταξύ 

φίλων ή άγχους και πίεσης, αλλά γρήγορα ξεπερνιούνταν. Όχι 

ιδιαίτερα ένα συγκεκριμένο. 

 Χαίρεστε ή λυπάστε που αφήνετε πίσω σας τα 

μαθητικά θρανία και γιατί;  

Από την μία δεν περιμένω την ώρα και την στιγμή που θα 

πατήσω το πόδι μου στο πανεπιστήμιο και θα αρχίσω μια 

καινούργια ζωή. Από την άλλη ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ αυτά 

που πέρασα και έχω να θυμάμαι (στο λύκειο συγκεκριμένα) 

που θα μου λείψει. Πολύ... 

Μαθήτρια, Γ3 

Τι είναι το σχολείο για σένα;  

Φίλοι  

Θυμήσου μια ευχάριστη στιγμή της 

σχολικής σας ζωής. 

 Η πενθήμερη και η τριήμερη. 

 Αφηγήσου ένα δυσάρεστο περιστατικό 

που έχει αποτυπωθεί στη μνήμη σου. 

 Δεν έχω συγκρατήσει κάτι. 

 Χαίρεσαι ή λυπάσαι που αφήνεις πίσω 

σου τα μαθητικά θρανία και γιατί; 

 Λυπάμαι γιατί θα χωριστούμε με όλους τους 

συμμαθητές μου. 

                                                                     Ε.Π. 

Γ5 θετ. 

 Τι είναι το σχολείο για σένα;  

Μεγάλες καφρίλες! 

 Θυμηθείτε μια ευχάριστη στιγμή 

της σχολικής σας ζωής. 

Κατάληψη. 

 Αφηγηθείτε ένα δυσάρεστο 

περιστατικό που έχει αποτυπωθεί στη 

μνήμη σας. 

Τετάρτη βράδυ πενθήμερη (τελείως 

κομμάτια). 

 Χαίρεστε ή λυπάστε που αφήνετε 

πίσω σας τα μαθητικά θρανία και γιατί; 

Λυπάμαι -  τελειώνει το μουχαμπέτι! 

Μαθητής, Γ' τάξης 
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 Τι είναι σχολείο για σένα; 

Αλλοτρίωση χαρακτήρα. 

 Θυμηθείτε μια ευχάριστη 

στιγμή της σχολικής σας 

ζωής.  

Πενθήμερη 2015! 

 Αφηγηθείτε ένα δυσάρεστο 

περιστατικό που έχει 

αποτυπωθεί στη μνήμη σας. 

Πενθήμερη Τετάρτη βράδυ. 

 Χαίρεστε ή λυπάστε που 

αφήνετε πίσω σας τα 

μαθητικά θρανία και γιατί; 

Χαίρομαι :)  

Μαθητής, Γ' τάξης 

 

 
Τι είναι το σχολείο για σένα; 

Σχολείο είναι μόρφωση, στιγμές, εκδρομές και εξετάσεις. Φυσικά είναι η ατμόσφαιρα όπου το καλοκαίρι 

προετοιμάζεσαι για την ημέρα του Αγιασμού, πώς θα πάρεις τα βιβλία, η «μυρωδιά» της σχολικής αίθουσας, 

μολύβια και βιβλία, ο ήχος από το κουδούνι, οι φωνές των παιδιών και των καθηγητών, οι εκδηλώσεις. 

Θυμηθείτε μια ευχάριστη στιγμή της σχολικής σας ζωής.  

Στην Β' λυκείου το μάθημα της φιλοσοφίας με την κυρία Παπαδοπούλου ήταν μια ευχάριστη ώρα. 

Στην Α' λυκείου με την κυρία Μανάβη που είχαμε πάει εκδρομή στο Αριστοτέλειο και μετά στην Περαία. 

Η τριήμερη στην Β' λυκείου => αξέχαστη με την κυρία Λύτινα  στην Αθήνα 

Β' λυκείου => το θεατρικό του κυρίου Κασαπίδη. 

Αφηγηθείτε ένα δυσάρεστο περιστατικό που έχει αποτυπωθεί στη μνήμη σας. 

Ένα δυσάρεστο γεγονός ήταν όταν κάποια άτομα είχαν φερθεί ρατσιστικά σε ένα φίλο μου αλλά δεν υπήρξαν 

σοβαρές συνέπειες, υπήρχε μόνο μια εχθρική στάση απέναντι του. Φυσικά δεν είναι σωστό, εξήγησα στους 

συμμαθητές μου και τα πράγματα είχαν γίνει έπειτα πιο ήπια. 

Χαίρεστε ή λυπάστε που αφήνετε πίσω σας τα μαθητικά θρανία και γιατί; 

Τα συναισθήματα μου είναι αμφίσημα. Τα μαθητικά χρόνια είναι μοναδικά και αξέχαστα για κάθε παιδί, διότι 

μαθαίνει, γνωρίζει ανθρώπους, διαπλάθει τον χαρακτήρα του και αποκτά χρήσιμα πράγματα για το μέλλον του. 

Συνεπώς από τη μια στεναχωριέμαι που θα αφήσω την σχολική ατμόσφαιρα πίσω μου αλλά παρ' όλα αυτά 

υπάρχει ένα τέλος στο οποίο ξεκινάει μια αρχή για κάτι καινούργιο και πάντα υπάρχει μια συνέχεια σε ό,τι 

κάνουμε. Γι' αυτό το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να φυλάξω αυτές τις ωραίες αναμνήσεις στην καρδιά μου 

και να τις κουβαλάω στη νέα μου ζωή, τη φοιτητική!!!! 

Μαθήτρια, Γ τάξη 

 
Τι είναι σχολείο για σένα; 

Αναμνήσεις! 

Θυμήσου μια ευχάριστη στιγμή της σχολικής σας ζωής. 

Είναι πολλές οι ευχάριστες στιγμές από το σχολείο αλλά οι 

περισσότερες αφορούν τους φίλους μου και την ώρα του 

μαθήματος Ιστορία Της Τέχνης!!! 

 Αφηγήσου ένα δυσάρεστο περιστατικό που έχει αποτυπωθεί 

στη μνήμη σου. 

Στην Α' λυκείου όταν στη μέση του μαθήματος ακούστηκε ένας 

τρομερός ήχος και όλοι νομίζαμε πως ήταν πυροβολισμός (μα 

φυσικά δεν ήταν). Επίσης οι βανδαλισμοί στο σχολείο. 

Χαίρεσαι ή λυπάσαι που αφήνεις πίσω σου τα μαθητικά 

θρανία και γιατί; 

Ναι, στεναχωριέμαι ιδιαίτερα που αφήνω πίσω τα μαθητικά 

θρανία γιατί κατά κάποιο τρόπο είναι το τέλος μιας εποχής 

...της σχολικής και εφηβικής εποχής που ξέραμε καλά... Και 

τώρα κατευθυνόμαστε προς την πανεπιστημιακή ζωή! 

                                                                                                   Α.Κ. Γ1 

 Τι είναι το σχολείο για σένα;  
Αρκετά ωραίο, αν και τα περισσότερα 
μαθήματα είναι άχρηστα. 

 Θυμηθείτε μια ευχάριστη στιγμή 
της σχολικής σας ζωής.  

Τα μαθήματα, οι φίλοι. 

 Αφηγηθείτε ένα δυσάρεστο 
περιστατικό που έχει 
αποτυπωθεί στη μνήμη σας.  

Κανένα... 
 Χαίρεστε ή λυπάστε που 

αφήνετε πίσω σας τα μαθητικά 
θρανία και γιατί;  

Προφανώς και χαίρομαι. Τόσα χρόνια 
περιμένουν οι μαθητές αυτήν την στιγμή. 

Κ.Κ. Γ3  

 

Τι είναι το σχολείο για σένα;  Κατάθλιψη - πόνος 

Θυμηθείτε μια ευχάριστη στιγμή της σχολικής σας ζωής. 

Όταν βραβευτήκαμε για το "Beat Bullying". 

Αφηγηθείτε ένα δυσάρεστο περιστατικό που έχει αποτυπωθεί στη 

μνήμη σας.  

Δεν έχω κάποιο δυσάρεστο περιστατικό. Αυτό. Ευχαριστώ! 

Χαίρεστε ή λυπάστε που αφήνετε πίσω σας τα μαθητικά θρανία και 

γιατί;  

Χαίρομαι παρά πολύ, γιατί δεν θα ξαναξυπνήσω ποτέ στη ζωή μου 6:30 

το πρωί. Άντε γειααα!!                                              Βέκια Σινόρα, Γ2 
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                                                      ΤΡΙΤΗ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΤΟ ΤΕΛΟΣ 

     Τρίτη λυκείου. Δυο λέξεις αλλά πολλές σκέψεις στο μυαλό. Η πρώτη από όλες: Διάβασμα, διάβασμα, 

διάβασμα. Διάβασμα το πρωί, διάβασμα το μεσημέρι, διάβασμα το βράδυ. Όμως μέσα σε αυτό το 

διάβασμα και την ταλαιπωρία πάντα βρίσκεις χρόνο για ένα διάλειμμα! Η καλύτερη ώρα της μέρας. 

Ίσως να είναι ένας καφές ή μια βόλτα ή κάτι που σου αρέσει να κάνεις... 

      Στην τρίτη λυκείου κάτι που μένει αξέχαστο είναι η πενθήμερη και φυσικά τα διαλείμματα στο 

σχολείο! Οι τρέλες, τα γέλια και μερικές φορές τα κλάματα (πανελλήνιες). Στην τρίτη λυκείου μαθαίνεις 

να εκτιμάς τι σημαίνει ελεύθερος χρόνος και πόσο πολύτιμος είναι. Μαθαίνεις να εκτιμάς τους 

ανθρώπους που έχεις δίπλα σου και τη βοήθεια που σου προσφέρουν για να πετύχεις τα όνειρά σου, 

τους στόχους σου. Πρώτη φορά στη ζωή σου προσπαθείς να πετύχεις κάτι σημαντικό, θυσιάζοντας 

πολλά πράγματα και ανθρώπους. Ίσως το πετύχεις, ίσως και όχι, αλλά θα έχεις προσπαθήσει. Αυτό 

έχει σημασία.  

     Και όταν τελειώσει όλη αυτή η προσπάθεια , τότε θα ανακουφιστείς και θα πάρεις το κουτάλι να 

φας ένα οικογενειακό παγωτό ( αστειεύομαι). Τότε θα αρχίσεις να πηγαίνεις βόλτες με την παρέα σου, 

να ξενυχτάς και να γελάτε με τις ώρες. Να προγραμματίζεις τις διακοπές σε ένα από τα πανέμορφα 

νησιά που έχει η χώρα μας, για να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα και ηλιοθεραπεία.  

    Η τρίτη Λυκείου παρά τις δυσκολίες της είναι μια πανέμορφη και αξέχαστη χρονιά που θα την 

θυμάσαι ακόμα κα όταν φτάσεις 80 ετών. 

                                                                                                                                      Μαθήτρια Γ λυκείου 

  

 

 

 

Λες και ήταν χθες ... 
Που ένα-ένα στη σειρά πήρατε από τα χέρια μας τα πρώτα σας λυκειακά βιβλία. 
Κοριτσάκια μικροκαμωμένα, κορίτσια έφηβες, αγοράκια αμούστακα, αγόρια κυπαρίσσια. 
Αλλά όλα μουδιασμένα... χαμένα ... διστακτικά …αμήχανα.  
Λες και ήταν χθες ... 
Που σας γνωρίζαμε… μας γνωρίζατε, σας ρωτούσαμε… μας ρωτούσατε, σας τρομάζαμε , 
σας ενθαρρύναμε, σας εξηγούσαμε… σας μπερδεύαμε. 
Λες και ήταν χθες ... 
Που σας ετοιμάζαμε για το πρώτο σας τεστ, το πρώτο σας διαγώνισμα, που μας εκφράζατε 
με λόγια, με βλέμματα, την άγνοια, την απορία, την αγωνία, το δέος για το άγνωστο.  
Λες και ήταν χθες ...  
Οι βαθμοί, οι «αδικίες»… τα «δώρα», τα παράπονα… οι ευχαριστίες, οι εξετάσεις,  τα 
«SOS», τα ψιλά γράμματα, οι προαγωγές… τα κοψίματα, οι απουσίες… οι παρουσίες, η 
πρωινή προσευχή, η πρωινή αργοπορία, οι γιορτές, οι παρελάσεις. 
Λες και ήταν χθες ...  
Που αστειευόμαστε… μαλώναμε, συμβουλεύαμε… τιμωρούσαμε, κατσαδιάζαμε… 
επαινούσαμε. Δεν σας καταλαβαίναμε… δεν μας καταλαβαίνατε... 
Δεν ήταν θέμα προσωπικό. Θες χάσμα γενεών, θες η καθημερινή ρουτίνα, θες η 
εκπαιδευτική διαδικασία, που άλλος την πιστεύει έτσι, άλλος αλλιώς, άλλος καθόλου… 
Σήμερα ...  
Οι τελευταίες και κρισιμότερες στιγμές σας για να κλείσει αυτός ο κύκλος. Μεγαλώσατε 
μαζί μας. Είδαμε την ενηλικίωσή σας, είδαμε τη μεταμόρφωσή σας από παιδιά σε γυναίκες 
και άνδρες, από παπιά σε κύκνους και αετούς.  
Ανοίξτε τα φτερά σας .Πετάξτε, για όπου ονειρεύεστε!... Καλό σας ταξίδι! 
Μας φτάνει, κάπου - κάπου να μας θυμόσαστε… θαμπά… αμυδρά. 

Θεοδόσης Μπουρμάς,  2015 

 



Οι δραστηριότητές μας 
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 Η εκδρομή στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

    Την Πέμπτη, στις 30 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε η - καθιερωμένη πια - εκδρομή του τμήματος της 

Ιστορίας Τέχνης στη Θεσσαλονίκη. Για εμάς, τα παιδιά της τρίτης λυκείου,  ήταν ένα απολαυστικό 

διάλειμμα ανάμεσα στο ατέλειωτο διάβασμα πριν το ξεκίνημα των πανελλαδικών εξετάσεων.  

   Φέτος, επισκεφτήκαμε το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που στεγάζεται στον χώρο της 

Διεθνούς Έκθεσης στο οποίο φτάσαμε μετά από μια σύντομη βόλτα στην πανέμορφη παραλία της 

ανοιξιάτικης Θεσσαλονίκης με τα αμέτρητα καφέ και τα καταπράσινα πάρκα που έσφυζε από ζωή και 

κίνηση.   

    Το  Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης  είναι το μοναδικό μουσείο σύγχρονης 

τέχνης στην Ελλάδα και διαθέτει στη συλλογή του έναν μεγάλο αριθμό σημαντικών εκθεμάτων 

μεγάλων δημιουργών Ελλήνων και ξένων. 

    Ο πλούτος των έργων που διαθέτει στη συλλογή του βασίζεται, σε μεγάλο βαθμό, στον παγκόσμιας 

φήμης γκαλερίστα και συλλέκτη Αλέξανδρο Ιόλα,  ο οποίος, μετά το θάνατό του, κληροδότησε στο 

Μουσείο ένα μεγάλο μέρος της προσωπικής συλλογής  

του.   

    Μία ξεναγός  του Μουσείου μάς συνόδευσε στην  

περιήγησή μας σε ένα μέρος της συλλογής και μας  

βοήθησε να καταλάβουμε ότι, όσο κι αν διαφέρει η  

σύγχρονη τέχνη  από την παραδοσιακή (αυτή δηλαδή  

που ο καλλιτέχνης απεικόνιζε πιστά την πραγματικότητα) είναι εξίσου συναρπαστική και, αρκετές 

φορές, περισσότερο ενδιαφέρουσα.  Τα περισσότερα  

εκθέματα είχαν στοιχεία ασύμβατα με την  

πραγματικότητα με αποτέλεσμα, όχι μόνο να κεντρίζουν  

την προσοχή αλλά και να διεγείρουν τη σκέψη.  

    Στη συνέχεια, περιηγηθήκαμε στον δεύτερο όροφο του 

Μουσείου που φιλοξενεί έκθεση έργων μεγάλων  

Ελλήνων ζωγράφων όπως ο Λύτρας, ο Παρθένης, ο                  Εικ. 1: Εικαστικές παρεμβάσεις!!! 

Μαλέας κα. Με μεγάλη χαρά αναγνωρίσαμε στους  

πίνακες των σπουδαίων αυτών καλλιτεχνών κάποιες από τις τεχνικές που μελετήσαμε στο μάθημα της 

Ιστορίας Τέχνης και προβληματιστήκαμε για το κρυμμένο μήνυμα κάποιων έργων.   

    Φυσικά, η εκδρομή μας περιλάμβανε και επίσκεψη σε γνωστό εμπορικό κέντρο της πόλης για φαγητό 

και καφεδάκι! (κυρίως, όμως, φαγητό και γλυκό. Άλλωστε οι τσάντες με τσουρέκια και σιροπιαστά ήταν 

περισσότερες από τις τσάντες με ψώνια!! Είχαμε, όμως, μια ακλόνητη δικαιολογία για τις διαιτητικές 

μας «παρεκτροπές»: δίναμε Πανελλήνιες !!!).    

Αναστασία Λάτσα,  Γ1   

 

        Στα πλαίσια του μαθήματος επιλογής (Ευρωπαϊκός Πολιτισμός), οργανώθηκε μια 

εκπαιδευτική εκδρομή στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης.  

       Μας ξενάγησε μια πολύ ευγενική υπάλληλος σε ένα χώρο του ισογείου του Μουσείου 

παρουσιάζοντάς μας τα εκθέματα και τους δημιουργούς τους. Έπειτα, μας άφησαν μόνους να 

εξερευνήσουμε τα εκθέματα του δευτέρου ορόφου. 

      Άλλα εκθέματα μας ενέπνευσαν, άλλα μας προβλημάτισαν. Το σίγουρο είναι ότι ήταν μια 

ενδιαφέρουσα εμπειρία αφού δεν μας είχε δοθεί μέχρι τώρα η ευκαιρία να επισκεφτούμε 

αυτό το εξαιρετικό μουσείο. 
Χατζηδημητριάδης Γιώργος, Α1  

 

 



Οι δραστηριότητές μας 
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 Ένα διαφορετικό ... μάθημα 

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας 

     Το πρωί της Πέμπτης, 30 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών του Α2 

και Α5 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας. Φτάσαμε στο χώρο του μουσείου με τη συνοδεία της κ. 

Σουλτάνη και της  κ. Λύτινα. Μας έγινε μια μικρή ξενάγηση στα εκθέματα και έπειτα μας δόθηκαν 

φύλλα εργασίας τα οποία έπρεπε να συμπληρώσουμε δουλεύοντας σε ομάδες τεσσάρων ή πέντε 

μαθητών. Με πολλή συνεργασία, αισθήματα χαράς αλλά και αρκετές εντάσεις και άγχος καταφέραμε 

να τελειώσουμε τις εργασίες μας.  

      Πριν φύγουμε από τον χώρο τραβήξαμε αναμνηστικές 

φωτογραφίες ενώ οι υπεύθυνοι του Μουσείου μας  

έδωσαν συγχαρητήρια για την άψογη συμπεριφορά μας.  

    Τα πήγαμε όλοι καλά στις εργασίες μας κι αυτό μας  

γέμισε ικανοποίηση. Τέλος, κρατήσαμε όλα τα καλά  

στοιχεία και τις γνώσεις που μοιραστήκαμε, αλλά   

περισσότερο απ' όλα κρατήσαμε τα θετικά  

συναισθήματα προς τους συμμαθητές μας και τις  

καθηγήτριές μας.   

      Ελπίζουμε τον επόμενο χρόνο να επαναληφθεί μια  

τέτοια εκδρομή στα  πλαίσια μαθημάτων και να  

δουλεύουμε για τα καλύτερα αποτελέσματα. 

Καλαϊτζίδου Μαρία, Α2 

 

  
Είναι η εκπαίδευση στην Ελλάδα δωρεάν? 

Σύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα, η εκπαίδευση που παρέχεται στους μαθητές είναι δωρεάν και 
όλοι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, ακόμα και για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια. Είναι όμως αυτή η 
αλήθεια; 

 Στην πραγματικότητα η εκπαίδευση στην Ελλάδα έχει έναν ιδιαίτερα ταξικό χαρακτήρα, που 
γίνεται πιο εμφανέστερος   στις τελευταίες  τάξεις του λυκείου .Τα ελληνικά νοικοκυριά βάζουν βαθιά 
το χέρι στον οικογενειακό κουμπαρά  για την εκπαίδευση των παιδιών τους.  Αυτό προκύπτει από 
την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών της Εθνικής Στατιστικής  Υπηρεσίας Ελλάδος. Τα 
στοιχεία δείχνουν ότι κάθε μήνα η ελληνική οικογένεια δαπανά κατά μέσο όρο 217 ευρώ για 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Πού πηγαίνουν όμως όλα αυτά τα χρήματα; Κυρίως σε φροντιστήρια , 
δεδομένου ότι η χώρα μας κατέχει τα πρωτεία  σε ώρες  φροντιστηριακής διδασκαλίας στην Ευρώπη. 
Προφανώς μια λιγότερο ευκατάστατη οικογένεια δεν μπορεί να αντέξει τέτοια έξοδα.  

                                                          Ωστόσο, κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι τα φροντιστήρια δεν                 
                                                     είναι υποχρεωτικός θεσμός και όλοι οι μαθητές είναι ίσοι απέναντι                       
                                                     στον θεσμό των Πανελληνίων.  Τυπικά, αυτό ισχύει. Δεδομένου             
                                           όμως  ότι οι Πανελλήνιες εξετάσεις, που είναι ο μόνος δρόμος για την           
                                                      εισαγωγή στην τριτοβάθμια στη χώρα μας, είναι ένας                      
                                                      ανταγωνισμός , είναι δυνατόν ένας μαθητής χωρίς καμία             
                                                      εξωτερική βοήθεια να ξεπεράσει έναν άλλον με δεκάδες ώρες      
                                                      φροντιστηριακής διδασκαλίας; Η κοινή λογική λέει πως όχι αλλά    
                                                      κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται και ερευνητικά. Συγκεκριμένα, έρευνες    
                                                      δείχνουν πως οι μαθητές με εξωσχολική υποστήριξη έχουν           
                                                      διπλάσιες πιθανότητες πρόσβασης στις υψηλόβαθμες σχολές 

των ΑΕΙ  και ΤΕΙ. Σαφώς και υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά μάλλον επιβεβαιώνουν αυτόν τον κανόνα. 
  Η κατάσταση δυσχεραίνεται με την οικονομική  κρίση που βιώνουμε ως λαός, με τις οικονομικές 

ανισότητες να οξύνονται και με τη φοίτηση στην τριτοβάθμια να καθίσταται ακόμα πιο αναγκαία 
δεδομένης της αυξανόμενης ανεργίας. 

 Εν κατακλείδι, δεδομένου ότι η εκπαίδευση  επιστρέφει στις ταξικές της ρίζες η πολιτεία καλείται να 
λάβει μέτρα και να αλλάξει τη φύση του εκπαιδευτικού συστήματος, αποβάλλοντας τις πελατειακές 
σχέσεις από την εκπαίδευση   ή, εάν δεν το πράξει, να σταματήσει να υποκρίνεται πως όλοι έχουν τις 
ίδιες ευκαιρίες. Η αλλαγή της εκπαίδευσης προς το καλύτερο είναι η αρχή για μια σειρά από  
ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στην κοινωνία. 

Βασίλης Χατζηελευθερίου, Β5 
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Τι είναι στ’ αλήθεια ο άνθρωπος; 

            Άνθρωπος... 

            Τι είναι στ’ αλήθεια; Πόσο υπάρχει και γιατί; Ο άνθρωπος είναι ενώσεις 

εκατομμυρίων στοιχείων, μια ομαλή συνύπαρξη κυττάρων που δημιουργούν το σώμα. 

Ίσως να είναι κάποιο ανίσχυρο ον, όμως πώς έχει καταφέρει να εφεύρει και να 

ανακαλύψει τόσα πράγματα; Πώς είναι κυρίαρχος σε σχέση με τους μέχρι τώρα γνωστούς 

οργανισμούς; 

 

 Όμως έχει και ζωή! Μιλάει, κινείται, τρέφεται… Τί ακριβώς είναι η ζωή και πόσο 

διαρκεί; Πώς χάνεται από τη μία στιγμή στην άλλη; Τι συμβαίνει και εγκαταλείπει η ψυχή 

τον άνθρωπο ή καλύτερα το σώμα και οδηγείται κατά συνέπεια στο θάνατο; 

 Κάποιοι λένε πως ζωή είναι οι ευχάριστες στιγμές, ο έρωτας, η χαρά, η αγάπη… 

και πως αν δεν υπήρχαν αυτές στην πορεία μας στη γη δεν θα υπήρχε ζωή. Και οι 

δυσάρεστες; Αυτές δεν έχουν κανένα ρόλο στον άνθρωπο και τη ζωή του; Τότε γιατί 

υπάρχουν; Τί είναι τελικά ο άνθρωπος και τι η ζωή; Τόσα ερωτήματα και η απάντηση 

διαφορετική από τον κάθε ένα. Περίπλοκα πράγματα… 

 Μάνια 

Τι είναι για σένα οι "Πατρίδες"; 

Σ' όλους αυτούς που κόπτονται για την πατρίδα, είναι αδύνατο να βρεις έστω και δύο που να 

συμφωνούν για το τι 

είναι πατρίδα. 

     Η δική μου πατρίδα 

είναι όλα όσα έζησα, οι 

άνθρωποι που με 

περιέβαλλαν, οι χώροι 

που με φιλοξένησαν, οι 

θέες που γέμισαν το 

βλέμμα μου, οι ήχοι, οι 

γεύσεις και οι μυρωδιές 

που ερέθισαν τις 

αισθήσεις μου.  

      Πατρίδα μου είναι όλες οι στιγμές που συντελούν την μνήμη και την σκέψη μου. Είναι και το 

μέρος ή το πρόσωπο που με κάνει να νοιώθω καλά, και επισκιάζει την ντροπή να βγάλω τον αληθινό 

μου εαυτό και που μου βγάζει μια ανεξέλεγκτη διάθεση να το φροντίζω και να μου ανταποδίδει το 

ανάλογο. Τι ΔΕΝ είναι πατρίδα για μένα; Ένα κομμάτι γης, για το οποίο η τύχη αποφάσισε για μένα. 

Εξάλλου, τι δηλώνει μια σημαία, αν η καρδιά και το μυαλό σου είναι άδεια από ελπίδες, προσδοκίες 

και πεποιθήσεις; 

Μαθήτρια 
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 Ποια πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι  στις   δυσκολίες  της  ζωής; 

 «Αποτυχία δεν είναι  να πέφτεις. Αποτυχία είναι να μη σηκώνεσαι» ήταν το σύνθημα που διάβασα σ’ 

ένα  γκράφιτι στο πίσω μέρος μιας παλιάς οικοδομής. Τέτοια συνθήματα ξυπνούν το ψυχικό σου 

κόσμο, σε αφυπνίζουν, και σου δίνουν κουράγιο να ανέβεις ακόμα ένα σκαλί στον ανηφορικό δρόμο 

της ζωής. Έναν δρόμο γεμάτο μελωδικούς και αρμονικούς ήχους και ταυτόχρονα πικρή απογοήτευση, 

συναισθήματα που προέρχονται από τις καθημερινές δυσκολίες και τις αποτυχίες της  ζωής. 

                                                                                        Είμαστε, δηλαδή, εμείς οι νέοι κάτι σαν                 

                                                                                        ξεχαρβαλωμένες κιθάρες  που αντί να βγάλουμε  

                                                                                        αρμονικές μελωδίες, καταλήγουμε σταδιακά να  

                                                                                        είμαστε παράφωνες, γεμάτες αρνητικά συναισθήματα   

                                                                                        και  αρνιόμαστε να βρούμε δύναμη να ανοίξουμε  

                                                                                        πανιά και να πλεύσουμε μέσα από αυτές τις δυσκολίες                           

                                                                                        ο καθένας στη δική του Ιθάκη.         

                                                                                                    Όπως ο Οδυσσέας, βίαιος, αυθόρμητος, στην  

                                                                                        νεανική του ηλικία, αλλά συνάμα σώφρων,  

                                                                                        μετριοπαθής και συνετός, στο μέσο της ηλικιακής του  

                                                                                        διαδρομής, διδάχθηκε από τις δυσκολίες της ζωής και 

αφού απέτυχε αμέτρητες φορές κατάφερε τελικά να ξεπεράσει όλες τις δυσκολίες και να βρει το 

δρόμο για την επιστροφή. Ο ποιητής, μας προτείνει έναν ανάλογο τρόπο να ξεπεράσουμε αυτές τις 

δυσκολίες. Μας παροτρύνει να γίνουμε αντένες, και να γίνουμε καλοί αποδέκτες απέναντι στις 

δυσκολίες που καθημερινά μας επιφυλάσσει η τύχη. 

  Και πρώτα - πρώτα,  θα πρέπει να νιώθουμε τυχεροί  που έρχονται μπροστά μας αυτές  οι δυσκολίες, 

γιατί μέσα από αυτές μαθαίνουμε σταδιακά και διαχειριζόμαστε  τις καταστάσεις και τα προβλήματα 

του κόσμου και να αποφεύγουμε τα λάθη του μέλλοντος.  Να μην καταλήγουμε, δηλαδή, σε 

«σπασμένες αντένες» , αλλά να έχουμε πάντα το νου μας και να γινόμαστε αποδέκτες των μηνυμάτων 

της εποχής μας. 

  Με αυτό τον τρόπο ο νέος εκμεταλλεύεται τις αποτυχίες και τις μεταστρέφει προς όφελος  του, 

αποφεύγοντας τον αποσυντονισμό και  τη διάλυση. Έτσι, το παρελθόν αποκτά υπόσταση  αξία λόγου 

και νοήματος και δεν γίνεται αφορμή διάλυσης. Σε τελική ανάλυση  αντιμετωπίζοντας τις συμπληγάδες 

της ζωής, αποκτά ισχύ ακόμα και στις μεγαλύτερες που του παρουσιάζονται! 

Τσιλιγγίρη Στέλλα,  Α3  

 

 

                                       Τι Είμαι; 

Είμαι ένα πλάσμα κοινό, όπως όλα τα υπόλοιπα, με διάθεση  

να δημιουργώ και να αυτοσχεδιάζω.  

Είμαι  γεμάτος συναισθήματα άλλοτε θετικά  

και άλλοτε αρνητικά.   

Ξέρω να μελετώ, να ανακαλύπτω, να εφευρίσκω  

και να αυτοδημιουργώ.  

Μπορώ να εκφράζομαι, να είμαι ελεύθερος και να ανήκω  

σε ένα σύνολο.  

Ονομάζομαι άνθρωπος  

ο οποίος μπορεί, επιβιώνει και πετυχαίνει καθημερινά  

τους στόχους του. 

                                                                               ανώνυμο 

 

 

"Ο Σκεπτόμενος" του Ωγκύστ Ροντέν 

Ροντέν 
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Ο φίλος μου, ο κόσμος μου 

Σε μια εποχή όπου οι ηθικές αξίες καταρρέουν, όπου η κατανάλωση, η εικόνα και το χρήμα 

καθίστανται κινητήριες δυνάμεις των πάντων και οι γνήσιες διαπροσωπικές σχέσεις ξεθωριάζουν 

μπροστά σε ένα ανούσιο «φαίνεσθαι», ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια διαρκή αναζήτηση ενός 

στηρίγματος έτσι ώστε να προστατευθεί από τον ηθικό ξεπεσμό. Ιδιαίτερα για τους νέους, η εύρεση 

ενός τέτοιου ατόμου παίζει καθοριστικό ρόλο, αφού στη μεταβατική περίοδο της εφηβείας και της 

ενηλικίωσης είναι αναγκαίο κανείς να γνωρίζει, ότι έχει μια βάσει στην οποία μπορεί να στηριχτεί σε 

μια δύσκολη στιγμή.  

Παρόλα αυτά βέβαια, είναι συχνό φαινόμενο, οι νέοι να επιλέγουν τους φίλους τους με αθέμιτα 

κριτήρια, κάτι το οποίο όπως είναι λογικό οδηγούν στην κατάργηση του ρόλου της ίδιας της φιλίας. 

Τα κριτήρια αυτά σχετίζονται κυρίως με την κοινωνική αποδοχή του επίδοξου φίλου και το κατά πόσο 

αυτός είναι σε θέση να ενισχύσει το κοινωνικό κύρος του ατόμου. Βέβαια δε θα ήταν εύλογο να 

προσδώσουμε καθολικότητα στον ισχυρισμό αυτό, αφού σε αρκετές περιπτώσεις λαμβάνονται υπ’ 

όψιν κυρίως τα κοινά ενδιαφέροντα, η ηθική ακεραιότητα και οι πνευματικές αρετές του ατόμου. 

 

Αναφερόμενοι στη φιλία κατά τη νεανική ηλικία είναι λογικό να αναφέρουμε επίσης τη 

διαδικτυακή φιλία, η οποία ανθίζει ιδιαίτερα στη μιντιακή κοινωνία της εποχής μας. Η σύναψη 

φιλικών σχέσεων μέσω του ίντερνετ ευνοείται από δύο κυρίως παράγοντες. Αφενός, η ραγδαία 

τεχνολογική ανάπτυξη έχει προωθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την επικοινωνία μέσω ψηφιακών 

μέσων. Αφετέρου, μέσω ενός ανώνυμου λογαριασμού νιώθει κανείς την άνεση να εξωτερικεύσει τις 

ανησυχίες του και να εκφράσει ελεύθερα τις απόψεις και τα πιστεύω του. Συνεπώς μέσω του 

διαδικτύου είναι σαφώς ευκολότερη η προσέγγιση ατόμων με κοινά χαρακτηριστικά, γεγονός που 

αποτελεί προϋπόθεση έτσι ώστε μια φιλία να καταφέρει να αντέξει στο χρόνο. 

Τέλος θα ήθελα να αναφέρω μία ακόμη φορά τη σημασία της φιλίας όχι μόνο σε ατομικό αλλά και 

σε κοινωνικό επίπεδο. Η ενότητα και η συνεργασία αποτελούν βαρυσήμαντους παράγοντες για την 

πρόοδο της κοινωνίας σε όλες της εκφάνσεις της. Η ανθρωπότητα οφείλει να ξεπεράσει τα 

στερεότυπα τα οποία εμποδίζουν τη δημιουργία σχέσεων μεταξύ ατόμων με ταξικές, οικονομικές και 

πολιτισμικές διαφορές, έτσι ώστε η φιλία να μπορέσει να ανακτήσει την πρωταρχική της υπόσταση. 

Ανώνυμο 
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 Το τέρας μέσα σου 
Ήσουν ξεχωριστός...  

Ένας ήρωας παρμένος από μια νουβέλα ενός συγγραφέα  

υπερβολικού και εξιδανικευτή. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα  

μπορούσες να υπάρξεις πριν να σε γνωρίσω. Ήσουν αυτό 

που λέμε «πολύ καλό για να ‘ναι αληθινό». Κι όμως  

υπήρξες. Και δε θα σου πω πως δεν είχες ελαττώματα. 

Είχες, και μάλιστα πολλά, ίσως περισσότερα και από τα  

προτερήματά σου. Μα είχες το μέγιστο χάρισμα. Ήσουν  

αυθεντικός. Πολλοί ήταν αυτοί που σε θαύμαζαν, μα ακόμα 

περισσότεροι ενοχλούνταν που δεν εφάρμοζες στα  

κακοφτιαγμένα τους καλούπια.  

Και περάσαν οι μήνες, πάει σχεδόν ένας χρόνος. Και τώρα  

να, σε έχω εδώ μπροστά μου, όμως δεν μπορώ να σε δω 

πουθενά. Άλλαξες. Σε κάνανε οι βάρβαροι ένα ανθρωπάκι σαν 

και του λόγου τους. Σκέφτεσαι ό, τι σκέφτονται, μιλάς όπως  

μιλούν, γελάς με ό, τι γελούν. Ποιος να φταίει; Πάντα θα  

αποδίδω σε μένα ένα μικρό μερίδιο ευθύνης, που δε σε  

προστάτεψα αρκετά και που σε πλήγωσα τόσο που ξύπνησα  

το τέρας μέσα σου...  

Βέβαια, έχω θυμώσει και μαζί σου, να το ξέρεις. Ακόμα  

έχεις τη δύναμη να κάνεις αυτό που ανέκαθεν έκανες  

καλύτερα από οτιδήποτε άλλο. Να διαφέρεις. Και αντ’ αυτού  

έχεις υποταχθεί στον μεγάλο αρχηγό του παραλογισμού, τόσο πιστά  

και άβουλα. Το ότι ήσουν τόσο αφελής και έπεσες στην παγίδα τους  

ποτέ δε θα στο συγχωρέσω... 

Και κάπως έτσι μπαίνω σε σκέψεις και μέρα με τη μέρα πέφτεις όλο και περισσότερο στα μάτια μου. 

Πονάω που με αναγκάζεις να ξεφεύγω από την πλάνη σου. Και αν και ακόμα σ’ αγαπώ, πλέον άρχισες και 

λίγο - λίγο ξεθωριάζεις μέσα μου. Μα αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι μου λείπεις... 

Μου λείπεις πολύ. Μου λείπει αυτό που ήσουν, αυτό που γινόμουν εγώ όταν ήμουν μαζί σου, αυτή η 

μορφή που έπαιρνε ο κόσμος μου μέσα από τα μάτια σου. Πάντα θα παλεύω για όλα όσα εσύ και ‘γώ 

ονειρευόμασταν και πάντα θα ελπίζω ότι κάποια μέρα θα έρθεις και θα με ακολουθήσεις στα μαγικά 

μονοπάτια που εσύ ο ίδιος χάραξες.  

Να ‘ρθείς... 

Θα σε περιμένω... 

Ανώνυμη 
 

 

                                                                Ταξίδι 

Είναι η θαλασσοταραχή  

Απογοήτευση μεγάλη  

Αφρός στα κύματά  

Και χαμένο λιμάνι  

Δίπλα στη σκουριασμένη πόρτα 

Που βρίσκεται κοντά στα δίχτυα  

Φυσάει ο αέρας τα θαυμαστά ξενύχτια  

                                               

 

 

 

Φωνές, εφημερίδες και καφέδες  

ξάφνου είδα δυο χρυσές, παλιές καδένες  

Ομίχλη σκεπάζει το οινοποιείο  

Κρασί κατακόκκινο χύνεται σένα δοχείο  

Ίσως κλείνει μια συμφωνία κάποιος στο 

κόσμο αυτό  

Ίσως όμως σε κάποιο κόσμο νοητό 

Φώναξε ο Πλάτωνας δυνατά μια ιδέα 

Φθείρεται και χάνεται ψηλά 

Αλεξάνδρα  Βορριά 
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"Μονόλογος" 

Μ' αγκάλιασες  

Μου μίλησες  

Μετά με κοίταξες στα μάτια  

Και μου μίλησες ξανά! 

Ύστερα κοίταξες τα χείλη μου  

Κι έσκυψες να τα φιλήσεις  

Και μου μίλησες  

ΞΑΝΑ! 

Και όση ώρα μου μιλούσες, 

Δεν είπες λέξη ! 

Δεν έβγαλες μιλιά  

Τότε γεννήθηκα  

Τότε ένοιωσα  

Ένοιωσα την αξία που έχει ένας τέτοιος 

μονόλογος  

Και όταν με ρώτησες αν άξιζε το χρόνο μου 

Ένα πράγμα πέρασε από το μυαλό μου  

«Ότι ευχαρίστως θα αντάλλαζα έναν τέτοιο 

μονόλογο, 

για μια ολόκληρη ζωή!» 

Μα έφυγες  

Και δεν πρόλαβα ποτέ να στο πώ. 

Δε πρόλαβα. 

Είχα πεθάνει ήδη  

Γεννήθηκα και πέθανα μέσα σε μια στιγμή  

Ανώνυμο 

 

Σε κείνη τη στιγμή  

Που άξιζε μια ολόκληρη ζωή 

Καθόμουν εκεί 

Καθόμουν εκεί. 

Άκουγα τον απέραντο ήχο  

της σιωπής. 

Τότε δυο λέξεις ξεπήδησαν απ' το 

άπειρο  

Δυο λέξεις πλημμυρισμένες από 

πόνο  

"Έχει καρκίνο" 

Ένοιωσα την ψυχή μου να φεύγει. 

Έτσι απλά. 

Το σώμα στέρεψε από αίμα 

Τα αυτιά μου έσπασαν! 

Ο χρόνος σταμάτησε. 

Καθόμουν εκεί. 

ΔΧ 
 

        Όταν χαθεί η νύχτα  
Πλανεύτρα η νύχτα παραμυθιάζει το χθες 

Της σελήνης το φως που προσπαθεί ν' ανταμώσει. 

Κυριεύει η νύχτα και νεκρά χελιδόνια σε κλουβί φυλακίζει. 

Ραμμένα φτερά και τα νήμα ματωμένο μα κατάλευκο 

Να κρατά στων χελιδονιών τη ράχη τα όνειρά τους.  

Κυνηγάει το σκοτάδι, το φεγγάρι να πιάσει  

με τα δυο χλωμά του χέρια 

Μονόλογος σελήνης μακριά διώχνει τη σιωπή  

και οι δυο τους μένουν μόνοι.. 

Σταδιοδρομία οξύμωρη παλαίστρα στήνει στης νοσταλγίας  τα παλάτια. 

Λυτή η κλωστή και στο πάτωμα σπάει η πορσελάνινη ψυχή του. 

Και ποιος ουρλιάζει; 

Φόβου φωνή θρυμματίζει τα τζάμια 

Καθώς θραύσμα γυαλιού τραυματίζει το σκοτάδι. 

Ξεψυχά ενώ το ψύχος αγκαλιάζει το φεγγάρι. 

Να λάμψει αγωνιά η σελήνη τα δάκρυά της για να κρύψει 

Μα δεν μπορεί. 

Χάθηκε η νύχτα, χάθηκε και το φως της.                                                              Μαρία Καρροπούλου 

 

 

 

V.Van Gogh Έναστρη Νύχτα 

 


