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(Βίντεο του μαθητή 
Σαραντόπουλου 
Δημήτρη) 
ΠΑΤΗΣΕ ΣΤΟ 
ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ  

 

 
 
 
 
 
 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

ΠΕΡΠΑΤΩ ΜΕΣ ΣΤΟ 

ΔΑΣΟΣ ΟΤΑΝ Ο 

ΛΥΚΟΣ…ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ! 

Μαρτυρίες παιδιών 

προσφύγων που φοιτούν 

στο σχολείο μας σελ. 5 

 

  

 
 
 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 
 
ΑΠΟ ΤΟ ΤΣΕΜΠΕΡΙ ΤΗΣ 
ΓΙΑΓΙΑΣ ΜΟΥ ΣΤΟ 
ΧΙΤΖΑΜΠ ΤΗΣ ΜΕΡΒΑΣ,  
σελ. 13 
 

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ: Καφενείο  

και δημοκρατία, σελ. 3 

 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ 
Όταν οι Έλληνες ήταν 
πρόσφυγες…., σελ. 11 

 
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ, σελ 24 
 
ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑΣ, σελ 24 
 
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ, σελ. 26 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  
 Το σχολείο μας βρίσκεται στην οδό Μιχαήλ Βόδα αρ. 12, στην περιοχή της πλατείας Βάθη στο κέντρο της Αθήνας. 

Στεγάζεται σε ένα διατηρητέο διώροφο κτήριο με ιστορία που μας οδηγεί χρόνια πριν. Η Γαλλίδα μαρκησία Λουίζα 

Καρολίνα Πωλίν ντε Ριανκούρ δώρισε το οικόπεδο στο ίδρυμα «Ελληνικαί Βασιλικαί Σχολαί Χειροτεχνημάτων» στα 

τέλη του 19ου αιώνα. 

 Το κτήριο θεμελιώθηκε το 1902. Λέγεται ότι αποτέλεσε πνευματικό καταφύγιο του πρίγκιπα Νικολάου, γιου του 

Γεωργίου Α’. Ίσως το ανάγλυφο στέμμα πάνω από την ξύλινη πόρτα του σχολείου να μαρτυρεί το πέρασμά του. 

Αργότερα μισθώθηκε στο ΙΗ’ Γυμνάσιο και στέγασε και το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο «Ιδιωτικόν Γυμνάσιον Γεωργίου 

Κουτσούρη» (έτος ίδρυσης 1947). Το 1979 το ΙΗ’ Γυμνάσιο μετονομάστηκε σε 42ο και το ακίνητο περιήλθε στο 

Ελληνικό Δημόσιο. 

Αυτό είναι το σχολείο μας, ένα σχολείο με ιστορία. (Πηγή Δούκισσα Φωτάρα, πρώην διευθύντρια του σχολείου μας) 

 

 

Εν (Α)πορεία 

 
Λίγα λόγια για τον τίτλο από τις υπεύθυνες καθηγήτριες, σελ. 2 

  
Υπεύθυνες καθηγήτριες: 

 

Σταματίνα Δασκολιά, φιλόλογος  

Ελένη Λίλη, φιλόλογος 

Δέσποινα Πολίτου, Πληροφορικός 

 

 

Τίτλος: Ο άνθρωπος που ξηλώνεται...  Σκίτσο της μαθήτριας Τσίνσκα Αιμιλίας , Β Γυμνασίου 

Η  Γιορτή 

Στη Τζόρτζια των ΗΠΑ 

ή στη λιθόστρωτη πλατεία του μικρού χωριού 

ή μέσα σε μια τεράστια γυάλα 

όταν ο ήλιος θα πέσει 

θα κάνουμε μια μεγάλη γιορτή. 

Ο Ινδός θα ξεκινήσει την τελετή με μια προσευχή – θα μιλήσει για την ιερή αγελάδα. 

Ο Ρώσος θα φέρει αλκοόλ –τάχα τάχα για όλους- μα θα καταναλωθεί εξ’ ολοκλήρου απ’ αυτόν. 

Μόλις μεθύσει θ’ αρχίσει έναν μακροσκελή πολιτικού περιεχομένου μονόλογο. Έπειτα θα κάτσει 

βαρύς, σ’ ένα πεζούλι και θα θυμάται το παρελθόν με νοσταλγία. 

Ο Κινέζος θα του κρατήσει συντροφιά. 

Ο Γάλλος θα φέρει μαζί του μια γκάμα τυριών η οποία θα προσελκύσει του κόσμου τα ποντίκια, 

θα πίνει, θα ερωτεύεται και δε θα παίρνει θέση πουθενά. 

Ο Εσκιμώος θα τραγουδά και θα χορεύει σ’ έναν υπερβολικά γρήγορο ρυθμό που σιγά σιγά θα 

γίνεται όλο και πιο αργός. 

Εγώ –αν είμαι εκεί- θα ταΐζω τις γάτες και τους γάτους. 

Ωστόσο μάλλον θα απουσιάζω γιατί θα με έχουν προτείνει να πάω στο φεγγάρι. 

Στο τέλος της γιορτής όλοι θα μιλούν την ίδια γλώσσα  

αλλά θα δώσουν όρκους ότι δε θα μιλήσουμε ποτέ  

γι αυτό το γεγονός. 

 

(Από την ομάδα δημιουργικής γραφής) 

Υπεύθυνη καθηγήτρια δημιουργικής γραφής Μάτα Καστρησίου 

 

ΑΡΘΡΑ 

ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ 

ΣΥΡΙΑΣ σελ. 12 

 
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ 
ΓΥΝΑΙΚΑΣ  
Από το Βατικανό μέχρι 
τις γυναίκες στο  ISIS, 
σελ. 15 
 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ:  

Μύθοι και 

στερεότυπα για 

ΑΜΕΑ, σελ. 20 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: 
Ενσυναίσθηση, σελ. 16 

 

 ΟΤΑΝ Ο ΠΟΝΟΣ 

ΓΙΝΕΤΑΙ  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, σελ. 13 

 ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ, σελ. 22  
 

42ο  Γυμνάσιο Αθηνών 

Ταξιδιωτικός οδηγός, 

σελ. 23 
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Γιατί… 

 Εν (α) πορεία 
Μιλάμε για τον τίτλο που επιλέξαμε 

 
Από την Ελένη Λίλη, φιλόλογο 

Πορευόμενοι, άποροι, απορούντες …μια εναγώνια πορεία η ζωή και η ιστορία μας. Και στα χρόνια μας 

χιλιάδες άνθρωποι πορεύονται με τα πόδια, με βάρκες με ό,τι βρουν . Αυτήν την πορεία φέρνει ο νους μου 

όταν ακούω τη λέξη . Και την απορία. Ως πότε;  

 
Από την Σταματίνα  Δασκολιά , φιλόλογο 

Είναι δύσκολο να περιγράψω με λίγα λόγια την εμπειρία μου σε ένα σχολείο με μετανάστες και πρόσφυγες αλλά 

και με ελληνόπουλα που με αθωότητα και αγάπη τους υποδέχονται. Θα γράψω όπως ακριβώς μου έρχονται στο 

μυαλό καταργώντας δομές παραγράφου και οποιαδήποτε μορφή συνοχής ανάμεσα στις σκέψεις μου. Είναι πια 

σύνηθες, σε μαθητές και καθηγητές, να ανοίγει η πόρτα την ώρα του μαθήματος για να μπει ακόμα ένα 

καινούργιο παιδί από κάπου μέσα στην αίθουσα. Η τάξη αμέσως προσαρμόζεται και χωρίς να τους πω τίποτα 

ψάχνουν μεταξύ τους αυτόν που θα παίξει το ρόλο του διερμηνέα. Όσα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα σε 

κοιτούν στα μάτια . Θέλεις να καταλάβεις τι σκέφτονται. Αλλά δεν έχεις χρόνο. Μια μαθήτρια από το 

Μπαγκλαντές μου λέει ότι δεν θέλει να φοράει καμίσε γιατί ντρέπεται πια. Θέλει να φορέσει τα δυτικά ρούχα. 

Ένας άλλος, Σύριος, αρνείται να πει το όνομα της μάνας του γιατί φοβάται ότι θα τον κοροϊδέψουν. Μα κανείς 

δεν κοροϊδεύει. Κανείς. Ένας οικονομικός μετανάστης που γεννήθηκε εδώ διαμαρτύρεται γιατί δεν είχαν την ίδια 

μεταχείριση με τους πρόσφυγες οι γονείς του όταν ήρθαν στην Ελλάδα. « Στους πρόσφυγες δίνουν λεφτά ενώ 

στους γονείς μου δεν έδιναν  τίποτα» μου λέει έντονα μέχρι που συνειδητοποιεί ότι ο φίλος του στο πίσω θρανίο 

είναι πρόσφυγας. Σπεύδει να το διορθώσει . Πόσο διαφορετικά είναι όταν γι αυτόν που  μιλάμε έχει 

ονοματεπώνυμο. Ένα ελληνόπουλο μου εξομολογείται ότι με αυτά που συμβαίνουν στην οικογένειά του δε νιώθει 

πια παιδί. « Είμαι πια μεγάλος» μου λέει και συνεχίζει να ζωγραφίζει στο θρανίο. Δυο παιδιά από το Αφγανιστάν 

αγαπιούνται άλλα φοβούνται ότι αν το μάθουν οι γονείς τους θα τους σκοτώσουν. Τα λόγια του ποιητή με 

χτυπάνε στο πρόσωπο : 

Επειδή το αδοκίμαστο και το απ’ αλλού φερμένο  

Δεν τ’ αντέχουν οι άνθρωποι κι είναι νωρίς, μ’ ακούς  

Είναι νωρίς ακόμη μες στον κόσμο αυτόν αγάπη μου  

Να μιλώ για σένα και για μένα.  

Τους μιλάω για τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο και νιώθω ιερή ανάγκη να διακόψω για να μου μιλήσουν για τον 

πόλεμο στη δική τους πατρίδα. Όσοι το επιθυμούν. Σου μιλούν σαν να μιλάνε για μια ταινία. Σου περιγράφουν 

ό,τι χειρότερο μπορείς να φανταστείς αλλά δεν αλλάζουν την έκφρασή τους.  

«Εγώ δεν ξέρω τι είμαι» μου λέει μια μαθήτρια από την Αλβανία. Εδώ στην Ελλάδα γεννήθηκα. «Με ρωτάνε 

συνέχεια αν γινόταν πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας με ποιον θα πήγαινα» «Μα με αυτόν που έχει δίκιο» 

μου απαντά με φυσικότητα χωρίς να καταλαβαίνει πόσο σοφό είναι αυτό που λέει. Άλλοι δεν το δέχονται. «Η 

πατρίδα είναι πάνω από το δίκιο» της απαντούν. «Εσείς κυρία τι λέτε;» με ρωτούν και πρέπει εγώ η σοφή ! να 

τους δείξω μια πορεία με την απάντησή μου. Όχι μόνο γι αυτό αλλά και για όλα για εκείνα που τους 

προβληματίζουν. Να μαζέψω τα παιδιά που μου έρχονται από διαφορετικά μονοπάτια , να μπω μπροστά και να 

τους χαράξω ένα δρόμο. Μια πορεία. Κοιτάζω την πολύχρωμη ομάδα μου και ξεκινώ. Πάντα με την απορία: Αν 

το μονοπάτι που τους χαράσσω είναι το σωστό.  Το σίγουρο είναι ότι αυτή η πορεία μάς θυμίζει ξανά και ξανά 

ποιοι είμαστε! 

https://www.google.gr/url?sa=i&url=https://www.e-vafeiadis.gr/organa-grafis-gnorizes-oti-n-5.html&psig=AOvVaw3jY1geChGr3jAPDZ5Fwd3A&ust=1583092204342000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD7hpnE9-cCFQAAAAAdAAAAABAP
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 
ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Από την Ελένη Λίλη, φιλόλογο.  

«Ανέκαθεν ήταν χώρος ανδρικός. Γυναίκες δε συναντούσες εκεί.  Ούτε συναντάς  στα παραδοσιακά 

καφενεία. Είναι η βουλή των ανδρών.  Εκεί γκρεμίζονται κυβερνήσεις, αναγορεύονται πρωθυπουργοί, 

ψηφίζονται νομοσχέδια. 

Μεταξύ τσίπουρου και μεζέ ,οι θαμώνες πιάνουν την συζήτηση κι ο διάλογος, όπλο και εργαλείο της 

δημοκρατίας, μπαίνει εδώ σε λειτουργία. 

Τους έχω δει πολλές φορές αυτούς τους αυτοσχέδιους βουλευτές, όταν ,μικρό παιδάκι, συνόδευα το 

πατέρα μου στο καφενείο του χωριού. Με την πορτοκαλάδα μπροστά μου άκουγα να πέφτει η πρώτη 

κουβέντα: "τι νομοσχέδιο ήταν αυτό που ψήφισαν; θα τους κάψουν τους αγρότες"... και  μετά βροχή οι 

αντιρρήσεις ,οι συμφωνίες, οι αναμνήσεις (τότε που...), οι προτάσεις και οι αντιπροτάσεις... εφημερίδες 

ανοίγονταν και διαβάζονταν φωναχτά... τα πούλια σταματούσαν να πέφτουν στο τάβλι  κι ο καφετζής 

παρατούσε τον πάγκο του  και ερχόταν να πει κι αυτός τα δικά του. 

Συμφωνούσαν; Σπανίως! Μάλωναν; Μονίμως... 

Κι όμως, κάτι γινόταν εκεί, μια ζύμωση... υπήρχε η αίσθηση της συμμετοχής. Όχι ότι θα αλλάξουν τον 

κόσμο, μα ότι έχουν άποψη κι ακούγεται. 

Τώρα μεγάλωσα. Μα σαν περνώ από τέτοια καφενεία, με μόνο άντρες  θαμώνες, συνήθως ηλικιωμένους, 

κάθομαι, παραγγέλνω μια πορτοκαλάδα ,κι ακούω... δεν άλλαξαν πολλά. Αρκεί να δοθεί το έναυσμα κι η 

συζήτηση ανάβει... κι η δημοκρατία καλά  κρατεί...» 
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Το Δεκαπενταμελές σήμερα 
Άρθρο 

                                   του Νάσου Τασιούλα,  Γ΄ Γυμνασίου 
 Όλοι οι μαθητές έχουμε έρθει σε επαφή με τα Δεκαπενταμελή - υπάρχουν σε όλα τα Γυμνάσια και 
Λύκεια, εκλέγονται και αποτελούνται από εμάς και υπάρχουν για να μας υπηρετούν, εκτός από το να μας 
εξοικειώνουν με τη δημοκρατία και τη συμμετοχή στα κοινά. Το Δεκαπενταμελές αποτελεί το δημοκρατικό 
μέσο αντιπροσώπευσης, διεκδίκησης, έκφρασης, δράσης και δημιουργίας όλων των μαθητών ενός σχολείου. 
Λόγω αυτού και διαμέσου της συζήτησης και της ποικίλης δράσης, μπορεί να αναπτύξει ευρείες 
δυνατότητες στην εμβάθυνση των σχέσεων, προσωπικών και πνευματικών, των μελών της μαθητικής 
κοινότητας και στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
 Όμως, σήμερα, σε πολλές, εάν όχι στις περισσότερες, περιπτώσεις παρατηρούμε ότι το 
Δεκαπενταμελές δεν εκμεταλλεύεται τις μεγάλες δυνατότητες που προανέφερα. Δεν προβαίνει σε καμία 
δράση εκτός από τις καθορισμένες από το σχολείο, δεν διεκδικεί ή συμβάλλει στη βελτίωση της 
μαθησιακής διαδικασίας. Αλλά, επίσης, δεν αποτελεί φορέα ουσιαστικής συζήτησης για κανένα θέμα που 
αφορά τη μαθητική κοινότητα εντός ή εκτός του σχολικού περιβάλλοντος. Δεν προσπαθεί να φέρει τα μέλη 
της μαθητικής κοινότητας πιο κοντά ούτε μεταξύ τους ούτε με τις άλλες συνιστώσες της διαδικασίας της 
εκπαίδευσης και του περιβάλλοντος του σχολείου. Σε πολλές περιπτώσεις, ευτυχώς όχι σε όλες, το 
Δεκαπενταμελές έχει καταστεί ένα όργανο σχεδόν απολύτως αδρανές που έχει χάσει τον συλλογικό του 
χαρακτήρα - ένα όργανο σχεδόν νεκρό. 
 Ας αναρωτηθούμε γιατί. Μια αιτία είναι σίγουρα το ότι απαξιώνουμε και αδιαφορούμε τις 
δυνατότητες τις οποίες το Δεκαπενταμελές μπορεί να μας παρέχει. Για αυτό είναι πιθανό να ευθύνεται η 
έλλειψη ελευθέρου χρόνου λόγω των επιβαρυμένων προγραμμάτων μας, κυρίως στο Λύκειο. Πιστεύω, 
όμως, ότι ευθύνεται ,επίσης, η αρκετά διαδεδομένη σε εμάς κουλτούρα μη συμμετοχής στα κοινά 
(ενισχυόμενη από το ότι είναι σύνηθες στα Δεκαπενταμελή να εκπροσωπούνται αποκλειστικά μέλη 
κυριαρχουσών στο σχολείο ομάδων) καθώς και η άγνοια για τις δυνατότητες αυτές - ένα μεγάλο  μέρος των 
μαθητών έχει την εντύπωση ότι το Δεκαπενταμελές χρησιμεύει μόνο στη διοργάνωση εκδρομών και πάρτυ. 
 Το σημαντικότερο αίτιο θεωρώ πως είναι το γεγονός ότι συχνά δεν έχουμε την αίσθηση του "εμείς" 
ως μαθητές, η οποία αποτελεί εξ ορισμού βασικό δομικό στοιχείο όχι μόνο για ένα συλλογικό όργανο, αλλά  
και για μια κοινότητα. Παρατηρούμε ότι, όπου υπάρχει η αίσθηση αυτή, η μαθητική κοινότητα και το 
Δεκαπενταμελές ανθούν, ενώ σε αντίθετη περίπτωση παρακμάζουν. Η μη ύπαρξη της αίσθησης του "εμείς" 
σε πολλά μέλη της κοινότητάς μας είναι πιθανώς αποτέλεσμα της καθημερινής φθοράς των μεταξύ μας 
σχέσεων σε περιβάλλοντα όχι πάντοτε φιλικά απέναντι σε δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να 
δημιουργήσουν την αίσθηση αυτή. Αποτελεί, όμως, και απότοκο της θεώρησης του σχολείου ως ενός 
θεσμού στο οποίο επιβάλλεται η μαθητική κοινότητα και, κυρίως, οι μαθητές ως άτομα να αντιτίθενται 
χωρίς κανένα κριτήριο και να το αντιμετωπίζουν ως αγγαρεία.  
 Κλείνοντας, θα ήθελα για μια στιγμή να δραπετεύσουμε από την πραγματικότητα, όπως την έχουμε 
ορίσει, και να μην κάνουμε τίποτα άλλο από το να οραματιστούμε ένα σχολείο μέσα στο οποίο θα μπορούμε 
να προτείνουμε αλλαγές για την εκπαιδευτική διαδικασία. Ένα σχολείο μέσα στο οποίο θα μπορούμε να 
συζητάμε για τα ενδιαφέροντά μας, για τους προβληματισμούς μας, καθημερινούς, καλλιτεχνικούς, 
πνευματικούς - και εμείς θα είμαστε οργανωτές και διαχειριστές των συζητήσεων αυτών. Ένα σχολείο 
μέσα στο οποίο δεν θα πλήττουμε, αλλά θα εκφραζόμαστε και θα δρούμε, όλοι μαζί. Πιστεύω ότι το 
Δεκαπενταμελές μπορεί να υλοποιήσει το παραπάνω όραμα, αρκεί να το καταλάβουμε και να έρθουμε πιο 
κοντά ο ένας στον άλλον. 
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΤΑΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

                                          

     Σαραντόπουλος Δημήτρης, Β΄Γυμνασίου 1               Ολίβια Μαρκίεβιτς, Β΄ Γυμνασίου 1 

Η Μέρβα είναι μαθήτρια της Α΄Γυμνασίου. Είναι από τη Συρία. Είναι 16 χρόνων. Όταν την πρωτοείδα στην 

τάξη καταλάβαινε  πολύ λίγα από την Ελληνική γλώσσα. Μέσα σε τέσσερις μήνες η Μέρβα μιλάει καλά τα 

ελληνικά και καταλαβαίνει πολύ περισσότερα όταν τα ακούει. Ενώ είναι στην Ελλάδα τρία χρόνια δεν 

ερχόταν στο σχολείο. Όταν την ρώτησα γιατί ο αδερφός της παρακολουθούσε μαθήματα στο ελληνικό 

σχολείο ενώ εκείνη όχι ,μου απάντησε ότι δυσκολευόταν να έρθει σχολείο γιατί φοβόταν που ήταν 

διαφορετική επειδή φορούσε χιτζάμπ. Της ζήτησα να μου μιλήσει για το ταξίδι της από τη Συρία μέχρι την 

Ελλάδα. Δέχτηκε με ενθουσιασμό. Την παρακολουθούσα όταν μιλούσε. Δεν είδα πόνο. Είδα δύναμη. Την 

θαύμασα. Της είπα ότι είναι ηρωίδα της ζωής. Δεν το κατάλαβε. Είχα συγκινηθεί. Ίσως γιατί έχω έναν γιο 

κάπου στην ηλικία της που τα δεινά του πολέμου τα μαθαίνει, ευτυχώς, στα βιβλία της ιστορίας. Ή από τα 

δελτία ειδήσεων. Αλλά δεν μπορεί να καταλάβει. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει αν δεν το έχει ζήσει.  

Ούτε εγώ. Και αυτή η κουβέντα με τη Μέρβα αλλά και με όλα τα προσφυγόπουλα που έχουμε στις τάξεις 

του σχολείου μας , σου σκάβει βαθιά μέσα στην ψυχή σου , πέρα από τα στερεότυπα , πέρα από τις 

πολιτικές, πέρα από θρησκείες ,εκείνο το χαμένο αίσθημα της Ανθρωπιάς και της Αλληλεγγύης. Και αυτό 

είναι το ζητούμενο  μέσα σε ένα σχολείο.  

Σταματίνα Δασκολιά, φιλόλογος 
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΡΒΑΣ 

      
Σκίτσο του Στέφανου Μουαγιέ, Α΄ Γυμνασίου 

«Ήρθα από τη Συρία στην Ελλάδα πριν από τρία χρόνια. Τα θυμάμαι όλα. Ζούσαμε στο Χαλέπι.  Μέχρι που 

ήρθε ο πόλεμος. Ο μπαμπάς είχε φύγει για δουλειές στην Τουρκία. Ήμασταν η μαμά και τα πέντε αδέρφια 

μου (το έκτο γεννήθηκε στην Ελλάδα). Εμείς κοιμόμασταν και η μαμά είχε πάει στο φούρνο για να πάρει 

ψωμί. Ήταν Ραμαζάνι. Μας ξύπνησαν οι βόμβες. Εκείνη τη στιγμή ήμασταν μόνοι μας στο σπίτι . 

Φοβηθήκαμε και κλαίγαμε. Λίγο αργότερα ήρθε τρομαγμένη η μαμά. Για να μας ηρεμήσει μας έδωσε νερό αν 

και δεν έπρεπε . Στο Ραμαζάνι κάποιες ώρες δεν κάνει να φάμε και να πιούμε. 

Ο θείος μου έφυγε χωρίς να μας πάρει μαζί. «Δεν χωράτε στο αμάξι» μας είπε. Πληρώσαμε έναν γείτονα 

και μας πήρε μαζί σε ένα φορτηγάκι που είχε. Μας πήγε στο χωριό της μαμάς, στο Μουρόθε. Εκεί δεν είχε 

φτάσει ακόμα ο πόλεμος. Πεινούσαμε πολύ. Ο παππούς μας έδωσε να φάμε. Μείναμε εκεί μέχρι να γυρίσει 

ο μπαμπάς από την Τουρκία. Δύο εβδομάδες. Εκείνος μας πήρε και μας πήγε στην πόλη Μούμπιτζ . Δεν 

είχε πόλεμο. Νοικιάσαμε ένα σπίτι. Ένα μήνα αργότερα έφτασε και εκεί ο πόλεμος. Έπρεπε να φύγουμε. Ο 

μπαμπάς είπε να πάμε στην Τουρκία αλλά πασπόρτ είχαν μόνο οι γονείς μας, όχι τα παιδιά. 

 Με τα πόδια πήγε όλη η οικογένεια στα σύνορα. Ο μπαμπάς και η μαμά μπόρεσαν να περάσουν στην 

Τουρκία με τα πασπορτς. Εμείς δεν μπορούσαμε και έπρεπε να πάμε στην Τουρκία από το δάσος. Έτσι 

χωριστήκαμε. Με τη βοήθεια ενός φίλου μπήκαμε στο δάσος. Φοβόμασταν πολύ. Το  μικρότερο αδερφάκι 

μου ήταν τεσσάρων χρονών. Στο δρόμο μας σταματήσαν Τούρκοι με όπλα και τανκς. Φοβόμασταν πολύ. 

Φωνάζανε. Μας ρωτήσανε ποιοι είμαστε. Τους είπαμε. Άλλαξαν συμπεριφορά όταν είπαμε ότι είμαστε 

Σύριοι και μας αγκάλιασαν. Μας είπαν να τους δώσουμε ένα φιλί στο μάγουλο και μας άφησαν να 

προχωρήσουμε. Μας  πρότειναν να πάρουμε φαγητό αλλά δεν θέλαμε.  

Συνεχίσαμε να περπατάμε. Μετά βρήκαμε έναν γέρο Τούρκο αγρότη και μας έδωσε νερό και φαγητό. 

Περνώντας τα σύνορα μας περίμεναν οι γονείς μας. Μας αναγνώρισε ο μπαμπάς από το κόκκινο μπουφάν 

που φορούσα. Πήγαμε στην πόλη Άντεπ. Νοικιάσαμε σπίτι για τρεις μήνες και μετά φύγαμε πάλι και πήγαμε 

στην πόλη Μαράς γιατί εκεί είχε δουλειά ο μπαμπά. Εκεί μείναμε δυο χρόνια. Πήγαμε στο σχολείο . Σε 

αραβικό και τούρκικο.  

Ο μπαμπάς στην αρχή ήθελε να πάει στον Καναδά. Τελικά ήρθε στην Ελλάδα μέσα από το δάσος. Πρώτα 

ήρθε αυτός. Ύστερα, μας ζήτησε να έρθουμε και εμείς. Φοβόμουν και στενοχωριόμουν γιατί είχα κάνει 

φίλους και τους έχανα. Αφού όμως ο πατέρας ήταν εκεί…  Πάλι ταξίδι… για Ισταμπούλ. Μείναμε μία μέρα 

και μετά πήγαμε ψηλά για να περάσουμε στην Ελλάδα. Από το δάσος. Περπατούσαμε  4 ώρες μέσα στη 

νύχτα μαζί με ένα άλλο ζευγάρι . Πληρώσαμε τρεις χιλιάδες ευρώ για αυτό. Στο δάσος έκανε κρύο και 

φοβόμασταν πολύ. Κλαίγαμε. Κάποια στιγμή το παπούτσι μου κόλλησε στη λάσπη και το έχασα μέσα στη 

νύχτα. Τα αγκάθια έμπαιναν μέσα στο πόδι μου. Ο άντρας από το ζευγάρι με πήρε στους ώμους του.  

Στο τέλος του δάσους μας περίμενε ο πατέρας . Όλα τα ρούχα μας ήταν γεμάτα νερό. Στην αρχή  μέσα στη 

νύχτα δεν κατάλαβα ότι ήταν ο πατέρας . Μετά αγκαλιαστήκαμε . Μείναμε μία ώρα μέσα στη νύχτα. Το 

ζευγάρι το έπιασε η αστυνομία και το γύρισε πίσω.  Εμάς δεν μας είδαν. Πήραμε το τρένο και ήρθαμε στην 

Αθήνα. Εδώ βγάλαμε χαρτιά». 
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                                      Σκίτσο του μαθητή Στέφανου Μουαγιέ, Α΄ Γυμνασίου 

Κάπου εδώ σταμάτησε να μιλάει. Η συμμαθήτρια της η  Μελίνα Μερκάι  ήθελε να την ρωτήσει κάποια 
πράγματα και η Μέρβα ήταν πρόθυμη να απαντήσει. 
Μελίνα: Πώς νιώθεις που έφυγες από τη χώρα σου; 
Μέρβα: Φοβόμουν γιατί όλα ήταν άγνωστα, η γλώσσα… αλλά και χαρούμενη γιατί θα έβλεπα καινούργια 
πράγματα.  
Μελίνα: Θα ξαναπήγαινες μετά τον πόλεμο στη χώρα σου; 
Μέρβα: Για λίγο. Το σπίτι μου το καταστρέψανε. Σπάσανε την πόρτα και τα πήρανε όλα. Άφησαν μόνο τη 
φωτογραφία μας στον τοίχο. 
Μελίνα: Πώς σου φαίνεται η Ελλάδα;  
Μέρβα: Μου αρέσει. Ο καιρός. Μου φέρονται καλά.  
Μελίνα: Έχασες συγγενείς σου στον πόλεμο; 
Μέρβα: Η μαμά μου έχασε συγγενείς. Τα ξαδέρφια της. Και η γιαγιά μου. 
Μελίνα: Πώς νιώθεις που στη χώρα σου γίνεται πόλεμος; 
Μέρβα: Αγχωμένη 
Μελίνα: Όταν ήρθες στην Ελλάδα σε φιλοξένησε κάποιος;  
Μέρβα:  Ναι! Φίλοι του πατέρα μου από Συρία. 
Μελίνα: Αν δεν ήσουν στην Ελλάδα πού θα ήθελες να ήσουν; 
Μέρβα: Στον Καναδά και στη Γερμανία γιατί εκεί είναι συγγενείς και φίλοι μας. 
Μελίνα: Όταν ήρθες στο σχολείο πώς αισθανόσουν; 
Μέρβα: Άγχος. Ντρεπόμουν που δεν ήξερα τη γλώσσα. Ένιωθα ότι είμαι μόνη. Τα παιδιά ήταν καλά μαζί 
μου. Με βοήθησαν στη γλώσσα. Τώρα είμαι καλά. 
Μελίνα: Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;  
Μέρβα: Γιατρός.  Για να βοηθάω. Αλλά ξέρω ότι είναι δύσκολο 

 

                                           Σκίτσο του μαθητή Στέφανου Μουαγιέ, Α΄ Γυμνασίου 
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Μικροί-μεγάλοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. 
Μια καινούρια ζωή δίχως φωνές αβοήθητων παιδιών στα ερείπια.. 

Από τη δημιουργική ομάδα του σχολείου 
 

ΣΑΜΣΙ 
Ο Σαμσί  είναι δεκαέξι χρόνων. Μικροκαμωμένος, γλυκός, ωστόσο με ανδρική σοβαρότητα ...Με τα λίγα 

αγγλικά του, με το google translate  και με τη βοήθεια της φιλολόγου  του, κ. Αρχοντούλας 

Παναγιωτακοπούλου, μας λέει: 

"Ήρθα από το Αφγανιστάν πριν από ένα χρόνο μαζί με τους γονείς και τ αδέλφια μου. Εκεί είχε πόλεμο... 

μπουμ μπουμ... από το Αφγανιστάν πήγαμε στο Πακιστάν ,μετά στο Ιράν, στην Τουρκία κι από κει με 

βάρκα στην Ελλάδα... όλοι οι δικοί μου είναι στη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι εδώ με ένα θείο μου. Μου αρέσει 

που πηγαίνω στο σχολείο, που μαθαίνω ελληνικά, που έχω φίλους-και κορίτσια, γιατί στην πατρίδα μου 

δεν επιτρέπεται να κάνουμε παρέα με κορίτσια. θέλω, όταν μεγαλώσω ,να γίνω ένας μεγάλος 

ποδοσφαιριστής και να πάω στη Γερμανία!". 

                        «Σε ποιους να παραπονεθεί η θλιμμένη θάλασσα όταν μεταναστεύουν οι γλάροι;» 

                         Husseinal-Dayani 

ΜΟΧΑΜΕΝΤ 

Είναι δεκατριών χρονών. Σγουρά μαύρα μαλλιά, μαύρα λαμπερά μάτια.. .το πρόσωπο του ολόκληρο ένα  

χαμόγελο. Με τη βοήθεια του Σαμσί μας λέει: 

"Είμαι από το Αφγανιστάν. Είμαι δεκατριών χρονών. Από την πατρίδα μου φύγαμε πριν από τρία χρόνια. 

Εκεί είχε πόλεμο... φοβόμασταν πολύ. Πρώτα πήγαμε στο Ιράν, μετά στην Τουρκία και με βάρκα περάσαμε 

στην Ελλάδα. Εδώ μένω με τη μητέρα μου, τη Νούρια, τα αδέλφια μου είναι στη Γερμανία. Μου αρέσει πολύ 

εδώ.  Όλοι είμαστε φίλοι. Στη χώρα μου δεν κάνουν παρέα αγόρια και κορίτσια, ούτε πάνε  μαζί σχολείο. 

Όταν μεγαλώσω θέλω να πάω στη Γερμανία!". 

          ΠΑΤΡΙΔΑ… 

…κανένας δεν αφήνει την πατρίδα εκτός αν η πατρίδα σε κυνηγά 

φωτιά κάτω απ΄ τα πόδια σου 

ζεστό αίμα στην κοιλιά σου 

δεν είναι κάτι που φαντάστηκες ποτέ ότι θα έκανες 

μέχρι που η λεπίδα χαράζει απειλές στο λαιμό σου 

και ακόμα και τότε ψέλνεις τον εθνικό ύμνο 

ανάμεσα στα δόντια σου 

και σκίζεις το διαβατήριό σου σε τουαλέτες αεροδρομίων 

κλαίγοντας καθώς κάθε μπουκιά χαρτιού 

δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να γυρίσεις. 

Ουαρσάν Σάιρ 
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ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ 

Δε θέλει να πει τ όνομα της. Είναι σγουρόμαλλα με μόνιμα γελαστά μάτια. Είναι δεκατριών. Μας λέει στ 

αγγλικά: 

" είμαι από την Ερυθραία της Αφρικής. Η χώρα μου είναι φτωχή. Εμείς φύγαμε λόγω θρησκείας. Είμαστε 

χριστιανοί. Πρωτοπήγαμε στην Τουρκία. Πέντε φορές προσπαθήσαμε να έρθουμε στην Ελλάδα με τα 

πόδια, αλλά μας έπιασαν και μας γύρισαν πίσω .Τελικά ήρθαμε με βάρκα στη Χίο .Εφτά ώρες ταξιδεύαμε 

.Ήταν πολύ ωραία στη Χίο. Είχαμε σχολειό και δάσκαλο. Είμαι στην Ελλάδα ένα χρόνο και τέσσερις μήνες. 

Στην Αθήνα ζω με τη μητέρα μου . Μου αρέσει εδώ, γιατί  έχουμε ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ! Ελευθερία στη θρησκεία 

,στις σχέσεις με τ αγόρια! Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω γιατρός" 

 

ΠΑΤΡΙΔΑ 

                                               …πρέπει να καταλάβεις 

                                               ότι κανένας δε βάζει τα παιδιά του σε μια βάρκα 

                                              εκτός αν το νερό είναι πιο ασφαλές από την ξηρά 

                                              κανένας δεν καίει τις παλάμες του 

                                              κάτω από τρένα, ανάμεσα από βαγόνια 

                                              κανένας δεν περνά μέρες και νύχτες στο στομάχι ενός φορτηγού 

                                             τρώγοντας εφημερίδες 

                                             εκτός αν τα χιλιόμετρα που ταξιδεύει 

                                            σημαίνουν κάτι παραπάνω από ένα ταξίδι.  

                                            Ουαρσάν Σάιρ 

 

ΜΑΡΟΥΦΑ 

Εντάθηκε πιο αργά στο τμήμα, αλλά είναι καταπληκτική. σοβαρή και γλυκιά, η δασκάλα της λέει πως είναι 

αστέρι! Ήρθε από το Μπαγκλαντές πριν από τρεις μήνες. Πρώτα είχε έρθει ο μπαμπάς της και μετά η 

υπόλοιπη  οικογένεια. Ήρθαν για να σπουδάσουν, αυτή κι η αδελφή της. θέλει να γίνει γιατρός. Της αρέσει 

πολύ το σχολείο. και της αρέσει που έχει πολλούς φίλους-και αγόρια ,κάτι που στην πατρίδα της 

απαγορεύεται. 

 

Σπασμένη μύτη 

Τροφή των εφιαλτών 

Ανάγκη να δραπετεύσουμε 

(Από την ομάδα δημιουργικής γραφής) 

 
 

Η Συρία είναι τα πάντα για εμένα 
Με λένε Μουχάμεντ και πηγαίνω στη Β΄ Γυμνασίου. Γεννήθηκα στην Ελλάδα, αλλά η καταγωγή μου είναι 

από τη Συρία. Ο μπαμπάς μου, ο Χασάν, ήρθε στην Αθήνα για να βρει καλύτερη δουλειά, ράφτης. Όταν 

παντρεύτηκε τη μητέρα μου, ήρθε και αυτή στην Ελλάδα. Οι γονείς μου ήρθαν κανονικά στην Ελλάδα, με 

αεροπλάνο. Δεν είχε κλείσει ακόμα το αεροδρόμιο στο Χαλέπι.  

Στη Συρία έχω να πάω από το 2012, γιατί το αεροδρόμιο το είχαν κάνει για τον πόλεμο. Θυμάμαι όταν 

εγώ με τον ξάδερφό μου στις γιορτές χτυπούσαμε στα σπίτια και λέγαμε «Πάμε για προσευχή». Μας δίνανε 

λεφτά, γλυκά και χυμούς. Όποιος είχε τα πιο πολλά γλυκά νικούσε και τα έπαιρνε όλα. Εγώ ήμουν πάντα 

ηττημένος, εκτός από την τελευταία φορά. Ωραία περνούσα και στο σπίτι του παππού μου. 

Είχαμε δυο σπίτια, στο ΄να μέναμε, το άλλο το νοικιάζαμε. Αυτό το βομβάρδισαν και γκρεμίστηκε. Τότε 

σκοτώθηκε και ο γιος του γείτονα. Ακούγαμε συχνά πυροβολισμούς. Μια φορά που πυροβολούσαν και εγώ 

περνούσα, ένας στρατιώτης με πήρε αγκαλιά και με πήγε σπίτι. 
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Ενώ πήγαινα σε αραβικό σχολείο, στην Δ΄ Δημοτικού πήγα για πρώτη φορά σε ελληνικό. Εκεί, στην αρχή, 

κανείς δεν μου μιλούσε, μέχρι που έμαθα ελληνικά και έκανα φίλους. Στο Γυμνάσιο κάνω παρέα με όλους, 

κανείς δεν με έχει προσβάλει. Έξω από το σχολείο, κάνουμε παρέα με οικογένειες Σύριων. Κάνουμε όλες 

τις γιορτές εδώ, οι μαμάδες μαγειρεύουν… κάνουμε και το Ραμαζάνι.  

Από τη Συρία ξέρω την παράδοση, τη γλώσσα, να γράφω. Δεν ντρέπομαι να πω ότι είμαι μουσουλμάνος – 

στη Συρία έχουμε κι εκεί χριστιανούς και τους σεβόμαστε, δεν είμαστε αντίπαλοι. Χριστιανός, 

μουσουλμάνος, μαύρος, άσπρος όλοι ίσοι. 

Χρωστάμε καλό στην Ελλάδα γιατί μας καλοδέχτηκε. Να λέμε ευχαριστώ σε όλες τις χώρες που μας 

καλοδέχτηκαν. Μια φορά μόνο μου φέρθηκαν άσχημα. Σε ένα μαγαζί που πήγα να πάρω ψωμί και γάλα με 

ρώτησαν από πού είμαι κι όταν τους είπα μου φώναξαν να φύγω χωρίς να πάρω τίποτα.  

Με ρωτάτε αν θέλω να γυρίσω στη Συρία. Ναι. Η Συρία είναι τα πάντα για ΄μένα. 

                                                    Καταγραφή  

                                            Τασιούλας Νάσος, Γ΄ Γυμνασίου. 
                                                                              Θάλασσα 

Άνοιγμα τρομερό 
Άγγιγμα του ορίζοντα 

Απέραντη έκταση 
Σήκωμα με τον αέρα 

Βάθη που κρατούν κάτω 
Κινητήρας συναισθημάτων 

Απόσταση σμικρυντική 
Θα φύγω 

Από την πιο αμβλεία γωνία 
Του τριγώνου 

Πιο μεγάλο από τη θάλασσα; 
Το κενό 

Η ανυπαρξία 
Το δημιουργικό ταξίδι ξεκίνησε. 

  (Από την ομάδα δημιουργικής γραφής) 

 

Ράνα 
(Η Ράνα δεν μιλάει καθόλου Ελληνικά. Την μετάφραση την κάνει η Μέρβα Κιλάουι) 

Ιράκ 
Ο πατέρας μου πέθανε στον πόλεμο του Ιράκ. Δεν τον θυμάμαι. Η μάνα μου έζησε δύσκολα. Οι θείοι μου, τα 
αδέρφια του πατέρα μου, ήθελαν να με πάρουν αλλά η μαμά μου δεν τους άφησε. Ούτε η γιαγιά μου. Φύγαμε από 
το Ιράκ. Λίγο με το αυτοκίνητο, λίγο με τα πόδια πήγαμε στην Τουρκία. Ζήσαμε 4 χρόνια. Στην Αντάνα 2 χρόνια 
και άλλα δύο χρόνια στη Γιαλόφα. Μόνο ρούχα και χρήματα πήραμε από το Ιράκ. Έχουμε πληρώσει πολλά για να 
έρθουμε στην Ελλάδα. Φοβόμασταν πολύ. Τα αδέρφια της μάνας μου ήταν δυνατά .  
Στην Τουρκία δεν είχε δουλειά. Στην Ελλάδα ήρθαμε με μια βάρκα με 45 άτομα. Πληρώσαμε για να έρθουμε. 
Ήρθαμε μέσα στη νύχτα. Προσευχόμασταν. Ήταν ήρεμα τα νερά. Αλλά είχε πολύ σκοτάδι. Για να μην φοβάμαι 
κοιτούσα τα αστέρια. 
Φτάσαμε στη Λέρο. Εκεί φοβήθηκα . Μας πιάσανε και μας χωρίσανε άνδρες με άνδρες και γυναίκες με γυναίκες. 
Στην αρχή μέναμε σε σκηνές και ήταν πολύ δύσκολα. Έκανε κρύο. Έβρεχε και έμπαινε βροχή.   
Μετά μας πήγανε σε κάτι σαν σπίτι και μας έβαλαν με μια άλλη οικογένεια αλλά ήταν βρώμικη και δεν άντεχα. 
Μας δίνανε φαγητό αλλά εμείς θέλαμε το δικό μας και μαγειρεύαμε 
Μετά πήγαμε στο Πόρτο Χέλι στο κτίριο του ΟΤΕ. Μείναμε 1 χρόνο. Ήταν πολύ ωραία. Σαν να ήμασταν 
διακοπές. . Κάναμε μαθήματα στα Αγγλικά.  
Μετά ήρθαμε  στην Αθήνα. Θέλαμε να πάμε στη Γερμανία και μετά στο Βέλγιο. Τελικά, μείναμε εδώ, εδώ στην 
Ελλάδα …οι άνθρωποι είναι καλοί κα υπάρχουν δουλειές.  
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ΠΑΤΡΙΔΑ 

…και κανένας δε θα άφηνε την πατρίδα 
εκτός αν η πατρίδα σε κυνηγούσε μέχρι τις ακτές 
εκτός αν η πατρίδα σού έλεγε να τρέξεις πιο γρήγορα 
να αφήσεις πίσω τα ρούχα σου 
να συρθείς στην έρημο 
να κολυμπήσεις ωκεανούς 
να πνιγείς 
να σωθείς 
να πεινάσεις 
να εκλιπαρήσεις 
να ξεχάσεις την υπερηφάνεια 
η επιβίωσή σου είναι πιο σημαντική. 
κανένας δεν αφήνει την πατρίδα εκτός αν η πατρίδα είναι 
μια ιδρωμένη φωνή στο αυτή σου 
που λέει 
φύγε, 
τρέξε μακριά μου τώρα 
δεν ξέρω τι έχω γίνει 
αλλά ξέρω ότι οπουδήποτε αλλού 
θα είσαι πιο ασφαλής απ΄ ό,τι εδώ» 
Ουαρσάν Σάιρ 

 

Είσαι εντάξει τώρα. Πάνε αυτά. 

ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΤΑΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Πολιτικοί πρόσφυγες στη Ρουμανία ήταν οι γονείς του γυμναστή του σχολείου μας Μιχαλάκη Γιάννη  

Οι γονείς μου ήταν πολιτικοί πρόσφυγες από την Καστοριά η μητέρα, από τα Τρίκαλα ο πατέρας.... το 
1952 έφυγαν και οι δυο για τη Ρουμανία κυνηγημένοι, παιδιά του εμφυλίου. Δεν γνωρίζονταν ακόμη. Η  
πόλη Οραντέα ...τους καλοδέχτηκε. Ήταν κι άλλοι έλληνες εκεί. Τους περίμενε σπίτι και δουλειά. 
Εργάτες.... εκεί ρίζωσαν, έκαναν προκοπή. Εκεί  γνωρίστηκαν, παντρεύτηκαν, έκαναν οικογένεια, 
παιδιά. Πάντα μαζί με τους ντόπιους, που τους άνοιξαν την αγκαλιά τους, τους βοήθησαν. Μια 
καινούρια ζωή ...εκεί γεννηθήκαμε εγώ κι η αδελφή μου. Μεγαλώσαμε, σπουδάσαμε. Μιλούσαμε και 
γράφαμε ρουμάνικα στο σχολείο, ελληνικά στο σπίτι. Το βλέμμα και η ψυχή πάντα στην Ελλάδα, στους 
δικούς μας που είχαμε αφήσει πίσω. Η τηλεφωνική επικοινωνία σπάνια. Πού  και πού κανένα  γράμμα. 
Το όνειρο για την επιστροφή πάντα παρόν . Ώσπου άνοιξαν τα σύνορα. Επιστρέψαμε εγώ το 1983,οι 
γονείς το 1992. 

Πάντα ένιωθα ότι είχα δυο πατρίδες. Τη μια την πραγματική, εκεί που ζούσα, την άλλη του ονείρου 
μου, που τη λαχταρούσα. Τι να πεις; Οι γονείς μου έφυγαν από την Ελλάδα σε δύσκολους καιρούς για 
να μην τους κυνηγάνε, να ζήσουνε ελεύθεροι αυτοί και τα παιδιά τους. Και στη χώρα που έζησαν δεν 
επιτρεπόταν να μιλάνε ελεύθερα. 0ύτε κουβέντα εναντίον του καθεστώτος.. .μες στη σιωπή κύλησε η 
ζωή τους. Και στην πίκρα μακριά από την πατρίδα. 
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ΑΡΘΡΟ 

Ανοικοδόμηση Συρίας 

                                                      Από τον Ραφαήλ Ρουφαήλ, Β Γυμνασίου 

 

Ο πόλεμος μπορεί να τελείωσε ή να τελειώνει. Η «μάχη» όμως για την ανοικοδόμηση της  Συρίας μόλις 

τώρα ξεκινάει. Ο ατελείωτος εμφύλιος στη Συρία και η διαρκής παρείσφρηση (παρα)στρατιωτικών 

δυνάμεων τρίτων χωρών αλλά και μουσουλμάνων τρομοκρατών έχουν σημαδέψει ανεξίτηλα την άλλοτε 

πλούσια και πολιτισμένη χώρα: εκατοντάδες χιλιάδες οι νεκροί, εκατομμύρια οι ξεριζωμένοι, ισοπεδωμένες 

πόλεις και χωριά, ανήκουστη καταστροφή υποδομών κι ένας λαός από ανθρώπους-φαντάσματα να 

ψευτοεπιβιώνει χάρη στην ανθρωπιστική βοήθεια. 

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν πως οι κερδισμένοι της ανοικοδόμησης της Συρίας θα είναι οι Αμερικάνοι και 

οι Ρώσοι, όμως είναι λανθασμένη αυτή η άποψη. Η Κίνα και η Κορέα, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα είναι από 

τους μεγάλους κερδισμένους της ανοικοδόμησης της Συρίας. 

 

Σκίτσο του Δημήτρη Σαραντόπουλου, Β΄ Γυμνασίου 

 Πόσο μάλλον, αφού η Δύση έχει επιβάλει εμπάργκο στη Δαμασκό. Όμως το χειρότερο είναι ότι οι μεγάλες 

δυνάμεις θέλουν να εκμεταλλευτούν ένα κράτος που στα εδάφη του έχει χυθεί πολύ αίμα και κάτω από την 

γη υπάρχουν άνθρωπου που σκοτώθηκαν άδικα λόγω  συμφερόντων . Δεν θέλουν να  βοηθήσουν ένα 

ιστορικό κράτος να σηκωθεί στα πόδια του, αλλά θέλουν να το εκμεταλλευτούν και να κερδίσουν χρήματα 

και πετρέλαιο.                                                     
                                                         Τέχνη του πολέμου νεαρή 

                                                                Κόμματα ή τελεία 

                                                                Φτάνει το τέλος 

                                                    (Από την ομάδα δημιουργικής γραφής) 
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OTAN O  ΠΟΝΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  (Από τη συντακτική ομάδα) 

-Δημοπρατήθηκαν, από τον οίκο Christie's, έργα φιλοτεχνημένα από πρόσφυγες στη Μόρια της Λέσβου 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οίκου Christie's, τα έσοδα από τη δημοπρασία θα διατεθούν στο The 

Hope Project, που επικεντρώνεται σε όσους άφησαν τις χώρες τους εξαιτίας πολέμων, αδικιών, 

καταπίεσης και διωγμών.  

Πηγή: www.lifo.gr  

Μπορείτε να δείτε τα έργα στο σύνδεσμο https://www.lifo.gr/now/culture/266074/ta-erga-ton-

prosfygon-apo-ti-moria-poy-dimopratei-o-christie-s-den-dialeksame-pote-na-vrethoyme-edo 

 

-Ο Abdullah Karam,είναι ένας  Σύριος πρόσφυγας που έφυγε από την πατρίδα του το 2014 εν μέσω 

πολέμου. Βρισκόμενος μετά από ένα μεγάλο  ταξίδι και περνώντας από την Ελλάδα στην Αυστρία 

δημιούργησε εκεί ένα διαδικτυακό παιγνίδι που δείχνει τις περιπέτειές του από την Συρία μέχρι την 

Αυστρία. Με το σύνθημα « προσέξτε μην με σκοτώσετε» ο Σύριος πρόσφυγας περιγράφει μέσω του 

παιχνιδιού Path Out την πορεία του και τους κινδύνους που αντιμετώπισε. Στόχος του η ευαισθητοποίηση 

του κοινού για το προσφυγικό ζήτημα. 

 
-Σακίδια πλάτης κατασκευασμένα από το Embassy for the Displaced με υλικά από τις βάρκες και τα 

σωσίβια που μεταφέρουν τους πρόσφυγες στη Λέσβο προσφέρονται για να τους βοηθούν να διατηρούν τα 

υπάρχοντά τους στεγνά στο μακρύ ταξίδι τους. 

Το Embassy for the Displaced είναι μία δημιουργική κολεκτίβα ανθρώπων που κινούνται μεταξύ 

Αθήνας, Λέσβου και Λονδίνου και ασχολούνται με την προσφυγική κρίση που ξεδιπλώνεται μπροστά τους.  

   

Αλλά και κάποιοι  πρόσφυγες φτιάχνουν σακίδια με τον ίδιο τρόπο. Όπως ο Aida Simply από το 

Αφγανιστάν ή η Αμίνι και ο σύζυγός της αλλά και αρκετοί άλλοι.  

Από τη τσεμπέρα της γιαγιάς μου στην μαντίλα της Μέρβας. 

Από τη Σταματίνα Δασκολιά, φιλόλογο και την Μέρβα Κιλάουι, μαθήτρια Α΄ Γυμνασίου. 
Το τσεμπέρι  της γιαγιάς. 

Η γιαγιά μου, η Γιαννούλα, γεννήθηκε στα Βούρβουρα Αρκαδίας το 1906. Τη θυμάμαι πάντα να φοράει το 

τσεμπέρι της. Βέβαια, όταν εγώ τη γνώρισα ήταν μεγάλη και χήρα και έτσι τη θυμάμαι να φοράει μαύρο 

τσεμπέρι το οποίο δεν το έβγαλε μέχρι που πέθανε.  

Η γιαγιά φορούσε το τσεμπέρι από τα νιάτα της. Η μητέρα μου τη θυμάται να φοράει ένα κιτρινοκαφέ με 

κλάρες μαύρες σε κάθε γωνία. «Τσεμπέρα» το έλεγε η γιαγιά.  Το φόραγε παντού. Και μέσα και  έξω από 

το σπίτι , στα χωράφια ας πούμε. Στα πανηγύρια και στις γιορτινές μέρες  φορούσε ένα άσπρο.  

Η μητέρα μου θυμάται ακόμα την τελετουργία του μαντιλιού. Πρώτα η γιαγιά το έκανε ένα τρίγωνο , το 

τσάκιζε μέσα από το πηγούνι έτσι ώστε τα αυτιά να είναι μέσα , σταύρωνε τις δυο άκρες και το έδενε λίγο 

πιο κάτω από την κορυφή του κεφαλιού.  

https://www.lifo.gr/now/culture/266074/ta-erga-ton-prosfygon-apo-ti-moria-poy-dimopratei-o-christie-s-den-dialeksame-pote-na-vrethoyme-edo
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Το καλοκαίρι για να μην ζεσταίνεται πέρναγε τις δυο άκρες πίσω από το λαιμό , τις σταύρωνε , τις 

έστριβε ελαφρώς και τις έδενε λίγο πίσω από το αυτί. Όταν ήταν να πάει στα χωράφια κατέβαζε το 

μαντίλι χαμηλά στο μέτωπο για να προφυλάσσεται από τον ήλιο σκεπάζοντας και τα μάγουλά της.  

Μέσα από το τσεμπέρι η γιαγιά είχε πλούσια μαύρα μακριά μαλλιά. Χωρισμένα αυστηρά στη μέση και 

πλεγμένα σε δύο κοτσίδες τις οποίες τις έστριβαν στον αυχένα και τις ανέβαζαν στην κορυφή του 

κεφαλιού. Στις άκρες τους έπλεκε ένα σκοινάκι και από την κορυφή σταύρωνε τις κοτσίδες και τα 

κορδονάκια τα έφερνε πίσω από τον αυχένα. Δεν έφευγαν με τίποτα. 

Πού και πού την φέρνω στο μυαλό μου έτσι όπως ήρεμα καθόταν στον καναπέ και με κοιτούσε να φλυαρώ 

για τα μικρά και ασήμαντα της παιδικής μου ηλικίας.  

 

Το χιτζάμπ της Μέρβας 

Η Μέρβα είναι από τη Συρία . Φοράει χιτζάμπ.  

«Μαζεύω τα πολύ μακριά μαλλιά μου σε κότσο. Τα πιάνω με ένα κοκαλάκι με ένα τεράστιο λουλούδι για να 

είναι πιο εντυπωσιακό . Ύστερα φοράω το άμτα για να μην φαίνονται καθόλου τα μαλλιά μπροστά στο 

μέτωπο. Υπάρχουν δύο τρόποι για να δεθεί το χιτζάμπ. Πρώτος τρόπος: Δένω το μαντίλι μπροστά , βάζω 

καρφίτσα και το περνάω πίσω από το κεφάλι. Στο τέλος κάνω μια κορφούλα στο μπροστινό μέρος του 

κεφαλιού. Δεύτερος τρόπος: Δένω μπροστά στο κεφάλι το χιτζάμπ με μία καρφίτσα. Παίρνω το ένα μέρος 

του μαντιλιού και το περνάω περιμετρικά στο κεφάλι και το δένω στο πλάι με καρφίτσα.» 

 
ΑΡΘΡΟ 

Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΑΛΛΙΩΣ  

Από την Πηνελόπη Αργυροπούλου, μαθήτρια της Β΄ Γυμνασίου 

Ρατσισμός ορίζεται ως η θεωρία που υποστηρίζει την ανωτερότητα μιας φυλής από μια άλλη. Συνήθως 

όταν σκεφτόμαστε αυτό το φαινόμενο φανταζόμαστε σαν θύτες τους Ευρωπαίους ενώ θύματα τους 

Αφρικανούς. Μπορεί, όμως, να συμβεί το αντίθετο; Να γίνει ο θύτης θύμα;  

 Αντίστροφος ρατσισμός (reverse racism) είναι μια ιδέα συντηρητικών κινημάτων (κυρίως των Η.Π.Α) που 

πιστεύουν ότι τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη των έγχρωμων προκαλούν μειονεκτήματα στους λευκούς. 

Για παράδειγμα, ένας Αφρικανός να προσληφθεί μόνο και μόνο λόγω του  χρώματος του παρόλο που 

υπήρχαν  Ευρωπαίοι υποψήφιοι με περισσότερα προσόντα. 

 Σε ό,τι με αφορά βρίσκω αυτή την άποψη  γελοία και χωρίς ιδιαίτερες βάσεις. Παρόλα αυτά ο ρατσισμός 

και η διάκριση είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί ασχέτως της φυλής στην οποία ανήκει κάποιος. Οι 

Έλληνες ,ως λαός, δεν δέχτηκαν θερμή υποδοχή, μα αντιθέτως γεμάτη καχυποψία στις χώρες στις οποίες 

μετανάστευσαν έστω και αν ήταν και οι ίδιοι λευκοί. 

 Τέλος, το να χωρίζουμε τον ρατσισμό και τις διακρίσεις σε υποκατηγορίες δεν ωφελεί κανέναν. Δεν μας 

ενώνει διόλου, μα διευρύνει το κενό που έχουμε οι άνθρωποι μεταξύ μας. Κάνει, επίσης, το όνειρο ενός 

κόσμου με ίσες δυνατότητες για τον καθένα αδύνατο. 

 

                                Σκίτσο της μαθήτριας  Β΄ Γυμνασίου, Πηνελόπης Αργυροπούλου 
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Η μη αμειβόμενη εργασία που ασκείται παγκοσμίως από γυναίκες ανέρχεται σε 10,8 δις δολάρια ετησίως- 
τρεις φορές το μέγεθος της παγκόσμιας βιομηχανίας τεχνολογίας. (πηγή : Oxfam) 

Πρόσφατα στοιχεία του ΟΗΕ καταδεικνύουν πως η βία κατά των γυναικών βρίσκεται ανάμεσα στις πιο 

εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο κόσμο.  Η ίδια πηγή μας πληροφορεί ότι το 

ένα τρίτο του συνόλου των γυναικών έχει υποστεί κάποια μορφή βίας.  

Το ήξερες ότι:  (από τη Μελίνα Μερκάι , Β΄ γυμνασίου) 

Στη Σαουδική Αραβία μέχρι πρόσφατα  δεν άφηναν  τις γυναίκες να ψηφίζουν γιατί τις πάντα ως πολίτες 

δεύτερης κατηγορίας ,είναι σαν να μην υπάρχουν. Μόνο τα μάτια τους φαίνονται. Απαγορεύεται να οδηγούν 

αυτοκίνητα. Τελευταία όμως η Σαουδική Αραβία επεκτείνει  το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες αφήνοντας 

το κράτος του Βατικανού ως τη μόνη εξαίρεση.  Στη Σαουδική Αραβία το κράτος δεν αντιμετωπίζει ισάξια 

τα δύο φύλα.  Βιάζουν , υπάρχει σεξουαλική παρενόχληση και απουσία απονομής δικαιοσύνης 

αντιμετωπίζουν σε περίπτωση βιασμού. 

Στο Βατικανό παρόλο που οι γυναίκες δεν ψηφίζουν ο αριθμός των γυναικών που εργάζονται εκεί έχει 

σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια.  

Επίσης στο Ιράν οι γυναίκες δεν πηγαίνουν σε αγώνες ποδοσφαίρου 

Στην Ινδία θεωρούν της γυναίκες σκουπίδι.  Στην Ινδία οι άνδρες φέρονται άσχημα σ τις γυναίκες και 

μπορούν να τις σκοτώσουν κιόλας.  Επίσης στην Ινδία οι γυναίκες αντιμετωπίζουν σεξουαλική βία και 

παρενόχληση.  

Υπάρχει και άλλη χώρα στην οποία θεωρούν τις γυναίκες σκουπίδι.  Η  χώρα αυτή είναι το Αφγανιστάν 

 Η Συρία θεωρείται αυτή μία χώρα από τις παραπάνω στη Συρία οι άντρες όταν διαφωνούν με τις γυναίκες 

τους τις χτυπάνε. Στη φυλή Μπαλάλ  στη Βόρεια Συρία τα αγόρια ανεβαίνουν στο κάρο ενώ τα κορίτσια το 

οδηγούν οι άντρες αυτής της Φυλής κακοποιούν τις γυναίκες τους.  

Το παράξενο είναι πως οι ΗΠΑ είναι από τις πρώτες χώρες στον κόσμο όσον αφορά τη σεξουαλική 

κακοποίηση των γυναικών.  

Η Σομαλία είναι και αυτή μία χώρα σαν τις προηγούμενες . Επίσης είναι και η Νιγηρία όπου οι 

ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν κατηγορήσει τον στρατό της χώρας για βασανιστήρια βιασμούς και 

φόνους. 

 

Διαβάσαμε το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του Θωμά Ψύρρα  «Η τύχη της ποίησης στο φανταστικό 

χαλιφάτο» και μάθαμε τα εξής για τη θέση της γυναίκας  στις ελεγχόμενες από το Ιsis περιοχές.  

(Από τη συντακτική ομάδα της εφημερίδας) 

-Οι γυναίκες οφείλουν να κρύβουν το σχήμα του σώματός τους και να καλύπτονται μόνο με μαύρα ρούχα. 

Δεν επιτρέπεται να διακρίνονται τα μάτια τους πίσω από το πέπλο.  

-Τα κορίτσια δεν επιτρέπεται να φορούν τζιν και πρέπει να φορούν ισλαμική ενδυμασία(abaya και πέπλο) 

-Το make up απαγορεύεται 

-Οι γυναίκες δεν μπορούν αν διατηρούν κλουβιά με πουλιά για να μην σκανδαλίζουν τους άνδρες επειδή 

ενδέχεται να αποκαλυφθεί ένα μέρος του σώματος τους καθώς σηκώνονται στα δάχτυλα των ποδιών για να 

τα ταΐσουν. 

-Η Γυναικολογία ασκείται μόνον από γυναίκες γιατρούς. 

-τα κορίτσια μπορούν να παντρευτούν έναν μαχητή σε ηλικία μόνο 9 ετών. 

-Οι γυναίκες δεν πρέπει να κάθονται σε καρέκλες στην αγορά ή σε κάποιο κατάστημα. 

-Το Isis προσκαλεί τις γυναίκες ως «νύφες του Τζιχάντ» . Στα βίντεο οι γυναίκες κρατούν όπλο και τους 

τάζουν ότι αν ταξιδέψουν στις περιοχές του Isis θα βρουν ό,τι ποθούν: συντροφικότητα, ευτυχισμένη 

οικογένεια, παιδιά, ένα όμορφο σπίτι και έναν σκοπό ταγμένο σε μία δίκαιη υπόθεση. Πολλές από αυτές τις 

γυναίκες εντάσσονται στο μηχανισμό του Isis και παρακολουθών άλλες γυναίκες για την τήρηση των ηθών. 

-Οι γυναίκες δεν πρέπει να κάθονται σε καρέκλες στην αγορά ή σε κάποιο κατάστημα. 

-Το Isis προσκαλεί τις γυναίκες ως «νύφες του Τζιχάντ» . Στα βίντεο οι γυναίκες κρατούν όπλο και τους 

τάζουν ότι αν ταξιδέψουν στις περιοχές του Isisθα βρουν ό,τι ποθούν: συντροφικότητα, ευτυχισμένη 

οικογένεια, παιδιά, ένα όμορφο σπίτι και έναν σκοπό ταγμένο σε μία δίκαιη υπόθεση. Πολλές από αυτές τις 

γυναίκες εντάσσονται στο μηχανισμό του Isisκαι παρακολουθών άλλες γυναίκες για την τήρηση των ηθών. 
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                                                         Σκίτσο του Άρη Ζίου, μαθητή της Α΄Γυμνασίου 

 

(Από την ομάδα δημιουργικής γραφής) 

 
Η Γλώσσα 

Είναι ματωμένη, είναι πρησμένη, είναι στραβή, είναι κομμένη, είναι καμένη, 
είναι υπερμεγέθης, είναι υπερβολικά μικρή, είναι στεγνή. 
η ανάπηρη γλώσσα. 
Τρέμει, γίνεται μπλε, αγκυλώνεται, παθαίνει κράμπες,  
είναι συνεχώς έξω απ’ το στόμα, μπορεί να πέσει, είναι συνεχώς μέσα. 
Κάπως έτσι η ανάπηρη γλώσσα 
πονάει. 
Δε μπορεί να γευτεί, δε μπορεί να τραγουδήσει, δε μπορεί να κουνηθεί,  
δε μπορεί να μιλήσει, αν μιλήσει λέει αλαμπουρνέζικα. 
Μας πνίγει, μας βαραίνει, μας ενοχλεί όταν τρώμε πολύ αλάτι.  
Δε μπορούμε να μιλήσουμε, δε μπορούμε να επικοινωνήσουμε, δε μπορούμε να το αντέξουμε. 
Η ανάπηρη γλώσσα θ’ αντικατασταθεί από άλλες γλώσσες και δε θα υπάρχει. 
Κάπως έτσι θα μιλήσουμε τη γλώσσα την ανύπαρκτη, την πανανθρώπινη γλώσσα. 

 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 

Πόσο μπορούμε να ταυτιστούμε με την ψυχική κατάσταση του άλλου ατόμου; Μπορούμε άραγε να 

καταλάβουμε τι αισθάνεται , τι σκέφτεται ο άλλος; Και πόσο έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αν έχουμε 

ενσυναίσθηση γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι; Η μαθήτρια Μαίρη Σταματοπούλου της Β΄ Γυμνασίου 

από το Ιδιωτικό σχολείο «Γεννάδειος Σχολή» μας έστειλε μέσω της καθηγήτριας της Ιωάννας 

Δασκολιά  ένα κείμενο στο οποίο προσπάθησε να μπει στη θέση ενός  πρόσφυγα και μας ζήτησε να 

της πούμε πόσο κατάφερε να μπει στην θέση του άλλου. Ακολουθούν αποσπάσματα από το κείμενο 

της μαθήτριας. 

Εφιάλτης 

 

Κάποιοι λένε πως οι άσχημες αναμνήσεις ξεχνιούνται με το πέρασμα του χρόνου. Ή έστω μειώνεται ο 

πόνος που σου προκαλούν όταν ξαναέρχονται στη μνήμη σου. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να γίνει αυτό; 

Πότε θα αρχίσει να συμβαίνει και σε εμένα; Γιατί εγώ τα θυμάμαι όλα. Κάθε λεπτομέρεια. Τους ήχους, τους 

θορύβους, τα ουρλιαχτά, την μυρωδιά του καμένου, την αποπνικτική ατμόσφαιρα. Σαν να μη πέρασε ούτε 

μια μέρα.  Όλα ξεκίνησαν πριν δύο μήνες περίπου.  

………………………………………………………………………………………………….. 

  Έξω, στον κεντρικό δρόμο ήταν μαζεμένη η μισή πόλη και κοιτούσαν όλοι αναστατωμένοι προς ένα σημείο 

από όπου έβγαινε ένα σύννεφο σκόνης. Την πρώτη φορά που είχε μαζευτεί τόσος κόσμος στη γειτονιά μου, 

ήταν όταν κέρδισε η τοπική ομάδα ποδοσφαίρου μας την αντίπαλη ομάδα της διπλανής πόλης και όλοι 

ούρλιαζαν σαν τρελοί. Όμως αυτή τη φορά ήταν διαφορετικά. Τα ουρλιαχτά ήταν τρομακτικά, από αυτά που 
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τα ακούς και σου σηκώνεται κάθε τρίχα του σβέρκου σου από τον φόβο. Τα πρόσωπα των ανθρώπων ήταν 

αλλοιωμένα και όλοι έπιαναν το κεφάλι τους σαν πράξη απελπισίας και τραβούσαν τα μαλλιά τους.  

………………………………………………………………………………………………….. 

Όταν βομβαρδίστηκε η γειτονιά μας ήταν νύχτα και είδαμε με τα μάτια μας το επόμενο πρωί αυτό που όλοι 

ξέραμε ότι είχαμε ακούσει το προηγούμενο βράδυ 

…………………………………………………………………………………………………. 

 Ένιωσα αβοήθητος, απελπισμένος.  Η κατάσταση δε βελτιώθηκε τις επόμενες ημέρες. Μέσα σε μία 

εβδομάδα είχε ισοπεδωθεί η μισή πόλη και οι αγνοούμενοι αυξάνονταν συνεχώς. Μέσα σε αυτές τις 

συνθήκες οι γονείς μου έφτασαν στο αναπόφευκτο συμπέρασμα: αν θέλαμε να επιβιώσουμε, έπρεπε να 

εγκαταλείψουμε την πατρίδα μας και να ψάξουμε να βρούμε μία νέα.  

Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Οι γονείς μου είχαν πρόσβαση σε χρήματα και με αρκετή υποστήριξη από τον 

θείο μου που δούλευε στο Υπουργείο, μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε μία ασφαλή πρόσβαση στην Ελλάδα. 

Αυτό όμως δεν ίσχυσε για τους συμπολίτες μας.  Από όλους εμάς στην πόλη μου που ξεκινήσαμε το ταξίδι 

επιβίωσής μας, ούτε το ένα τρίτο δεν τα κατάφερε. Κάποιοι κόλλησαν στα σύνορα και τους γυρίσανε πίσω, 

κάποιους τους εκμεταλλεύτηκαν και βρήκαν φριχτό θάνατο στα νερά μιας κρύας θάλασσας και κάποιων η 

τύχη ακόμα αγνοείται, μεταξύ των οποίων και του καλύτερού μου φίλου και της οικογένειάς του. Ώρες 

ώρες σκέφτομαι αν ο βέβαιος θάνατος πίσω στην πατρίδα μου ήταν καλύτερη επιλογή για όλους αυτούς 

που χάθηκαν σε αυτό το ταξίδι, όμως δεν έχω βρει ακόμα μια απάντηση που θα έκανε αυτόν τον απίστευτο 

πόνο της απώλειας να καταλαγιάσει μέσα μου.  

Από την ώρα που φτάσαμε στον προορισμό μας, μου έκανε εντύπωση αμέσως η καθαρή ατμόσφαιρα, η 

ησυχία και η έλλειψη των ουρλιαχτών, σε αντίθεση με όσα είχα βιώσει τον τελευταίο καιρό. Τώρα όμως, 

άρχισα να νιώθω τα ουρλιαχτά να βγαίνουν από μέσα μου. Όλα μου φαίνονταν άγνωστα, κρύα και εχθρικά. 

Τις πρώτες μέρες μέναμε σε κάποιους καταυλισμούς. Μετά μας μετέφεραν σε ένα ξενοδοχείο και μέσα σε 

λίγες εβδομάδες μας παραχώρησαν ένα μικρό διαμέρισμα. Οι γονείς μας, μας είπαν ότι αυτό θα είναι το νέο 

μας σπίτι. Όμως εμένα δε μου μοιάζει για το σπίτι μου. Τέσσερις τοίχοι και ένα ταβάνι δεν φτάνουν για να 

νιώσεις ένα κτίσμα σαν το σπίτι σου. Δεν έχω τίποτα δικό μου μαζί μου.  

………………………………………………………………………………………………….. 

Κάθε μέρα μιλάμε στο τηλέφωνο μήπως βρουν οι γονείς μου κάποια δουλειά, οποιαδήποτε, για να βγάζουμε 

δικά μας χρήματα αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Έρχονται άνθρωποι στο σπίτι, μας φέρνουν ρούχα και φαγητά 

και νιώθω ότι το κάνουν με τη καλύτερη διάθεση, μέσα από την καρδιά τους, αλλά εγώ θέλω τα δικά μου 

ρούχα, τα φαγητά της πατρίδας μου, που μου έχουν λείψει τόσο πολύ. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Μας πήγαν σε ένα σχολείο όπου όλοι μιλάνε μόνο ελληνικά και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ακόμα και τα 

μαθήματα είναι μόνο στα ελληνικά. Μάλιστα κάνουμε και Αρχαία Ελληνικά. Προσπαθώ να βρω έστω και μια 

λέξη να μου ακούγεται παρόμοια και δεν βρίσκω καμία. Τα πάντα άγνωστα. Και εκτός από την άγνωστη 

γλώσσα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τα άγνωστα παιδιά. Όταν λέω άγνωστα εννοώ ότι δεν γνωρίζω 

τίποτα για αυτά, για τη ζωή τους, για την καθημερινότητά τους, τις συνήθειές τους. Γνωρίζω μόνο τα 

ονόματά τους. Μας χαμογελάνε αλλά δε ξέρω αν μας κοροϊδεύουν ή αν μας λυπούνται. 

………………………………………………………………………………………………….  

. Δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να τα αφήσουμε όλα και να φύγουμε, γιατί δεν μείναμε να προσπαθήσουμε 

να σταματήσουμε αυτούς που έκαναν κακό στην πόλη μας. Να πολεμήσουμε, να προσπαθήσουμε να τους 

διώξουμε. Γιατί να φύγουμε εμείς και όχι εκείνοι; Με ποια λογική; Η μητέρα μου λέει ότι αυτές είναι 

αποφάσεις άλλων και όχι δικές μας. Μα οι ζωές είναι δικές μας. Πώς γίνεται να είναι οι αποφάσεις άλλων 

και οι ζωές που επηρεάζουν δικές μας; Και εμείς δε μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτό; Αν μαζευτούμε 

όλοι μαζί και πάμε να παραπονεθούμε δε θα γίνει κάτι; Δε μου αρέσει καθόλου το βλέμμα της μητέρας μου 

όταν της τα λέω αυτά. Με κοιτάζει με λύπη, λες και είμαι χαζός και ζω σε άλλη σφαίρα πραγματικότητας. 

Όπως την κοιτάζω εγώ όταν προσπαθεί να μου εξηγήσει τι κάνει λάθος και δεν μπορεί να καταφέρει να 

λειτουργήσει το κινητό της τηλέφωνο. Κάπως έτσι καταλαβαίνω αυτό που δε θέλω να παραδεχτώ, ότι 

μάλλον έχει δίκιο και ότι αυτά που λέω δεν έχουν καμία σχέση με τη δική μας σημερινή πραγματικότητα. 
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Ρωτάω συνέχεια πότε θα γυρίσουμε πίσω αλλά απάντηση δεν παίρνω. Και φοβάμαι. Φοβάμαι πολύ. Ακόμα 

περισσότερο από όταν έπεφταν βόμβες γύρω μου. Τότε ήξερα πού να κρυφτώ. Σε ποιον να πάω για να 

παρηγορηθώ. Φοβόμουν ότι μπορεί να είμαι εγώ ή κάποιος από τους αγαπημένους μου ο επόμενος που θα 

χτυπηθεί αλλά μαζί με τον φόβο υπήρχε και η ελπίδα, η ομαδικότητα, αυτό το δέσιμο που νιώθεις με τους 

γύρω σου όταν έχετε κοινή μοίρα. Η πίστη ότι όλοι μαζί θα μέναμε ενωμένοι και θα ξαναφτιάχναμε ό,τι έχει 

γκρεμιστεί γύρω μας και μέσα μας. Όταν κοιταζόμασταν βλέπαμε στο πρόσωπο του άλλου τον εαυτό μας, 

την απελπισία μας, τον πόνο μας, αλλά και την πίστη και την ελπίδα μας. Τώρα εδώ κοιτάζω τα μάτια των 

γύρω μου και δεν υπάρχει τίποτα που να ταυτίζεται με οτιδήποτε νιώθω. Υπάρχει μόνο φόβος και μοναξιά 

στο βλέμμα μου. Φόβος ότι χαθήκαν όλα, ότι μας τα πήραν και ότι δε θα τα ξαναβρούμε ποτέ. Μοναξιά γιατί 

είμαστε μόνοι ανάμεσα σε αγνώστους, που μας αφουγκράζονται αλλά δεν ακούν αυτά που τους λέμε. Που 

μας κοιτάζουν αλλά δε μπορούν να δουν αυτά που είδαμε και βλέπουμε εμείς.  

Η μητέρα μου μας λέει να προσευχόμαστε ακόμα περισσότερες φορές και ο Αλλάχ θα μας λυπηθεί. Σχετικά 

με αυτό, θα ήθελα να βρω έναν χριστιανό και να τον ρωτήσω: σε εσάς πιάνει η προσευχή; ο δικός σας 

Αλλάχ ή Θεός ή όπως τον λέτε, σας ακούει;   

………………………………………………………………………………………………… 

Κάποιοι που είχαν έρθει να μας επισκεφτούν μου είπαν ότι και ο δικός τους Θεός λέει τα κάνει αυτά για να 

μας δοκιμάσει όλους στις δυσκολίες και να μας ανταμείψει μετά. Δε θέλω κανέναν, όπως κι αν λέγεται 

αυτός που πιστεύω εγώ ή όποιοι άλλοι, ούτε να με λυπάται, ούτε να με δοκιμάζει ούτε να κάνει τα στραβά 

μάτια και να μη με ακούει. Θέλω απλά να βλέπει και να κάνει αυτό που είναι δίκαιο και σωστό.  Δε θέλω 

ειδική μεταχείριση. Θέλω να κοιτάξει κάτω σε εμάς και να δει αν όλο αυτό που γίνεται είναι σωστό και 

δίκαιο. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Γιατί κάθε μέρα το διαβάζω και το νιώθω... όλο και περισσότερα κομμάτια μας χάνονται είτε πίσω στην 

πατρίδα μας, είτε μέσα μας, τα κομμάτια του εαυτού μας. 

Δε μου αρέσει να είμαι απαισιόδοξος, ποτέ δεν ήμουν. Σε κάθε δυσκολία που ερχόταν δεν έτρεχα μακριά, 

δεν προσπαθούσα να την αποφύγω. Απλά προσευχόμουν να βρω το κουράγιο και τη δύναμη να αντέξω, σε 

ό,τι και αν με έφερνε αντιμέτωπο η ζωή.  

Τώρα όμως νιώθω ότι αρχίζουν να με εγκαταλείπουν η δύναμή μου, το κουράγιο μου η αισιοδοξία μου και 

δεν έχω από πού να κρατηθώ.  

Ψάχνω από κάπου να πιαστώ, αλλά δε το βρίσκω. Ίσως απλά να είναι ένα όνειρο όλα αυτά. Ένας εφιάλτης 

από τον οποίο θα ξυπνήσω αργά ή γρήγορα και όλα θα είναι όπως πριν. Ίσως γι’ αυτό να μη φεύγουν από 

τη μνήμη μου όλα όσα θέλω να ξεχάσω. Ίσως να μη συνέβησαν ποτέ. Μέσα σε όλη αυτή τη παραλογισμό, το 

να ζω έναν εφιάλτη στον ύπνο μου και να περιμένω να ξυπνήσω, μου φαίνεται το μόνο λογικό να περιμένω 

πλέον.  
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ από την καθηγήτρια Σταματίνα Δασκολιά  
Διάβασα την ιστορία και συγκινήθηκα. Πιο πολύ γιατί πιστεύω στη νέα γενιά και στην ευαισθησία της. Το βλέπω 

καθημερινά. Στο μετρό όταν εκείνος που θα σηκωθεί για να καθίσει η έγκυος είναι ο νέος , αυτός που θα 

βοηθήσει στο σούπερ μάρκετ τον ηλικιωμένο να σηκώσει τις σακούλες του είναι ο νέος, αυτός που θα περάσει 

ένα άτομο με ειδικές ανάγκες  στο δρόμο όταν δυσκολεύεται είναι ο νέος. Το βλέπω και στο σχολείο μας με την 

αγάπη που δέχτηκαν οι μαθητές μας  τους πρόσφυγες. Και τώρα στην ιστορία μας. Το γεγονός ότι ένα παιδί , 

πιθανότατα και από άλλη κοινωνική τάξη πλησίασε τόσο πολύ τα συναισθήματα ενός προσφυγόπουλου είναι 

συγκλονιστικό γιατί το επόμενο βήμα είναι η δράση.  

Αγαπημένη μου, μην ανησυχείς!  

Στα παιδιά πρόσφυγες απαλύνει ο πόνος με το πέρασμα του χρόνου. Κυρίως αν η καινούργια χώρα που τους 

υποδέχεται σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και η χώρα μας το κάνει. Μπορεί στο ταξίδι τους να φοβούνταν , 

όπως μου έλεγαν, αλλά όλα τελειώνουν την ιστορία τους με το να μου λένε εμφαντικά: «Τώρα είμαι καλά. Είναι 

όμορφα στην Ελλάδα .»  

Αν πέρασαν δύσκολα; Πολύ. Το γράφουν και στις διηγήσεις τους. Αλλά όταν μιλάνε γι αυτά δεν μιλάνε 

δραματικά. Μπορεί να περπατούσαν μέρες, μήνα, να κινδύνευσαν με την βάρκα να περάσουν παράνομα στη χώρα 

μας αλλά το λένε χωρίς να αλλάζει η έκφραση τους. Μερικές φορές απλά το διηγούνται και μόνο όταν τους 

ρωτάμε εμείς αν ήταν δύσκολα απαντάνε χωρίς να αλλάξουν το βλέμμα τους. «Ναι, αλλά τώρα είναι καλά»  

Και ναι! Στην αρχή ήταν δύσκολα στο σχολείο αλλά πιο πολύ δύσκολο ήταν μέχρι να ξεκινήσουν να έρθουν και 

μέχρι να μάθουν κάπως τη γλώσσα. Όλα στην αρχή που ήρθαν στο σχολείο είχαν άγχος.  

Και όσο για τη θρησκεία είναι κάτι που δεν τα απασχολεί στο σχολείο.  Η διαφορετικότητα είναι σεβαστή . Γιατί 

αν αφαιρέσεις τη θρησκευτική ετερότητά τους είναι όλα τα ίδια παιδιά που προσπαθούν να βρουν τα πατήματά 

τους. 

Αγαπημένη,  

Και ξέρεις γιατί τα νιώθουν όλα αυτά; Γιατί πάντα υπάρχουν παιδιά σαν εσένα.  

 

Η ΖΕΛΚΑ, από την Ελένη Λίλη, φιλόλογο. 

Ήταν το 1995 όταν την πρωτοείδα. Ένα ψηλό αγριμάκι, λιανό σαν κλαράκι. Παιδί του πολέμου. Από τη Σερβία. 

Μια φιλική οικογένεια στη Δράμα  τη φιλοξενούσε. Όπως κι άλλες οικογένειες φιλοξενούσαν παιδάκια. Να 

φύγουν λίγο  από τη φωτιά. 

Τα πρώτα βράδια δεν κοιμόταν... Όρθια στο κρεβάτι, έκλαιγε, έτρεμε. Τα ματάκια της στυλωμένα πέρα μακριά... 

Τι είχαν δει αυτά τα μάτια ποιος να το μάθει... Δεν ήξερε λέξη ελληνικά... 

Και περνούσε ο καιρός, κι η Ζέλκα με τα μακριά μαλλιά, έμαθε τις πρώτες  λέξεις κι έπειτα κι άλλες, κι άλλες... 

μαθαίνουν τα παιδιά εύκολα, όταν νιώθουν την αγάπη. Κι η Ζέλκα  μίλησε, γέλασε, τραγούδησε, άνθισε... 

 Η Ζέλκα  ημέρωσε ...και μετά, σαν ήρθε ο καιρός ,πέταξε σαν το χελιδονάκι  πίσω στη μάνα της. Το ξέραμε πως 

έτσι θα γίνει. Από την αρχή. Μια αγκαλιά ήμασταν για να ξεφύγει λίγο από του πολέμου τη βουή. 

Την ξαναείδα τη Ζέλκα. Μεγάλη κοπέλα, όμορφη, στητή και περήφανη. Είχε ειρηνέψει πια  στην πατρίδα της. 

Αργότερα έμαθα πως  παντρεύτηκε, πως είχε βρει δουλειά με τα ελληνικά που είχε μάθει. 

Και τωρα,25 χρονιά μετά, με όλα τα προσφυγάκια  γύρω μας να ζητούν μια αγκαλιά, διωγμένα κι αυτά   από τον 

τόπο τους από κύαθε  λογής πόλεμους, το θυμάμαι  αυτό το καρότσι.. 

Που με τα λίγα του ελληνικά, γύρισε και μου είπε, σε στιγμή μεγάλου  καημού: "μην κλαις..." 

 

Σκίτσο της Πηνελόπης Αργυροπούλου, Β΄ Γυμνασίου 
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ΚΟΥΚΛΕΣ ΑΜΕΑ 

Από την Αριστέα Κανελάτου, Β΄ Γυμνασίου. 

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν κυκλοφορήσει κούκλες διαφορετικές από αυτές που έχουμε συνηθίσει ως τώρα. 

Αυτές είναι οι κούκλες ΑΜΕΑ. Για παράδειγμα , η Μπάρμπι κάθισε σε αναπηρικό αμαξίδιο, κόντυνε, έβαλε 

προσθετικό μέλος, απέκτησε λεύκη… Όπως καταλαβαίνουμε,  είναι κούκλες που αντιπροσωπεύουν τα 

παιδιά με ειδικές ανάγκες. Τις έφτιαξαν για να ευαισθητοποιήσουν το ευρύ κοινό για αυτό το ζήτημα. Δεν 

είμαστε όλοι ίδιοι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν και διαφορετικοί άνθρωποι από εμάς. Οι κούκλες 

ΑΜΕΑ βοηθούν τα παιδιά με ιδιαιτερότητες να νιώθουν καλύτερα. Ωστόσο τις κούκλες αυτές τις 

αγοράζουν και παιδιά που δεν έχουν κάποιο πρόβλημα.  Έχοντας αυτές τις κούκλες καταλαβαίνουν πως 

υπάρχουν παιδιά διαφορετικά από εκείνα. Όταν τα συναντήσουν δεν τα αντιμετωπίζουν σαν κάτι παράξενο 

και ασυνήθιστο. Αυτή η ιδέα για τις κούκλες ΑΜΕΑ είναι μία από τις καλύτερες των τελευταίων χρόνων. 

Πιστεύω ότι θα επηρεάσει μόνο θετικά μεγάλους και μικρούς. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

(Από τη συντακτική ομάδα του σχολείου) 

Ρωτήσαμε τον  εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στο τμήμα ένταξης του 56ου Δημοτικού 

Πατρών Μολώνη Γιώργο για τους μύθος και τα στερεότυπα σχετικά με τους  μαθητές με αναπηρία. 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Μύθοι και Στερεότυπα 

 Ερ: Το άτομο με αναπηρία είναι ή άρρωστο ή έχει κάποιο πρόβλημα ;  

• Η αναπηρία αποτελεί φυσικό μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας και δεν είναι συνώνυμο της ασθένειας. Οι 

άνθρωποι με αναπηρίες έχουν διαφορετικούς βαθμούς ανάγκης. Μερικές φορές ασθενούν, αλλά αυτές είναι 

όσες και οι φορές που ασθενούν και οι ικανοί σωματικά. Η λανθασμένη αντίληψη της αναπηρίας ως 

ασθένεια αποτελεί η ίδια ασθένεια και εκείνο που εξυπηρετεί αυτή η αντίληψη είναι η άρνηση των 

ανθρώπινων αναγκών και δημιουργεί ένα αρνητικό στερεότυπο, σύμφωνα με το οποίο οι άνθρωποι με 

αναπηρίες πρέπει να αποσυρθούν από την κυκλοφορία μέχρι να θεραπευτούν σε κάποιο ίδρυμα. 

Ερ:  Οι άνθρωποι με αναπηρίες έχουν χαμηλή ποιότητα ζωής;   

• Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο και βλαβερό στερεότυπο. Οι άνθρωποι με αναπηρίες έχουν τις ίδιες 

ανάγκες με τους ικανούς σωματικά. Πασχίζουν για εξίσου υψηλό επίπεδο ζωής, όπως και οι άλλοι 

άνθρωποι. Η αναπηρογένεση οφείλεται στην ίδια την κοινωνία με την οικοδόμηση απροσπέλαστων 

σχολείων, κτιρίων, θεάτρων, κατοικιών, μέσων μαζικών μεταφορών, κοινωφελών οργανισμών κ.ο.κ. Η 
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νοοτροπία ότι η αναπηρία είναι κακό πράγμα και ότι η αναπηρία σημαίνει φτωχή ποιότητα ζωής, είναι 

μεγαλύτερη αναπηρία από αυτή την ίδια την αναπηρία. 

Ερ: Οι άνθρωποι με αναπηρίες είναι πεφωτισμένοι, ηρωικοί και θαρραλέοι, επειδή μπορούν και ζουν 

με την αναπηρία τους ;  

•  Οι άνθρωποι με αναπηρίες έχουν ακριβώς τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια καθήκοντα με τους ικανούς 

σωματικά και μπορούν να ανταπεξέλθουν εξίσου καλά στην εργασία, στις εμπορικές τους συναλλαγές, στις 

αθλητικές τους δραστηριότητες και στις κοινωνικές τους συναναστροφές. Η ίση μεταχείριση αυτών των 

ανθρώπων από την επίσημη Πολιτεία τους καθιστά ικανούς να αναπτύσσουν δραστηριότητες ανάλογες με 

αυτές των ικανών σωματικά. 

Ερ: Οι άνθρωποι με αναπηρίες πρέπει να μένουν σε ιδρύματα ή σε άσυλα, επειδή μπορεί να βλάψουν 

τον εαυτό τους ; 

• Δυστυχώς αυτός ο μύθος έχει κατασκευαστεί από κάθε είδους φιλάνθρωπους και επαγγελματίες που 

στηρίζουν την επαγγελματική τους ύπαρξη στα ιδρύματα, στα ασφαλιστικά ταμεία και στις κοινοτικές 

επιδοτήσεις. Δημιουργήθηκε από αυτούς που συντηρούνται οικονομικά από το σύστημα ιδρυματικής 

περίθαλψης. 

 

ΚΑΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Από τη Συντακτική ομάδα της εφημερίδας. 

1. «Έξυπνες» και σύγχρονες διαβάσεις δημιουργήθηκαν  από την Περιφέρεια Αττικής στο 

Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο). 

 
Η διάβαση που εγκαινιάστηκε έχει ειδικό ακρυλικό φωσφορίζον υλικό με κρυστάλλους, ενώ φωτισμός 

LED μεταβάλλεται ανάλογα με τις υποδείξεις του φωτεινού σηματοδότη. Ειδικός πομπός μετάδοσης 

ηχητικών και παλμικών σημάτων ειδοποιεί πολίτες με προβλήματα όρασης. Ο Περιφερειάρχης 

δεσμεύτηκε για 200 ακόμα τέτοιου είδους διαβάσεις.  «Με τον τρόπο αυτό σηματοδοτούμε μια νέα 

εποχή για τη βιώσιμη κινητικότητα και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών», δήλωσε. 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

2. Ράμπα για να έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο χώρο του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη 

άνθρωποι με αναπηρία κατασκευάστηκε τις προηγούμενες ημέρες από τον Δήμο Αθηναίων. «Και 

αυτό είναι μόνο η αρχή», δηλώνει ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης. Ίδωμεν! 
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Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 

Τα παιδιά απαντούν σε δύσκολες ερωτήσεις 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΙΣΑ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 

Από τη συντακτική ομάδα της εφημερίδας 

Πριν κάτι ημέρες στο μετρό υπήρχε μια άφησα κατά των αμβλώσεων από μια οργάνωση με το όνομα Υπέρ 
της Ζωής «Αφήστε με να ζήσω»   Μετά από έντονες αντιδράσεις για το περιεχόμενο της αφίσας ο 
υπουργός Υποδομών, Κ. Καραμανλής έδωσε εντολή να "κατέβουν" οι αφίσες. Όλο αυτό το θέμα προκάλεσε 
έντονες αντιδράσεις για το αν ήταν "σωστό" η αφίσα να κατέβει και αν το μήνυμα ήταν προσβλητικό 
απέναντι σε κάθε μία γυναίκα. 
Κατά την άποψή μου το μήνυμα δεν ήταν προσβλητικό και η αφίσα έπρεπε να παραμείνει στο μετρό. Η κάθε 
μία γυναίκα έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει με το σώμα της όμως από την στιγμή που στο σώμα της 
υπάρχει μια άλλη ζωή τότε δεν έχει το δικαίωμα να διακόψει την ζωή του εμβρύου. Από την στιγμή που δεν 
"πρόσεξε" και δεν πήρε τα κατάλληλα μέτρα για να μην συμβεί αυτό το γεγονός δεν της φταίει κανείς άλλος 
πάρα μόνο η ίδια. Θα μου πείτε τώρα υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπως ένας βιασμός ακόμα και σε 
εκείνη την περίπτωση αν υπάρξει εγκυμοσύνη εγώ πιστεύω ότι το παιδί δικαιούται να ζήσει. Υπάρχουν 
τόσα ζευγάρια τα οποία δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδιά και άλλοι όμως κάνουν μια διαδικασία του πέντε 
λεπτών η οποία είναι η έκτρωση και παύουν στο παιδί αυτό να ζήσει. Μπορεί η μέλλουσα μητέρα να μην 
έχει την οικονομική άνεση να μεγαλώσει αυτό το παιδί όμως υπάρχουν   οικογένειες που θα ήθελαν ένα 
παιδί διότι δεν μπορούν να έχουν δικά τους. Δεν μπορώ να κρίνω αυτές της γυναίκες όμως είμαι κατά των 
αμβλώσεων διότι ένα παιδί αξίζει να ζήσει και δεν έχει καμία σημασία οι συνθήκες. 
Μάμμου Άννα, Β Γυμνασίου 

 

Δεν  έχω το δικαίωμα να κρίνω για τις αποφάσεις αυτών των γυναικών. Έχω μάθει να μην κρίνω. Έχω 
άποψη αλλά από ευγένεια δεν θέλω να την πω! 
Δημήτρης Σαραντόπουλος , Β Γυμνασίου 

 
Πρέπει να κατεβάσουν την αφίσα για πολλούς λόγους. Μπορεί να μην αισθάνεται η γυναίκα ακόμα έτοιμη να 
γίνει μητέρα. Επομένως, έχει το δικαίωμα να διακόψει την κύηση.  Επίσης, γυναίκες που έχουν κάνει ήδη 
άμβλωση ,για διάφορους λόγους,  βλέποντας την αφίσα έρχονται σε δύσκολη θέση.  Δεν βρισκόμαστε όλοι 
στις ίδιες συνθήκες ζωής άρα ας είμαστε προσεχτικοί όταν κατακρίνουμε τους άλλους με ευκολία.  
Χριστίνα Μπουζόρ, Β΄ γυμνασίου 

Δημιουργική γραφή 

Το κείμενο που ακολουθεί γράφτηκε από τους μαθητές του σχολείου μας Φιόνα Αλίκο, Πηνελόπη 

Αργυροπούλου, Δημήτρη Γιαννάκη , Ιωάννα Δρονυσοπούλου, Καλλιρόη Μαυρόφτα , Όλγα Μούτση, Ειρήνη 

Πετρίι  και Νάσο Τασιούλα στο μάθημα της δημιουργικής γραφής με διδάσκουσα τη Μάτα Καστρησίου. 

Εντάσσεται σε πρόγραμμα , το οποίο απευθύνεται σε μαθητές των λεγόμενων « δύσκολων» περιοχών του 

κέντρου της Αθήνας. Το κείμενο περιλαμβάνεται στο βιβλίο του 42ου Γυμνασίου Αθηνών με τον τίτλο: 

«Ουτοπίες μιας διάτρητης πόλης» 
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Ταξιδιωτικός οδηγός για επίδοξους τουρίστες 

(Θα ήθελα εσείς που λέτε ότι η Αθήνα είναι πολύ ωραία και τα υπόλοιπα που λέτε, θα ήθελα να φύγετε 
από την Πλάκα, Ακρόπολη, Μοναστηράκι και να έρθετε στις ωραίες δικές μας περιοχές , Άγιο Παύλο, 
Άγιο Παντελεήμονα, Πλατεία Βικτωρίας.) 
Ξεκινώντας τη διαδρομή σας , αν θέλετε να πείτε πως πραγματικά απολαύσατε την Αθήνα , δεν πρέπει να 
ξεχάσετε να περπατήσετε την οδό Παιωνίου από την οδό Μιχαήλ Βόδα έως τον μεγάλο και σιχαμερό δρόμο 
Αχαρνών. Η οδός Παιωνίου βρίσκεται, πού αλλού, στη γνωστή για τους προσφιλείς προς τους μετανάστες 
και πρόσφυγες  και προς τις προοδευτικές ιδεολογίες κατοίκους του Αγίου Παντελεήμονα.  
Περπατώντας αυτή τη μαγική οδό, ό,τι σκεφτείτε μπορεί να γίνει πραγματικό. Για παράδειγμα, αν γυρίζετε 
από το σχολείο και σκέφτεστε πόσο λίγο ποιοτικό ελεύθερο χρόνο έχετε, αμέσως θα οσφρησθείτε κόπρανα 
σκύλου , αν δεν σταθείτε λίγο τυχεροί μπορεί να δείτε σκύλους αλλά και ανθρώπους να ουρούν. 
 
Μπορείτε να συνεχίσετε την περιπλάνησή  σας σε μια γειτονιά που αποκαλύπτει την κρυφή και απόμακρη 
πλευρά της Αθήνας, την Ομόνοια. Θα πάτε εκεί μόνο αν θέλετε να νιώσετε τρόμο. Δεξιά και αριστερά 
υπάρχουν παντού κλέφτες, πρεζάκια και πεταμένες σύριγγες.  
 
Η πλατεία Βάθη είναι ένας ακόμα προορισμός που σας περιμένει αν επιθυμείτε να κλέψουν τα κλειδιά σας , 
την ταυτότητά  σας, την τσάντα σας ή ακόμα καλύτερα και εσάς τον ίδιον. Αν ωστόσο καταφέρετε να  βγείτε 
από τα στενά της σώος συνεχίστε ευθεία για να βρείτε τα καταστραμμένα γεμάτα  γκράφιτι κτίρια.  
(Μα ελάτε να επισκεφτείτε το κέντρο της Αθήνας, θα δείτε να το περιτριγυρίζουν ναρκομανείς, 
ναρκομανείς και ναρκομανείς.) 
Μα ελάτε να δείτε τις ωραίες και κατουρημένος πολυκατοικίες, τα πρεζόνια που πλέον είναι πιο πολλά και 
από τις μύγες, σας προκαλώ να δείτε τους ασυνείδητους που πετάνε αβοήθητα τα ζώα στους δρόμους από 
σκύλο και γάτα μέχρι και φίδια. Μόλις τα δείτε τότε και μόνο τότε πείτε ότι η Αθήνα είναι ωραία και 
καθαρή πολύ.) 
Για το τέλος της διαδρομής σας, μπορείτε να επισκεφτείτε τα Βόρεια Προάστια , τα οποία προβάλλουν μια 
ειδυλλιακή εικόνα της Αθήνας, η οποία δεν ισχύει πουθενά αλλού.  
Σας περιμένουμε για μια μοναδική εμπειρία.   
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ 

ΜΙΚΡΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΡΩΝ 

            Λογοτεχνική κριτική του Νάσου Τασιούλα, Γ Γυμνασίου. 
   Το «Μικρό Ημερολόγιο Συνόρων», όπως και κάθε άλλο βιβλίο, μπορεί να μην «τραβήξει» από την πρώτη 
στιγμή το χέρι ενός ο οποίος ψαχουλεύει αδιάφορα μια βιβλιοθήκη. Όμως, για έναν κάτοικο του Αγίου 
Παντελεήμονα, που γνωρίζει ότι σε παρουσίασή του στην πλατεία της γειτονιάς έγινε επίθεση από 
ρατσιστές «αγανακτισμένους» κατοίκους, αποτελεί σίγουρα μια από τις πρώτες του επιλογές. 

Θα αρχίσω να μιλώ για αυτό το βιβλίο αναφερόμενος στο πιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του. 
Αντλώντας από την δική του εμπειρία, ο συγγραφέας μάς απευθύνεται  χρησιμοποιώντας  δύο φωνές (οι 
οποίες, εκτός των άλλων, διακρίνονται και από τον τυπογραφικό τους χαρακτήρα) που αναπτύσσονται 
παράλληλα. Η πρώτη παρουσιάζει το χρονικό της μετανάστευσης μιας παρέας Αλβανών, προηγουμένως 
αγνώστων μεταξύ τους, και συγκεκριμένα τα αίτια και όλες ανεξαιρέτως τις πτυχές μιας διαδρομής επτά 
ημερών, δίνοντας έμφαση τόσο στα δυσάρεστα όσο και στα κωμικά γεγονότα. Η φωνή αυτή διαθέτει ύφος 
ελαφρύ και ο λόγος τον οποίον εκφέρει είναι εύληπτος και στολισμένος με πλούσια εκφραστικά μέσα, ενώ 
εύκολα διακρίνεται η ειρωνική διάθεση και το μαύρο χιούμορ. Η δεύτερη περιγράφει τα βαθύτερα 
συναισθήματα και τις σκέψεις ενός μετανάστη. Ο συγγραφέας εδώ, στο όνομα όλων των μεταναστών, μας 
καθιστά κοινωνούς των εσωτερικότερων τοπίων της ψυχής του καθώς αλληλεπιδρά με το περιβάλλον σε 
διάφορες περιόδους της ζωής του. Χρησιμοποιεί ύφος βαρύ, προσωπικό, εξομολογητικό και δεν 
επιστρατεύει τόσο πλούσια εκφραστικά μέσα. Όμως, όσο και αν διαφέρει ο χαρακτήρας των δύο 
διαφορετικών αυτών φωνών, είναι φανερό ότι προέρχονται από το ίδιο άτομα. 

Ο συγγραφέας, είτε χρησιμοποιώντας την πρώτη φωνή είτε τη δεύτερη, αναλύει και περιγράφει με 
πολλούς, διαφορετικούς τρόπους τη σύνθεση της ψυχής και της σκέψης ενός μετανάστη. Μας εξοικειώνει 
με τη σκληρή καθημερινότητά του και μας επιτρέπει να δούμε από την οπτική του γωνία, να κατανοήσουμε 
τα αίτια της δύσκολης και προσωπικής, σύμφωνα με τον συγγραφέα, απόφασης της μετανάστευσης, τον 
αγώνα του μετανάστη που παλεύει να επιβιώσει σε ένα περιβάλλον κατά κανόνα εχθρικό και άδικο και τη 
στενόμυαλη φύση του ρατσισμού. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να γράψω ότι αγάπησα το βιβλίο αυτό, όχι μόνο εξαιτίας των 

προαναφερθέντων, αλλά και του γεγονότος ότι διαβάζεται εξαιρετικά εύκολα και ευχάριστα. 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑΣ 

Λιάνα(ή Liyana):  «Μια ταινία, δύο ιστορίες» 

Κριτική ταινίας που είδε το σχολείο μας από τη μαθήτρια της Β Γυμνασίου Πηνελόπης Αργυροπούλου. 

 
 

 Το Λιάνα είναι μια ταινία ντοκιμαντέρ και ταυτόχρονα κινουμένων σχεδίων. 

Λαμβάνει χώρα στη Σουαζιλάνδη και σκηνοθετήθηκε από τον Aaron Kopp. 
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                       Σκίτσο του μαθητή της Β΄Γυμνασίου Σαραντόπουλου Δημήτρη. 

 

 Η ταινία χωρίζεται σε δύο μέρη, από τη μία μας αφηγείται την ιστορία της Λιάνα, ενός φανταστικού 

χαρακτήρα παρμένου από τη φαντασία και τα βιώματα μερικών ορφανών παιδιών της Σουαζιλάνδης. Με τη 

βοήθεια ενός συγγραφέα οι ιδέες τους παίρνουν σάρκα και οστά. 

 

 
 

Από την άλλη όμως, βλέπουμε την καθημερινότητα των παιδιών καθώς και τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν ως πολίτες μιας "τριτοκοσμικής" χώρας, η οποία, μάλιστα, έχει το μεγαλύτερο ποσοστό και 

aids, με περίπου το 25% των ενηλίκων να έχουν διαγνωσθεί με το εν λόγω το νόσημα. 

 

 
 

 

 Η ιστορία λοιπόν της Λιάνα πάει ως εξής: αφού οι γονείς της πεθαίνουν από τον ιό, η Λιάνα και τα δύο 

αδέρφια της μένουν μόνα μαζί με την γιαγιά τους. Όμως, το κακό δεν αργεί να τους βρει. Μια νύχτα, 

μερικοί ληστές εισβάλουν στο σπίτι τους, απαγάγουν τους αδερφούς της και κακοποιούν την ίδια. 

 Ύστερα από αυτό η Λιάνα, με την ευχή της γιαγιάς της, ξεκινά ένα ταξίδι για να σώσει τα αδέρφια της. Θα 

καταφέρει άραγε να τα σώσει; Τι κινδύνους κρύβει το μονοπάτι που θα διαβεί; 

Ικανοποιητικά καλή ταινία, με εύστοχες εναλλαγές από την  μια ιστορία στην άλλη. Εκτίμησα ιδιαίτερα το 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο, διότι το καταλάβαινε κανείς με αρκετή ευκολία και τα νοήματα χαράσσονταν 

βαθιά μέσα στην μνήμη. 

 

 



26 
 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ από το μαθητή Ραφαήλ Ρουφαήλ , Β Γυμνασίου. 
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

Τρίτη, 10 Μαρτίου. Η συντακτική ομάδα της εφημερίδας έκλεισε ραντεβού για την Πέμπτη.... για μια 

τελευταία ματιά και τις απαραίτητες διορθώσεις. Ένα ραντεβού που έμεινε μετέωρο. 

Τρίτη απόγευμα η ανακοίνωση  «κλείνουν τα σχολεία σε  όλη τη χώρα…». ένα από τα έκτακτα μέτρα που 

λήφθηκαν  από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του  κορωνοϊού. 

Όχι πως δεν το περιμέναμε. Αλλά έτσι;  Σήμερα να είμαστε όλοι μαζί στην αυλή του σχολείου κι αύριο ούτε 

μια βόλτα με τα φιλαράκια μας; 

Απαγορεύσεις... όχι  συναθροίσεις, όχι  κοντά ο ένας στον άλλον, όχι  ανοιχτά  μαγαζιά, όχι ταξίδια... μα, 

που πήγαν τα ατομικά δικαιώματα,  η ελευθερία μας; τι περιορισμοί είναι αυτοί; δεν έχουμε δημοκρατία; 

αυτά θα ρωτούσε ένα μέρος του εαυτού μας... 

Κι η απάντηση; με μια ερώτηση: είναι δημοκρατική συμπεριφορά να περιφέρομαι ασκόπως, να 

"επαναστατώ" κατά των μέτρων, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των συνανθρώπων μου; 

Σ αυτή τη δύσκολη, επομένως, συγκυρία, μαθαίνουμε στην πράξη,αυτό που διδαχτήκαμε και στο 

σχολείο μας: δικαιώματα κι ελευθερίες είναι κατακτημένα με αίμα στην πορεία της ανθρώπινης 

ιστορίας, είναι όμως  κούφιες και νεκρές  λέξεις αν δε συνοδεύονται από την ατομική ευθύνη του 

καθενός μας απέναντι τους... 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ (με αλφαβητική σειρά) 

Αργυροπούλου Πηνελόπη 

Κανελάτου Αριστέα 

Μερκάι Μελίνα 

Μουαγιέ Στέφανος 

Ρουφαήλ Ραφαήλ 

Σαραντόπουλος Δημήτρης 

Τασιούλας Νάσος 

 

 

 

 

 

Σκίτσο της μαθήτριας της Β΄Γυμνασίου Μαλάι Λάουρα 


